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duben

Prodloužení podchodu pod nádražím se blíží

V sobotu 16. března 2013 se uskuteč-
nilo první vítání nově narozených kuřimských 
dětí v tomto roce. Jednotlivá vítání se konala v 
půlhodinových intervalech od 10 hodin a cel-
kem se jich zúčastnilo 32 dětí ze 41 pozvaných. 
Jako první byla uvítána Marta Bonaventurová, 
která se narodila 1. ledna 2013, a je letošním 
prvním občánkem města Kuřimi. Mimo drob-
ných dárků obdrželi rodiče od starosty města 
Draga Sukalovského dárkový poukaz v hodno-
tě 5000,- Kč, který je již tradičně každoročně 
prvnímu narozenému dítěti města předáván. 
Všechny děti byly uvítány slavnostním proje-
vem, který přednesl starosta, a drobnými dary 
od města Kuřimi.

Další „vítání dětí“ v letošním roce jsou 
plánována v následujících termínech:

První letošní vítání občánků
sobota 18. 5. 2013 (děti narozené leden – bře-

zen 2013)
sobota 14. 9. 2013 (duben – červenec 2013) 
sobota 14. 12. 2013 (srpen – říjen 2013) 

Uvedené termíny jsou orientační, vítání 
dětí bude předcházet zaslání pozvánky s kon-
krétními údaji. 

(Pokračování na str. 6)

Letitý kuřimský problém, nepřístup-
nost nádraží ze severní strany města, se blíží 
svému řešení. Komplikovaná trojinvestice 
města Kuřim, Správy železniční dopravní 
cesty a Českých drah dorazila již do stadia 
stavebních povolení a přes všechny překážky 
se pomalu blíží zahájení stavby.

Město hledá dodavatele
Snad nejdále je část, kterou připravuje 

a financuje město Kuřim. Jde o prodloužení 
podchodu a jeho otevření do ulice Dr. Vališe 
tak, aby již ze severní části města nebylo nutno 
chodit delší trasou nebo přecházet přes koleje. 
V současnosti město drží všechna potřebná sta-
vební povolení, která jsou celkem tři. Finišují 
také přípravy na vypsání výběrového řízení na 
dodavatele stavby, které bude poměrně složité. 
Důvodem je především to, že se jedná o práce 
na železnici za provozu, že tedy dodavatel musí 
mít jednak všechny potřebné certifikáty k práci 
na železnici, jednak také potřebné zkušenosti. 
Připomeňme ještě, že odhadované náklady na 
stavbu jsou kolem 17 milionů korun, z čehož 85 
procent by mělo být financováno z dotačního 
programu ROP Jihovýchod.

SŽDC počítá se stavbou 
letos

Rekonstrukce stávající části podchodu 
pod tratí a odstranění bariér v přístupu na dru-
hé a třetí nástupiště je cílem investice, která při-

padla Správě železniční dopravní cesty. Přístup 
na zmíněná nástupiště usnadní nové výtahy. 
Rovněž SŽDC již má vydané stavební povole-
ní a podle slov náměstka generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy Ing. Petra Šlegra bude 
akce zařazena do investičního plánu na letošní 
rok, přičemž realizace by začala zřejmě koncem 
prázdnin nebo začátkem podzimu. 

Kromě této drobnější rekonstrukce při-
pravuje SŽDC na letošní rok generální rekon-
strukci koleje č. 1 v úseku Brno, Královo Pole 
– Kuřim, která je v nedobrém technickém stavu. 
Při té by nejenom byl vyměněn železniční svr-

šek, tedy koleje, pražce a štěrkové lože, ale také 
opraven železniční spodek. Dále také SŽDC 
zvažuje celkovou rekonstrukci kolejiště a nástu-
pišť kuřimského nádraží.

Další akcí SŽDC, která se přímo dotýká 
Kuřimi, je realizace protihlukových opatření. 
Ta by měla začít v příštích týdnech především 
na tzv. brněnském zhlaví, tedy na soustavě vý-
hybek před nádražím ve směru od Brna. Půjde 
především o výstavbu protihlukových stěn. 

(Pokračování na str. 7)
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostínyZ města

603 892 913

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. nabízí 
- Dvouleté denní nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
- Tříleté dálkové nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou  

Kód oboru Vhod-
né pro 

Úspěš-
nost „st. 
maturity“ 

2011 

Podmínka 
přijetí 

Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

Provozní technika 
23-43-L/51  100% 

Vyučení 
v tech-
nickém 
oboru 

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy strojírenských a dalších příbuzných (automechanik, klempíř, instalatér, opravář,...) 
oborů. V předmětech Technologie, Stroje a zařízení, Technická měření, Technická dokumentace a dalších, 
prohlubuje a rozšiřuje znalosti z oblasti strojírenství. Obor připravuje vyučené studenty k úspěšnému vykonání 
maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

Provozní elektrotechnika 
26-41-L/52  100% 

Vyučení 
v  

elektro  
oboru  

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ 

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy elektrotechnických oborů. V předmětech Elektronika, Elektrotechnika, Elektrická  
měření a dalších, prohlubuje a rozšiřuje znalosti v široké oblasti elektrotechniky. Obor připravuje vyučené  
studenty k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

 

 
Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. tel.: 541 231 038, etel.: 541 231 038, e--mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48   



 

Krádeže kovů
stále zůstávají v kuřimském mikroregi-

onu častým zdrojem příjmů pachatelů drobné 
kriminality. 

Dne 2. 3. 2013 vnikli neznámí pachatelé 
do areálu kuřimské firmy a z plastového kontej-
neru odcizili odpad z výroby z barevného kovu 
pokovený zlatem o celkové váze 458 kg. Firmě 
tak vznikla škoda kolem 100 tisíc Kč.

Dne 7. 3. 2013 nalezla občanka z Vever-
ské Bítýšky svou garáž bez šesti metrů mědě-
ných svodů v hodnotě 3 tisíce Kč. 

Dne 8. 3. 2013 byla ohlášena na Policii 
ČR v Kuřimi krádež čtyř kusů kabelů o celkové 
délce 100 metrů z větrací šachty seníku v No-
vých Dvorech. Majitelům vznikla škoda 30 tisíc Kč.

Dne 16. 3. oznámil zaměstnanec firmy 
v Kuřimi odcizení 600 kg stavebního hutního 
materiálu z oploceného staveniště v Kuřimi v 
hodnotě 10 tisíc Kč.

Jezdí z cizího
pachatelé krádeží pohonných hmot. Dne 

25. 3. 2013 ve večerních hodinách navštívili 
areál firmy v Jinačovicích. Ze dvou pracovních 
strojů odcizili 150 l motorové nafty.

Ve stejný den odčerpali z nákladního auta 
parkujícího u Vranova 180 l motorové nafty.

Překvapivý nález
předal Policii ČR občan z Jinačovic dne 16.3. 

2013. Při úklidu na půdě rodinného domu nalezl 30 
kusů ostrých nepoškozených puškových nábojů z II. 
světové války. Policie zajistí jejich likvidaci.

Dotace pro Kuřimata
Zastupitelstvo města Kuřimi odhlasova-

lo na svém mimořádném zasedání 27. 3. dotaci 
pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa. 
Centrum se na zastupitele obrátilo s žádostí o 
podporu při zajištění prostoru pro setkávání ro-
dičů s dětmi. Město poskytlo zástupcům centra 
finanční podporu ve výši 200 000 Kč a KuřiMa-
Ta tak nyní nově působí v objektu ve Farského 
ulici.

Projekt pro sportovní halu
RM schválila zahájení zadávacího řízení 

na projektanta stavby městská sportovní hala, 
bude to jednací řízení bez uveřejnění, které 
navazuje na architektonickou soutěž, která pro-
běhla v roce 2007.

Začínáme stavět přechod
Počátkem dubna bylo předáno staveniš-

tě pro rekonstrukci přechodu pro chodce na 
ulici Legionářské u DDM.  Zahájení prací by 
mělo být v nejbližších dnech, bude zde vybudo-
ván středový ostrůvek pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, signální pásy pro slepce, nasvětlení 
přechodu  a dále dojde k předláždění okolního 
chodníku. Nový přechod bude stát 883 000 Kč 
a postaví ho firma Eurovia.  

Aktualizace strategického 
plánu

V úterý 23. dubna dojde k Veřejnému 
projednání aktualizace strategického plánu 

rozvoje města Kuřimi v Kulturním domě od 18 
hodin. 

Budou farmářské trhy?
Vedení města zvažuje provozování far-

mářských trhů v Kuřimi. Trhy by se měly konat 
v pravidelných termínech od května do pod-
zimu a Kuřimané by na nich mohli nakoupit 
ovoce, zeleninu, potraviny a další výrobky od 
místních drobných pěstitelů a výrobců. 

Myslivci budou informovat
Rada města prodloužila smlouvy o při-

členění městských honebních pozemků k ho-
nebním společenstvům Kuřim, Malhostovice 
a Jehnice. Smlouva byla doplněna o povinnost 
honebních společenstev vždy nejpozději týden 
před honem informovat občany Kuřimi o čase a 
místě honu s upozorněním na případná rizika. 
Dít by se tak mělo prostřednictvím městského 
webu, rozhlasu, kabelové televize, Zlobice ap. 
Zároveň město podá žádost, aby došlo ke změ-
ně z honebních na nehonební pozemky v rekre-
ační zóně u rybníka Srpek.

Město prodalo byt
Městský byt 2+1 na Loučkách prodalo 

město Kuřim stávajícímu nájemci. Cena byla 
zastupitelstvem města stanovena ve výši 851 
tisíc korun, což je cena tržní dle odhadu soud-
ního znalce snížená o jednu třetinu z důvodu 
obsazenosti bytu.

7 x SŠ
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Editorialna dohled od zlobice

Čisté světlo

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

Nezvaní hosté
navštívili rodinné domy ve večerních hodinách dne 6. 3. 2013 v 

Chudčicích a dne 23. 3. 2013 ve Veverské Bítýšce. V obou případech si 
odnesli šperky a finanční hotovost v celkové hodnotě 183 tisíc Kč.

H. N.

Poctivý nálezce
Dne 8. 3. 2013 v ranních hodinách předal Policii ČR v Kuřimi ho-

tovost přes 3 tisíce Kč občan z Moravských Knínic. Nalezl ji na zemi pod 
bankomatem peněžního ústavu v Kuřimi.

H.N.

placená inzerce

Jak jsem si poležel
Zlobice už vychází dvacátým rokem. A to jsme se rok scházeli před 

tím, než jsme na začátku roku 1994 vydali první číslo. Nikdy však nebyly 
takové problémy s jejím vydáváním jako na začátku tohoto roku. A můžu 
za to já.

Nejdřív se mi začaly zhoršovat oči. Po dvou letech od operace še-
dého zákalu se dostavil sekundární. Na umělé čočky se nalepilo cosi, co 
si tak nějak plavalo v tekutině uvnitř oční bulvy a já přestával vidět. Na 
přelomu loňského a letošního roku už jsem si noviny přečetl jen s lupou a 
za dobrého světla. K tomu se o Vánocích přidal zánět ucha, takže jsem se 
stal novinářem, z jakého by měl pan prezident Zeman radost - skoro slepý 
a hluchý. Přiznám se, že zpětně nechápu, jak jsem na Silvestra připravoval 
noviny pro tisk.

Jenže bylo hůř. Před půlkou ledna jsem se stal novinářem velmi 
zapáleným. Šlo konkrétně o zápal plic. Bylo mi blbě, že jsem věděl, že ten-
tokrát noviny opravdu nezvládnu. Naštěstí se ukázalo, že přispěvatelů je 
tolik, že číslo v pohodě zaplní, a Vojta Novotný se popral se sazbou, takže 
s týdenním skluzem, ale přece - vyšli jsme.

To byla pro mne dobrá zpráva - zdá se, že noviny by mohly vycházet 
i beze mne, na druhou stranu se ukázalo, že si všichni oddechli, když mi v 
únoru páni doktoři opravili laserem oči a prohlásil jsem, že březnové číslo 
udělám jako pravý zanícený novinář. A to doslova, protože zánět se mi 
vylíhl někde v močových cestách či ledvinách, takže jsem už ležel doma 
druhý měsíc. No, všichni pomáhali, jak se dalo, a já to pěkně po chvilkách 
doma dával dohromady. Petra Vrtíková za mne dělala, co mohla, v práci, 
takže nenastal ani kolaps kultury v Kuřimi, já občas něco vyřídil po tele-
fonu nebo mailem a vše fungovalo v mezích možností. 

Jen jsem měl pocit, že těch restů nějak přibývá, takže když po dvou 
třetinách března paní doktorka řekla, že už můžu opatrně do práce, ale 
nemám to zatím přehánět, byl jsem šťastný jak blecha. 

Těším se, že květnová Zlobice už bude docela v pohodě, protože 
resty hravě doženu. Některá témata mám rozpracovaná poměrně dost, 
přihlásil se nový zájemce o práci pro naše noviny a je to student žurnalis-
tiky, tak doufám, že ho to nepřejde a bude platnou posilou.

V tomto čísle bych chtěl upozornit na rozsáhlý materiál o kuřim-
ských základních školách a na krátký, ale podle mého soudu podstatný 
článek o tom, že do Kuřimi našli cestu krajští radní. Třeba se některé letité 
problémy pohnou dopředu. 

Jako bývalý aktivní šachista mám radost, že šachisté ze ZŠ Tyršova 
skončili mezi školami na krásném čtvrtém místě v republice. A ani výkon 
šachistů z Jungmannky není vůbec špatný, vždyť dostat se do republiko-
vého finále v jakémkoliv odvětví je úžasná věc. 

Přichází jaro a to se ve sportovní rubrice projeví změnou zastou-
pených sportů. Fotbalisté si konečně kopnou do míče v soutěžních utká-
ních. Tedy pokud počasí dovolí. Také se může stát, že termíny zápasů. 
které najdete v Zlobici, zmizí pod sněhem.

Rosničkáři oznámili, že letos v březnu svítilo slunce asi o sto hodin 
méně než loni. Psychologové říkají, že to způsobuje podrážděnost, únavu, 
apatii. Že lidi přestávají chodit na společenské a kulturní akce. A tím se 
jejich smutek ještě prohlubuje. Tak se nenechte vyvést z míry počasím, a 
říkejte si: je jaro, je jaro, je jaro. A bude líp.

Pro vaši dobrou náladu jsem z kolegyně Soni Šmahelové vyškem-
ral pro naše noviny hezkou velikonoční povídku.

Přeji vám mnoho inspirativních zážitků při čtení, radost ze života, 
pohodu a zdraví. A doufám, že už letos nebudeme mít se Zlobicí žádné 
technické problémy. I když mi před chvílí nečekaně vypnul počítač. Třeba 
má také jarní splíny.

Jiří Brabec
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užitečné informace

Placená inzerce

Centrum vzdělávání všem je 
tu nově pro všechny Jihomo-
ravany

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová institu-
ce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku 
všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco 
udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti 
zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může 
využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové 
konzultace nebo přijít do Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 
•	 Informace	o	celoživotním	vzdělávání	v	JMK
•	 Kariérní	poradenství
•	 Zprostředkování	studijních	a	profesních	stáží			

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.
cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kra-
ji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazyko-
vý kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa 
konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání 
naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak 
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám 
o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo 
dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprý¬mová. 

Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní pora-
denství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli ne-
dostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu 
snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty 
nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka 
CVV Veronika Šuráňová.  

Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředko-
vání stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na 
zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stá-
že jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně 
absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendi¬ích a 
individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zpro¬střed-
kování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž 
často vnímají jako složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Tabulky orientačních čísel 
už dorazily

Na radnici už přišla první polovina objednaných tabulek s orien-
tačními čísly a názvy kuřimských ulic. V současnosti se provádí kontrola 
rozměrů a kvality jednotlivých tabulek. Orientační čísla se pak během ná-
sledujících měsíců budou přidělovat jednotlivým domům. Městský úřad 
Kuřim obešle všechny majitele a správce nemovitostí dopisem s výzvou, 
kdy si mají na radnici svoje tabulky vyzvednout. Součástí nové tabulky 
bude i návod, jak a kam si tabulku s orientačním číslem umístit. Pokud 
chcete už nyní vědět, jaké bude vaše orientační číslo domu, podrobný 
rozpis naleznete na webu města Kuřimi v sekci Aktuality v souboru, kde 
jsou uvedena vždy lichá a sudá orientační čísla podle strany ulice spolu se 
stávajícími popisnými čísly.

sš

Povinná výměna řidičských průkazů
V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kte-

rou jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká 
těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1.1.2001 do 
30.04.2004 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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Placená inzerce

Placená inzerce

Rozpis blokového čištění 
komunikací města Kuřimi

11.4.2013
Podlesí – Dukelská, Hlavní, kpt. Jaroše, spojka, spojka (pěší zóna), 

Šmeralova, Fučíkova, Nad Záhořím, Pod Slavičkou, Skřičkova, AMP, 
Popkova

12.4.2013
Na Zahrádkách, Bezručova, Pod Zárubou, Havlíčkova, K.H. Má-

chy,  Pod Vinohrady, Komenského, Vojtova, Hybešova nad tratí, Kolíbka, 
Na Vyhlídce

15.4.2013
Jánská, Malá Česká, Brněnská, Buďárkova, Nerudova, B. Něncové 

– pod tratí, Podhoří, U rybníka, Láznisko, Hybešova

16.4.2013
Úvoz, Husova, Jiráskova, Příční, příjezd k MŠ Jungmannova, Jung-

mannova, Otevřená, U Vlečky

17.4.2013
Kout, Wolkerova, Křižkovského, Zámecká, spojka Tišnovská – 

Křižkovského, Farského, Zahradní, Třebízského, Nádražní, Tišnovská za 
hřbitovem, Štefanikova, U Potoka

18.4.2013
Pod Horkou, Vrchlického, Dr. Vališe, Legionářská (od Dr. Vališe), 

Jelínkových, Nová, Smetanova, Školní, Školní (naproti pekárně), Sv. Če-
cha,  Zborovská, náměstí Osvobození, Na Královkách, U Stadionu

19.4.2013
Bohoušova, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Losnova, Metelkova, 

Spojovací, Červenáčkova, Tleskačova, Dlouhá, Rozdělovací, Foglarova, 
Vontská, Rychlonožkova, Jestřábova, U Stadionu – za MěÚ

Rozpis blokového čištění 
parkovišť 

23.4.2013
Jungmannova – u MěÚ
U Stadionu – u Kovošrotu, Pod Welness, za Optikou
Popkova – za Elprumem
Tišnovská – U Mertů
Blanenská – za Welness
U Potoka – velké parkoviště - pravá polovina

24.4.2013
Nerudova – u sídliště
Tyršova - za trafikou, u Sokolovny
Brněnská – u věžáků
Zámecká – u RD
Tišnovská – kolem kostela

25.4.2013
Jungmannova – proti MěÚ
Komenského – za knihovnou, u parku Jebáček
Legionářská - Úvoz
Zahradní – u Penzionu
U Potoka – velké parkoviště – levá polovina – u ul. Nerudovy
Na Královkách – k Jungmannova 950

kulturní pozvánka



6      ZLOBICE ročník 20, číslo 4/ duben

společnost

placená inzerce

První letošní vítání občánků
(Pokračování ze str. 1)
I loňský rok byl v Kuřimi velmi silný v počtu narozených dětí, i 

když nejsilnějším ročníkem stále zůstává rok 2009, kdy se narodilo 186 
dětí s trvalým bydlištěm v Kuřimi. Z matriky MěÚ Kuřim si můžete po-
rovnat počty narozených za více než dvacet let s trvalým bydlištěm v Ku-
řimi v přehledné tabulce:

Rok narození Počet dětí  Rok narození Počet dětí
1990    90 1991 104 
1992    90 1993    98 
1994    87 1995    68 
1996    77 1997    72 
1998   68 1999    99 
2000   93 2001   86
2002 109 2003 124
2004 119 2005 121
2006 136 2007 161
2008 150 2009 186
2010 146   2011 139
2012 147

sš

První kuřimský občánek roku 2013 - Marta Bonaventurová.
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doprava

Prodloužení podchodu pod 
nádražím se blíží

(Pokračování ze str. 1)

K této akci tak, jak je naplánována, vyjádřili své výhrady někteří 
z občanů, bydlících v ulici Malá Česká. Ti mají obavy, a zdá se, že opráv-
něné, že je protihluková stěna před hlukem neochrání a požadují úpravy 
projektu a především prodloužení stěny na straně Malé České. O této věci 
jsem se zástupci SŽDC v posledních týdnech opakovaně jednal. Podle 
jejich vyjádření bude po dokončení protihlukových stěn ihned provede-
no nové měření hluku a v případě, že měření nevyhoví normám, bude 
protihluková zeď u Malé České co nejdříve prodloužena.

ČD chtějí nádraží převést na SŽDC
Nezodpovězenou otázkou nadále zůstává poslední část úprav ná-

draží – tou by měla být celková rekonstrukce nádražní budovy spojená 
se zřízením výtahu z podchodu na první nástupiště. I na tuto část akce 
již existuje stavební povolení, problémem však je skutečnost, že nádražní 
budovu v Kuřimi (a nejenom tuto, ale všechna nádraží v ČR, které vlast-
ní ČD) chtějí České dráhy převést na Správu železniční dopravní cesty. 
Rozhodla o tom správní rada ČD na svém jednání 27. března. Důvodem 
je fakt, že nádražní budovy již neslouží pouze ČD, ale využívají je také 
ostatní dopravci, kteří by se měli na jejich provozu také finančně podílet. 
Tato skutečnost vedla vedení ČD k rozhodnutí, že do nádražních budov 
v letošním roce zastaví všechny investice. Převod nádražních budov z 
majetku ČD do majetku SŽDC však musí ještě schválit vláda ČR, neboť 
SŽDC je státní organizací.

Pokud by k převodu nádraží do majetku ŠZDC skutečně došlo, 
pak by celá rekonstrukce kuřimské výpravní budovy mohla proběhnout v 
příštím roce. Pro každý případ však město jedná s ČD o řešení, které sice 
nepovede k celkové rekonstrukci kuřimské nádražní budovy, ale odstra-
ní se bariérovost nádraží. To spočívá ve vyjmutí některých prvků velké 
rekonstrukce a jejich realizace samostatně, nejlépe ještě letos. Šlo by o 
vybudování výtahu na prvním nástupišti, chodníku od prvního nástupiš-
tě kolem výpravní budovy k autobusovému nástupišti č. 1 a nájezdové 
rampy k odjezdové hale. Tím by nejenom vznikl skutečně bezbariérový 
komplex, ale vyhovělo by se i podmínkám udělené dotace městu Kuřim. 
O tomto řešení budeme s vedením ČD, konkrétně s členem představen-
stva a výkonným ředitelem pro správu majetku Romanem Bočkem nadá-
le jednat a, samozřejmě také čtenáře Zlobice informovat.

Drago Sukalovský
starosta Kuřimi

Změny v dopravě
Od 1.5. začnou opět jezdit sezónní letní víkendové spoje, které  

budou v provozu až do neděle 3. listopadu. Jedná se o následující:

Linka 152 – víkendy a svátky
Směr z Kuřimi do Blanska:
Z Kuřimi žel. st. v 8:10. V Blansku je zajištěna návaznost na spoje 

do Moravského krasu: na linku 226 do Skalního Mlýna (Punkevní jesky-
ně) (8:49), na linku 231 do směru Rudice – Jedovnice – Studnice (8:43) 
a na linku 233 do směru Sloup – Suchý – Benešov (8:39).

Z Kuřimi žel. st. v 22:30 v sobotu jezdí jen do Lipůvky, v neděli 
a svátky až do Blanska. 5.a 6. VII a 28. IX. končí na Lipůvce. V Lipůvce 
navazuje na linku 301 do Olešnice.

Z Kuřimi v 23:30 do Blanska jezdí jen v sobotu a 5. VII.
Směr z Blanska do Kuřimi:
Z Blanska aut. st. v 7:05, z Kuřimi, kult. dům 7:31. V Kuřimi žel. st. 

navazuje na vlak do Brna.
Z Blanska aut. st. v 21:45, z Kuřimi kult. dům v 22:11. V Kuřimi 

žel. st. navazuje na vlak do Tišnova, linku 302 do Bystrce a linku 311 do 
Tišnova.

S kolem do Moravského krasu
Od 20.4. do 29.9. je na vybraných spojích vybraných autobuso-

vých linek do vybraných zastávek v Moravském krasu zajištěna přeprava 
jízdních kol. Přeprava kol je kapacitně omezena na 20 kusů/spoj. Přepra-
va kol je zavedena na těchto linkách:

- 231 Blansko – Rudice – Jedovnice – Studnice
- 233 Blansko – Sloup – Suchý – Benešov
Podrobnosti naleznete v jízdních řádech na www.idsjmk.cz . Pro-

tože na autobusové lince 152 z Kuřimi do Blanska není přeprava kol za-
jištěna, s kolem se do Blanska dostanete jen po vlastní ose, nebo vlakem 
přes Brno.

Miloš Kotek

Co dále se svitavskou silnicí?
Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2013 – tak se jmenovala 

pracovní akce, která se konala v pondělí 23. března v Brně. Šlo již o třetí 
ročník a i tentokráte se jí zúčastnila celá řada zajímavých osobností. Pro 
občany Kuřimi zde bylo zajímavých hodně vystoupení, které se týkaly 
především stavu silnic, jejich oprav a větších rekonstrukcí, přípravy chys-
taných dálnic (především R43 a R52) či opravy D1. 

Velmi zajímavá byla řeč generálního ředitele Ředitelství silnic a 
dálnic ČR pana Davida Čermáka. Ten konstatoval, že skutečná stavba 
rychlostní komunikace R43 je v nedohlednu. I v případě, pokud by na ní 
okamžitě začaly přípravné práce, nezačala by samotná stavba dříve než za 
nějakých deset let a vzhledem k aktuálnímu stavu příprav a problémům se 
Zásadami územního rozvoje JmK bude skutečnost ještě horší. Z tohoto 
důvodu je nutné co nejdříve obnovit práce na zlepšení stavu silnice I/43 
z Brna do Svitav. 

Pana Čermáka jsem v diskusi upozornil na tři největší problémy 
svitavské silnice u Kuřimi, tj. odbočování na Podlesí a obalovnu na Čer-
veném kopci, křižovatku u Prefy a kruhový objezd v Lipůvce, respektive 
poslední snahy ŘSD Brno o jeho odstranění bez náhrady po té, co obec 
Lipůvka odmítla projekt ŘSD na definitivní podobu „kamenného“ kru-
hového objezdu. Ten totiž byl v naprostém rozporu se zájmem Lipův-
ky, jelikož neumožňoval připojení čtvrtého ramene objezdu, na který by 
měla být v budoucnu připojena silnice od Malhostovic a také rozvojová 
zóna obce. 

Pan Čermák se zdá být i těchto detailech poměrně dobře informo-
vaný. V debatě po skončení akce jsme se shodli na tom, že připravované 
úpravy křižovatky u Podlesí situaci částečně zlepší, nikoliv vyřeší, ale je 
dobře, že se bude stavět už letos. Stejně tak bude nutné hledat i řešení 
odbočování k obalovně. O křižovatce u Prefy a úseku silnice po kruhový 
objezd v Lipůvce by se jistě dalo debatovat dlouho, vzhledem k nedostat-
ku času jsem pana generálního ředitele pozval na pracovní jednání přímo 
do Kuřimi s programem trasa R43 včetně obchvatu Kuřimi a úpravy na 
svitavské silnici. Pan Čermák pozvání přijal, takže o těchto problémech 
budeme diskutovat přímo v terénu. O výsledku budu samozřejmě infor-
movat.

Drago Sukalovský
starosta Kuřimi
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Původním záměrem bylo napsat pro rodiče budoucích prv-
ňáčků v Kuřimi krátkou informaci o zápisech do prvních tříd, které 
nedávno proběhly, a o počtech dětí, které kuřimské základní školy 
přijaly. Novinky z obou základních škol v Kuřimi jsou však natolik 
zajímavé, že jsme rádi dali oběma školám větší prostor.

ZŠ Tyršova
Při lednovém zápisu se na ZŠ Tyršova zapsalo 94 dětí a vedení uvažo-

valo o zřízení další první třídy v budově na ZŠ Tyršova, protože do budovy 
na ulici Komenského by se čtyři první třídy už nevešly. Vzhledem k plánova-
ným odkladům však budou zřízeny pouze tři první třídy na ZŠ Komenského, 
každá asi po 27 dětech. Pokud by se škole do září přihlásily ještě další děti, 
například z Brna, je případná varianta zřízení čtvrté první třídy na ZŠ Tyršo-
va stále otevřená. V souvislosti s plánovanými odklady jsme se ředitele školy 
Stanislava Plchota zeptali i na možnost otevření nultého ročníku, kdy by do 
školy mohly nastoupit děti s odkladem do tzv. přípravných tříd, jejichž zřízení 
nyní zákon škole umožňuje. Podle pana ředitele se však zatím na ZŠ Tyršova s 
tímto návrhem nikdo neobrátil a ani vedení školy tuto variantu nezvažovalo.

Podle ředitele Plchota preferuje vedení školy umístění prvních a 
druhých ročníků v budově na Komenského, která je lépe přizpůsobena pro 
mladší děti a má odpovídající vybavení tříd, školní nábytek i učební pomůcky. 
Výhodou školy je i velká školní zahrada a hřiště. V případě další první třídy v 
budově na Tyršově by se muselo vše pro menší děti přizpůsobit a nakoupit 
nové. Z dlouholetých zkušeností lze také podle ředitele potvrdit, že přechod 
dětí z mateřské školy na ZŠ Komenského je mírnější a příjemnější. Také 
s ohledem na plavání, které mají druhé ročníky, a chodí pěšky na Wellness 
Kuřim, je výhodnější poloha na Komenského ulici. Ne, že by to podle pana 
ředitele děti tak daleko nedošly, ale ztratily by více času pro další vyučování. 
Do jednotlivých prvních tříd se také vedení školy snaží centrovat děti podle 
blízkých ulic tak, aby si mohly vyměňovat sešity při případné nemoci, to platí 
zejména pro Podlesí, kde rodiče budoucích prvňáčků mají už při zápisu zájem 
na tom, aby jejich děti chodily do jedné třídy.

Jak si stojí kuřimské základní školy

Kapacitně bude stačit i školní družina v obou budovách školy, která 
pojme všechny přihlášené děti. V budově na Tyršově ulici nechala škola zřídit 
na přelomu loňského a letošního roku dvě nové třídy z původně příliš velkých 
prostor chodeb a jedna z těchto tříd už nyní funguje jako nová školní družina 
pro budovu na Tyršově. V letošním roce byla také nově prodloužena otevírací 
doba školní družiny od 6 do 17 hodin. V budově na Komenského ulici je na-
víc v odpoledních hodinách provozováno hned několik zájmových kroužků. 
Znamená to velkou výhodu pro rodiče i děti, kroužky jsou provozovány pod 
vedením DDM přímo v budově školy, a pedagogové si tak mohou děti předat 
z družiny do kroužků bez toho, aby rodiče museli sami vodit menší děti do 
kroužků na DDM.

Další nově postavená učebna v budově na Tyršově bude brzy sloužit 
jako další kmenová třída. Podle ředitele Plchota se tímto škola také připravuje 
na nástup silných ročníků dětí, který už v podstatě začal. Podle statistiky se v 
Kuřimi nejvíce dětí za poslední roky narodilo v roce 2009, takže je potřeba se 
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připravit. Aktuální stav žáků na ZŠ Tyršova je 470 dětí, ale tzv. papírově má 
škola kapacitu až 675 dětí. Podle ředitele Stanislava Plchota to znamená, že by 
v případě nutnosti byly zrušeny odborné učebny, kterých má v současnosti 
škola pět, a byly by nahrazeny kmenovými třídami. 

Zrušení odborných učeben by však vedení i pedagogové školy nepři-
vítali zrovna s nadšením. ZŠ Tyršova je zaměřením přírodovědná škola a řada 
odborných učeben je pro odborné předměty výborně přizpůsobena a vyba-
vena. V mnoha odborných předmětech, především v přírodopisu a fyzice, 
žáci ZŠ Tyršova vynikají, a zejména žáci druhého stupně ZŠ se účastní řady 
soutěží, ve kterých vítězí nejen nad vrstevníky z ostatních základních škol, ale 
i z reálných gymnázií. 

Žáci z „Tyršovky“ dosahují velkých úspěchů také v jazykových soutě-
žích. Každý rok postoupí žáci z osmých a devátých tříd ze ZŠ Tyršova až do 
krajského kola soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. V okresních soutě-
žích obsazují v posledních letech vždy první místa – často jsou tzv. „na bedně“. 
Škola má na angličtinu tři kmenové a jednoho externího pedagoga, kteří se 
žákům maximálně věnují. Angličtina je povinným vyučovacím jazykem. Od 
příštího školního roku nově přibude žákům ZŠ Tyršova od sedmých tříd i po-
vinná němčina. Vedení školy do budoucna uvažuje o přidání dalšího jazyku, a 
žáci by si tak mohli vybrat z němčiny nebo francouzštiny. 

Základní škola Tyršova je, zdá se, na další školní rok dobře připravená. 
S náporem dětí by se vyrovnali také ve školní jídelně, která je nově rekonstru-
ovaná a vybavená, a která má pro svou výbornou pověst neustále narůstající 
počet externích strávníků. Se školní kuchyní také souvisí jedno opatření, kte-
ré škola potřebuje zavést. K zadnímu vchodu školní kuchyně, kde má příjezd 
zásobování, totiž často parkují svá auta rodiče dětí z blízké mateřské školy a 
zásobovací firmy se pak nemohou dostat k nakládací rampě do kuchyně. Po 
konzultaci s odborem dopravy MěÚ Kuřim zde bude umístěn nový zákaz 
vjezdu, mimo zásobování. Pro rodiče, kteří přesto mají potřebu zajíždět z 
různých důvodů do areálu školy, zřídí škola stání zpevněním travnaté plochy 
před nájezdem ke kuchyni. Škola tímto také apeluje na řidiče, aby nenajížděli 
do míst určených pro zásobování, ale využívali parkování na Brněnské ulici 
nebo na ploše, kterou škola k tomuto účelu upraví. 

ZŠ Jungmannova
Na Základní školu Jungmannova zapsali rodiče v letošním roce 84 

dětí, škola má však v nadcházejícím školním roce volnou kapacitu pou-
ze pro dvě první třídy. Vzhledem k žádostem o odklad, kterých bylo 18, 
a také tomu, že tři děti nastoupí na ZŠ Tyršova, musela nakonec škola 
odmítnout pouze tři děti. Při přijetí dostaly přednost děti, které mají tr-
valé bydliště v Kuřimi, a škola tak otevře dvě první třídy po třiceti žácích. 
Odklad školní docházky často rodičům dítěte doporučí pedagogové pří-
mo při zápisu. Na rodičích pak je rozhodnutí, zda navštíví pedagogicko-
psychologickou poradnu, která jim případně vydá doporučení k odkladu 
školní docházky. Při zápisu se také, podle ředitele školy Richarda Macha, 
mohou rodiče dohodnout, s kým bude jejich dítě chodit do třídy a pří-
padně si i vybrat třídního učitele. Také zde jsme se ředitele ZŠ Jungman-
nova zeptali na možnost zřízení přípravných tříd pro děti s odkladem, ale 
jak nám sdělil pan ředitel, škola zatím nemá na tyto třídy prostor, a také 
nebyl žádný zájem ze strany rodičů.

Prvňáčci na „Jungmannce“ si zároveň mohou vybrat, zda chtějí 
rozšířenou výuku tělocviku nebo rozšířenou výuku cizího jazyka, který 
je pro první a druhou třídu zatím ještě nepovinný. Od třetí třídy pak mají 
žáci povinnou angličtinu a druhý jazyk, kterým je němčina, mají od 6. 
třídy. Zájem o další nepovinný jazyk se zatím prověřuje, například na ruš-
tinu se přihlásili pouze tři zájemci. 

ZŠ Jungmannova je školou, která úzce spolupracuje s blízkým 
golfovým areálem Kaskáda. Díky vstřícnosti provozovatelů Kaskády a 
dohodě se zástupci města Kuřimi a vedením školy má už šestý ročník 
žáků možnost učit se základům golfu. Původně byla golfová výuka určena 
žákům až od čtvrtých tříd, ale pro zájem rodičů i dětí byl otevřen golfo-
vý zájmový kroužek už pro děti od prvních až třetích tříd. Od čtvrtých 
ročníků pak mají děti, které se do golfové třídy přihlásí, rozšířený rozvrh 
o hodinu tělocviku zaměřenou na golf a dva tréninky na golfovém hřišti 
týdně. Tyto děti od počátku zahájení spolupráce mezi golfovým hřištěm a 
školou trénuje golfový trenér Petr Moučka, který je zaměstnancem golfo-
vého resortu Kaskáda. V letošním školním roce začal spolu s ním trénovat 
i Petr Opletal, původně fotbalový trenér, který si díky vstřícnosti vedení 
golfového areálu mohl udělat trenérskou licenci, a trénuje nejen děti na 
škole, ale pomáhá i na Kaskádě s tréninky o prázdninách. Oba trenéři po-

važují své svěřence za velmi nadějné. Nejlepších tréninkových výsledků 
dosahují žáci Katharina Kočí a Robin Kotouček, kteří chodí do šestého 
ročníku. V loňském roce byli mladí golfisté ze ZŠ Jungmannova dokon-
ce pozváni na vyhlašování Grand Finále prestižní české golfové soutěže 
Czech PGA Tour na Kaskádě.

Velké úspěchy sklízí žáci ZŠ Jungmannova také v testování svých 
znalostí v projektech SCIO, což je renomovaná nezávislá společnost, kte-
rá se zabývá zjišťováním a hodnocením výsledků vzdělávání. V projektu 
s názvem Stonožka, který se zaměřuje na testování znalostí, dovedností, 
studijních předpokladů a porovnáváním výsledků jednotlivých škol, patří 
ZŠ Jungmannova mezi 10% nejúspěšnějších škol. Studijní výsledky žáků 
ze školy na Jungmannově v matematice, češtině a angličtině byly dokon-
ce hodnoceny jako špičkové. Dokazuje to i další ocenění, kdy v soutěži 
jednotlivců obdržela žákyně deváté třídy ZŠ Jungmannova Maria Slávik 
Ocenění za nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v testování matemati-
ky devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Společnost SCIO 
také udělila ZŠ Jungmannova už v roce 2011 Zlatý certifikát za rozsáhlou 
péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti 
ve školních letech 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. 

V běžném provozu školy se v současnosti řeší zejména provoz škol-
ní jídelny a využití budovy na pozemcích školy, kterou nedávno opustil 
její provozovatel. V případě školní jídelny se chystá vedení školy zavést 
novinku v podobě externího provozovatele školní jídelny. Podle Richarda 
Macha by se provozu školní jídelny ujala společnost Scolarest, která úspěš-
ně provozuje řadu školních jídelen v celé České republice. Pro děti, které 
školní jídelnu navštěvují, by to znamenalo rozšíření obědového menu o 
třetí chod a zejména zcela novou nabídku zdravých snídaní i svačin. Další 
výhodou nového provozovatele je, že by si žáci nemuseli rezervovat druh 
obědového menu předem, ale vybrat by si mohli až při samotném obědu. 
Současně by na svých pozicích zůstal i veškerý dosavadní personál školní 
jídelny. 

Vedení školy také řeší co dál s momentálně opuštěnou přízemní 
budovou v areálu školy, která dříve sloužila organizaci s názvem Služba 
škole Brno-venkov. Ta ji však před nedávnem vyklidila a vedení ZŠ Jung-
mannova by chtělo objekt, který patří Jihomoravskému kraji, získat do 
svého vlastnictví. Podle ředitele Macha by pak škola objekt nechala re-
konstruovat, jsou zde nutné revize vody a elektřiny a další drobné staveb-
ní úpravy, a budovu by bylo nutné také zateplit. V objektu by vedení školy 
chtělo vybudovat další čtyři třídy, které by sloužily jako kmenové třídy 
v době náporu dětí a později by z nich byly vytvořeny odborné učebny, 
kterých má škola nedostatek. Předpokládané náklady na rekonstrukci 
jsou přibližně jeden milion korun a dalších dvě stě až tři sta tisíc korun 
by stálo vybavení tříd. V typově podobné budově v areálu školy je nyní 
provozována školní družina.

Kapacita ZŠ Jungmannova je úředně 500 dětí a škola má v součas-
né době naplněnost 435 dětí. Rozdíl mají na svědomí starší ročníky, kde 
není tolik dětí ve třídách, zatímco první třídy už jsou naplněny na hranici. 
Vybudováním nových tříd by ZŠ Jungmannova mohla přijmout v dalších 
letech při zápisech více dětí ze silných ročníků, které teprve přijdou.

Soňa Šmahelová
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AMPER 2013
Dne 22. 3. 2013 se studenti Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s. r. o. tříletého učebního oboru Elektrikář 
a dvouletého nástavbového oboru Provozní elektrotechnika zúčastnili 
Mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a ko-
munikace – AMPER 2013. Letos, se tento velmi známý veletrh, konal v 
prostorách výstaviště Brno. Ve třech výstavních halách byly prezentovány 
novinky převážně z oblastí elektroenergetiky, elektroinstalační techniky 
a inteligentních elektroinstalací, osvětlovací techniky, optoniky, měřicí 
techniky, automatizace a zabezpečovací techniky.

Studenty zaujala i část veletrhu věnovaná elektromobilitě. Byly zde 
přítomné osobní elektromobily firem Opel, Peugeot, Nissan; elektrické 
skútry značky Akumoto a elektrokola společnosti E-Pohony. 

Za oblast měřící techniky se veletrhu zúčastnili např. firmy Rohde 
 Schwarz a Micronix spol. s r. o., kde si žáci prohlédli špičkové měřicí 
přístroje. 

Na poli světelné techniky převládaly moderní úsporné LED zdroje 
v různém provedení.

V průmyslové automatizaci byly předváděny různé typy snímačů, 
např. ve stánku firmy Balluff jsme obdivovali široký sortiment snímačů 
polohy a snímačů pro detekci pohybu.

V neposlední řadě nás zaujala rozsáhlá prezentace firmy ABB s. r. 
o., pokrývající oblast elektroinstalační techniky a inteligentních elektro-
instalací. 

Veletrh AMPER 2013 se nám velmi líbil a těšíme se na další roč-
ník.

Ing. Aleš Raus
Ing. Ladislav Pavlíček

Blahopřání žákům ZUŠ
Ředitelství ZUŠ Kuřim blahopřeje svým žákům ke krásnému 

umístění v krajských soutěžích. Dětské pěvecké sbory ZUŠ Kuřim Kuři-
mská kvítka a Cantando pod vedením p. ředitelky Pavlíny Zámečníkové 
se 21. března zúčastnily Krajské postupové přehlídky školních pěveckých 
sborů Jihomoravského kraje a vyzpívaly si stříbrné a bronzové pásmo!

Úspěšní byli v krajských soutěžích také naši instrumentalisté: jako 
vítězové okresních soutěží se krajského kola Národní soutěže základních 
uměleckých škol zúčastnili:

Flétnové duo Barbora Pitsmausová, Pavla Orálková ze třídy uč. 
Pavlíny Zámečníkové ml., které v silné konkurenci vybojovalo 3. místo a 
Trumpetové trio ve složení Dominik Němec, Jiří Přikryl a Adam Kapoun 
(pedagog. vedení MgA. Pavel Pálenský) obsadilo vynikající 2. místo!

Přejeme hodně dalších úspěchů!

Text k fotografiím: 
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Kuřimská kvítka (bronzové pásmo v Kraj-

ské postupové přehlídce dětských pěveckých sborů JmKraje)
Dětský pěvecký sbor Cantando (stříbrné pásmo v Krajské postupové 

přehlídce dětských pěveckých sborů JmKraje)
na vedlejší stránce:
Flétnové duo Barbora Pitsmausová, Pavla Orálková (3. místo v kraj-

ském kole Národní soutěže ZUŠ)
Trumpetové trio Dominik Němec, Jiří Přikryl, Adam Kapoun (2. mís-

to v krajském kole Národní soutěže ZUŠ)
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Taneční skupina MOVE 
AROUND

Dne 16. 3. 2013 se kuřimská dětská taneční skupina MOVE 
AROUND zúčastnila soutěže B2BALANCE TOUR 2012/2013 - Mis-
trovství České republiky v tanečních soutěžích pro rok 2012/2013.

Tato soutěž zastřešuje taneční soutěže v rozmanitých tanečních 
stylech různých výkonnostních tříd. Je zde dána příležitost všem taneč-
ním klubům i tanečníkům, kteří mají chuť nejen tančit, ale i soutěžit a 
dostat šanci stát se mistrem ČR.

Soutěž proběhla v prostorech Boby centra v Brně. Od 8 hod. pro-
bíhaly jednotlivé prostorové zkoušky přímo na tanečním parketě, poté se 
v napětí očekával start jednotlivých kategorií. Naše téměř dívčí taneční 
skupina (má 1 šikovného tanečníka Míšu) spolu trénuje od září 2012 pod 
vedením trenérek Terezy Vilčkové a Šárky Svobodové v prostorech pohy-
bového studia Hany Bany. I když děti trénují pouze 1x týdně, se secviče-
nou taneční sestavou se umístily na krásném 5. místě. Nadšení bylo veliké 
a chuť do dalších tanečních tréninků se jen zvýšila. V neděli 7. 4. 2013 je 
čeká další vystoupení v Brně a tak jim držme palce a přejme jim, aby se jim 
dařilo a neopouštěla je radost z hudby a pohybu.

Členové dětské taneční skupiny MOVE AROUND:
Dufková Nikola, Kachlíková Pavlína, Skálová Jitka, Glosová Maria, 

Jindřichová Karolína, Koláčná Kateřina, Kolářová Nela, Košťál Michal, 
Košťálová Karolína, Moskalová Nicol, Přichystalová Zuzana.

P. G.
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Placená inzerce

Nizozemský výrobce elektromotorů a kovo-
obráběcích strojů Creusen má nové sídlo v 
Kuřimi

Od února 2013 sídlí nově v průmyslovém areálu na Blanenské 10 spo-
lečnost Creusen Czech s.r.o. Nové prostory pro rozrůstající se provoz hledala 
tato společnost již delší dobu. Odpovídající technickou základnu, možnosti 
rozvoje a také zázemí pro téměř 80 zaměstnanců našla právě v Kuřimi.

Společnost je součástí významného nizozemského koncernu Creusen 
Technology Group. Oddělení Smart Motor Concepts vyvíjí a vyrábí elek-
tromotory, a to především pro oblast e-mobility. Oddělení Metalworking 
Machines se specializuje na výrobu kovoobráběcích strojů – kotoučových 
a pásových brusek, leštiček a sloupových vrtaček. Creusen také disponuje 
vlastním oddělením výzkumu a vývoje. Společnost byla založena v roce 1945. 
Již od roku 2003 se podstatná část výroby realizuje v České republice. 

Chcete se o Creusen Technology Group dozvědět více?
Creusen Technology Group je vysoce inovativní vývojář a výrobce 

elektrickým motorů na míru, řídících jednotek a kovoobráběcích strojů. 
Creusen disponuje vlastním oddělením výzkumu a vývoje a výrobními závo-
dy v Nizozemsku, Číně a České republice. Distribuci výrobků zajišťuje vlastní 
mezinárodní prodejní síť. Síla společnosti Creusen spočívá ve vzájemném 
propojení všech oddělení: Smart Motor Concepts (nízkonapěťové, bezkar-
táčové synchronní motory, stejnosměrné motory se „zelenou“ technologií 
a řídící jednotkou, kam patří mimo jiné motory pro oblast e-mobility, jako 
e-kola, e-skútry, ale také větrné elektrárny, apod.), Metalworking Machines 
(kotoučové a pásové brusky, leštící stroje a stojanové vrtačky pro profesio-
nální použití) a Research & Development (vývoj motorů, řídících jednotek, 
servis a odborné poradenství). Centrála společnosti Creusen se nachází v ni-
zozemském Roermondu.

Další informace na: www.creusen.cz a www.creusen.nl 

T.O.Llano Estacado a Pohád-
ková cesta lesem

Na úvod bych chtěl představit naši osadu, kdo jsme a co děláme. 
Parta kamarádů, která před třiaadvaceti roky založila ve Skryjích tramp-
skou osadu s názvem „Llano Estacado“. Po dvou letech si našla základnu 
na Klopené louce na Níhově. Skládá se ze členů, kteří pracovali a pracují 
v různých organizacích pro děti i pro dospělé. Jezdíme do přírody doma i 
v zahraničí, pořádáme lesní úklidové brigády, různé akce, soukromé, pro 
kamarády i pro veřejnost, Večery Trampských Písní, Mikulášské besídky, 
maškarní karnevaly,  drakiády, vánoce v létě, výlety, indiánské hry, noco-
vání v lese, prohlídky jeskyní a jiné, v neposlední  řadě Pohádkovou ces-
tu lesem. Podotýkám, že všichni dávají své síly, volný čas a ochotu zcela 
zdarma pro spokojenost druhých.

 Teď se dostávám k tomu, proč píši. V sobotu 8.června 2013 
chceme opět pro děti uspořádat Pohádkovou cestu lesem. Dostali jsme 
dotaci z Kulturního fondu MěÚ Kuřim, ale abychom mohli připravit pro 
děti hezké odpoledne s různými překvapeními, sháníme ještě další pro-
středky.

 Dovoluji si Vás tímto oslovit jménem osady a požádat o spon-
zorské dary. Nemusí to být pouze finanční pomoc, ale po domluvě např. 
drobné dárečky nebo cukrovinky. Poslední naší Pohádkovou cestou pro-
šlo přes čtyři sta dětí. Snažíme se pro děti udělat maximum k jejich spoko-
jenosti a radosti, zabezpečit dostatek odměn na kontroly s pohádkovými 
bytostmi, kde děti plní různé úkoly, a připravit pěkně vybavené stanoviš-
tě.

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou nám pomoci.
Obraťte se prosím na členy osady, pokud je znáte, nebo na mob. 

608 746 667
Mojmír „Mojša“ Kohoutek

Večer trampských písní na 
sokolovně

 V sobotu 2. března 2013 pořádala trampská osada Llano Es-
tacado Kuřim další, již tradiční „Večer Trampských Písní“. K poslechu 
a hlavně k tanci hrála Country kapela „GASUKO“. Během večera měli 
osadníci připravenu pro zábavu soutěž a před půlnocí bohatou tombolu, 
do které přispěli i někteří zúčastnění kamarádi, za což jim ještě jednou 
děkujeme.

 Večera na sokolovně se zúčastnilo přes 130 tanečníků, kteří 
odcházeli kolem druhé hodiny spokojeni ke svým domovům.

 Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli s organizací, těm, 
kteří nám umožnili tento večer uspořádat, a muzikantům za hraní a bave-
ní po celý skvělý večer. Všichni, kteří nepřišli mohou jen litovat.

za T. O. Llano Estacado 
Mojmír „Mojša“ Kohoutek

llano estacado
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život se zvířaty

Notoedrový svrab u koček                            
V předminulém článku jsme si napsali něco málo o celotělovém 

sarkoptovém svrabu psů. Dnes se zaměříme 
na celotělový notoedrový svrab koček. 

Notoedrový svrab koček patří k nejčas-
tějším zevním parazitózám koček. Jedná se o 
vysoce nakažlivé kožní parazitární onemoc-
nění. Původcem notoedrového svrabu ko-
ček je mikroskopický parazit Notoedres cati. 
Napadá převážně kočky, může ale infikovat i 
psa, lišku, králíka a myšovité hlodavce. One-
mocnění se mezi kočkami přenáší přímým 
kontaktem.   

Kožní změny se nachází především na hlavě a vnitřních okrajích 
ušních boltců. Na kůži se objevují holá ložis-
ka a pupínky. Dochází k šíření těchto změn na 
hlavu a krk. Typická je výrazná svědivost. V 
případě chronických změn dochází k tvorbě 
šupin a krust šedavé barvy. Kůže bývá zesíle-
ná. Rozšíří-li se léze do oblasti očí a nosu, mů-
žeme pozorovat zánět spojivek a rozvoj rýmy. 
Zvíře je apatické a špatně přijímá potravu.   

Diagnostika notoedrového svrabu se 
provádí na základě anamnestických příznaků 
a typické lokalizace kožních lézí. V hlubokém 
kožním seškrabu pod mikroskopem lze pozo-
rovat pohybující se parazity. 

Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu ušní svrab u koček, 
plísňové onemocnění kůže, potravní alergie, některé z kožních autoimu-
nitních onemocnění, jako např. lupus nebo pemphigus. 

Léčba notoedrového svrabu je ve většině případů úspěšná a pro-
gnóza je dobrá. Léčba se provádí použitím protiparazitárních pipet s 
obsahem selamectinu, nebo imidaclopridu a moxidectinu. Tyto pipety 
se aplikují do oblasti mezi lopatky a léčba se opakuje ve čtyřtýdenních 
intervalech dle potřeby. Ve většině případů postačí jedna až dvě aplika-
ce. Léčba se může doplnit o aplikaci ušních léčebných kapek s obsahem 
antibiotik, kortikosteroidů a antiparazitární složky, a to v případě, že se 
rozvinul v důsledku nadměrného škrábání zánět v zevních zvukovodech, 
a také použitím antibakteriálních šampónů, event. antibiotik, v případě 
rozsáhlého zánětu postižené kůže.

Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění vysoce nakažlivé, je po-
třeba při jakémkoliv podezření na ně vždy vyhledat pomoc veterináře a 
dbát přísných pravidel hygieny, především v případě, kdy je chováno větší 
množství zvířat dohromady, nebo když je do domácnosti přivedeno zvíře 
nové. 

K přenosu parazita na člověka dochází pouze ojediněle a dospělí 
jedinci nejsou schopni se na člověku množit. Mohou způsobit krátkodo-
bé lokální zánětlivé změny na kůži, které po cca 14 dnech vymizí. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

společenská kronika

Dne 23. února slavila krásné výročí 83 
let paní Františka Sýkorová. Do dalších spo-
kojených let jí přeje hodně zdraví celá rodina.
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Placená inzerce

životní prostředí

Zdeněk Mrkos - 90
Dne 10. března oslavil významné životní jubileum 90 let dlouho-

letý starosta T. J. Sokol Kuřim pan Zdeněk Mrkos. Narodil se v roce 1923 
a členem hnutí České obce sokolské se stal už v roce 1930. V roce 1938 
cvičil společně s více než sedmnácti tisíci dorostenci sestavu cvičení v 
Praze na posledním sletu před vypuknutím druhé světové války. Vyučil 
se tiskařem a v brněnských tiskárnách pak strávil celý svůj profesní život. 
Starostou T. J. Sokol Kuřim byl zvolen v roce 1991 a funkci vykonával až 
do svých osmdesáti let do roku 2003. Za jeho působení došlo k obnove-
ní sokolského spolku v Kuřimi, opravám Sokolovny a také k vybudování 
nových tenisových kurtů před Sokolovnou. Pan Zdeněk Mrkos je na svůj 
věk velmi činorodý, zajímá se o dění v sokolské obci i o život v Kuřimi a 
okolí. Je stále vášnivým čtenářem a hodně času tráví mezi svými knihami, 
z nichž většinu sám jako tiskař také sázel. Tímto se i my připojujeme k 
mnoha gratulantům a panu Mrkosovi přejeme hodně zdraví do dalších 
let.

společenská kronika
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Kuřimata

Jak vzniká Mateřské a rodin-
né centrum Kuřimata

Ulice Farského

Mateřské a rodinné centrum
      Farského 481, Kuřim

Kde nás najdete?
Velký žlutý dům na rohu ulice Farského aTřebízského
80m od budovy vlakového nádraží, 300m od Alberta

 

Kdy můžete přijít?
Pondělí 

10:00 – 11:30
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
30 Kč/1vstup
Umí vaše děti pást ovečky? Schovávat se za dubem pod dubem? 

Dát koním obroku nebo vzít hoblík, pilku?
Přijďte si zahrát ještě chvilku...
Program je složen ze dvou částí. První je zaměřena sportovně ta-

nečně, kdy s dětmi procházíme pásmo písniček, básniček a tanečků. Na 
některých setkáních dětem nachystáme opičí dráhu složenou z trampo-
línky, obručí, prolézacího tunelu, žíněnky a podobně.

Během přestávky děti svačí a maminky mají čas na popovídání nad 
hrnkem kávy nebo čaje.

V druhé části se společně věnujeme jednoduché výtvarné činnosti. 
Lepení, stříhání, malování, navlékání korálků a další. Výtvarné potřeby 
jsou k dispozici, doporučujeme vzít si vhodný oděv k umazání. Výrobky 
si děti odnáší domů. 

Kurzovné se platí při jednotlivém vstupu 30 Kč na dítě.
Vítáni jsou i sourozenci různého věku, miminka nás mohou pozo-

rovat z bezpečí kočárku nebo se plazit vedle po koberci.

Úterý  
9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 

Hrátky s KuřiMáTky
20 Kč/1 vstup
Nové čisté prostředí vybavené vším co Vy a Vaše děti potřebujete, 

včetně kuchyňky, sociálního zázemí a přebalovacího pultu.  Prostor pro 
kočárky uvnitř budovy. Nový koberec, tunel, trampolínka, žíněnka a další 
hračky z herny v KD.

Přijďte si společně pohrát nebo spíše zařádit. Herna je určena dě-
tem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka, 
lego a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a 
pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. 

Středa
Odpoledne pro těhulky

Kurz komplexní psychoprofylaktické přípravy k porodu v jednání 
s Agenturou Větrník Brno, termín a čas bude upřesněn

Pátek
9:35-10:05

Keramika (pro děti 2-5 let)
500 Kč/10 lekcí 
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně materiál a vypálení výrobků
Začátek kurzu 5.4.2013, termín 3.a 10.5. dle dohody účastníků
Kurz povede paní Růžičková z Lelekovic, která vede kurzy kerami-

ky v kuřimských školkách.
Přítomnost rodiče na kurzu možná.

15:00-15:45
Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)

200Kč/pololetí
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 

sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! 

Kontakt:
kurimata@googlegroups.com
htpp://kurimata.webnode.cz/
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Kuřimata

mámy v akci

tátové v akci

stěhování
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Kuřimata 

poprvé na novém

pomalu se zabydlují děti

i mámy

Jarní burza
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. děkuje všem, kteří se 

podíleli na hladkém a bezproblémovém průběhu Jarní burzy dětského 
oblečení, sportovních potřeb, obuvi, hraček a těhotenské módy. 

Ve dnech 22.-23.3.2013 se v sále KD Kuřim sešlo 113 prodávají-
cích. Z 6 500 nabízených věcí více než třetina našla nové spokojené maji-
tele. Při prodeji jsme opustili  metodu přelepování nálepek a technika nás 
naštěstí nezradila. Díky tomu jsme podle statistik obsloužili více než 300 
zákazníků. Se všemi se opět těšíme na podzim v termínu 4.-5.10.2013.
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Koupím byt v Kuřimi mi-
nimálně 3+kk, ne v panelovém 
sídlišti. Nebo rodinný dům za ro-
zumnou cenu. RK nevolat. Tel.: 
608 438 464

Koupím 1+kk garsonku. 
Ihned. Tel.: 777 699 911

Pronajmu byt 2 + kk po 
celkové rekonstrukci na ul. Wol-
kerova, Kuřim. Volný od 1. břez-
na 2013. Nájem + energie celkem 
9.000,- Kč. Tel.: 603 792 962

Nabízím zařízený pronájem 1 
+1 pro jednu osobu v RD se samostat-
ným vchodem ve středu Kuřimi. Cena cca 
6 000 Kč. Pouze nekuřák, bez domácích 
zvířat. Tel.: 777 552 126

Pronajmu zařízený pokoj v 
2+1, možnost vaření, soc. zařízení. 
Kuřim. Tel.: 728 315 567

Pronajmu pokoj v 2+1, zaří-
zený, 1 nebo 2 ženám, Kuřim. Tel.: 
728 315 567

Pronajmu garáž Kuřim – Pod-
lesí, Dukelská. Tel.: 774 574 210

Pronajmu garáž s elektřinou 
v ul. Svatopluka Čecha za 850 Kč 
měsíčně. Tel.: 773 664 346

Pronajmu garáž vedle Wel-
ness – bazénu, ihned volná. Tel.: 
530 515 055 nejlépe k večeru

Pronajmu garáž v horní čás-
ti Kuřimi „U Vlečky“, za Městským 
úřadem. Měsíční nájemné: 1000,-
Kč, případní zájemci se mohou ozvat 
na tel. 604 314 767

Vyměním obecní byt 2+1 v 
Brně za obecní byt 2+1 v Kuřimi. 
Tel.: 603 713 100

Hledám ke koupi nebo dlouho-
dobému pronájmu garáž v horní části 
ulice U Vlečky. Tel.: 776 634 251

Hledám k pronájmu nebo 
ke koupi zahrádku v Kuřimi v klid-
ném prostředí. Tel.: 602 692 972

Hledám dlouhodobý proná-
jem bytu 2+1, bez RK. Pro 2 osoby 
pracující, starší. Tel.: 776 086 886

Mladá paní hledá skromný 
podnájem v Kuřimi. Tel.: 733 604 582

Starší slušný pár hledá pod-
nájem v Kuřimi – možnost poskyt-
nutí údržby domu a pečovateské 
služby. Tel.: 733 604 595

Nabízím rozkládací sedač-
ku IKEA, cihlová barva, š. 170 cm, 
pův. cena 17 000 Kč, nyní 1700 Kč. 
Tel.: 773 664 346

Prodám pěkný manažerský 
notebook zn.  Dell,  úhl.  36 cm,  
DVD,  WiFi,  Windows XP Prof.,  
jako nový,  jen 3900 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínající 
astronomy, kompl.  souprava vč. 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. bal.,  jen  800 Kč. I  na do-
bírku. Tel.:  604 961 269

Prodám asi 200 různých 

občanská inzerce - zdarma

REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
projektování	staveb	a	dozory	staveb
stanovení	obvyklých	cen	pro	potřeby	notáře	při	pozůstalostním	řízení.

Zajistíme	pro	vás	splnění	povinnosti	vlastnit	PENB	(Průkaz	energe-
tické	náročnosti	budov)	při	prodeji	 vašeho	RD.	Kontrola	RD	 tech-
nikem,	zpracování	PENB	autorizovanou	osobou,	Vše	za	cenu	6	400	
,-	Kč	a	to	do	2	dnů.	Zajistíme	vše	také	pro	bytové	domy.			Chráníme	
Vaše	zájmy	před	exekucí.		Neváhejte	navštivte	nás.

Nabídka	nemovitostí:
Byty:	
Drásov	3+kk,	DR.	cihla	II.NP	ze	III.,	95	m2,	včetně	garáže	25	m2	v	

domě,	sklepa	18	m2	–	zrekonstruovaný	s	vlastním	topením,	
možností	zřídit	i	zahrádku,	velmi		pěkný,		2	190	000,-Kč

Rodinné	domy:
RD	 Hrádek	 u	 Znojma,	 2+1,	 voda,	 plyn,	 elektřina,	 plastová	 okna,	

suché	 WC,	 pozemek	 578	 m2,	 vhodné	 k	 bydlení	 i	 rekreaci	
330	 000,-	Kč

RD	Mirošov	u	Bobrové	/	na	Vysočině	40	km	od	Kuřimi/	3+1,	veškeré	
vybavení,	garáž,	pozemek	celkem	1109	m2,	vhodný	k	bydlení	
i	rekreaci		1	100	000,-	Kč

RD	Kuřim,už.pl.	300m2	zast.	pl.	200	m2,	zahrada	835m2,	2+kk	+	
3+kk	luxusní,po	rekonstrukci,		9	890	000,-	Kč

RD	Kobeřice	/	U	Slavkova	u	Brna/	,	novostavba	před	dokončením,		
9+3	a	nedostavěnou	dvojgaráží,	pozemek	12550	m2	s	jezír-
kem,	krásná	příroda		4	000	000,-	Kč

Pozemky:
stavební	 pozemky	 Jinačovice,	 vč.	 inž.	 sítí,	 1688	m2,	 1524	m2,	 2	

800,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	

š.	37	m
stavební	pozemek	Kuřimské	Jestřábí,	985	m2,	všechny	sítě,	se	stav-

bou	stodoly,	1	000	000,-	Kč
pozemek	s	dřevěnou	chatkou	Česká	1815	m2,	 v	 blízkosti	 dálnice		

cena	600	000,-	Kč
pozemek	Ivanovice	/	nad	Bauhausem/		2	000	m2	s	rozestavěnou	

halou	s	možností	stavby	RD	4	200	000,-	Kč
stavební	pozemek	Moravské	Knínice,	2	250	m2,	možnost	na	výstav-

bu	několika	RD	sítě	20-30	m	od	pozemku		1	500,-	Kč/m2

Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny			110	000,-	Kč	
Kuřim,	V	lomu,	bez	elektřiny				105	000,-	Kč  
 

Nájmy	bytů: 
	Kuřim,	2+kk,	Nám.	1.	května,	77m2.koupelna,	WC,kuch.	 linka,	7	

500,-	Kč	+	elektřina,	 plyn,	 poplatky	 za	 správu	 vč.	 vody	 cca	
1000Kč

Kuřim,	2+1,	Na	Královkách,	s	balkonem,	část.	zařízený,	8	600,-	Kč	
pro	2	osoby

Brno,	 1+1,	 Dřevařská,	 s	 balkonem,5.N.P.,	 zařízený	 6500Kč	 +	
1500Kč	inkaso

Kuřim,	1+kk,	Díly	za	Sv.	Jánem		50m2,	koupelna,	WC,	kuch.	linka,	
+garáž	i	zahrádka	9000,-	Kč

Lipůvka,	1+kk,		nově	vybudovaná	s	kuch.	linkou	a	vařičem,	4	500,-	
Kč	vč.	inkasa

Kuřim,	1+1,	Nádražní,	nezařízený,	7	300,-	Kč	vč.	inkasa

placená inzerce

mincí, Evropa a svět 20. stol.,  pouze 
dohromady,  3 Kč za ks. Na dobírku. 
Tel.:  604 961 269

Prodám dětské kolo zn. 
LION, modré barvy na cca 5-8 let. 
Cena 400 Kč. Tel.: 602 692 972

Prodám dětské kolo s boční-
mi kolečky červené barvy asi od 4 let. 
Cena 400 Kč. Tel.: 602 692 972

Prodám pánské kolo zn. 
FALCON, stříbrné barvy, funkční, 
drobné seřízení nutné. Cena 400 
Kč. Tel.: 602 692 972

Prodám dětské kolo značky 
BMX 16 v dobrém stavu. Tel.: 606 
086 576

Prodám zinkový plot výška 
160 cm, délka 12m. Tel.: 606 086 576

Prodám pumpu na vodu 
značky SIGMA. Modré barvy. Tel.: 
606 086 576

Prodám telefon Nokia 
6300, moderní design, tloušťka 
pouze 12 mm, velmi odolný oce-
lový kryt, fotoaparát, MP3 pře-
hrávač, bluetooth, USB, internet, 
paměť. karta, jako nový včetně pří-
sl., jen 1200 Kč. I na dobírku. Tel. : 
731 719 454

Prodám pěkný kovový model 
japonského tanku T90 Délka cca 18 
cm. Firma del Prada. Výborný stav, 
nepoškozený. Cena 200 Kč. Zašlu na 
dobírku. Tel. : 731 719 454

Prodám ledničku s mra-
zákem, CALEX 225.1, rozměr 
1080/590/600 mm. Velmi dobrý 
stav. Pův. cena 4250, prodám za 
1250 Kč. Tel.: 722 967 312.

Prodám diaprojektor Pentacon 
7V 100 + DO. Tel.: 604 804 982

Levně prodám zachovalé 
plně funkční videorekordéry Sony, 
JVC profesionální + DO VHS, s 
VHS Thomson Goldstar, dále sta-
tiv Hama a diaprojektor 5x5 AV 
100 Pentacon + DO. Tel.: 604 804 
982

Přepíšu Vaše VHS kazety s 
rodinnými záznamy na DVD. Levně 
– rychle – kvalitně. 1 DVD 1 hodina 
videa. Tel.: 604 804 982

Provedu přepisy Vašich fil-
mů 8mm a 16mm vč. VHS kazet 
do digitální podoby CD/DVD. 
Tel.: 604 804 982

Prodám levně funkční video-
rekordéry SONY SLV 416 EE, Gold-
star GHV 1016P, Thomson 6300 C 
a další. Levně. Tel.: 604 804 982

Prodám úplně nový kvalitní 
dalekohled, 12-ti násobné zvětšení, 
optické sklo BK7. Vynikající dale-
kohled pro turistiku. Jen 590 Kč. I 
na dobírku. Tel. : 731 719 454

Daruji, za odvoz, 3 ks (i jed-
notlivě) interierových dveří.  Zá-
novní, 60 cm,  bíle,  2ks levé,  1ks 
pravé. Volat kdykoliv.  Tel.:  776 
123 204



22      ZLOBICE ročník 20, číslo 4/ duben

glosy jiřího brabce

Koupím Vari systém s pří-
slušenstvím (i jednotlivě). Děkuji 
. Tel.:  604 784 990

Koupím sekačku MF 70 s liš-
tou nebo bubnem, případně i s jiným 
příslušenstvím. Nabídněte prosím. 
Tel.: 731 487 850

Daruji do dobrých rukou 
krásného tříletého retrívra, je hod-
ný, poslušný, miluje děti, bohužel z 
rodinných důvodů, chtěli bychom 
aby se dostal do dobré rodiny. 
Email: iva.brinzova@seznam.cz

Prosím nabídněte brigádu 
na víkendy ve Veverské Bítýšce a 
okolí. Domácí práce, péče o seniory 
(možnost pedikury), uklid kanceláří, 
firem. Děkuji za nabídku. Tel.: 604 
848 732

Soukromé hodiny anglič-
tiny s rodilým mluvčím, příprava 
na pracovní pohovor, obchodní 
AJ apod. Kuřim a okolí. Tel.: 606 
182 480

Puli bez pp - nabízím pře-
krásné vymazlené černé 3 měsíční 
štěňátko pejska jménem Fík po ro-
dičích s PP pejsek je řádně očkovaný 
odčervený čipovaný propas + bohatá 
výbavička do nového domova. Veš-
keré info o tomto vzácném plemeni 
najdete na našem webu: www.black-
puli.estranky.cz. Tel.: 722 375 248

Vypomohu při jarních pra-
cích na zahrádkách. Tel.: 604 804 
982

Mladí manželé shání veške-
ré vybavení domácnosti, za odvoz, 
Kuřim a okolí. Děkuji. Tel.: 723 357 
682

Kdo přenechá jakékoli vy-
bavení domácnosti za odvoz. Dě-
kuji. Kuřim. Tel.: 723 357 682

Provedu předjarní a jarní 
práce na zahradách – údržba zá-
honů, přerytí a sadba, pořez dřeva, 
křovin. Tel.: 604 804 982

Prodám dřevěnou závěsnou 
lékárničku za 200,-Kč. Tel.: 739 
593 437.

Koupím kónickou kulmu. 
Tel.: 739 593 437.

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

občanská inzerce - zdarma

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.

glosy jiřího brabce

Desetikoruna
V březnu dorazilo vyúčtování za elektřinu. Znáte ten pocit, když 

držíte v rukou obálku od dodavatele a jste zvědaví, jestli budete doplácet, 
nabo naopak jste šetřili proudem, a teď vám pošlou penízky zpět?

Nu, ukázalo se, že jsem prakticky na nule, tedy že jsem zaplatil na 
zálohách skoro přesně tolik, kolik jsem prosvítil, protopil v troubě a mik-
rovlnce a prokoukal na monitor a televizi. Skoro přesně ale není přesně. A 
tak jsem se dozvěděl, že mi vrátí deset korun českých. 

A opravdu. Přišla mi složenka, že si mám jít na poštu vyzvednout 
desetikorunu. Což nechápu. Já jim to platím z účtu, to mi to na něj ne-
mohou poslat? A proč to vůbec dělají? Nemohou mít nějaké pravidlo, že 
peníze do padesátikoruny se prostě připíšou k zálohám na příští rok? 

Upřímně řečeno, na poštu jinak nemám důvod jít, takže pokud 
bych měl napochodovat k okýnku jen pro tu pětku, je to neekonomické.

Nevím, jestli nemá firma s poštou nějakou dohodu o slevách, ale 
mám obavy, že za výrobu a distribuci té poukázky na jednu minci, zapla-
tili víc než kolik mi posílají. Aby náhodou nezkrachovali, lekl jsem se. 
Ale pak mi došlo, že nezkrachují. Zahrnou si to do nákladů, vykalkulují 
a cenu energie stanoví tak, aby byli v plusu. A tak možná kvůli tomuto 
podivnému hospodaření zaplatím v nákladech za proud víc, než těch de-
set korun.

Jiří Brabec

Pusu a jeď
Tak bych asi přeložil název dopravní značky, která v Evropské unii 

existuje. Kiss and ride.
Když jsem si četl článek Soni Šmahelové o tom, jak rodiče parkují 

u ZŠ Tyršova a tím se tam nemůže dostat zásobování do kuchyně, hned 
jsem si na ni vzpomněl. Ta značka má svoji logiku. Jsou rodiče, kteří vozí 
děti do školy. Pokud jim to vyhovuje. nic proti tomu. A tak byla zavedena 
značka, která je milosrdnější než zákaz zastavení a na druhé straně jaksi 
adresnější, než zákaz stání. Rodič dojede, zabrzdí, dítě vystoupí, dají si 

tu pusu a dítě odskotačí, učit se moudrým 
býti. Značka říká: Hele občane, my víme, 
že máš rozumný důvod tady být, ale tak ně-
jak zavazíš. Tak, prosíme tě, moc nezdržuj, 
uvědom si, že podobný zájem mají desítky 
nebo stovky jiných.

Na druhé straně i v této chvíli jsou 
mezilidské vztahy důležitější než cokoliv 
jiného, tak se se svým dítkem (nebo koho 
to vezeš) hezky rozluč, popřej mu úspěšný 
den a mějte se rádi. 

Musíte uznat, že na této značce je 
(na rozdíl třeba od příčného hrbolu nebo 
stružky) něco lidského. Ale na druhé stra-
ně, rozumný řidič ví i bez ní, že tohle je mís-
to, kde je třeba vzájemné ohleduplnosti. Takže si představte, že tam ta 
značka prostě je. Možná by překlad té značky mohl být: Miluj své blízké a 
k ostatním se chovej ohleduplně.

Jiří Brabec

Kulturní pozvánky

Středa 10. dubna 19:30, velký sál KD
Samson a jeho parta a Máci

Pro folkové příznivce všech generací. Mimořádná příležitost. Kon-
cert k dvaceti letům skupiny Samson a jeho parta a k 40 letům od založení 
skupiny Máci, která před 20 lety ukončila činnost. Mimořádné setkání na 
pódiu. Vstupné 150 Kč, předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské 
knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.

Středa 15. května 19:30, velký sál KD
Karel Plíhal

Recitál originálního písničkáře a čerstvého nositele ceny Anděl 
2012. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 2. dubna v Kulturním domě Ku-
řim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.
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Ve čtvrtek 8. března se v Kuřimi sešla Rada Jihomoravského kraje 
na svém prvním letošním výjezdním zasedání. Podle slov hejtmana Jiho-
moravského kraje Michala Haška si rada pro své jednání vybrala Kuřim 
zcela záměrně, protože jak dále uvedl, kraj nyní se zástupci Kuřimi jed-
ná poměrně intenzivně ve věci připravovaných nových zásad územního 
rozvoje. 

Hejtman Hašek přijel do Kuřimi už o půl deváté, kdy měl v kance-
láři starosty města Draga Sukalovského naplánovanou poradu grémia. Sa-
motné jednání Rady JmK začalo v devět hodin. Zástupci Kuřimi, starosta, 
oba místostarostové a tajemnice města Kuřimi byli pozvanými hosty na 
druhou část jednání rady. Starosta města pak nejprve radě prezentoval 
problémy, které Kuřim a její okolí trápí nejvíce. Ve své zprávě se opíral 
především o názory občanů a zastupitelů Kuřimi a starostů ostatních obcí 
kuřimského regionu, kteří mu na základě jeho výzvy své požadavky posla-
li. Na základě těchto podnětů vyplynulo, že nejvíce trápí Kuřim a okolní 
obce silniční doprava a infrastruktura.  

Po více než hodinu a půl dlouhém jednání nad problémy Kuři-
mi a okolních obcí byla uspořádána tisková konference v malé zasedací 
místnosti Městského úřadu Kuřim, na kterou přijelo i několik novinářů 
z brněnských redakcí celostátních deníků a z Českého rozhlasu. Při tis-
kové konferenci hejtman JmK Hašek shrnul všechna témata jednání rady 
a pak předal slovo starostovi města Kuřimi Sukalovskému, který uvedl, 
že se rada přednesenými tématy vážně zabývala a výsledkem jednání je 
především dohoda s JmK o plnohodnotném posouzení varianty jižního 
obchvatu při přípravě Zásad územního rozvoje a jeho objektivní srovnání 
se severní spojkou. Dále se zástupci kraje zavázali k tomu, že Kuřimi po-
skytnout podporu v jednání s Českými drahami ohledně přestavby kuři-
mského nádraží a s koordinátorem IDS, společností Kordis, při plánovaní 
spojů integrovaného systému veřejné dopravy. Hejtman Hašek také bude 
jednat s vedením jihomoravského krajského vedení Policie ČR o zvýšení 
tabulkového počtu policistů na obvodním oddělení v Kuřimi. Rada JmK 
vzala také na vědomí žádost o posouzení možnosti zřídit v Kuřimi výjez-
dové stanoviště rychlé lékařské pomoci.

sš

Kuřim sobě 

Výjezdní zasedání Rady Jihomoravského kraje v Kuřimi

Zleva: Náměstek hejtmana pan Bc. Zdeněk Pavlík (ČSSD) je v jihomorav-
ském kraji pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku 
Dopravy a majetku a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené 
náplní činnosti odboru dopravy, odboru majetkového, kuřimský starosta pan 
Mgr. et Ing. Drago Sukalovský a pan hejtman JUDr. Michal Hašek při jednání 
v Kuřimi. 

Kulturní pozvánka
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Pátek 5. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break trip no. 28 

Dekor, Payrex, Yuriakos Kadakos (Dnb Jam) + oNny (Dnb Jam) aka Kaon
Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. KaOn - nový projekt ve Velké Bíteši a okolí. 
OnnY a Yuriakos Kadakos se spolu po mnoha prochlastaných večerech rozhodli i hrát. Payrex je osvědčená br-
něnsko-kuřimská klasika, která se po delší době vrací bavit vás divokým drumem. Jägermeister za 29 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Rum nebo 
Zetko + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 8. dubna 18:00, Městská knihovna
Staré hrady a šlechtická sídla

Městská knihovna Kuřim srdečně zve na zajímavou prezentaci. Zaniklé a dochované hrady, tvrze a kláštery od 
středověku po dnešek. Kresebné rekonstrukce hradů od Brna po Černou Horu, život v časech klidných i bouřli-
vých. Přednáší badatel Jiří Vymětalík. Vstup volný.

Středa 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Koncert z děl slavných skladatelů 

– k hudebním výročím. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Středa 10. dubna 19:30, velký sál KD 

Samson a Máci
Pro folkové příznivce všech generací. Mimořádná příležitost. Koncert k dvaceti letům skupiny Samson a jeho 
parta a k 40 letům od založení skupiny Máci, která před 20 lety ukončila činnost. Mimořádné setkání na pódiu. 
Vstupné 150 Kč, předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Čtvrtek 11. dubna 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Vyhlášení sportovců Kuřimi 2012

Pořádá sportovní výbor. Ocenění nejlepších sportovců v mnoha kategoriích. Doprovodný kulturní program v 
podání žáků ZUŠ, taneční vystoupení (street dance) a možná další překvapení. Vstup volný.

Čtvrtek 11. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Ladě - Escape Live Music
Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického punkového dua“ Červeným Vrchem. Duo ve složení Kubesa/Uvira vydalo 
v roce 2002 debutové album a postupně začalo hrát v klubech buď jako tandem, nebo v triu s hostujícím Markem Steyerem – trubka 
(Lesní Zvěř). Navíc s kapelou přijede výtečná trumpetistka Štěpánka Balcarová (mj. cena Anděl 2012)! Po krátké pauze natočila sku-
pina – už pod názvem Ladě, album KUB59, kde autorskou dvojici Kubesa/Uvira citlivě doplnili Patrik Benek – bicí (Gizd Q, Missing 
Base…) a Jiří Pater – baskytara (Expedice Apalucha). CD vyšlo v roce 2006, produkce se ujal zkušený Patrik Benek a ve spolupráci s 
několika zajímavými hosty vznikla velmi příjemná a pestrá kolekce čtrnácti písní. Ladě, velmi často doplnění o perkusistu Víťu Halšku 
(David Koller Band, Krucipüsk…) koncertují jak v klubech, tak na festivalech a kolem kapely se podařilo vytvořit publikum, pro které je 
večer ve znamení „dark blues“, „freak blues“, nebo třeba „neurvalého šansonu“ vždy silným zážitkem. Skupina také poměrně často hraje v 
akustičtější podobě spolu s vynikajícím basistou Jarynem Jankem (Med, Seven Days…) na kontrabas a Víťou Halškou na cajon a perkuse. 
Ani v této formě písničky Ladě neztrácejí nic na své syrovosti a autentičnosti. h�p://www.youtube.com/user/�eKub59 Cena 100 Kč 
pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Pátek 12. dubna 8:00 - 13:00, velký sál KD
Šachový turnaj

Žákovský šachový turnaj, kterého se zúčastní cca 80-100 žáků.

Pátek 12. dubna 18:00, Městská knihovna
Slunce ve znameních zvěrokruhu

Přednáška o Slunci v našem horoskopu. Jaký je náš přístup k životu? Jaké jsou naše nástroje? Jaký je náš tvůrčí 
vklad v partnerském vztahu? Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Skills on Beat X-Ray, Jayk3M, Mannia + Roca, DJ Wenet - Live

Máme pro Vás exkluzivní rapovou show v rámci tour k CDs „Pravý bohatství“ a „Výlety z reality“. Vystoupí: X-Ray 
(Brno-show k CD Pravý bohatství), Jayk3M (Nový jíčín-show k CD Výlety z reality), Mannia + Roca (Nový 
Jičín) .. Celé to odehraje DJ Wenet (Nový Jičín). Navíc proběhne freestyle ba�le... Tequilla 30 Kč. Vstup je 60 
CZK a při přihlášení na FB 50 CZK.

Sobota 13. dubna, 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! Tequilla 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. dubna 18:00, Městská knihovna
Domácí kosmetika aneb Přírodní kosmetika pěkně podomácku

Nechejte se inspirovat moudrostí našich babiček a přijďte si vyzkoušet některý z osvědčených lidových kosmetických receptů. Zjistíte, že 
se dají zvládnout s pomocí toho, co máme doma po ruce. Dovíte se, jak za minimální cenu účinně relaxovat, jak využít přírodních surovin 
a léčivek k přípravě domácích krémů. Uvidíte jednoduché domácí relaxační pomůcky a praktickou ukázku výroby krému z olejů a vosku. 
Lektorkou semináře je popularizátorka šetrného a zdravého životního stylu Gábina Zavadilová, autorka úspěšných publikací Vaše šetrná 
domácnost, Domácí lázně a Moje šetrná kuchyně. Vstup volný.

Úterý 16. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ

Jiskřivý barokní dialog
Barbara M. Willi (cembalo) a Petr Wagner (viola da gamba). Koncert vynikajících interpretů barokní hudby. 
Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby na sezónu 2012-13,  zbylé vstupenky v předprodeji v Kulturním 
domě Kuřim nebo před koncertem za 100 Kč.

Středa 17. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ
Učitelský koncert ZUŠ Kuřim

věnovaný 10. výročí provozu školy v nové budově. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Výstava

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.

Čtvrtek 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 18. dubna19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Lovci hlav - Filmový klub

Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem ta-
lentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad poměry 
a potají krade umělecká díla… Vynikající adaptace stejnojmenného severského bestselleru Jo Nesbo. Film trhal 
návštěvnost v Norsku a běžel v padesáti dalších zemích. ČSFD 82%. Krimi, thriller, Norsko 2011, 100min. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 19. dubna 8:15 a 10:00, velký sál KD
Vodnická pohádka

Zadáno pro MŠ. Vystoupí Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospě-
lého rádi umožníme vstup za 30 Kč na dítě.

Pátek 19. dubna 18:00, Městská knihovna
Luna ve znameních zvěrokruhu

 Přednáška o Luně v našem horoskopu. Jak prožíváme život? Jaké jsou naše nejvnitřnější potřeby? Jaké emocio-
nální naprogramování má náš partner?  Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Majáles Vyškovské Warm up

Exklusivní akce v Escapu. Spanilá jízda k vyškovskýmu majálesu. Přijede Vás pobavit na první pohled podivná směsice DJ, kteří ovšem 
dokáží namíchat vydatnou porci zábavy na celý večer. Supet (wyschkof sidy crew) - hip hop, turntablist, dubstep, dnb. Van Dri� (weekend 
world) - DeepHouse, Electronica, Techhouse, Progressive, Techno. Lee M (weekend world) - tech house, progressive. Pprskh (CoByDub 
soundsyste) - dnb, breakbeat, dubstep. Dazy - (ultima crew, techno wars) - techno, hardgroove techno. www.vyskovskemajales.cz. Božkov 
Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. dubna, 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! Božkov Spiced 25 Kč . Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 21. dubna 19:30, velký sál KD

Turecká kavárna
Tři komické skoro detektivky z Paříže. Divadelní hra z produkce Agentury Harlekýn, kterou napsal Robert �o-
mas. Režie: Pavel Háša, překlad Jan Cimický, úprava Ota Ornest, hudba Petr Mandel, texty písní Ivo Fischer. 
Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek (nebo Martin Davídek nebo Martin Ku-
bačák). Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce 
na Loučkách.

Pondělí 22. dubna 18:00, Městská knihovna
Ženy v antice

Nahlédneme do života žen v antickém Řecku (Athény, Sparta), Římě, u Etrusků, u Židů a v Egyptě. Zjistíme, jak 
probíhal jejich život od narození až po smrt, v čem se navzájem odlišovaly a co měly naopak společné. Kde se měly 
ženy nejlépe? Byly vždy zavřené doma v kuchyni nebo existovaly ženy věnující se vědě s vysokým společenským 
postavením.  Jak vypadal jejich běžný den? Přednáší Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Úterý 23. dubna 18:00 - 21:00, velký sál KD
Fórum zdravého města Kuřim

Přijďte se informovat a diskutovat o životě i problémech svého města. 

Čtvrtek 25. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Koncert populární hudby 

s vystoupením souborů i sólistů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 25. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Anna Karenina - Filmový klub

Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manželství s vysokým vládním úředníkem ( Jude Law), 
s nímž má melého syna. Během cesty do Moskvy se seznámí s pohledným ambiciózním důstojníkem Vronským 
(Aaron Taylor-Johnosn). Letmé setkání stačí k tomu, aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy promění v 
požár, který nelze uhasit… Carské Rusko 19. století je vůči podobným excesům velmi netolerantní… Nová adap-
tace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Slavná historická romance v originálním výtvarném pojetí od 
režiséra Joea Wrighta (Pýcha a předsudek) s Keirou Knightley. Film překvapivě několik měsíců plnil česká kina. 
ČSFD 73%. Historické drama, romantický, Velká Británie 2012, 130 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 25. dubna, restaurace Wellness Kuřim
Vítání/oslava jara

Komorní duo: Martin Krajíček - kytara, mandolína, zpěv, Karina Pavlů - housle, mandolína, zpěv. 
Převážně instrumentální skladby: argentinské lidové, jazzové, irské, židovské, vážnou hudbu, country, vše citlivě 

propojeno zvukem mandolíny. 

Pátek 26. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Zetko + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 29. dubna 18:00, Městská knihovna
Ola Lama - Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům

Promítání Ola Lama je o půlročním putování s batůžkem na zádech takřka celou délkou jihoamerického konti-
nentu (Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívie, Argentina, Chile). Hudební promítání a představení bohatě fotogra�cky 
laděné knížky „OLA LAMA“ ( Jota 2011). Podává se pravá bolivijská čokoláda. Přijďte na mls! Pro oči, pro uši i 
pro duši. Na setkání se těší Eva Palatková. Vstup volný.

Pondělí 8. dubna až středa 15. května, Městská knihovna
HOUBY….

Výstava fotogra�í hub, které zachytil pan Jaroslav Buček. Přijďte se naladit na první jarní a letní sbírání lesních 
pochoutek. Výstava je přístupná ve výpůjční době knihovny od 8. dubna do 15. května 2013. Vstup volný.

Středa 15. května 19:30, velký sál KD

Karel Plíhal
Recitál originálního písničkáře a čerstvého nositele ceny Anděl 2012. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 2. dubna v 
Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 17. 4. second hand, st. 24. 4. a čt. 25. 4. Etcimex (second hand), út. 
30. 4. Rucek (smíš. zboží), čt. 2. 5. Trojan (boty). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku 
neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 

Předprodej
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Pátek 5. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break trip no. 28 

Dekor, Payrex, Yuriakos Kadakos (Dnb Jam) + oNny (Dnb Jam) aka Kaon
Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. KaOn - nový projekt ve Velké Bíteši a okolí. 
OnnY a Yuriakos Kadakos se spolu po mnoha prochlastaných večerech rozhodli i hrát. Payrex je osvědčená br-
něnsko-kuřimská klasika, která se po delší době vrací bavit vás divokým drumem. Jägermeister za 29 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Rum nebo 
Zetko + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 8. dubna 18:00, Městská knihovna
Staré hrady a šlechtická sídla

Městská knihovna Kuřim srdečně zve na zajímavou prezentaci. Zaniklé a dochované hrady, tvrze a kláštery od 
středověku po dnešek. Kresebné rekonstrukce hradů od Brna po Černou Horu, život v časech klidných i bouřli-
vých. Přednáší badatel Jiří Vymětalík. Vstup volný.

Středa 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Koncert z děl slavných skladatelů 

– k hudebním výročím. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Středa 10. dubna 19:30, velký sál KD 

Samson a Máci
Pro folkové příznivce všech generací. Mimořádná příležitost. Koncert k dvaceti letům skupiny Samson a jeho 
parta a k 40 letům od založení skupiny Máci, která před 20 lety ukončila činnost. Mimořádné setkání na pódiu. 
Vstupné 150 Kč, předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Čtvrtek 11. dubna 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Vyhlášení sportovců Kuřimi 2012

Pořádá sportovní výbor. Ocenění nejlepších sportovců v mnoha kategoriích. Doprovodný kulturní program v 
podání žáků ZUŠ, taneční vystoupení (street dance) a možná další překvapení. Vstup volný.

Čtvrtek 11. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Ladě - Escape Live Music
Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického punkového dua“ Červeným Vrchem. Duo ve složení Kubesa/Uvira vydalo 
v roce 2002 debutové album a postupně začalo hrát v klubech buď jako tandem, nebo v triu s hostujícím Markem Steyerem – trubka 
(Lesní Zvěř). Navíc s kapelou přijede výtečná trumpetistka Štěpánka Balcarová (mj. cena Anděl 2012)! Po krátké pauze natočila sku-
pina – už pod názvem Ladě, album KUB59, kde autorskou dvojici Kubesa/Uvira citlivě doplnili Patrik Benek – bicí (Gizd Q, Missing 
Base…) a Jiří Pater – baskytara (Expedice Apalucha). CD vyšlo v roce 2006, produkce se ujal zkušený Patrik Benek a ve spolupráci s 
několika zajímavými hosty vznikla velmi příjemná a pestrá kolekce čtrnácti písní. Ladě, velmi často doplnění o perkusistu Víťu Halšku 
(David Koller Band, Krucipüsk…) koncertují jak v klubech, tak na festivalech a kolem kapely se podařilo vytvořit publikum, pro které je 
večer ve znamení „dark blues“, „freak blues“, nebo třeba „neurvalého šansonu“ vždy silným zážitkem. Skupina také poměrně často hraje v 
akustičtější podobě spolu s vynikajícím basistou Jarynem Jankem (Med, Seven Days…) na kontrabas a Víťou Halškou na cajon a perkuse. 
Ani v této formě písničky Ladě neztrácejí nic na své syrovosti a autentičnosti. h�p://www.youtube.com/user/�eKub59 Cena 100 Kč 
pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Pátek 12. dubna 8:00 - 13:00, velký sál KD
Šachový turnaj

Žákovský šachový turnaj, kterého se zúčastní cca 80-100 žáků.

Pátek 12. dubna 18:00, Městská knihovna
Slunce ve znameních zvěrokruhu

Přednáška o Slunci v našem horoskopu. Jaký je náš přístup k životu? Jaké jsou naše nástroje? Jaký je náš tvůrčí 
vklad v partnerském vztahu? Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Skills on Beat X-Ray, Jayk3M, Mannia + Roca, DJ Wenet - Live

Máme pro Vás exkluzivní rapovou show v rámci tour k CDs „Pravý bohatství“ a „Výlety z reality“. Vystoupí: X-Ray 
(Brno-show k CD Pravý bohatství), Jayk3M (Nový jíčín-show k CD Výlety z reality), Mannia + Roca (Nový 
Jičín) .. Celé to odehraje DJ Wenet (Nový Jičín). Navíc proběhne freestyle ba�le... Tequilla 30 Kč. Vstup je 60 
CZK a při přihlášení na FB 50 CZK.

Sobota 13. dubna, 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! Tequilla 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. dubna 18:00, Městská knihovna
Domácí kosmetika aneb Přírodní kosmetika pěkně podomácku

Nechejte se inspirovat moudrostí našich babiček a přijďte si vyzkoušet některý z osvědčených lidových kosmetických receptů. Zjistíte, že 
se dají zvládnout s pomocí toho, co máme doma po ruce. Dovíte se, jak za minimální cenu účinně relaxovat, jak využít přírodních surovin 
a léčivek k přípravě domácích krémů. Uvidíte jednoduché domácí relaxační pomůcky a praktickou ukázku výroby krému z olejů a vosku. 
Lektorkou semináře je popularizátorka šetrného a zdravého životního stylu Gábina Zavadilová, autorka úspěšných publikací Vaše šetrná 
domácnost, Domácí lázně a Moje šetrná kuchyně. Vstup volný.

Úterý 16. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ

Jiskřivý barokní dialog
Barbara M. Willi (cembalo) a Petr Wagner (viola da gamba). Koncert vynikajících interpretů barokní hudby. 
Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby na sezónu 2012-13,  zbylé vstupenky v předprodeji v Kulturním 
domě Kuřim nebo před koncertem za 100 Kč.

Středa 17. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ
Učitelský koncert ZUŠ Kuřim

věnovaný 10. výročí provozu školy v nové budově. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Výstava

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.

Čtvrtek 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 18. dubna19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Lovci hlav - Filmový klub

Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem ta-
lentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad poměry 
a potají krade umělecká díla… Vynikající adaptace stejnojmenného severského bestselleru Jo Nesbo. Film trhal 
návštěvnost v Norsku a běžel v padesáti dalších zemích. ČSFD 82%. Krimi, thriller, Norsko 2011, 100min. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 19. dubna 8:15 a 10:00, velký sál KD
Vodnická pohádka

Zadáno pro MŠ. Vystoupí Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospě-
lého rádi umožníme vstup za 30 Kč na dítě.

Pátek 19. dubna 18:00, Městská knihovna
Luna ve znameních zvěrokruhu

 Přednáška o Luně v našem horoskopu. Jak prožíváme život? Jaké jsou naše nejvnitřnější potřeby? Jaké emocio-
nální naprogramování má náš partner?  Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Majáles Vyškovské Warm up

Exklusivní akce v Escapu. Spanilá jízda k vyškovskýmu majálesu. Přijede Vás pobavit na první pohled podivná směsice DJ, kteří ovšem 
dokáží namíchat vydatnou porci zábavy na celý večer. Supet (wyschkof sidy crew) - hip hop, turntablist, dubstep, dnb. Van Dri� (weekend 
world) - DeepHouse, Electronica, Techhouse, Progressive, Techno. Lee M (weekend world) - tech house, progressive. Pprskh (CoByDub 
soundsyste) - dnb, breakbeat, dubstep. Dazy - (ultima crew, techno wars) - techno, hardgroove techno. www.vyskovskemajales.cz. Božkov 
Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. dubna, 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! Božkov Spiced 25 Kč . Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 21. dubna 19:30, velký sál KD

Turecká kavárna
Tři komické skoro detektivky z Paříže. Divadelní hra z produkce Agentury Harlekýn, kterou napsal Robert �o-
mas. Režie: Pavel Háša, překlad Jan Cimický, úprava Ota Ornest, hudba Petr Mandel, texty písní Ivo Fischer. 
Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek (nebo Martin Davídek nebo Martin Ku-
bačák). Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce 
na Loučkách.

Pondělí 22. dubna 18:00, Městská knihovna
Ženy v antice

Nahlédneme do života žen v antickém Řecku (Athény, Sparta), Římě, u Etrusků, u Židů a v Egyptě. Zjistíme, jak 
probíhal jejich život od narození až po smrt, v čem se navzájem odlišovaly a co měly naopak společné. Kde se měly 
ženy nejlépe? Byly vždy zavřené doma v kuchyni nebo existovaly ženy věnující se vědě s vysokým společenským 
postavením.  Jak vypadal jejich běžný den? Přednáší Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Úterý 23. dubna 18:00 - 21:00, velký sál KD
Fórum zdravého města Kuřim

Přijďte se informovat a diskutovat o životě i problémech svého města. 

Čtvrtek 25. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ
Koncert populární hudby 

s vystoupením souborů i sólistů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 25. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Anna Karenina - Filmový klub

Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manželství s vysokým vládním úředníkem ( Jude Law), 
s nímž má melého syna. Během cesty do Moskvy se seznámí s pohledným ambiciózním důstojníkem Vronským 
(Aaron Taylor-Johnosn). Letmé setkání stačí k tomu, aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy promění v 
požár, který nelze uhasit… Carské Rusko 19. století je vůči podobným excesům velmi netolerantní… Nová adap-
tace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Slavná historická romance v originálním výtvarném pojetí od 
režiséra Joea Wrighta (Pýcha a předsudek) s Keirou Knightley. Film překvapivě několik měsíců plnil česká kina. 
ČSFD 73%. Historické drama, romantický, Velká Británie 2012, 130 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 25. dubna, restaurace Wellness Kuřim
Vítání/oslava jara

Komorní duo: Martin Krajíček - kytara, mandolína, zpěv, Karina Pavlů - housle, mandolína, zpěv. 
Převážně instrumentální skladby: argentinské lidové, jazzové, irské, židovské, vážnou hudbu, country, vše citlivě 

propojeno zvukem mandolíny. 

Pátek 26. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Zetko + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 29. dubna 18:00, Městská knihovna
Ola Lama - Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům

Promítání Ola Lama je o půlročním putování s batůžkem na zádech takřka celou délkou jihoamerického konti-
nentu (Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívie, Argentina, Chile). Hudební promítání a představení bohatě fotogra�cky 
laděné knížky „OLA LAMA“ ( Jota 2011). Podává se pravá bolivijská čokoláda. Přijďte na mls! Pro oči, pro uši i 
pro duši. Na setkání se těší Eva Palatková. Vstup volný.

Pondělí 8. dubna až středa 15. května, Městská knihovna
HOUBY….

Výstava fotogra�í hub, které zachytil pan Jaroslav Buček. Přijďte se naladit na první jarní a letní sbírání lesních 
pochoutek. Výstava je přístupná ve výpůjční době knihovny od 8. dubna do 15. května 2013. Vstup volný.

Středa 15. května 19:30, velký sál KD

Karel Plíhal
Recitál originálního písničkáře a čerstvého nositele ceny Anděl 2012. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 2. dubna v 
Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 17. 4. second hand, st. 24. 4. a čt. 25. 4. Etcimex (second hand), út. 
30. 4. Rucek (smíš. zboží), čt. 2. 5. Trojan (boty). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku 
neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 

Předprodej
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povídka

Jednou na Velikonoce
Bylo to hrozné. Celé dny už jsem se nevyspal, byl jsem udřený k 

smrti a tolik jsem toho ještě nestihnul. Manželka už poslední dny chodila 
z práce ve veselé náladě a občas se spokojeně pochechtávala.  Den před-
tím jsem končil kolem půlnoci v potu tváře poslední přípravy a byl jsem 
strašně vyčerpaný, a to jsem ještě potřeboval na zítra nějak vypadat. Budu 
muset vstát o pěti. 

Naplánoval jsem si vstát o pěti, abych si umyl hlavu, vyfoukal si 
vlasy, namaloval se a nachystal už rovnou skleničky a všechen chlast, co 
nemusí být v ledničce, na kredenc. Na stůl hromadu čokolády, uvařená 
obarvená vejce, která stejně nakonec dám do pomazánky, protože je stej-
ně nakonec nikdo nechce. Pořád jsem musel myslet na to, jestli jsem na 
něco nezapomněl… 

Zaspal jsem, probudil mě velmi nepříjemný pocit odkrytých zad, 
který následovala ještě horší bolest, jako když vás někdo švihne. A taky, že 
jo, nade mnou stála manželka i s dcerami, všechny s mrskačkami a začali 
mě za obrovského řehotu šlehat jedna přes druhou. Největší mrskačku 
měla samozřejmě má žena, bolelo to s ní, jak kdybych dostal polenem, 
i když ty menší proutky od holek zase bolestivě švihaly. Vyskočil jsme z 
postele a nadával jim, co to dělají. Všechny se chechtaly a říkaly,“to máš, 
abys nám neuvadnul, taťko a nebyl prašivý“. Když jsem i přesto protes-
toval, odebraly se s řečmi „ále prosím tě, vždyť je to tradice“, vesele do 
kuchyně. 

Říkal jsem si, že to fakt nebylo hezký probuzení a se špatnou nála-
dou jsem se oblékl a vydal se za nimi, to jsem ještě nevěděl, že to nejhorší 
mě teprve čeká.

Manželka s holkami vypadly hned po snídani každá na svou tra-
su, no jsem zvědavý, v jakém stavu dojdou. Za chvilku to začalo chodit, 
sousedky z baráku s úlisnými výrazy a sexistickými poznámkami na můj 
zadek, mě sice nebily tak hrozně, zato si vyloženě užívaly, že mě mají jen 
pro sebe a manželka není doma. Byl jsem bezbranný. Máňa přišla jako 
první, v nažehlené halence s malou mrskačkou se hned nadrala dovnitř 
a v sedm ráno vypila na ex dva rumy za sebou, prý na start. To jsem ještě 
netušil, že její start u nás bude i cíl. Do půl hodiny dorazila sousedka Lída, 
vedle ze vchodu, byla trochu dotčená, že už tam sedí Máňa, ale nic jim 
nebránilo v tom, dát si spolu hned zkraje pár panáků. Mezitím se hrnuly 
další, naštěstí samé cizí ženské, které dovnitř nešly. Dostal jsem „jenom“ 
na prdel a porozdával vejce, hlavně ta čokoládová maminkám s malými 
holčičkami, co se to teprve koledovat učí, a je to pro ně prý zážitek. No 
nevím, většina jich byla zaražená a moc nechápaly, proč mají bít toho cizí-
ho strejdu. Ovšem až na pár výjimek, které by si s gustem podaly zřejmě 
kdekoho, takové ty zlé děti, které jsou nevýslovně šťastné, když mohou 
někomu ublížit, a teď dokonce beztrestně. No doufám, že se naše holky 
takto nechovaly, když s nimi ještě chodila manželka po pomlázce.

To jsem netušil, co dokážou davy jejich spolužaček. Nahrnulo se 
jich vždycky naráz alespoň dvacet a ty mě bez jakékoliv empatie sešlehaly 
jako psa. V ten moment jsem trochu litoval, že nemám syny, alespoň bych 
na všechno nebyl sám.

Pak dorazily nějaký kámošky Máni a Lídy, které jsem ani neznal, 
jedna dokonce s malým dítětem, ale už byla notně pod obraz. Vypily a 
snědly u nás, co mohly, a pak dostaly spásný nápad, že vyrazí ještě na Du-
šana v přízemí. Loučily se ovšem dlouze a u toho mě notně osahávaly a 
opile se mě snažily líbat, ale nakonec jsem je přece vyprovodil. Za bujaré-
ho řevu vyrazily do přízemí, Dušanovi jsem to sice nepřál, ale v tu chvíli 
jsem myslel hlavně na sebe. Když jsem s úlevou zabouchnul a zamknul 
dveře s tím, že to trochu poklidím a dám si nohy na vrch, s hrůzou jsem 
zjistil, že nám v kuchyni zůstalo to malé dítě, co s ním přišla jedna úplně 
cizí paní. Vyběhl jsem na chodbu a volal jsem, že tam zůstalo dítě, ale 
nikdo už se neozýval, všechny zapadly k nebohému Dušanovi. No nic, 
za nimi nepolezu, dvě děti jsem odchoval, tak počkáme. Holčička, která 
na mě koukala, s tím taky problém neměla, tak jsem jí nachystal svačinu 
a pustil pohádky.

Pak jsem možná trochu zdřímnul a probudil mě až strašný řev na 
chodbě. Řekl jsem si, už si asi všimly, že ztratily děcko. Ale to nebyl ten 
důvod. Když jsem otevřel dveře na chodbu, tak kolem pobíhali chlapi ze 
sousedních bytů a vzrušeně křičeli, že dole u sklepa někdo pustil požární 
hydrant. A taky že jo, dole pod schody už bylo asi deset centimetrů vody 
a u toho nějaký ženský hrozně ječely. Až později jsem se dozvěděl, že to 
byla nějaká zhrzená milenka Ivoše ze třetího patra, která neunesla, že jí 

ženáč dal nakonec kopačky. Někdo naštěstí duchapřítomně zastavil hlav-
ní přívod vody a k urvanému hydrantu se hned seběhlo několik chlapů s 
kýbly a začali to vytírat, aby se jim voda nedostala do sklepa, že tam mají 
brambory.

Zalezl jsem do bytu a za pár minut se ozvalo nesmělé ťukání. Před 
dveřmi stála notně zmáčená drobná černovláska a pípala něco o tom, jest-
li tady nenechala dítě. No hurá, tak jsem holčičku zvedl od televize, její 
matka už byla díky studené vodě mnohem více orientovaná, a tak jsem jí 
dítě s klidným svědomím vrátil.

Už se navíc blížilo poledne, takže bylo jasné, že je konec. Už jsem 
nikomu neotevřel a pustil se do úklidu. Hlavně jsem musel pořádně vy-
větrat, ten opilecký pach s feromony z dámských parfémů byl k zalknutí. 
Oběd jsem odbyl brambory se smaženou treskou, kterou uvítaly i holky, 
které se už taky vrátily, a vůbec nevypadly dobře. Po obědě se šly trochu 
vyspat, ale jak se po dvou hodinách probraly, hned zase vyrazily někam 
ven.

Manželka dorazila až ve čtyři odpoledne, už jsem chtěl volat poli-
cii, že se jí něco stalo. Ještě, že jsem to neudělal, měl bych z ostudy kabát. 
Do bytu ještě došla, ale pak padla v předsíni jako podťatá a zůstala tam le-
žet. Nebyl jsem s to ji odtáhnout. Ožralá bezvládná baba váží snad tunu.

Holky se nakonec vrátily docela brzo, dostal jsem však děsně vyna-
dáno, že jsem nechat ležet maminku takto v předsíni na zemi a klidně přes 
ni chodil na záchod. Když jsem jim vysvětlit, že jsem s ní prostě nehnul, 
tak se mě pokoušely přesvědčit, že jsem slaboch, ale nakonec uznaly, že 
mám pravdu. Za společného úsilí se nám podařilo poponést manželku v 
úzké panelákové předsíni pouze na půl do ložnice, půlkou ležela pořád v 
předsíni. Obě dcery se shodly, že to takto stačí a navíc přes ni přehodily 
deku, což jak mi vyčítavě sdělily, jsem já neudělal.

Někdy kolem desáté večer jsem z obýváku u televize uslyšel v před-
síni rány a šramot, jak se žena zvedala a snažila se dojít na záchod. Podle 
zvuků, které se ozývaly, jí něco, co vypila, evidentně nesedlo. Došla za 
mnou do obýváku, poprosila mě o sodu a stěžovala si na bolesti zad, že má 
práh mezi předsíní a ložnicí vylisovaný do boku. Udělal jsem jí sodu a po 
jejím vypití do pěti minut v křesle za hlasitého chrápání vytuhla.

Šel jsem spát sám do ložnice s obavami, jak bude žena ráno vstávat 
a co v práci, jak to zvládne, a vůbec jsem nemohl usnout. Hrozně jsem se 
převaloval, byl jsem pořád v polospánku, události celého dne mi vířily v 
hlavě. Celý zpocený a zmítaný hrůzou jsem se nad ránem probudil. 

Nade mnou stála moje žena, hezky oblečená s vyfoukanými vlasy 
a říkala: „Vstávej, chtěl jsi Máňu s Lídou překvapit co nejdřív, tak aby tě s 
tím mrskutem někdo nepředběhnul.“ 

 Soňa Šmahelová
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

06/2013 ze dne 20. 2. 2013
92/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 2. 2013 se změ-

nou. Termín plnění: 20. 2. 2013 (KÚ)
93/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Wellness Kuřim – gastro zařízení“ a souhlasí s 
uzavřením kupní smlouvy s firmou InterGast a.s., se sídlem Na Vi-
nobraní 1792/55, 106 00 Praha 10, IČ 62917153, která předložila 
nejvhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OI)

94/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim s.r.o., Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189, schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 
vozidla s výměnnou mycí nástavbou, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a současně jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 22. 2. 2013 
(CTSK)

95/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 
2455/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zříze-
no za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

96/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0112 s Jiřím Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, 
ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2013. Termín plnění: 28. 
2. 2013 (OMP)

97/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení 
na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2013. Termín plnění: 
28. 2. 2013 (OMP)

98/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0029 s Miloslavem Pokorným, trvale bytem 664 34 Kuřim, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2013. Termín plnění: 28. 
2. 2013 (OMP)

99/2013 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Františ-
kem Juranem, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxx/x umístěný v I. 
nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi ve výši xxxxxx,- Kč. 
Výše splátek bude činit částku xxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 
3. 2013 (OMP)

100/2013 RM schvaluje pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního 
bytu dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v 
majetku města a bytových náhradách. Termín plnění: 28. 2. 2013 
(OMP)

101/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Kuřim ul. Zámecká – 
výměna hydrantu“ se společností Bělohradský spol. s r.o., se sídlem 
náměstí Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, za cenu 500,- Kč. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

102/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Re-
konstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí s 
uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se 

sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 36.300,- Kč. 
Termín plnění: 30. 4. 2013 (OI)

103/2013 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny č. 00281964-SPL“ na odběrná místa č. 
3610059430 Jestřábova a č. 3100052443 Rozdělovací v Kuřimi se 
společností E. ON Energie, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 26078201. Termín plně-
ní: 28. 2. 2013 (OI)

104/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení ZŠ na ulici 
Komenského v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. 
návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnotící ko-
mise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

105/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb podpory 
GIS se společností VARS BRNO, a.s, se sídlem Kroftova 3167/80c, 
616 00 Brno, IČ 63481901, za cenu 7260,- Kč/rok. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OI)

106/2013 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy výkupu surového dříví 
s Ing. Daliborem Šafaříkem, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 1. 3. 
2013 (OŽP)

107/2013 RM schvaluje obci Malhostovice povolení výjimky ze zákazu 
vjezdu všech motorových vozidel u rybníka Srpek. Termín plnění: 
7. 3. 2013 (OD)

108/2013 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxx/x umístěného ve 
III. NP bytového domu panu Radku Kotlánovi, trvale bytem Ku-
řim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpo-
vědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

109/2013 RM schvaluje výpověď nájmu části nebytového prostoru č. 
1116/9 o výměře 47,35 m2 a části nebytového prostoru č. 1116/9 
o výměře 22,04 m2, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 
1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Haně Melicharové, tr-
vale bytem Kuřim, ve smyslu nájemní smlouvy č. 214/2002 a č. 
132/2003. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Termín plnění: 31. 
3. 2013 (OMP)

110/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. xxxx/x ve výši xxxxx,- Kč manželům Mariánu a 
Evě Božikovým, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 28. 2. 2013 
(OMP)

111/2013 RM bere na vědomí zprávu inventarizační komise z inventa-
rizace majetku a závazků v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Kuřim, Tyr-
šova 1255, IČ 49457888. Termín plnění: 20. 2. 2013 (OMP)

112/2013 RM ukládá starostovi města zajistit kontrolu provedení inven-
tarizací a evidencí majetku v příspěvkových organizacích města 
Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2013 (STA)

113/2013 RM schvaluje harmonogram dalšího postupu aktualizace Stra-
tegického plánu rozvoje města Kuřimi dle zápisu se změnou. Ter-
mín plnění: 7. 5. 2013 (TAJ)

114/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 20. 2. 2013 (CSSK)

115/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
18. 2. 2013 v bodech č. 1, 3, 4, 6 a schvaluje body č. 2, 5. Termín 
plnění: 28. 2. 2013 (OI)

116/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
18. 2. 2013 v bodě č. 2 a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Termín plnění: 20. 2. 2013 (OI)

117/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení MŠ na ulici 
Komenského v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. 
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ného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. 
č. 3772/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu ne-
určitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného bře-
mene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

128/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávně-
ného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. 
č. 2255 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH na dobu neurči-
tou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

129/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 
2258 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 7071. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH na dobu ne-
určitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného bře-
mene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

130/2013 RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbito-
vě Kuřim s účinností od 1. 4. 2013 dle zápisu. Termín plnění: 31. 
3. 2013 (OMP)

131/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve věci uložení pod-
zemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti Telefó-
nica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ 
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako oprávněného z věcné-
ho břemene dle GP č. 2670-855/2009 na pozemcích parc. č. 4235 
a parc. č. 4236, vše k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

132/2013 RM schvaluje „Plán odpadového hospodářství Města Kuřimi“ 
dle přílohy se změnou. Termín plnění: 6. 3. 2013 (OŽP)

133/2013 RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2010/O/0126 
se společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8, 
143 00 Praha 4, IČ 27373231. Termín plnění: 30. 3. 2013 (OŽP)

134/2013 RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku s názvem 
„Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ se 
změnami a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve slože-
ní podle návrhu se změnami. Termín plnění: 31. 3. 2013 (KÚ)

135/2013 RM zřizuje pracovní pozici interního auditora a stanovuje cel-
kový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského 
úřadu Kuřim na 65, a to od 1. 4. 2013. Termín plnění: 1. 4. 2013 
(TAJ)

136/2013 RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do DPS 
dle přílohy. Termín plnění: 6. 3. 2013 (CSSK)

137/2013 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a 
bere na vědomí bod 3. Termín plnění: 30. 3. 2013 (OŽP)

138/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 13. 2. 2013. Termín plnění: 6. 3. 2013 
(OI)

139/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody VO 
– 16 – 2013“ se společností ENERGETIKA KUŘIM, a.s., Štefáni-
kova 41, č. p. 110, 602 00 Brno, IČ 28260945, a zajištění dodávky 
vody pro sportovní areál – fotbalové hřiště, parcela č. 2971/1, k. ú. 

návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnotící ko-
mise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

118/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení MŠ na ulici 
Jungmannova v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. 
návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnotící ko-
mise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

119/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy společnos-
tí Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.-Smaltovňa, se sídlem Pod 
Kalváriou, 909 01 Skalica, IČ 22 706 461, kterým se mění termín 
dodání cedulek orientačních čísel do 14. 3. 2013. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OI)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

07/2013 ze dne 6. 3. 2013
120/2013 RM schvaluje dopravní řešení infrastruktury v souvislosti s 

výstavbou STK a benzínové stanice na ulici Tišnovská, parc. č. 
2731/11 a parc. č. 2731/12 dle přílohy. Termín plnění: 31. 3. 2013 
(OI)

121/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 27. 2. 2013. Termín 
plnění: 6. 3. 2013 (KÚ)

122/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Krichem, tr-
vale bytem 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 7. 3. 
2013 do 31. 5. 2013 za cenu 605,- Kč/měsíčně. Termín plnění: 15. 
3. 2013 (OMP)

123/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2011/
O/0120, jehož předmětem je pronájem nebytového prostoru 
(kanceláře č. 114) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. 
p. 968, na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká 
republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Pra-
ha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m2/měs. + paušální 
poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 21% DPH s roční 
valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

124/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0022, 
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru (kancelář č. 
118) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 na ul. 
Jungmannova v Kuřimi s Českou republikou – Úřadem práce ČR, 
se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, a to doho-
dou ke dni 31. 3. 2013. Termín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

125/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 
950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to místnosti č. 2 o celkové výměře 
12,3 m2 paní Věře Fialové, trvale bytem Brno, IČ 18141544, za 
nájemné ve výši 128,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby 
ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 21% DPH s roční valorizací, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 30. 4. 
2013 (OMP)

126/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
zakázky „Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 15. 3. 2013 
(OMP)

127/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávně-
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Kuřim. Termín plnění: 10. 3. 2013 (Well)
140/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky 

na nám. Osvobození, části pozemku p. č. 1809, k. ú. Kuřim, s MO 
ČSSD na dobu 20 let. Termín plnění: 30. 4. 2013 (OI)

141/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 27. 2. 2013. Termín plnění: 6. 3. 2013 
(OI)

142/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Konzultační a poradenská činnost k zadávacímu řízení na veřej-
nou zakázku na realizaci projektu „Zvýšení kvality procesního a 
finančního řízení města Kuřim a implementace opatření vedou-
cích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“, a souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy s JUDr. Tomášem Nevečeřalem, 
advokátem advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se 
sídlem Praha 2, Římská 104/14, PSČ 120 00, IČ 71466126, kte-
rý předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 60.500,- Kč. 
Termín plnění: 30. 4. 2013 (OI)

143/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na do-
dávku s názvem „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy 
MěÚ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jaro-
mír Mareš, Cyrilometodějská 1/1, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, 
IČ 13074237, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hod-
notě 147.572,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 4. 2013 (OI)

144/2013 RM schvaluje užití loga města Kuřim na mapách pro závod 
orientačního běhu konaného dne 25. 5. 2013 v Kuřimi dle přílohy. 
Termín plnění: 15. 3. 2013 (KÚ)

145/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o předání věcného daru do 
tomboly XVIII. reprezentačního plesu města Kuřimi s Centrem 
technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 263 07 189, se sídlem Jung-
mannova 968, Kuřim. Termín plnění: 9. 3. 2013 (KÚ)

146/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderová-
ní XVIII. reprezentačního plesu města Kuřimi s Michalem Chylí-
kem, Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 15. 4. 2013 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

08/2013 ze dne 12. 3. 2013
147/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení 

hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka vozidla s výměn-
nou mycí nástavbou právnické osobě KOBIT spol. s r.o., Rozvojo-
vá 269, Praha, IČ 44792247, a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše 
uvedenou společností. Termín plnění: 30. 3. 2013 (CTSK)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 02/2013 ze dne 12. 3. 2013

1025/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a 
Ing. Miluši Mackovou. Termín plnění: 12. 3. 2013 (KÚ)

1026/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Iva Peři-
nu a Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 12. 3. 2013 (KÚ)

1027/2013 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 
12. 3. 2013 (KÚ)

1028/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 3. 2013. Termín 
plnění: 12. 3. 2013 (STA)

1029/2013 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1207/7 o velikosti 

2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. 1206 
a 1207 (ul. Na Loučkách) postaveného na pozemcích p. č. 4295 a 
p. č. 4296 vše v obci a k. ú. Kuřim panu Leoši Žižkovi, trvale bytem 
Kuřim, za cenu 851.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s 
převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovi-
tosti ponese pan Leoš Žižka. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

1030/2013 ZM vyjadřuje svůj zájem o koupi budovy č. p. 1016 na po-
zemku parc. č. 1418/2 a pozemků parc. č. 1418/2 o vým. 676 m2 
a parc. č. 1419/2 o vým. 1129 m2 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví 
Marcely Pfeiferové, trvale bytem Česká, do majetku Města Kuřim 
a ukládá starostovi města jednat s vlastníkem nemovitosti o kupní 
ceně dle zjištěného limitu. Termín plnění: 30. 4. 2013 (STA)

1031/2013 ZM schvaluje záměr na 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 spo-
jených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

1032/2013 ZM ruší usnesení č. 1129/12 ze dne 21. 8. 2012 ve věci ná-
vrhu členů dozorčí rady společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189. 
Termín plnění: 12. 3. 2013 (OMP)

1033/2013 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 
1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OF)

1034/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Pro-
gramu 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: 30. 
4. 2013 (KÚ)

1035/2013 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na 
projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční sta-
nice Kuřim ze severní části města“, registrační číslo projektu 
CZ.1.11/1.2.00/23.01318. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OI)

1036/2013 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2955, 
parc. č. 2982/2 a parc. č. 2986 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví Čes-
ké republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, 
IČ 69797111, do vlastnictví Města Kuřimi. Termín plnění: 30. 9. 
2013 (OMP)

1037/2013 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze 
dne 7. 3. 2013. Termín plnění: 12. 3. 2013 (OF)

1038/2013 ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž před-
mětem je nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných na 
pozemcích parc. č. 550/1, 4360, 4361, 612/12, 612/13, 612/19, 
612/20, 4216/1, vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví investora Milana 
Pangráce, bytem Vohančice, za cenu 100,- Kč/ parkovací stání vč. 
DPH, do majetku města. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

1039/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Ing. Mi-
lanem Pangrácem, bytem Vohančice, jejímž předmětem je budou-
cí bezúplatné zrušení předkupního práva věcného k pozemku p. č. 
430 v k. ú. Kuřim, ve znění dle přílohy se změnou. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OMP)

1040/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 519/3 k. ú. Ku-
řim, o výměře 62 m2 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, by-
tem Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem Kuřim, do majetku 
města za cenu 11.160,- Kč. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

1041/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na 
rok 2013. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OF)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 03/2013 ze dne 27. 3. 2013

1042/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Jiřího 
Brabce. Termín plnění: 27. 3. 2013 (KÚ)

1043/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka 
Kříže a Ing. Petra Němce. Termín plnění: 27. 3. 2013 (KÚ) 

1044/2013 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 
27. 3. 2013 (KÚ)

1045/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
152.670 Kč na pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467. Termín plnění: 31. 3. 2013 (KÚ)

1046/2013 ZM souhlasí s dalším vymáháním pohledávky (smluvní po-
kuty) ve výši 4.700.706,30 Kč přihlášené do insolvenčního řízení 
vedeném se společností Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 
40/2, Brno, IČ 25581058. Termín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

1047/2013 ZM bere na vědomí petici občanů města Kuřimi proti výstav-
bě polyfunkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem. Termín 
plnění: 27. 3. 2013 (KÚ)

1048/2013 ZM ruší usnesení č. 1035/2013 ze dne 12. 3. 2013. Termín 
plnění: 27. 3. 2013 (OI)

1049/2013 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Re-
gionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na reali-
zaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“, registrační číslo projektu 
CZ.1.11/1.2.00/23.01318. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OI)

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

 Vzpomínka
Dne 12. března tomu byly 3 roky, kdy nás navždy 

opustil pan Ladislav Sýkora. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku.

Děkuje rodina

Galerie   ad   astra

Pavel Hayek
Krajinomalebně

Na jarní výstavě v Galerii ad astra se představuje novými obrazy 
brněnský malíř Pavel Hayek.

Hayek se narodil roku 1959 v Brně. Výtvarná studia absolvoval 
pouze privátně. V současnosti žije a pracuje v Brně.

 Pavel Hayek bývá přiřazován ke směru reduktivních a kon-
struktivistických tendencí. Jeho specifikem je práce nikoliv s geometric-
kými formami, nýbrž se strukturami přírodních elementů. Tato přírodní 
tvarosloví jsou na ploše obrazu uspřádána v pevně strukturované sesta-
vě nebo náhodně, jedná se však o náhodu řízenou. Obraz má tak vždy 
rytmus, který osciluje mezi chaosem a řádem. Konkrétní tvary přírodnin 
vytvářejí pak na obraze rytmizované abstraktní plochy. Po makrostruktu-
rách, velkých zvětšeninách přírodních prvků, které vystavil před dvěma 
roky v Galerii Petr Novotný, se nyní vrací k reálnému měřítku, a dokon-
ce se dostává až do krajiny. Sám autor k výstavě říká: „Krajinomalba mne 
velmi zajímá a mám tento žánr rád. Mám pocit, že se v posledních obrazech 
částečně vztahuji k mým oblíbeným krajinomalbám velkých mistrů:  Rem-
brandta, C. D. Friedricha, C. Corota nebo v českém umění A. Kosárka, J. Ma-
řáka a dalších. Samozřejmě že mé obrazy nejsou čisté krajinomalby, ale jsou 
to redukované, jednoduché siluety stromů, za kterými se tyto krajiny nacházejí 
a zůstávají ukryty za stromy, nebo spíše stromy se stávají samotnou krajinou. 
O tomto mém vztahu ke krajinomalbě je aktuální výstava opět, a vlastně sym-
bolicky, v Galerii ad astra. Jsou zde jak nevystavené obrazy z roku 2006, tak 
úplně poslední cyklus, který rozvíjí tohle téma až k monochromu.“

 Pavel Hayek vystavoval samostatně v mnoha našich důležitých 
galeriích, jako je Dům umění v Brně, Dům umění v Českých Budějovi-
cích nebo Galerie Václava Špály v Praze. Výrazné úspěchy zaznamenává i 
v zahraničí, díky spolupráci s vídeňskou Galerií Lindner nebo německou 
Galerií Hoffmann se zúčastňuje mezinárodních veletrhů umění jako je 
Viennafaire nebo Art Cologne.

Pavel Hayek / Krajinomalebně
27. března – 5. května 2013
Galerie ad astra, Křížkovského 48, Kuřim
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 27. března v 18 hod. za osobní účasti autora

                                                                       

Galerie ad astra
zámek Kuřim 
tel.: 608 862 324
galerie@ad-astra.cz
www.ad-astra.cz

Stín, 2012, akryl, plátno, 130 x 130 cm
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Escape Live Music
čtvrtek 11. 4. 20:00 Ladě 

Kolem kapely se vytvořilo publikum, pro které je večer ve znamení 
„dark blues“, „freak blues“ nebo třeba „neurvalého šansonu“ vždy silným 
zážitkem.

Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického 
punkového dua“ Červeným Vrchem. Duo ve složení Kubesa/Uvira vyda-
lo v roce 2002 debutové album a postupně začalo hrát v klubech buď jako 
tandem nebo v triu s hostujícím trumpetistou Markem Steyerem (Lesní 
Zvěř).

Po krátké pauze natočila skupina – už pod názvem Ladě, album 
KUB59, kde autorskou dvojici Kubesa/Uvira citlivě doplnili na bicí Pa-
trik Benek (Gizd Q, Missing Base…) a na baskytaru Jiří Pater (Expedice 
Apalucha). CD vyšlo v roce 2006, produkce se ujal zkušený Patrik Benek 
a ve spolupráci s několika zajímavými hosty vznikla velmi příjemná a pes-
trá kolekce čtrnácti písní.

Ladě, velmi často doplnění o perkusistu Víťu Halšku (David Koller 
Band, Krucipüsk…) koncertují jak v klubech, tak na festivalech. 

Skupina také poměrně často hraje v akustičtější podobě spolu s vy-
nikajícím kontrabasistou Jarynem Jankem (Med, Seven Days…) a Víťou 
Halškou na cajon a perkuse. Ani v této formě písničky Ladě neztrácejí nic 
na své syrovosti a autentičnosti.

Do Kuřimi navíc s kapelou přijede výtečná trumpetistka Štěpánka 
Balcarová (mj. cena Anděl 2012)!

Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.
www.bandzone.cz/lade
www.lade.cz
www.youtube.com/user/TheKub59

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
www.clubescape.cz. 

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 18. 4. 19:00 
Lovci hlav 

Zdá se, že Roger Brown má 
všechno, co si člověk může přát. Je 
nejúspěšnějším lovcem hlav (vy-
hledávačem talentů) v Norsku, za 
manželku má překrásnou galerist-
ku a vlastní úchvatný dům. Záro-
veň si ale žije nad poměry a potají 
krade umělecká díla… Vynikající 
adaptace stejnojmenného sever-
ského bestselleru Jo Nesbo. Film 
trhal návštěvnost v Norsku a běžel 
v padesáti dalších zemích.

ČSFD 82%. Krimi, thriller, 
Norsko 2011, 100min.

čtvrtek 25. 4. 19:00 Anna Karenina
Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manžel-

ství s vysokým vládním úředníkem ( Jude Law), s nímž má malého syna. 
Během cesty do Moskvy se seznámí s pohledným ambiciózním důstoj-
níkem Vronským (Aaron Taylor-Johnson). Letmé setkání stačí k tomu, 
aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy promění v požár, který nelze 
uhasit... Carské Rusko 19. století je vůči podobným excesům velmi neto-
lerantní...

Nová adaptace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Slav-
ná historická romance v originálním výtvarném pojetí od režiséra Joea 
Wrighta (Pýcha a předsudek) s Keirou Knightley. Film překvapivě něko-
lik měsíců plnil česká kina.

ČSFD 73%. Historické drama, romantický, Velká Británie 2012, 
130min.

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.

Dále chystáme: 
9.5. Argo - Oscar za nejlepší film roku patří napínavé rekonstrukci zásahu 

CIA na konci 70. let v Íránu. Kdo zachrání unesené diplomaty z 
Teheránu?  

23.5. Atlas mraků - Fenomén roku, o němž se hodně diskutuje a mluví. 
Šest poutavých, žánrově odlišných příběhů, které se neustále stří-
dají. 

13.6. Vrtěti ženou - odpočinková historická komedie - drama.
Příjemné zážitky přeje za kolektiv kinosklípku 

Ondřej Kaláb - vedoucí programu
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DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor juniorek

V závěrečném kole první poloviny jarní skupiny o postup do I. ligy 
juniorek se utkal tým Kuřimi se sousedem v tabulce Sokolem Předkláš-
teří. V prvním utkání měly navrch kuřimské juniorky a na jejich hře byla 
vidět obrovská vůle soupeřky porazit. V druhém zápase kuřimským juni-
orkám začaly docházet síly a zápas se stal jasnou záležitostí pro soupeřky 
z Předklášteří. V další části soutěže čekaly na kuřimské hráčky tři zápasy s 
týmy bojujícími o první místo. I když bojovnost nelze hráčkám upřít, tak 
herní kvalita a zejména výškové dispozice, byly vždy na straně soupeřek. 
Do konce soutěže zbývají ještě dvě kola a v nich se juniorky střetnou s 
týmy, které jsou v tabulce v těsné blízkosti kuřimského týmu.

Za DDM HIPPO Kuřim v soutěži juniorek nastoupily: 
Veronika Štossová, Tereza Plíšková, Tereza Vyorálková, Martina 

Böhmová, Tereza Polášková, Klára Netrefová, Eliška Smrčková, Hana Šá-
lená, Michaela Schnirchová, Michaela Šplíchalová   

Krajský přebor kadetek
V závěrečném kole první poloviny jarní skupiny o postup do I. ligy 

kadetek se utkal tým Kuřimi s týmem VK Královo Pole C. Obě utkání 
byla vyrovnaná a nakonec si týmy rozdělily bodový zisk rovným dílem. 
Podobný průběh mělo i střetnutí s dalším brněnským týmem DDM Brno 
A. Další utkání kadetky sehrály v Boskovicích s týmem aspirujícím na 
první místo a oba zápasy prohrály. V domácím zápase s Vyškovem, což 
je další tým bojující o první místo, kadetky sahaly po senzačním vítěz-
ství, bohužel zápasy se dají rozhodnout i jinak než hrou na hřišti, a  tak se 
kadetkám podařilo získat bod za prohraný tiebreak. Kadetky se v soutěži 
prezentují velmi dobře. Tým je doplňován minimálně třemi hráčkami z 
týmu žákyň, a proto jsou dobré výkony příslibem i pro příští rok.

Za DDM HIPPO Kuřim v soutěži kadetek nastoupily:
Tereza Polášková, Kamila Smrčková, Eliška Smrčková, Michaela 

Šplíchalová, Barbora Fikesová, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Bára 
Lukešová, Michaela Schnirchová, 

Krajský přebor žákyň:
V sedmém kole nastoupily žákyně ve třetí výkonnostní skupině v 

Brně. V turnaji vybojovaly dvě výhry a jednou soupeřkám podlehly. Tur-
naje se zúčastnil kompletní tým žákyň a všechny hráčky prokázaly svo-
ji kvalitu a to, že mohou nastoupit na hřiště. Zejména poslední utkání s 
týmem Šlapanic sehrály žákyně výborně a soupeřky řádně zaskočily. I v 
posledním osmém kole nastoupily žákyně ve třetí výkonnostní skupině 
v Brně. K turnaji jsme bohužel nastoupily ve značně okleštěné sestavě a 
značně laxně. A proto jsme se se soutěží rozloučily třemi porážkami. I pře-
sto je tento ročník soutěže žákyň vydařený.

Za DDM HIPPO Kuřim v soutěži žákyň nastoupily:
Kateřina Šplíchalová, Kamila Smrčková, Tereza Mojžíšová, Barbo-

ra Fikesová, Tereza Lípová Bára, Lukešová, Alena Filková , Alena Vichto-
vá, Simona Kahleová, Beata Olšarová

Pohár 7. tříd:
Páté kolo odehrál tým poháru 7. tříd ve třetí výkonnostní skupině 

v Brně. Úvodní dva zápasy jsme po velmi dobrém výkonu vyhráli, po-
slední zápas jsme ale podcenili a soupeř nás dokázal náležitě potrestat. 
Poslední kolo poháru 7. tříd jsme odehráli ve třetí výkonnostní skupině 
v domácím prostředí. I když nás místy domácí prostředí spíše svazovalo, 
tak výkon nebyl špatný. V konečném součtu jsme sice nedokázali vyhrát, 
ale hráči a hráčky prokazují zlepšení svých herních činností a dovedností 
a to je hlavním úkolem v této věkové skupině.

Za DDM HIPPO Kuřim v soutěži Poháru 7. tříd nastoupili:
Tereza Bělušová, Milan Hoplíček, Vít Walsberger, Beata Olšarová, 

Tereza Šancová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová, Petra Štursová.
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Barevný minivolejbal:
V pátém turnaji se Jihomoravané sešli v Břeclavi. Kuřim reprezen-

tovalo družstvo modrého minivolejbalu ve 3. skupině. Družstvo odehrálo 
5 utkání. V nich bojovalo a dřelo. Celkové umístění na 4. místě ze 7 účast-
níků je krásné, škodou je pouze rovnost bodů s družstvy na 2. a 3. místě. 
V šestém kole se konal v Brně opět turnaj pro všechny barevné kategorie. 
Za Kuřim nastoupil jeden tým modrých, tři červených, dva oranžových a 
čtyři žlutí. Všichni zúčastnění podali bojovný výkon a na hřišti působili 
velmi jistě. Je vidět, že působení v soutěži herně všem prospívá.

Za DDM HIPPO Kuřim v soutěži barevného minivolejbalu na-
stoupili: Tomáš Rozman, Vít Walsberger, Adriana Filková,  Renata Smíš-
ková, Lucie Šmardová, Jana Bušová, Amálie Svobodová, Eliška Klíčová, 
Adéla Steinhauserová, Adéla Bělušová, Tereza Kolaříková, Monika Obůr-
ková, Michaela Vintrová, Veronika Košťálová, Lucie Mátlová, Johana 
Bělušová, František Buš, Kryštof Svoboda, Ludmila Richterová, Tereza 
Šmardová, Anna Walsbergerová, Klára Kolaříková.

Dětský horolezecký oddíl
Město Kuřim, mimo jiné, podporuje sportovní kluby a oddíly v 

jejich činnosti a to jak ty, které jsou vidět na výsledkových listinách růz-
ných soutěží, tak i ty, jež zahlédnete pouze při bedlivém pozorování svého 
okolí. Jedním z nich je i Dětský horolezecký oddíl Horolezeckého klubu 
Babí lom Kuřim. 

Hk Babí lom Kuřim je mnohým známý spíše postavou kuřimské-
ho cestovatele, dobrodruha a horolezce Davida Zoufalého, kolem kterého 
se sdružovali nadšenci pro hory a lezení. V roce 2000 vznikla iniciativa 
množících se rodičů v klubu, zapojit do tohoto sportu i své děti. Pod 
taktovkou Zdenka Vlčka vznikl dětský horolezecký oddíl podporovaný 
DDM v Kuřimi. Ratolesti členů klubu a jejich kamarádi ze školních lavic 
se scházeli v klubovně DDM. Učili se, povídali si a hráli na to báječné 
horolezectví. Netrvalo dlouho a v sokolovně byla dostavěna a otevřena 
lezecká stěna LSD Kuřim. Okamžitě dětský oddíl vyměnil místo svého 
setkávání a začal se lezením zabývat i prakticky. Schůzky plné her a po-
vídání se změnily na sportovní tréninky. Dětský oddíl navýšil počet do-
spěláků, kteří dohlíželi na jištění a bezpečnost. Byli to členové klubu a 
někteří rodiče lezoucích dětí. Spolu s nimi začala i reprezentace oddílu na 
některých lezeckých závodech. 

Objížděly se malé závody, ale i klání, která se započítávala do Čes-
kého poháru mládeže ve sportovním lezení. Klára Vlčková, Dominika 
Babáková, Kateřina Koudelová, Monika Šenkýřová, Libor Tesař, Jakub 
Martiška a Tomáš Uhlíř byli ti, co bojovali o nejlepší místa. Nezadařilo-li 
se, zůstával pěkný pocit s přátelského setkání dětí a rodičů. Čas pomalu 
změnil tato závodnická „skotačení“ na seriózní výkonnostní sport. Repre-
zentace dětského oddílu se obměnila. Hlavním cílem se stal seriál open 
závodů Lanex cup, později Tendon cup. Naši lezci se v těchto závodech 
nijak neztráceli. Svědčí o tom výsledkové listiny z let 2004-2008, kdy Šár-
ka Uhlířová, Klára Vaverová, Tereza Vaverová, Kateřina Brodecká, Eliška 
Nováková, Petra Svobodová a Tomáš Uhlíř dosahovali velmi dobrých 
výsledků ve svých kategoriích. V roce 2008 se po velkých bojích ubsadil 
Tomáš Uhlíř v celkovém hodnocení Tendon cupu 2008 2. místo v katego-
rii Chlapci A. Tak krásný výsledek se stal „labutí písní“ závodního lezení v 
dětském oddíle. Toto sportovní odvětví se začalo prudce rozvíjet, stoupa-
la výkonnost našich soupeřů a naši závodníci dvouhodinovým tréninkem 
jednou týdně nemohli konkurovat. Po několika neúspěších odešla radost 
ze zavodění a s ní i motivace.

Během této „závodní“ doby došlo v oddílu k výměnám na postu 
hlavního vedoucího. Po Zdenku Vlčkovi se ujal této funkce Petr Jízdný, 
kterého po čase vystřídal Adam Záděra. Jedinou stálicí byla pomocná 
ruka a tichý motor oddílu Jana Uhlířová. V dětském oddílu pomalu do-
cházelo ke změnám v přístupu a pojetí fungování. 

V roce 2006 byl poprvé uspořádán samostatný víkendový výjezd 
na skály. Cílem se staly skály na Vysočině. Ohlasy a nadšení z výletu byly 
obrovské. Prioritou se začaly stávat podobné výpady za lezením a dobro-
družstvím v přírodě. Z čistě sportovního oddílu se stával zájmově-spor-
tovní oddíl, který se tak více přibližoval myšlenkám klasického horole-
zectví o překonávání sama sebe než hledání toho nejlepšího na lezeckých 
závodech. Začala se naplňovat snaha několikrát za rok vyrazit za lezeckým 
dobrodružstvím  na přírodní terény. Tím vznikl další důležitý bod pro-
gramu na lezeckých trénincích. Potřeba vzdělávání o pohybu v přírodě a 
lezeckém prostředí a o bezpečnosti tohoto sportu. Mladí lezci si budovali 
vztah k přírodě, seznamovali se s tábořením, vícedélkovým lezením, tech-
nickým lezením a při dobrých podmínkách i s ledovým lezením s pomocí 
cepínů a maček. 

Největší uspořádaný výlet směřoval začátkem prázdnin v roce 
2011 do Českého ráje. Celkem 24 účastníků strávilo týden v místech, kte-
rá jsou srdcem českého horolezectví. Počasí příliš nepřálo, lezlo se však 
každý den a zážitky střídaly jeden druhý. V loňském roce byl  vrcholem 
pětidenní zájezd na rakouský Peilstien nedaleko Vídně. Vápencová skalní 
oblast nám dopřála jak  krásné lehké dlouhé lezení, tak i sportovní vý-
kony. O mnohých jiných, neméně úžasných akcích si můžete počíst na 
internetových stránkách www.horolezec.org.

Za 12 let existence dětského oddílu se v něm vystřídalo bezmála 
110 dětí. Každému z nich jsme napomohli v rozvíjení jejich tělesné zdat-
nosti, vůle a sebevědomí, každý si odnesl pěkné vzpomínky a zážitky do 
života.

Horolezectví



ročník 20, číslo 4/ duben      ZLOBICE   35

sport

V dnešní době chodí každý čtvrtek na lezeckou stěnu do sokolovny 
24 horolezčat. Možnosti, kapacita stěny a vedení oddílu už ani nedovoluje 
přijmout více dětí, i když zájem je velký. Oddíl se snaží vyjet alespoň 4x za 
školní rok na lezecký výlet. Jen s pomocí kamarádů a rodičů se daří si tato 
předsevzetí plnit a dbát při tom na veškerou bezpečnost u tak nebezpeč-
ného sportu. Dovolte mi, abych jim na konci tohoto článku poděkoval. 

Adam Záděra -HKBLK

Denisa Machová - Pielstein 2012

Klára Vlčková Jičín 2002

Vendula Danielová Sochorská skála 2007

Eliška Nováková Olomouc 2006
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Vzpomínka na ledy 
I když už je jaro v plném proudu a sluníčko krásně hřeje, ještě před 

měsícem dováděli horolezci, horolezkyně a hlavně horolezčata z Ho-
rolezeckého klubu Babí lom na ledu. Na nohou jistě neměli brusle, ale 
proklatě zubaté mačky a v rukou místo hokejek pořádně nabroušené ce-
píny. S těmito zbraněmi, ale také další nezbytnou horolezeckou výbavou 
a především s přilbami na hlavách (dostat odseknutým kusem ledu do 
makovice není žádná sranda a padalo jich požehnaně, dokonce i takový 
kus se odloupnul, že by to ani nejlepší přilba „nevyřešila“) zdolávali kol-
mou ledovou stěnu ve Víru. Ledolezecká akce se uskutečnila jako jedno 
z výjezdních soustředění dětského horolezeckého oddílu, pod vedením 
Adama Záděry a jasnější představu si můžete udělat z fotek níže. Určitě to 
byla pro všechny vítaná změna, po těch týdnech strávených jen na umělé 
stěně. A nyní, když skály oschnuly a už tolik nestudí, se mají všichni horo-
lezci po zimě teprve na co těšit. 

Alexandr Zvonek - HKBLK

Shora: Anička Slavíková a Šárka Uhlířová.
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Ligové soutěže
Muži A: 

SK Kuřim - SHC Maloměřice 26:22 (14:9)
Po výprasku na palubovce Bohunic jsme nastoupili v domácí nafu-

kovačce k utkání proti nevyzpytatelným Maloměřicím, kterým jsme měli 
po podzimu co vracet. Již od první minuty bylo znát, že všichni hráči na-
stoupili k utkání mnohem zodpovědněji, a důrazná defenziva v kombina-
ci s trpělivou hrou v útoku přinášely své ovoce. Celé utkání jsme nepustili 
soupeře k otěžím, a prakticky jsme diktovali tempo hry. Poločasové ve-
dení o pět branek bylo více než slibným faktorem k zisku prvních jarních 
bodů.Vysunutá obrana hostů nám sice občas působila potíže, i tak jsme se 
však dokázali dostávat do dobrých šancí. Nebýt nižší úspěšnosti střelby v 
druhé půli, byl by rozdíl ve skóre výraznější. I tak jsme však dokázali celý 
zápas udržovat dostatečné vedení, na které maloměřičtí nezvládli zarea-
govat. Vítězství o čtyři branky si tak můžeme připsat do řady domácích 
zápasů bez porážky, ve kterých jsme, stejně jako vedoucí Bohunice, jediní 
stoprocentní.

Havlíčkův Brod - SK Kuřim 24:27 (11:13)
Komplikovaná sestava, která vyrážela na utkání do Havlíčkova 

Brodu, nebyla zdaleka optimální. Bohužel, současný stav marodky druž-
stva, a nemožnost využít na utkání dorostence způsobily, že sedmičlený 
základ A-týmu museli doplnit hráči rezervy, kteří měli v nohou sobotní 
turnajový maraton ve Zruči nad Sázavou.Zmíníme-li fakt, že jsme v do-
savadní historii nedovezli z H. Brodu jediný bod, povedlo se nám utkání 
zvládnout velmi dobře. První desetiminutovka sice patřila domácím, kteří 
zřejmě vidinou naší poloprázdné střídačky cítili možnost vybojovat první 
domácí body. My jsme se však brzy vzpamatovali, a trpělivou hrou začali 
jejich náskok umazávat.Většinu poločasu jsme se drželi domácím na do-
střel, a během posledních pěti minut jsme zcela ovládli hřiště. Střelecky se 
projevoval zejména Martin Pišťák, na jehož dělovky nedokázal ani jeden 
z brodských brankářů najít recept. Do druhé půle jsme očekávali Mar-
tinovu eliminaci v podobě osobní obrany, což se také naplnilo. Zbytek 
družstva se však dokázal i bez jednoho hráče prosazovat skrz nedůraznou 
domácí defenzivu, a začínala se rýsovat další výhra na půdě soupeře. Čtyři 
minuty před koncem nám sice zatrnulo, protože jsme během půl minuty 
zůstali na hřišti po sérii vyloučení pouze tři ze šesti, zatímco domácích zů-
stalo na hřišti pět, a náš náskok činil pouhé tři branky. Brodští však ukáza-
li, že jsou z vlastní přesilovky zřejmě více zaskočeni než my, protože se jim 
herní převahu podařilo využít pouze jednou. V poslední minutě, kdy bylo 
o vítězi již rozhodnuto ještě zpečetil naše vítězství elegantní piruetou pi-
vot Kvasnica, a vyloupená brodská hala tak zůstala i nadále bez bodů. 

SK Kuřim - Sokol Telnice 34:26 (17:12)
V 15. kole 2.ligy zavítal do naší nafukovačky celek Telnice. Ten 

se před utkáním nacházel na šesté příčce tabulky, papírové předpoklady 
proto hrály v našich barvách. Absence střeleckých spojek soupeře na roz-
cvičce před utkáním byla navíc pro náš tým další motivací v boji o udr-
žení domácí neporazitelnosti.Od úvodního hvizdu se začala hrát aktivní 
házená, rychlá kombinační hra na obou stranách přinášela pohledné akce 
pro oko nejednoho diváka. Naše defenziva s gólmanem Schwarzerem v 
zádech však fungovala lépe, a branky proto padaly hlavně do soupeřo-
vy sítě. Po deseti minutách hry bylo skóre 7:2 a my se dostali do herní 
pohody. Soupeř se trápil střelecky, protože většina jeho pokusů skončila 
v našich blocích, nebo na našem brankáři. Do konce poločasu narůstal 
rozdíl výsledku až na sedm branek v náš prospěch. Tento rozdíl by byl 
ještě větší, nebýt několika neproměněných tutovek z hranice brankoviště 
a nevyužité šance sedmimetrového hodu. V posledních minutách jsme 
vinou několika nepřesností v rozehrávce dovolili soupeři zkorigovat man-
ko na 17:12, což byl také stav, za kterého se odcházelo do kabin.V dru-
hé půli jsme opět navázali na dobrou práci v defenzivě, což dovolovalo 
soupeři skórovat pouze z těžce vypracovaných pozic. Trpělivou hrou v 
útoku se nám naopak dále dařilo navyšovat náskok, i přes osobní obranu 
na Pišťáka a Kudlu. Deset minut před koncem už svítilo na tabuli pro-
pastných deset branek rozdílu a o vítězi utkání nebylo pochyb. Příležitost 
tak v brance dostal dorostenecký gólman Mašek, který se blýskl chycenou 
sedmičkou, a ukázal, že má do budoucna dobré předpoklady pro střežení 
kuřimské svatyně.

Legata Hustopeče - SK Kuřim 28:32 (14:15)
Šlágr 16. kola, ve kterém jsme navštívili palubovku hustopečské 

Legaty, a který byl zároveň přímým soubojem o druhou příčku tabulky, se 
od počátku vůbec nevyvíjel v náš prospěch. Během prvních 15minut jsme 
po secvičených kombinacích několikrát rozezněli brankovou konstrukci 
soupeře, nebo náše střely zlikvidoval domácí brankář, zatímco zkušení 
kanonýři Legaty se nemýlili. Skóre tak narůstalo velkým nepoměrem ve 
prospěch domácích až do stavu 12:6.Tento fakt náš tým naštěstí nepolo-
žil, protože herní projev byl z naší strany optimální. Chybělo nám pouze 
větší štěstí v koncovce. Do konce poločasu se díky naší trpělivé hře začaly 
síly na hřišti srovnávat. Zabrali jsme v defenzivě, a v útoku jsme se koneč-
ně začali střelecky prosazovat. Domácí nás sice do vedení nepustili, do 
poločasové sirény jsme však umazali manko na jedinou branku (15:14).
Ve druhé půli se prvních deset minut opět hrála vyrovnaná partie. Do-
mácí si stále drželi mírné vedení, a schylovalo se k dramatické koncovce 
celého zápasu. Poslední fáze utkání však byla plně v naší režii, šňůra něko-
lika branek do domácí sítě znamenala první obrat utkání v náš prospěch 
(20:21). Na ten ještě Legata dokázal vyvinout odpor, a osm minut před 
koncem bylo srovnáno 26:26. Další série našich branek však poslala do-
mácí do kolen, a za stavu 26:31 nebylo o vítězi pochyb. Konečná korekce 
na 28:32 už znamenala pouhé zpečetění našeho vítězství, za které si za-
slouží pochvalu celé kuřimské družstvo.

Dorost
SK Kuřim - SHC Maloměřice 20:30 (9:19)

K prvnímu utkání na domácí půdě jsme nastoupili proti družstvu 
Maloměřic, které jsme v zimní přípravě dokázali porazit. Do zápasu jsme 
tedy vstupovali s nadějí na první jarní bodový zisk. Bohužel, první půle se 
nám vůbec nevydařila. V útoku jsme zbytečně ztráceli míče po technic-
kých chybách, které soupeř trestal z rychlých brejků. Což bylo hlavním 
faktorem poločasového rozdílu o devět branek ve prospěch Maloměřic. 
Druhá třicetiminutovka už se nám vydařila o poznání lépe. V útoku jsme 
dělali méně chyb a začala se nám dařit kombinační hra. Díky čemuž jsme 
náskok soupeře začali pomalu snižovat. Když jsme se však dotáhli na roz-
díl pěti branek, přišla série zbytečných vyloučení, kterou maloměřičtí vy-
užili k opětovnému navýšení náskoku, a žádný další zvrat už nedovolili. Z 
nafukovačky si tak oba cenné body odvezli zaslouženě hosté. 

TJ STM Olomouc - SK Kuřim 29:9 (14:4) 
V neděli odpoledne jsme sehráli další zápas druhé ligy staršího do-

rostu, tentokrát proti týmu z Olomouce. Na začátku utkání se nám nepo-
dařilo zachytit náskok domácích a hlavně díky nedůslednosti v obraně a 
neproměňování střeleckých příležitostí jsme šli do šaten za poločasového 
stavu 14:4. V druhém poločase jsme se chtěli vyvarovat zbytečných chyb. 
To se bohužel nepodařilo, nenašli jsme recept na dobře chytajícího bran-
káře domácích a v obraně stále dovolovali hráčům soupeře snadno skóro-
vat. Olomoučtí dále navyšovali svůj náskok až na rozdíl dvaceti branek. 
Oba body tedy zůstávají v Olomouci. Nám nezbývá než se z chyb poučit 
a pokusit se o reparát.

SK Kuřim - Sokol Telnice 31:26 (11:16)
Tento víkend se v kuřimské nafukovací hale odehrál souboj soupe-

řů na chvostu tabulky. Začátek prvního poločasu byl vyrovnaný a v pat-
nácté minutě byl stav 8:8. Poté jsme však nechali hráče soupeře snadno 
procházet až na šest metrů a odtud jednoduše skórovat, zatímco nám se 
v útoku nedařilo a nebyli jsme schopni se střelecky prosadit. V druhých 
patnácti minutách jsme vsítili pouze tři branky a poločasový stav tak byl 
11:16. Vstup do druhého poločasu se nám však povedl dokonale. V obra-
ně jsme nedovolovali soupeři skórovat a my jsme postupně umazávali ná-
skok. Po patnácti minutách druhého poločasu byl stav srovnaný na 19:19. 
Díky gólům z rychlého útoku a dobré kombinační hře jsme si vybudovali 
potřebný náskok, který nás uklidnil a dovolil nám na jaře poprvé bodo-
vat.

Zbrojovka Vsetín - SK Kuřim 30:25 (13:10)
Kuřimští dorostenci zajížděli k mistrovskému utkání do Vsetína s 

odhodláním přivézt od soupeře oba body, a navázat tak na poslední utká-
ní z domácí palubovky. Průběh klání tomu však vůbec nenasvědčoval, 
protože od první minuty dotahovali vedení domácí Zbrojovky. I když 
se  dvakrát v průběhu zápasu dostali na rozdíl jediné branky, soupeř vždy 
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Jak se dařilo či nedařilo tý-
mům FC Kuřim v lednu: 
Muži A

Zimní turnaj Boskovice, 1.kolo:
FC Boskovice – FC Kuřim 1:3 (1:0)

Branky FC Kuřim: František Kuldan 2x, Vladimír Bombicz

Zimní turnaj Boskovice, 2.kolo:
FC Kuřim – SKP Slovan Moravská Třebová 3:0 (1:0)

Branky: František Kuldan, Robert Bílý, Martin Vavřík

Zimní turnaj Boskovice, 3.kolo
FK Blansko A – FC Kuřim 4:3 (2:2)

Branky FC Kuřim: František Kuldan 3x

Zimní turnaj Boskovice, 4.kolo:
MKZ Rájec – FC Kuřim ODLOŽENO

Tabulka
1. Kunštát  3  3  0  0  19:5      9
2. Blansko A, B  5  2  1  2  15:19   7
3. Rájec   4  2  1  1  14:13   7
4. Kuřim   3  2  0  1    9:5      6
5. Moravská Třebová 5  2  0  3  11:14   6
6. Bořitov   3  1  2  0  12:7     5
7. Boskovice  4  1  1  2  11:11  4
8. Blansko dorost  5  0  1  4    7:24   1

 Střelci FC Kuřim: Kuldan 6x, Vavřík, Bílý, Bombicz 

Muži B
Přípravná utkání:

FC Kuřim B – FC Kuřim dor. 5:4 (5:0)

Dorost
Přípravná utkání:

FC Kuřim dor. – FC Kuřim B (muži) 4:5 (0:5)
FC Kuřim dor. – AC Lelekovice (muži) 2:2 (2:1)

Branky FC Kuřim: Dan Richtárik, Patrik Juchelka

Starší žáci
Neděle 24.2.2013 Halový turnaj Tišnov 

V neděli 24. 2. 2013 se starší žáci zůčastnili halového turnaje star-
ších žáků pořádaného jak je v dnešní době zvykem – trenéry domácích 
starších žáků Tišnova. Turnaje se zúčastnila mužstva z našeho okolí – 
Lipůvka, Čebín, Tišnov, Řečkovice, Nordic Brno. Hrálo se systémem 
každý s každým a kluci si v pohodě zahráli 5 zápasů, ve kterých nenašli 
přemožitele a ve kterých předváděli kvalitní kombinační fotbal, v mno-
ha případech korunovaný biliárovým zakončením. Důležité zjištění bylo, 
že umění zpracovat míč bylo přednější než výška a věk soupeře! I Jonáš 
Morkus (r. 2001) tak vstřelil několik pěkných branek a svým výkonem 
bez problému zapadl mezi o 3 roky starší spoluhráče.

Pavel Obůrka

Mladší žáci B (2001):
Sobota 23.2.2013 Halový turnaj Velké Meziříčí
Do turnaje jsme vstoupili bezbrankovou remízou s týmem ze St. 

Lískovce. Ve druhém utkání nás domácí tým porazil dvěma góly po ne-
důsledné obranné činnosti. Třetí utkání bylo z mého pohledu asi nejhůře 
odehrané, a to zejména v obranné fázi. Kluci se tlačili dopředu, což při-
neslo vedoucí branku, kterou vstřelil Jakub Zavřel. Z naší strany to však 
bylo vše. Utkání s Moravskou Slávií bylo vyrovnané, nicméně štěstěna se 
přiklonila opět na stranu soupeře. Teprve s HFK Třebíč v předposledním 
utkání jsme získali plný bodový zisk, když jediný gól utkání vstřelil Lukáš 
Šťastný. Paradoxně nejvydařenější utkání sehráli kluci v posledním zápase 
s celkovým vítězem turnaje a to s týmem FŠ Třebíč 2001. Turnaje se zú-
častnilo 7 týmů, my jsme obsadili celkově páté místo. 

dokázal odolat tlaku, a opět odskočit.Dva body za vítězství o pět branek 
tak bohužel zůstaly na Valašsku. Vedoucí dorostu Jiří Mylbachr: „I přesto, 
že se nám nepodařilo přivést potřebné body, zaslouží si celé družstvo po-
chvalu za předvedený výkon. Určitě jsme v podhůří Beskyd nezanechali 
špatný dojem.“
 

Starší žáci
SK Kuřim - Sokol Telnice 23:38 (13:18)

Družstvo starších žáků odehrálo vyrovnaně se soupeřem prvních 
20 minut zápasu, pak se projevil úzký kádr domácích věkově porovnatel-
ných hráčů se soupeřem a i přes snahu a bojovnost celého družstva ode-
šlo domácí družstvo s poměrně velkou porážkou. Příslibem do dalších 
zápasů je skutečnost, že se začínají i v této kategorii střelecky prosazovat 
někteří hráči alternující z mladších žáků (Čermák, Hirš).

Mladší žáci
SK Kuřim - Sokol Telnice 17:27 (8:14)

Družstvo mladších žáků nezvládlo domácí souboj se sousedem 
v tabulce, byť na podzim v Telnici vyhrálo o 13 branek. Kromě tradiční 
střelecké opory Ondry Hirše si zaslouží vyzvednout za svůj bojovný vý-
kon pouze mladí hráči (Křivánek M., Adamec, Barták, Horák), kteří patří 
věkově ještě do přípravky. Ostatní podali odevzdaný, bezkrevný výkon.

Mini žáci 
Turnaj v Telnici

Naši minižáci se úspěšně zúčastnili dalšího turnaje. Turnaj se hrál 
dvoukolově, systémem každý s každým.

Sestava Kuřim: Horák, Fojtík, Dupal, Šigut, Běhavý, Sýs J.
Výsledky:
SK Kuřim - Telnice 12:7 a 17:17
SK Kuřim - KP Brno 27:14 a 26:16 
Pořadí: 1. SK Kuřim, 2. Telnice, 3. KP Brno
Díky zlepšené obranné hře a zvýšené bojovnosti spojené s rych-

lým zakončením v útoku naši hráči své soupeře porazili a turnaj zaslou-
ženě vyhráli.
 

Turnaj v Sokolnicích
Kuřimská přípravka se zúčastnila turnaje, kde měla zastoupení v 

obou věkových kategoriích.
 Kuřim A (starší):  Dupal, Šigut, Horák, Kříž, Fojtík, Barták
Výsledky:
SK Kuřim A - Sokolnice 10:20
SK Kuřim A - Nové Bránice 14:17
SK Kuřim A - STM Olomouc 17:17
Pořadí: 1. Sokolnice, 2. Nové Bránice, 3. Kuřim A, 4. STM Olomouc
Starším klukům se nepodařilo navázat na předchozí dobré výsled-

ky, kdy se jim vyloženě herně nedařilo, zejména v obranné činnosti zao-
stávali. V posledním zápase díky zvýšené bojovnosti získali alespoň bod.

 Kuřim B (mladší) : Hirš, Hromádko, Schindler, Sýs V., Novák, 
Mudroň

Výsledky:
SK Kuřim B - Sokolnice 13:19
SK Kuřim B - Ivanka pri Dunaji (SK) 9:12
SK Kuřim B - Telnice A 13:15
SK Kuřim B - Telnice B 19:19
Pořadí: 1. Sokolnice, 2. Ivanka pri Dunaji, 3. Telnice B, 4. Telnice 

A, 5. Kuřim 
Mladší kluci překvapili, že se silnějšími soupeři hráli velice vyrov-

nané výsledky, a k lepšímu umístění chybělo více štěstí v koncovce.

Pozvánka na házenou
 Ne 14.4. 14:00  Kuřim - Prostějov  Muži A 2.liga
 Ne 14.4. 16:00 Kuřim - Prostějov  Dorostenci 2.liga
 Ne 14.4. 12:30 SK Kuřim  - Hustopeče  Mladší žáci 

         

 Ne 28.4. 16:00 Kuřim - V. Meziříčí  Muži A 2.liga
 Ne 28.4. 14:00 Kuřim - Hranice  Dorostenci 2.liga
 Ne 28.4. 18:00 SK Kuřim B -  Juliánov Muži B  
 Ne 28.4. 10:30 SK Kuřim - Juliánov Mladší žáci 
 Ne 28.4. 12:00 SK Kuřim - Juliánov Starší žáci 

sport - fotbal
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Sestava: Nešetřil – Hajsler, Kulibaba, Antoňů, Zabadal, Hruška, 
Fürješ, Šťastný, Zavřel.

Branky: Zavřel 1x, Šťastný 1.x
Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim – FC Velké Meziříčí 0 : 2
FC Kuřim – FŠ Třebíč 2002 1 : 2 Zavřel 
FC Kuřim – SK Moravská Slávia Brno 0 : 1 
FC Kuřim – HFK Třebíč 1 : 0 Šťastný
FC Kuřim – FŠ Třebíč 2001 0 : 0 

Radek Antoňů

Mladší žáci C (2002)
Sobota 9.2.2013 - Halový turnaj SK Líšeň v Jedovnicích pro 

roč. 2002 a ml.
Po delší době v našem podání povedený turnaj kdy výsledku od-

povídala i předvedená hra. Nutno přiznat, že skutečnou prověrkou našich 
kvalit byla utkání s oběma medailisty. Ve zbývajících jsme nemuseli podat 
maximální výkon nebo lépe vyjádřeno i s nedostatky v pohybu a občas-
nými nepřesnostmi a nedůrazem v rozehrávce jsme soupeře přehrávali. 
Šlo jen o to, zda vstřelíme nějaký gól do malé házenkářské branky. Utkání 
s dobře kombinujícím Přerovem jsme po úvodní nekoncentrovanosti v 
obraně dokázali krásnými brankami otočit. A v duelu s Líšní jsme nao-
pak dobrým úvodem nahlodali sebevědomí domácích a po druhé brance 
jsme hru i přes některé šance soupeře kontrolovali. První polovina turna-
je se nesla ve hledání optimální sestavy, ale její stabilizace na rozhodující 
zápasy přinesla úspěch. Navíc jsme měli dvě jistoty. Mirka v bráně a v poli 
se výborným způsobem v útočných i obranných činnostech prezentoval 
David Valášek. Jako nejlepší střelec turnaje se podívá na bundesligový zá-
pas Norimberk – Schalke. Pěkná odměna za dobrou práci!

Sestava: Lošťák - Vacula, Sláma, Valášek, Janáček - Pleskač, Otřísal, 
Hégr D.

Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim - FK Bosonohy 3:0 Janáček (Hégr), Hégr ( Janáček), Vacula
FC Kuřim - SK Slatina Brno 1:0 Valášek ( Janáček) 
FC Kuřim - TJ Sokol Čechovice 2:0 Valášek 2x (Otřísal 1x, Janáček 1x)
FC Kuřim - FK Němčice nad Hanou 4:0 Valášek 3x ( Janáček 1x, Hégr 

1x), Pleska(Valášek)
FC Kuřim - 1. FC Viktorie Přerov 2:1 Sláma, Hégr (Valášek)
FC Kuřim - SK Líšeň Brno 2:0 Vacula, Janáček (Lošťák)

FC Kuřim - Futsal Čelechovice na Hané 4:0 Vacula 2x, Otřísal 
(Valášek), Pleskač

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Kuřim, 2. 1. FC Viktorie Přerov, 3. SK Líšeň Brno, 4. FK Bo-

sonohy, 5. TJ Sokol Čechovice, 6. SK Slatina Brno, 7. Futsal Čelechovice 
na Hané, 8. FK Němčice nad Hanou

Sobota 23.2.2013 Halový turnaj Kuřim pro roč. 2002 a ml.
I pro tento domácí turnaj jsme kluky rozdělili na dvě družstva. Za 

„áčko“ nastoupili hráči, kteří za Kuřim hrají od začátku svých fotbalových 
krůčků. Za „béčko“ hráli kluci, které jsme si „stáhli“ z okolí na přestup, 
hostování nebo střídavý start a ještě jsme tým doplnili o tři „šikuly z tro-
jek“. 

Oba týmy předvedly spíše bojovné než fotbalové výkony a ani v 
jednom se nesešla herní pohoda a lehkost více hráčů. Velký problém byl 
v přesnosti přihrávek a v čistém příjmu míče. Hezkých kombinací bylo 
tentokrát za celý turnaj poskromnu. Přesto jsme byli ve všech utkáních 
konkurenceschopní. Pouze v utkáních s Líšní jsme tahali za kratší konec. 
Kromě úvodu obou duelů byl náš současný častý turnajový soupeř ten-
tokrát jasně lepší. 

Za povedené lze označit zápasy „áčka“ s Tišnovem a se Svratkou. 
Naopak s Boskovicemi to byl na závěr pěkný „výplach“. „Béčko“ s přeci 
jen vyrovnanější sestavou sehrálo svůj dobrý zápas právě s Boskovicemi. 
A závěr s Lískovcem byl také povedený.

Umístění obou družstev na „bedně“ bylo pravděpodobně maxi-
mem možného. Individuální trofej si ještě vystřílel Culda ( Jakub Vacula) 
za 9 přesných zásahů.

Turnaj ukázal, že jsme schopni sestavit vyrovnané týmy, ale také 
to, že bez našich „krajánků“ by byl tým FC Kuřim 2002 .............. (dosaď 

si, co uznáš za vhodné). Je dobře, že nás je víc a bude dobře, když to tak 
zůstane. V Kuřimi by se mělo scházet to fotbalově dobré z okolí!

Sestava Kuřim A: Winkler - Pleskač, Sláma, Hégr D., Vacula - Miš-
ka, Laštůvka, Pělucha, Katolický

Sestava Kuřim B: Lošťák - Fila, Schlögl, Janáček, Valášek - Peňáz, 
Otřísal, Tomíček, Haman – Hégr

Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim A - TJ Tatran Starý Lískovec Brno 6:1 Hégr D. 2x (Vacula 1x), 

Vacula 2x (Hégr D. 1x), . Pělucha, Katolický ( Laštůvka)
FC Kuřim A - FC Kuřim B 0:1 
FC Kuřim A - AFK Tišnov 3:0 Hégr D., Pělucha, Vacula (Hégr D.)
FC Kuřim A - FC Medlánky Brno 2:1 Vacula 2x
FC Kuřim A - SK Líšeň Brno 1:4 Vacula (Sláma)
FC Kuřim A - FC Svratka Brno 4:2 Vacula 3x (Hégr D. 3x), Hégr D.
FC Kuřim A - FC Boskovice 0:3

FC Kuřim B - AFK Tišnov 2:1 Janáček 2x (Schlögl 1x)
FC Kuřim B - FC Kuřim A 1:0 Otřísal 
FC Kuřim B - FC Svratka Brno 1:1 Schlögl
FC Kuřim B - FC Boskovice 3:2 Valášek (Schlögl), Schlögl ( Janáček), 

Peňáz
FC Kuřim B - FC Medlánky Brno 2:0 Janáček (Schlögl), Haman (Hégr T.)
FC Kuřim B - SK Líšeň Brno 0:2
FC Kuřim B - TJ Tatran Starý Lískovec Brno 6:0 Janáček 3x (Valášek 2x, 

Fila 1x), Fila 2x . . ( Janáček 2x), Valášek (Schlögl)

Konečné pořadí turnaje:
1. SK Líšeň Brno, 2. FC Kuřim B, 3. FC Kuřim A, 4. AFK Tišnov, 

5. FC Boskovice, 6. FC Svratka Brno, 7. FC Medlánky Brno, 8. TJ Tatran 
Starý Lískovec Brno

Máte zájem trénovat?
Vedení mládežnického úseku FC Kuřim hledá zájemce o trénování 

našeho nejmenšího potěru – předpřípravky. Zájemci se mohou hlásit u 
vedoucího mládežnického úseku p. Aleše Peřiny na tel. číslo: 733 668 635 
či mail ales.perina@fckurim.cz

Přijďte na fotbal
Muži A
6.4. SO 15:30 Kuřim - Novosedly
20.4. SO 16:00 Kuřim - Blansko
4.5. SO 16:30 Kuřim – Ráječko

Žáci starší a mladší
7.4. NE 9:00 a 10:45 Kuřim - Slavkov
21.4. NE 9:00 a 10:45 Kuřim - Slatina
5.5. NE 9:00 a 10:45 Kuřim – Řečkovice

Dorost starší a mladší
6.4. SO 11:00 a 13:15 Kuřim- Svratka
20.4.SO 11:30 a 13:45 Kuřim - Slovan
4.5. SO 12:00 a 14:15 Kuřim - M. Krumlov

Starší přípravka
13. 4. So FC Kuřim – Ivančice A  12:00
27. 4. So FC Kuřim – Rosice 12:00

Mladší přípravka
19. 4. Pá FC Kuřim – Tišnov  16:30
27. 4. So FC Kuřim – Zastávka  13:30
4. 5. So FC Kuřim – Čebín  13:30

Muži B
14. 4. Ne FC Kuřim B – Příbram na Mor. 16:00
28. 4. Ne FC Kuřim B – Moravské Knín. 16:00

Mladší žáci A, B
13. 4. So FC Kuřim B - FC Kuřim   10:30
20. 4. So FC Kuřim A – Dolní Loučky  9:30
27. 4. So FC Kuřim A - Domašov Říčky  9:00 
27. 4. So FC Kuřim B – Oslavany   10:30
4. 5. So FC Kuřim A – FC Kuřim B   9:00
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Krajské kolo uniklo futsalis-
tům ze zámku o skóre

 Ve středu 20. 2. 2013 pořádalo Gymnázium Tišnov středo-
školský přebor okresu Brno – venkov ve futsalu. Minulý rok nám postup 
na kraj unikl mezi prsty, když jsme po dramatickém průběhu hry smolně 
podlehli v jediném zápase tišnovskému „gymplu“ 6:5. Měli jsme tedy na-
šemu úhlavnímu soupeři co vracet. 

Tentokrát se do soutěže přihlásilo celkem 5 škol, takže účast slibo-
vala plnohodnotný turnaj se vším všudy. Hrálo se systémem každý s kaž-
dým. Čekala nás tudíž 4 utkání, ve kterých se mělo ukázat, zda opravdu 
máme výkonnost na vysněný postup. Plány se nám bohužel začaly bortit 
již před samotným začátkem turnaje, a to z důvodu absence několika dů-
ležitých hráčů. „Čtvrťáci“ mají maturitu za pár, takže nám chyběla dvojice 
K. Večeřa a P. Pernica a bohužel se na poslední chvíli omluvil i náš výteč-
ný brankář V. Juříček. Další dva hráči se nemohli taktéž z různých důvodů 
zúčastnit. Z původně silného týmu o 13 hráčích tak zbylo jen torzo 8 sta-
tečných, kteří měli hájit čest „Zámku“. Museli jsme tak přehodnotit naše 
postupové plány, i tak jsme však byli rozhodnuti poprat se o postup.

Prvním soupeřem byla FORTIKA z Lomnice. Po nervózní první 
polovině se nám podařilo uklidnit se a zaslouženě jsme po brankách M. 
Trávníčka, L. Elise a M. Svobody vyhráli 3:0. Dalším sokem nám bylo 
zemědělské učiliště z Tišnova. Kluci zápas lehce podcenili a nakonec se 
museli strachovat o výsledek do posledních vteřin. I tak jsme však zvítě-
zili poměrem 4:3, když se prosadili opět všichni střelci z prvního utkání 
a navrch ještě K. Feifer.

Ve třetím zápase se mělo teprve ukázat, jak vážné je to s naším po-
stupem. Narazili jsme totiž na loňské obhájce postupu z G. Tišnov, kteří 
se i tentokrát jevili jako velmi dobře poskládaný tým s šikovnými a se-
hranými hráči. Už před zápasem bylo jasné, že pokud chceme myslet na 
postup, budeme muset zvítězit. Měli jsme totiž o dost horší skóre než náš 
soupeř a jeho zaváhání v posledním zápase se nedalo předpokládat. Zápas 
začal taktickým vyčkávaním s několika málo šancemi na obou stranách. 
Naši asi největší spálil J. Masařík. Soupeř pak hrozil zejména po našich 
ztrátách, kdy šel často do přečíslení. Do vedení se G. Tišnov dostalo po 
skryté střele z dálky, kterou náš provizorní brankář P. Haluza bohužel moc 
neviděl. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně s odhodláním výsledek 
zvrátit. Vyústěním byla branka tahouna týmu M. Trávníčka, který po sérii 
kliček zakončoval do prázdné branky. Postupem času jsme museli čím dál 
více riskovat, z toho plynuly nebezpečné brejky soupeře. Ty však vychytal 
P. Haluza, nebo na poslední chvíli uhasil skvěle bránící P. Masařík. Naše 
postupová naděje tedy žila dále… Bohužel se nám ji využít nepodařilo, 
když se v největší šanci ocitl opět M. Trávníček. Jeho zakončení (které 
bylo sice s faulem soupeře) nebylo důrazné. Klíčový zápas tak skončil pro 
nás nevýhodnou remízou 1:1. 

V posledním zápase proti Rajhradu jsme museli vyhrát o 9 branek, 
abychom v tabulce předstihli tišnovské gymnázium. To se nejevilo jako 
příliš reálné, protože kluci z Rajhradu rozhodně nebyli žádní „nazdárci“. 
I tak jsme šli do zápasu s touhou po výhře. První poločas jsme ovšem 1:0 
prohráli. Na našich hráčích byla vidět frustrace ze vzdalujícího se postu-
pu. Nakonec ale ve druhé půli ještě zamakali a otočili výsledek na 4:1. 
Branky vsítili tentokrát K. Feifer, L. Elis a dvakrát se prosadil náš produk-
tivní kanonýr M. Svoboda.

Přestože jsme neprohráli ani jeden zápas, jen pouze jednou remi-
zovali, postup jsme bohužel nevybojovali. Opět byl proti náš úhlavní ne-
přítel G. Tišnov. Skončili jsme tedy na 2. místě o skóre a odvezli si pohár a 
diplom za toto umístění. Nutno zde však uznat kvalitu tišnovského kádru, 
opět byl o kousíček lepší a postup si rozhodně zaslouží. Kdybychom byli 
kompletní, tak by nám dle mého názoru postup neutekl. Avšak na „kdy-
by“ se ani ve sportu, ani obecně v životě nehraje…

Na tomto místě je třeba pochválit všechny kluky, kteří do jednoho 
dřeli a na hřišti nechali vše. Jejich přístup ke všem zápasům a zapálení do 
hry se mi opravdu líbilo! Kdyby tomu bylo tak pokaždé, slavíme úspě-
chy častěji. Nyní nezbývá nic jiného, než se s nadějí upnout na dubnové 
krajské kolo ve velkém fotbale, do kterého se nám podařilo na podzim 
postoupit.

Futsal Výsledky 
SOŠ a SOU Kuřim – FORTIKA Lomnice 3:0 (Trávníček, Elis, Svoboda)
SOŠ a SOU Kuřim – SOU Tišnov  4:3 (Trávníček, Elis, Svoboda, Feifer)
SOŠ a SOU Kuřim – Gym. Tišnov 1:1 (Trávníček)
SOŠ a SOU Kuřim – SOU Rajhrad 4:1 (Elis, Svoboda 2x, Feifer)

Sestava: P. Haluza, P. Masařík, K. Feifer, D. Štěrba, M. Trávníček, M. Svo-
boda, L. Elis, J. Masařík

Mgr. Jan Pařík 

ZŠ Tyršova je 4. nejlepší v ČR!
Na přeboru republiky školních družstev v šachu, který se konal 

20.3. - 21.3. ve Vyškově, jsme dosáhli téměř na medaili. Do finále se po ví-
tězstvích v okresním a krajském kole probojovaly obě kuřimské základní 
školy. Zatímco Jungmannka se do finále dostala překvapivě a bylo to její 
možné maximum, ZŠ Tyršova měla ambice na umístění v první desítce. 
Nakonec po nervy drásajících bojích nám medaile těsně unikla, ale i zisk 
4. místa je suprový.

O tento úspěch se zasloužilo družstvo ve složení:
David Němec, Vladimír Dudar, Matěj Tajovský, Anna Košuličová 

a Martin Prokop.
Sluší se i poděkovat realizačnímu týmu ve složení: Pavel Krupica-

trenér, ředitel ZŠ mgr. Stanislav Plchot - vedoucí týmu , místostarosta Jiří 
Koláček – patron projektu šachy do kuřimských ZŠ a MŠ.

S takto silným týmem, to bude příští rok určitě i na medaili! 

 Na fotografii týmu ZŠ Tyršova jsou zleva: Matěj Tajovský, Martin 
Prokop, Anna Košuličová, Stanislav Plchot, Vladimír Dudar, David Němec 
a Jiří Koláček.

Tým ZŠ Jungmannova si dal za cíl na republice neskončit poslední 
a to se mu i podařilo. 

 Na fotografii jsou zleva: Roman Matějů, Tomáš Kříž, Lukáš Horák, 
Šimon Řehka, Josef Zelený a Jiří Koláček.
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Loupež v Těšanech
Kuřimští starší žáci vyplnili turnajem více než měsíční půst, kdy ne-

měli v dlouhodobé soutěži žádné mistrovské utkání. V sobotu 23.3.2013 
se zúčastnili svého úplně prvního turnaje, který se konal v Těšanech. 
Své síly mohly poměřit se staršími žáky Křenovic, Bohunic, Židenic, 
domácích Těšan a také týmy dorostenek z Židenic a především domá-
cích Těšan. Tým Kuřimi byl nalosován do čtyřčlenné skupiny jejíž vítěz 
postupoval přímo do semifinále. Hned první zápas ve skupině nás čekal 
tým Křenovic, se kterým jsme měli dle papírových předpokladů bojovat 
o postup z prvního místa. Dlouhá doba bez zápasu byla znát a prohráli 
jsme 3:5. Nepomohlo ani povzbuzování od hráček místních Těšan, kte-
rým jsme podporu oplatili v jejich zápase a vzájemná podpora pak trvala 
až do poslední minuty turnaje. 

 Po nevydařeném prvním utkání jsme pro zbytek turnaje vsadili 
na nové bílé dresy, v nichž už jsme odmítali opouštět hřiště jako poražení. 
Ve zbylých utkáních ve skupině jsme vyhráli nad dorostenkami Židenic 
3:0 a staršími žáky Těšan 8:1. Dle předpokladu skupinu vyhrál tým Kře-
novic. Kuřim postupovala do čtvrtfinále ze druhého místa a našim soupe-
řem byl tým st. žáků Židenic. Neustále se zlepšující hrou jsme čtvrtfinále 
rozhodli už v první části hry a konečné skóre bylo 6:0. V semifinále jsme 
narazili na tým dorostenek Těšan. Celou dobu jsme je podporovali, ale 
tentokrát jsme je chtěli podporovat až v boji o 3 místo. To se povedlo a vy-
hráli  jsme 4:0. Ve finále nás čekal náš jediný přemožitel tj. tým Křenovic.

 Zápas o 3 místo měl vítěznou tečku pro „naše oblíbené“ doros-
tenky domácích Těšan, jež si poradily s Bohunicemi 4:3 po prodloužení. 
Finále jsme brali jako odvetu a odplatu za první zápas ve skupině. Díky 
dobré taktice se podařilo vstřelit 2 rychlé góly a vést 2:0. Po zbytečných 
našich zbytečných chybách ale soupeř vstřelil 3 branky a skóre otočil. Za 
mohutné podpory od domácích hráček se nám podařilo skóre vyrovnat 
a v prodloužení dokonce vstřelit vítězný gól na 4:3. Porážku ze skupiny 
jsme tak soupeři vrátili tím nejlepším a pro soupeře nejkrutějším způso-
bem. Loupež v podobě poháru za 1. místo byla dokonána.

Atmosféra na tomto turnaji byla výborná a zásluhu na ní měli 
především hráči Kuřimi a hráčky Těšan. Konečné úmístění: 1. Kuřim, 
2.Křenovice, 3. Těšany – dorostenky.

Pro tým, který na tomto turnaji reprezentoval Kuřim, byli vybráni 
nejlepší hráči již jsou řádnými členy Orla Kuřim, řádnými členy Florbalu 
Kuřim a řádnými členy florbalového kroužku při DDM Kuřim. Jmenovi-
tě: Roman Kolbábek, Daniel Pyšný, Martin Klouda, Kryštof Vaňous, Jiří 
Zajíček, Martin Budín, Adam Prudek, Mikuláš Paraska a David Veselý.

 V sobotu 6.4. 2013 pořádají mladší žáci Kuřimi hrací den orel-
ské ligy. Zápasy budou probíhat v hale v Tišnově z důvodu nevyhovují-
cího povrchu pro florbal v kuřimské nafukovačce. Naše zápasy začínají v 
9:00, 12:00 a 13:30. Přijeďte podpořit mladé kuřimské florbalisty. Všech-
ny srdečně zveme.

Aleš Hanák
 

Nejlepší týmy turnaje: Kuřim – 1.místo, Těšany dorostenky – 3.místo

Výsledky:
Mistrovství ČR školních čtyřčlenných týmů v šachu 2013 
Poslední aktualizace21.03.2013 11:57:33 
 
Konečné pořadí po 9 kolech 

Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice  9 7 1 1  27    185 146,8
2 ZŠ Frýdek - Místek, Pionýrů   9 6 2 1  25,5 185 139,3
3 ZŠ a MŠ Frýdek - Místek El. Krásnohorské 9 6 2 1  25,5 183 137,8
4 ZŠ Tyršova Kuřim   9 6 2 1  23     186 138
5 ZŠ M. Horákové Hradec Králové  9 5 0 4  21,5 192 91
6 ZŠ Nepomuk    9 6 0 3  19     177 102,5
7 ZŠ O. Březiny Jihlava   9 4 1 4  18,5 143 60
8 PORG gymnázium o.p.s. Praha  9 2 4 3  18,5 133 50
9 ZŠ Stříbrná Skalice   9 4 1 4  18     177 78,75
10 ZŠ Zábřeh    9 6 0 3  18     169 101,5
11 ZŠ Vlašim    9 4 2 3  18     164 82,25
12 ZŠ Humpolec   9 4 3 2  18     144 82
13 ZŠ Ležáků Hlinsko   9 3 1 5  17,5 192 63,75
14 ZŠ Lanškroun    9 2 2 5  17,5 160 47,5
15 ZŠ Uhelný trh, Praha 1   9 2 4 3  17,5 159 64,75
16 ZŠ Karlovy Vary, Konečná   9 2 5 2  17,5 151 75,75
17  ZŠ Plzeň    4 9 2 5 2  17,5 149 63,5
18 Masarykova ZŠ, Litoměřice   9 3 2 4  17    156 57,25
19 ZŠ Veselí nad Lužnicí   9 4 1 4  17    154 65,5
20 ZŠ a MŠ Osvětimany   9 2 3 4  16,5 172 64
21 ZŠ Česká Ves    9 2 4 3  16,5 166 70,5
22 ZŠ Integra Vsetín    9 2 3 4  16,5 142 42,75
23 ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové  9 2 3 4  16    149 51,25
24 ZŠ Jungmannova Kuřim   9 1 2 6  13    140 29
25 ZŠ a MŠ Ratíškovice   9 0 4 5  12    141 29
26 ZŠ Na Vyhlídce Vyškov   9 1 1 7    5,5 148 19

Na závěr chci poděkovat i trenérům Katce Tajovské, Janu Číhalovi 
a Michaeli Vaškovi, kteří rovněž oba týmy doprovázeli.

Majer J. st.

ŠK KME-DDM Kuřim pořádá s podporou MěÚ Kuřim 
šachový turnaj mládeže

OKRESNÍ PŘEBOR BRNO-VENKOV
v rapid šachu mládeže + o krále a královnu

kuřimských základních škol.
Datum konání: pátek 12. duben 2013       
Místo konání: Kulturní dům v Kuřimi 
Ředitel turnaje: Pavel Krupica, tel. 607274104, Krupica.Pavel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Jan Vitula
Právo účasti:hráči a hráčky kat. do 16 let narození 1997 a mladší.  katego-
riích do 14 let (1999 a ml.), do 12 let (2001 a ml.) a do 10 let (2003) a 
ml.         
Prezence: 8.00 - 8.55 hodin
Zahájení: 9.00 hodin
Zakončení turnaje: 14.15 - 14.30 hodin
Hrací systém: Švýcarský na 9 kol, 2x15 minut na partii
Hrací materiál: Zajistí pořadatelský oddíl
Startovné: 50 Kč na jednoho startujícího, hráči z Kuřimi 30kč
Přihlášky: do 15. března 2013 na adresu ředitele turnaje; uveďte jméno, 
věk a VT
Hodnocení: účastníci budou hodnoceni v kategoriích do 10 let (2003), 
12 let (2001), 14 let (1999), do 16 let (1997), nejlepší dívka a nejmladší 
účastník.
 O pořadí rozhoduje:  1) počet bodů
 2) střední Buchholz 3) plný Buchholz 4) počet výher  5) los
Ceny jsou připraveny pro všechny zúčastněné, Občerstvení:                 bude 
zajištěn bufet

V Kuřimi 4. února 2013                                                    Pavel Krupica
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70 let házené v Kuřimi
Pokračování z minulého čísla

Nastupuje mezinárodní házená
V šedesátých letech dvacátého století docházelo v Českosloven-

sku k postupnému rozšiřování mezinárodní házené o 7 hráčích , která 
umožňovala hru v halách po celý rok a mezinárodní srovnání úrovně hry. 
Většina oddílů v regionu proto tedy přecházela na mezinárodní házenou, 
tehdy často označovaná dnes už spíše řídce užívaným termínem handball. 
Také v Kuřimi došlo k útlumu české házené, většina starších hráčů i funk-
cionářů odešla a oddíl české házené ukončil svou činnost v sezóně 1963. 
Zbývající členové přešli na handbal. 

Základy mezinárodní házené v Kuřimi položili v roce 1962 trenéři 
František Ondrášek mladší a František Sobotka mladší, předsedou oddílu 
handballu byl František Ondrášek starší.

Začínalo se od počátku, s družstvy žáků. Již v roce 1964 se žáci 
stávají, po finále s Telnicí, vítězi krajských sportovních her mládeže, v roce 
1965 se umísťují na 2. místě v kraji za Gotwaldovem. Léta 1966, 1967, 
1968 jsou roky postupu dorostu z okresních soutěží do divize. V té době 
se Kuřim pod vedením trenéra Františka Sobotky prosazuje v doroste-
necké kategorii i na celostátní úrovni v soutěžích pořádaných minister-
stvem průmyslu, kde soupeří s celky VSŽ Košice, Drátovny Hlohovec, ŠK 
Žilina, OKD Karviná, Ocelárny Třinec, Strojírny Prostějov, KPS Brno, 
Svit Sezimovo Ústí, ČKD Praha, Škoda Plzeň, aj…. a obsazuje po několik 
roků ve finálových turnajích medailové pozice, 1x 3 místo, 3x 2 místo za 
ligovými celky dorostu Plzně a Karviné.

Činnost družstva mužů, tentokrát již v “mezinárodní házené”, byla 
obnovena v sezóně 1966/67 na hřišti na stadionu. Družstvo tvořili bý-
valí „čeští házenkáři“ Hejmala Miloš, Šťasta František, Vyhlídal Ladislav, 
Komárek Zdeněk starší, Ondrášek František, Sobotka František, Malášek 
Milan a z dorostu vycházející Štourač Pavel, Kašparec Pavel, Ondrášek 
Pavel, Jaroš Zdeněk, Cimbálník Ladislav, Marek Alois. Hned v prvním 
roce působení v okresním přeboru si družstvo zajistilo postup do kraj-
ského přeboru II. třídy. V sezóně 1968/ 69 muži svou soutěž opět vyhráli 
a postoupili do krajského přeboru I. třídy. V této době družstvo trénuje 
Šťasta František.

V roce 1971 družstvo opět postoupilo, již pod vedením Sitaře La-
dislava, z krajského přeboru do moravské divize, kde se umisťovalo v le-
tech 1972-1976 na předních místech. V té době byla divize třetí nejvyšší 
soutěží československé republiky. V tomto období hráli Malášek Milan, 
Marek Alois, Rozmahel Jaroslav, Hanák Rostislav, Cimbálník Ladislav, 
Doubek Josef, Hřib Jan, Jaroš Zdeněk, Kašpar Oldřich, Kohout Ladislav, 
Komárek Zdeněk ml., Novotný Ladislav, Ondrášek Pavel, Parnica Jan, 
Radvan Ivo, Sedláček Zdeněk, Štourač Pavel, Tichý Ivan, Tichý Zdeněk, 
Veselý Jindřich, Vlk Milan.

V roce 1978 došlo ke změně názvu oddílu na TJ TOS Kuřim. V 
těchto letech se však projevila nedostatečná práce s mládeží. Muži se po-
stupně propadali až do krajské soutěže. Proto se oddíl od roku 1983, již 
pod předsednickým vedením Františka Ondráška ml., soustředil na vý-
chovu mládeže. Od roku 1983 tak znovu pravidelně obsazuje mládežnic-
ké soutěže všech kategorií. Prvním výsledkem tohoto období je vítězství 
dorostenců pod vedením trenérů Ivoše Radvana a Rostislava Hanáka v 
krajském přeboru v ročníku 1988/89 (hráli např. pozdější hráči divizní-
ho seniorského týmu Šlégr Jan, Hála Milan, Tvrz Miloš, Oujezdský Mi-
chal), následuje vítězství staršího dorostu, vedeného trenéry Ondráškem 
Františkem a Bednářem Vladimírem, v krajském přeboru v roce 1991 a 2. 
místo v divizi v roce 1993 (tento kolektiv vytvoříl základ úspěšného týmu 
dospělých, hráli např.: Augusta David, Čermák Jiří, Hirš Marek, Petr Ja-
roš, Kosmák Jan, Hálek Roman, Süsser Zbyněk, Petr Ondrášek). Druž-
stvo mužů vytvořené opět v r. 1989/90 postoupilo z oblastního přeboru 
do divize pod vedením trenéra Františka Ondráška v roce 1994. 

Ženské složky kuřimské házené organizovali od r.1986 do r.1990 
pod názvem RH Kuřim, od roku 1990 do r.1994 pod názvem TJ Jaring 
Kuřim Sobotka František, Malášek Milan, Marek Alois, Bednář Zdeněk 
a Smetana Zdeněk. V roce 1993 vyhrály kuřimské dorostenky divizi s 
právem postupu do 2. ligy v sestavě: Hemberová Naďa, Hanáková Mar-
cela, Jarolímová Lenka, Sedláčková Iveta, Hysková Zuzana, Malášková 

Bára, Duchoslavová Petra a Simona, Pelikánová Ivana, Smetanová Lenka, 
Svobodová Lucka, Kašparcová Alena. Bohužel se však nepodařilo udržet 
družstvo žákyň a nebylo kým doplnit družstvo dorostenek. Proto byla 
následující sezona dohrána v kategorii žen a činnost ženských složek byla 
ukončena r.1994. 

Začátkem roku 1995 došlo opět ke sloučení obou kuřimských há-
zenkářských oddílů. V roce 1996 mění oddíl název z TJ TOS Kuřim na 
SK Kuřim.

Další cesta oddílu, už jen v kategorii mužů za vysněnými ambice-
mi, byla však mnohem složitější. 

O tom však až v příštím čísle.
-OF-
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Badminton

J

VII. ročník Velikonočního turnaje v badmin-
tonu žactva Badiboj 2012

Turnaj mládeže v badmintonu s názvem Badiboj, má v předvečer 
Velikonočních svátků své pevné místo v regionálním sportovním kalen-
dáři. Nejinak tomu bylo i letos, a tak se v sobotu 23. března 2013 konal již 
VII. ročník této populární sportovní akce.

 Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 17 nadějných adeptů hry 
s opeřeným míčkem ze čtyř tělocvičných jednot Sokolské župy Pernštejn-
ské (Kuřimi, Čebína, Předklášteří a domácích Moravských Knínic). Hráči 
a hráčky se utkali ve dvou výkonnostních kategoriích dvouher a následně 
i ve čtyřhře. 

 Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními 
diplomy a drobnými věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy 
Pernštejnské zorganizovali stejně jako v uplynulých ročnících protagonis-
té oddílu badmintonu a členové TJ Sokol M. Knínice Jirka Hanák a Ivoš 
Hledík.

Jarní cena města Boskovic
První březnový víkend jsme se zúčastnili závodů v Boskovicích. 

Náš klub byl bohužel oslaben o řadu závodníků všudypřítomnými nemo-
cemi. Přesto jsme vyrazili v celkovém počtu 11 závodníků napříč všemi 
věkovými kategoriemi.  

Medailového úspěchu dosáhl na trati 100 Z Marcel Smetana, když 
obsadil krásné třetí místo v kategorii 1998 a starší. Tentýž plavec vybojo-
val čtvrté místo na trati 100 P. Ve stejné věkové kategorii a ve stejné dis-
ciplíně doplavala na čtvrtém místě Natálie Kovaříková. Těsně za medai-
lovou pozicí skončil Jakub Myslivec na 50 M, když doplaval na čtvrtém 
místě v kategorii s o rok staršími plavci.

Celý závodní tým včetně trenérů na závodě Otevřený jarní městský přebor 
žactva v Brně.

Otevřený jarní městský přebor žactva
V sobotu 23. března jsme vyrazili na bazén v TJ Tesla v Brně. Zá-

vod je určen pro nejmladší plavce a pravidelně se ho účastní všechny klu-
by z Jihomoravského kraje i z okolí. Celkem vyrazilo reprezentovat náš 
klub 10 plavců.

Jako obvykle jsme zaznamenali nejlepší výsledky v nejmladších 
kategoriích. Machotová Anežka doplavala na své nejsilnější trati 50 Z na 
14. místě z 38 účastnic ve skvělém čase 0:49,8. Výsledek je o to cenněj-
ší, protože pro Anežku to byl první závod po několikaměsíčním trénin-
kovém výpadku. Na stejné trati doplavala Konečná Eliška na 25. místě, 
ale ve svém ročníku by skončila na druhém místě. Mezi staršími děvčaty 
skončila na vynikajícím 6. místě Justová Anna na 50 VZ.

Mezi chlapci nejvýraznějšího výsledku dosáhl Jakub Myslivec, 
když na trati 50M doplaval na 6. místě v kategorii mezi o rok staršími. Na 
stejném místě skončil Václav Just v disciplíně 100 P, přičemž ve svém roč-
níku by skončil na 1. místě. Pro Tomáše Masaryka byl tento závod prvním 
v letošním roce i přes počáteční nervozitu proměnil svůj start na 100 VZ v 
desáté místo, když si zlepšil svůj osobní rekord rovnou o 7 vteřin.

Všichni plavci si výrazně zlepšili svoje osobní rekordy v téměř 
všech disciplínách. Je to pro nás dobrý signál před blížícími se krajskými 
závody.

za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček
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Stolní tenis

Sezóna stolního tenisu skončila
Konečné tabulky

Krajská soutěž II. třídy A
1. TTC Moravská Slavia Brno E  22 20  0   2  0   216:77    82
2. TJ Sokol Brno I C   22 19  0   3  0   204:91    79
3. TJ Holásky A   22 18  1   3  0   207:105  77
4. TJ Sokol Otnice A   22 14  2   6  0   187:122  66
5. TJ Cemo Mokrá A  22 12  2   8  0   171:163  60
6. SK Slatina - Brno C  22 10  3   8  1   152:161  54
7. TJ ČKD Blansko C  22   7  2 13  0   141:180  45
8. Orel Silůvky B   22   6  2 14  0   140:183  42
9. SK Kuřim A   22   6  1 15  0  127:186  41
10. Orel Boskovice A  22   5  2 15  0   129:186   39
11. TJ Družstevník Hostěradice A  22   5  1 16  0   105:198   38
12. TTC Komořany B  22   2  0 20  0     81:208   28

Tabulka okresního přeboru I. třídy o postup          
1 Nové Bránice A    21  15  1    5   228:150    67 
2 Moravské Knínice A   21  14  2    5   225:153    65 
3 Rebešovice A    21  12  3    6   211:167    60 
4 Hrušovany A    21  12  2    7   206:172    59   
5 Mokrá B    21  11  0 10   178:200     54   
6 Radostice A    21    9  2 10   193:185     50   

Tabulka okresního přeboru I. třídy o záchranu          
1 Nové Bránice B    21    9  3     9    200:178   51   
2 Telnice A    21    8  3  10    186:192   48   
3 SK Kuřim B    21    8  3 10    148:230   48   
4 Lažánky A    21    8  1  12    168:210   46   
5 Rebešovice B    21    7  1  13    163:215   43   
6 Tišnov D    21    2  1  18    162:216   28 

Tabulka okresního přeboru II. třídy o postup        
1 Silůvky C    21  17  3    1   275:103   75
2 Ivančice B    21  14  2    5   219:159   65
3 Ořechov A    21  11  2    8   182:196   56
4 Ostopovice A    21    9  3    9   193:185   51 
5 Nedvědice A    21    9  3    9   181:197   51 
6 Tvarožná A    21    8  3 10   181:197   48 

Tabulka okresního přeboru II. třídy o záchranu        
1 Oslavany A    21 12  2    7    221:157   59 
2 Prace A     21 10  5    6    211:167   56 
3 Mokrá C    21   8  4    9    198:180   49 
4 Sokol Kuřim A    21   7  4  10    182:196 46 
5 Radostice B    21   4  2  15    147:231   35 
6 Tišnov E    21   0  1  20      78:300   22 
        

Tabulka okresního přeboru III. třídy o postup        
1 Prštice A    21 17  2   2   248:130   74 
2 Silůvky D    21 12  4   5   209:169   61 
3 Lažánky B    21 12  3   6   197:181   60
4 Nové Bránice C    21 10  4   7   202:176   55
5 Ostopovice B    21 10  3   8   207:171   54 
6 Říčany A    21   7  3 11   193:185   45 

Tabulka okresního přeboru III. třídy o záchranu        
1 Moravské Knínice B   21 13  2    6   218:160   62 
2 Prace B     21   9  2  10   200:178   50 
3 Rebešovice C    21   9  1  11   196:182   49 
4 Ostrovačice A    21   9  0  12   172:206   48 
5 Radostice C    21   3  2  16   111:267   32 
6 Sokol Kuřim B    21  2  0  19   115:263  27 
        

Tabulka okresního přeboru IV. třídy o postup        
1 Oslavany B    21 17  1    3   269:109   73 
2 Nedvědice B    21 13  4    4   227:151   64
3 Ivančice C    21 13  3    5   228:150   63 
4 Neslovice A    21 12  4    5   217:161   61
5 Lomnička A    21   7  1  13   176:202   43 
6 Tvarožná B    21   6  3  12   152:226   42 

Tabulka okresního přeboru IV. třídy o záchranu        
1 Ořechov B    21 10  4    7   194:184   55 
2 Kanice A    21 10  4    7   201:177   55 
3 Dolní a Horní.  Loučky A   21   9  2 10   174:204   50 
4 Mokrá D    21   8  1 12   182:196   46 
5 Rebešovice D    21   5  0 16   125:253   36 
6 Tvarožná C    21   2  1 18   123:255   28  
         

Tabulka okresní soutěže o postup         
1 Lažánky C    12   9  2    1   139:77     41  
2 Oslavany C    12   8  2    2   127:89     38 
3 Střelice A    12   8  1    3   133:83     37  
4 Moravské Knínice C   12   5  1    6   108:108  28 
5 Nosislav A    12   2  0  10     79:137  18  
6 Řeznovice A    12   1  0  11     62:154  15  

Tabulka okresní soutěže o umístění 7. - 12.         
1 Říčany B    12 11  1    0  168:48     46  
2 Nové Bránice D    12 10  1    1  141:75     43  
3 Nosislav B    12   5  1    6  107:109   28  
4 Nedvědice C    12   3  2    7     85:131   23  
5 Tvarožná D    12   2  1    9     81:135   19  
6 Lomnička B    12   2  0  10     66:150   18 

Tabulka okresní soutěže o umístění 13. - 15.        
1 Řeznovice B    5   3  0  2   61:29   14 
2 D.H.  Loučky B    4   3  0  1   42:30   13 
3 Radostice D    5   1  0  3   23:67     7 

První tři celky v každé soutěži postupují přímo, celky na 4. mís-
tě sehrají dvojkolová barážová utkání s celky na 12. místě v jednotlivých 
soutěžích o postup nebo záchranu v příslušných soutěžích.        

Libor Vojanec

Výkonnostní kategorie „B“: 1. Jan Zeman   M. Knínice, 2. Mikuláš 
Merta Kuřim, 3. Ondřej Kachlík Čebín, 4. Jakub Malášek Čebín, 5. Sára 
Vetešníková Čebín, 6. David Merta Předklášteří, 7. Anička Kosíková M. 
Knínice, 8. Tomáš Pelikán  M. Knínice, 9. Marek Kachlík Čebín, 10.Marek 
Polák M. Knínice, 11.Ondřej Koláček Čebín

Čtyřhra kategorie „B“: 1. Ondřej Kachlík / Jakub Malášek, 2. Jan 
Zeman / David Merta, 3. Sára Vetešníková / Mikuláš Merta, 4. Anička 
Kosíková / M.Kachlík/T.Pelikán, 5. Marek Kachlík / Martin Polák, 6. 
Tomáš Pelikán / Ondřej Koláček   

Výkonnostní kategorie „A“: 1. Tomáš Ott  M. Knínice, 2. Tereza 
Hanáková  M. Knínice, 3. Petr Hanák  M. Knínice, 4. Radek Dančák M. 
Knínice, 5. Eliška Špačková M. Knínice, 6. Marek Polák M. Knínice

Čtyřhry kategorie „A“: 1. Tomáš Ott / Marek Polák, 2. Tereza Ha-
náková / Eliška Špačková, 3. Petr Hanák / Radek Dančák

I.Hledík/L.Vojanec
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Příští, květnové číslo Zlobice vyjde v pátek 3. května 2013. 
Uzávěrka je v pátek 26. dubna, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 29. dubna.
Prosím o dodržení termínů.

Šipky

Turnaj číslo 6
V sobotu 16.3.2013 proběhl šestý turnaj série jedenáctého ročníku 

o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaj se konal v Klubu Pohoda 
Kuřim.

Zúčastnilo se 14 hráčů. Rozhodčím   byla Lenka Klašková. V tur-
naji padl rekord ve vhozený bingách, povedlo se to hned čtyřikrát, dvakrát 
Romanovi Skopalovi a po jednom Jiřímu Kessnerovi a Petrovi Cimbální-
kovi, všem se za každé bingo připsal jeden bod do celkového pořadí.Od 
sponzora turnaje ATRAKCE POHODA bylo právě za zmiňované bingo 
hráči, který  hodí jako první, vypsána odměna ve formě sportovní obuvi.

 Výsledky turnaje č.5:1. místo R. Skopal, 2. J. Kessner, 3. L. Klaš-
ková, 4. L. Žáček, 5.-6. R. Štěpánek a P. Cimbálník, 7.-8. D. Hedbávný a 
A. Klaška ml. atd…    

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 58, 2. J. Kessner 41, 3. P. Cimbálník 
35, 4. A. Klaška ml. 33, 5. L. Klašková 24, 6. T. Sehnal 18, 7. L. Žáček 15, 
8 – 9. A. Pospíšil a D. Hedbávný 13, 10. D. Šretr 11.

Foto:Zleva L. Klašková, R. Skopal, J. Kessner
Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 

(vchod ze dvora) v sobotu 13.4.2013 v 19 :00hod.
David Hedbávný



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford Fiesta 

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

Ke každ
ému 

vozu dárek

Nejprodávanější
malý vůz v Evropě
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DUBEN
PÁTEK
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Od 15. 4. máme otevřeno Út - Ne. A otvíráme zahrádku.

HIPHOP
LIVE
RAP

MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

FILMOVÝ
KLUB

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

Oldies party DJ Flash Starý, ale dobrý, takový písničky usly-
šíte. A možná i novější. Zetko + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Skills on Beat X-Ray, Jayk3M, Mannia + Roca, DJ Wenet - Live Máme pro Vás exkluzivní ra-
povou show v rámci tour k CDs "Pravý bohatství". + Freestyle bat-
tle. Tequila 30 Kč. Vstup je 60 Kč a při přihlášení na FB 50 Kč.

Oldies party Rotone Starý, ale taky novější a nejnověší fláky uslyšíte 
na oldies party.  Rum nebo Zetko + Cola. Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

DRUM &
BASS

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška. Tequila 30 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška.  Božkov Spiced 25 Kč. Vstup zdarma.

DnB Break trip no. 28 Dekor, Payrex, Yuriakos
Kadakos (Dnb Jam) + oNny (Dnb Jam) aka Kaon
Drum v Escapu. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Vyškovské MAJÁLES Warm up 
Exklusivní akce. Spanilá jízda k vyškovskýmu majálesu. Supet - hip hop, 
turntablist, dubstep,  Van Drift - DeepHouse, Electronica, Lee M - tech house,
progressive. Pprskh  - dnb. Dazy - techno. Božkov Spiced 25 Kč. Vst. 0/30 Kč.

Ladě - Escape Live Music 
jsou typickým příkladem kapely kultovní. Večer ve znamení „dark/freak 
blues“, či „neurvalého šansonu“ je vždy silným zážitkem. Navíc s kapelou 
přijede trumpetistka Š. Balcarová (mj. cena Anděl)! Cena 100 Kč/ 120 Kč.

Anna Karenina - Filmový Klub 
Nová adaptace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého. ČSFD 
73%. Velká  Británie, 2012. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

FILMOVÝ
KLUBLovci hlav - Filmový Klub Roger Brown 

je nejúspěšnějším lovcem talentů v Norsku. Zároveň, ale potají krade 
umělecká díla… ČSFD 82%. Krimi, Norsko, 2011. Vstup 40/60 Kč.
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Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.
Dle Vašich přání. Kontaktuje nás na club@clubescape.cz.


