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Veřejné projednání aktualizace 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi

Mateřská škola Kuřim už má po zápisu

(Pokračování na str. 8)

(Pokračování na str. 7)

V úterý 23. dubna se konalo ve velkém 
sálu kulturního domu v Kuřimi veřejné pro-
jednání aktualizace Strategického plánu roz-
voje města Kuřimi. Pokud by někdo nevěděl, 
co si má pod tím představit, měl tam přijít. 
Kromě početné účasti házenkářů tam, mimo 
zastupitelů, zaměstnanců Městského úřadu 
Kuřim a členů Komise zdravého města Ku-
řimi, bylo kuřimských občanů jen pomálu. 
Z toho lze usuzovat, že kuřimští občané buď 
mají důvěru ve svou samosprávu anebo ne-
mají zájem o podobné akce.

Základem celé této akce byl projekt 
Zdravé město Kuřim. Tento projekt běží v Ku-
řimi už od roku 2005 a o své činnosti pravidelně 
informuje také na webových stránkách města. 
Vstupem do tohoto projektu se město tehdy 
zavázalo k aktivitám v rámci mezinárodního 
Projektu Zdravé město, který probíhá pod pa-
tronací Organizace spojených národů (OSN) a 
Světové zdravotnické organizace (WHO). Pro 
bližší informace doporučujeme prostudování 
webových stránek: http://www.kurim.cz/cs/
obcan/projekt-zdrave-mesto/

Účelem tohoto veřejného setkání mělo 
být pokračování v už započatých pracovních 
skupinách, které se zabývají rozvojem města, 
ve spolupráci se širokou veřejností.  Při vstu-
pu do velkého sálu Kulturního domu čekala 

na návštěvníky nejdřív podpisová prezentace a 
následně byli uvítáni moderátorem akce. Další 
slovo si pak už vzal radní David Holman, který 
je pověřeným politikem projektu Zdravé město 
Kuřim. Ten vysvětlil návštěvníkům, že sál je roz-
dělen na několik stolů, které jsou popsány vždy 
tematicky, a požádal je, aby se rozdělili podle 
svého vlastního zájmu. Stoly byly čtyři, s cedu-
lemi Řízení rozvoje, Životní prostředí a zdraví, 
Lidské zdroje a podnikání a Infrastruktura. 

Úkolem jednotlivých skupin sedících 
kolem stolů pak bylo definovat problémy, které 
město podle účastníků veřejného projednávání 
trápí, a jejichž řešení by mělo být prioritní sou-
částí rozvoje města Kuřimi. V každé skupině byl 
ustanoven vedoucí, který pak za skupinu její ná-
zory do mikrofonu přednesl. 

Také v  letošním roce proběhl zápis do 
Mateřské školy Kuřim. Ten letošní se konal 
4. dubna a rodiče na něm přihlásili celkem 
209 dětí. 

Mateřská škola v Kuřimi má několik 
pracovišť s celkovou kapacitou 441 míst. Na le-
tošním zápisu bylo zapsáno 209 dětí a přijato je 
v současnosti 120 dětí, na uvolněná místa dětí, 
která odcházejí do základních škol. Nejmladší 
přijaté dítě po letošním zápisu má datum na-
rození 2. července 2010. Nepřijato zůstává 89 
dětí, které se narodily v rozmezí od 3. 7. 2010 
do 7. 4. 2011.

Oproti loňskému roku došlo k úbytku 
podaných žádostí i neuspokojených žadate-
lů. Pro srovnání, v loňském roce bylo podáno 
245 žádostí o přijetí, a nepřijato bylo 102 dětí. 

Původní stav nepřijatých dětí se však postupně 
snižoval, jednak díky nově otevřené třídě na ZŠ 
Tyršova a také díky tomu, že řada rodičů si často 
nástup svých dětí do mateřské školy rozmyslela 
nebo z MŠ odešlo více předškoláků, u kterých 
padlo rozhodnutí neodkládat školní docházku. 
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostíny

Z města

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   



 

Opravy komunikací
Po dlouhé zimě začne velká oprava ko-

munikací v Kuřimi. V současnosti probíhají 
výběrová řízení na dodavatele. Bude použita 
celá řada technologií a všechny opravy budou 
konzultovány s odborníky. Opravena by měla 
být i ulice Luční. Celkem vyjdou opravy na 2, 
5 milionu korun.

Oprava kanalizace v ulici U 
Stadionu

V nejbližších dnech začne také oprava 
kanalizace v ulici U Stadionu. Vzhledem k tomu, 
že budou použity různé technologie, včetně ro-
bota, nebude nutné celou ulici uzavřít.

Orientační čísla
Na radnici už byla dodána všechna ori-

entační čísla k domům v Kuřimi. Všechny ce-
dulky prošly důkladnou kontrolou a měřením a 
některé tabulky musejí být reklamovány pro ne-
vyhovující stav. Až budou dodány i reklamova-
né kusy, obešle postupně stavební úřad všechny 
majitele nemovitostí v Kuřimi dopisem s vý-
zvou, aby si svá orientační čísla vyzvedli.

Opravy kaple sv. Jana
V těchto dnech také začala oprava přileh-

lých ploch kaple sv. Jana pod Kuřimskou horou. 
Opravy se dočká i stavba kaple, kde se některé 
úpravy ještě konzultují s památkáři. Kaple po-
chází z roku 1722 a její oprava vyjde na 360 tisíc 
korun. V další fázi se připravuje také restauro-

vání sochy sv. Jana Nepomuckého, která je sou-
částí kaple.

Den národnostních menšin
Římskokatolická farnost Kuřim ve spo-

lupráci s městem Kuřim připravila na 12. květ-
na Den národnostních menšin. Součástí pro-
gramu mají být vystoupení dětí z kuřimských 
mateřských a základních škol a folklórních 
maďarských a balkánských hudebních skupin. 
Třešničkou na dortu pak budou kulinářské spe-
ciality jednotlivých národností, které v Kuřimi 
žijí. Přijďte ochutnat!

5×sš 

Nepoučitelný palič
Dne 6.4.2013 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi občan z Moravských Knínic, že z areálu 
bývalého statku v Kuřimi vychází hustý dým. 
Policie nalezla na místě muže, který pálil, co se 
pálit nesmí – polystyrén, plasty, plastové okna 
a dveře a jiné. Policie zjistila, že již tentýž den 
hasiči oheň jednou uhasili a poučili paliče, že 
se mohou pálit jen suché rostlinné a chemicky 
neznečištěné materiály. Muž po odjezdu hasičů 
oheň zapálil znovu. A tak hasiči hasili podruhé. 
Muže to bude stát nemalou pokutu.

Náhlé úmrtí
bylo nahlášeno Policii ČR v Kuřimi dne 

7.4.2013 občankou z Čebína. Nalezla svého 
manžela mrtvého v nákladním autě. Lékařka už 
mohla jen konstatovat, že je několik hodin po 

smrti. Protože bylo  známo, že muž byl uživatel 
tvrdých drog, je pravděpodobné, že tato jeho 
aktivita se smrtí souvisí.

Bůh je milost
Tak zněl velký nápis, který neznámý 

sprejer napsal černou barvou na fasádu fary na 
ulici Farského v Kuřimi. Farníky přijde odstra-
nění nápisu na dva tisíce Kč.

Chvilka nepozornosti
přišla zákaznici obchodního domu v Ku-

řimi dne 12.4.2013 na necelé čtyři tisíce. Svou 
kabelku nechala viset na držadle nákupního 
vozíku a věnovala se výběru zboží. Kabelka i s 
peněženkou a doklady byla v okamžiku pryč.

Dne 20.4.2013 předala Policii ČR v Kuři-
mi jiná žena tuto ukradenou kabelku. Nalezla ji 
v Kuřimi na ulici. Alespoň doklady v ní zůstaly.

Obnaženého muže
 potkala kolem poledne dne 

17.4.2013 mladá žena na ulici ve Veverské Bí-
týšce. K fyzickému napadení nebo obtěžování 
sice nedošlo, žena ale svou nelibou zkušenost 
nahlásila na Policii ČR v Kuřimi.

Nezvaný host
 navštívil v dopoledních hodinách dne 

25.4.2013 panelákový byt v Kuřimi. Byt prohle-
dal a majitelce odcizil šperky a finanční hotovost v 
hodnotě 62 tisíc Kč.   

H.N.
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O pavoučkovi
Jako dítě jsem četl tento příběh: Žil byl v jednom indickém měs-

tě muž, který se živil výrobou provazů. Provazník bydlel v krátké uličce 
na kraji města a měl dva syny. Jeden z nich se zamiloval do dívky, která 
bydlela vlevo od nich, druhý do neméně půvabné dívky, která bydlela 
vpravo od nich. A jak už to tak někdy bývá, oba dva požádali své dívenky 
o ruku a nebyli oslyšeni. Svatby ale bohužel hloupě naplánovali na stejný 
termín, a protože v Indii se svatby konají v domě nevěsty, nastal milému 
provazníkovi problém: Jak stihnout dvě svatební hostiny. Provazník usedl 
na trojnožku před svým domem, obtočil si provaz kolem pasu a dal svým 
synům každému jeden konec. „Až se bude nosit na stůl, zatáhněte a já 
přiběhnu,“ zněla instrukce. Jenže bohužel, na oba stoly se nosilo ve stej-
nou chvíli. Oba synové táhli, provaz byl kvalitní a otce provazníka málem 
rozpůlili. Naštěstí přežil, jen v pase byl tenounký, až hanba mluvit. A tak 
vznikl první pavouček.

Přiznávám se, že mne ten příběh vždy uváděl do rozpaků. Proč se 
radši normálně nedomluvili na dva různé termíny? Vždyť i oni by na tom 
byli o hostinu lépe? 

Na příběh si vzpomenu vždycky, když vidím podobnou nedomlu-
vu. Paní Macková pořádá 12. května na Orlovně oslavy Dne matek. Koná 
tak pravidelně, akce je to úspěšná, myslím, že i celkem vzato přiměřeně 
osponzorovaná. A hle, ve stejnou dobu letos pořádá oslavy Dne matek 
v KD sdružení ABC Vital, vedené panem místostarostou Koláčkem. Bu-
dou se tedy přetahovat o své pavoučky. Pan Koláček, vysponzorovaný a 
vygrantovaný do bohata, triumfuje tím, že nejen vstup volný, jako u Orlů, 
ale ještě občerstvení zdarma. Při vší úctě k matkám a mateřství, to už mi 
přijde poněkud extrémní. V dobře fungující rodině by se domluvili na 
dvou různých termínech, přičemž by asi měla přednost akce Orlů, která 
má letitou tradici druhé neděle v květnu. Podobně jsme se domluvili s 
Kotvou KA, aby náš koncert vážné hudby 8. května v ZUŠce (vítězové 
pěvecké soutěže Jakuba Pustiny) nesousedil s jím pořádaným koncertem 
v kostele k výročí osvobození ( Jazzová mše a další). Když se chce, jde to.

A ještě poznámka ke kultuře zdarma. Nejsem zas až takový liberál, 
abych tvrdil, že kultura je zboží jako každé jiné, a když si koncert na sebe 
nevydělá, ať se nepořádá. Tak to nefunguje nikde. Něco je komerce a má 
si to vydělat, něco je umění a má to být dotováno. Jde jen o to, že pokud 
lidi neplatí žádné vstupné a ještě něco dostanou od cesty, nastavuje to div-
né poměry. Když pak pořádáte kulturní pořad se vstupným, spousta lidí 
řekne, že na to nepůjde, a počká si, až to bude zadarmo. Na to doplatilo 
už dost měst a obcí, které si rozbily kulturní život neuváženým podbíze-
ním. Představme si, že po ABC  Vital vznikne ještě lépe vygrantovaný a 
vysponzorovaný XYZ Mortal, který uspořádá svoji akci ve stejný termín, 
hrát bude Moravanka, vstup a občerstvení zdarma a každý dostane sto-
korunu.

Do kin přichází dokument Šmejdi o nekalých praktikách, které po-
užívají prodejci při akcích, kdy svezou důchodce do nějakého kulturáku či 
hospody, doprava zdarma, oběd v ceně, prohlídka místní pamětihodnosti 
a nezávazná předváděcí akce superhyperultra produktů, které si můžete 
na místě koupit za miniaturní cenu. A pokud si je nekoupíte, tak tady bu-
dete sedět až do večera, a možná půjdete domů po svých. Důchodci si 
stěžují na takové zacházení. Jenže, položili si otázku, proč je tam ty firmy 
vezou? Jsou to snad andělé ze sedmého nebe, kteří nutně potřebují na 
někom prodělat kalhoty? Nebo je od začátku jasné, že jim budou chtít 
něco vnutit?

Možná bychom se takto měli zeptat, i když nám někdo nabízí ob-
zvlášť výhodně kulturní, společenskou či zábavnou akci. A nemusí vždy 
jít jen o předražené nádobí, ale třeba o infikaci nějakými podivnými 
myšlenkami. Nicméně, věřme si, jako ti důchodci na předváděčkách, že 
rozpoznáme podobné úmysly, nepodlehneme jim a ještě si za výhodných 
podmínek užijeme. A že z nás nebudou pavoučci.

Jiří Brabec

Nová podatelna na MěÚ Kuřim
Počátkem května byla dokončena nová podatelna na Městském 

úřadu Kuřim. Podatelna nyní sídlí přímo u vstupu do úřadu a je vybavena 
také čekárnou pro občany. Stěhování podatelny z jejího dosavadního pů-
sobiště bude probíhat 9. a 10. května a plný provoz v nových prostorách 
bude zahájen v pondělí 13. května. Podatelna bude nadále sloužit přede-
vším jako podatelna pro občany, dále zde bude možné vyřídit si výpisy z 
Czech POINTU, bude zde prováděna vidimace a legalizace, a také bude 
podatelna sloužit pro poskytování informací a jako recepce a telefonní 
ústředna. 

Kontakty a otevírací doba:
Telefon:
 541 422 311
Fax: 541 230 633
E-mail: posta@radnice.kurim.cz
ID datové schráky: 5dhbqi2
Pondělí  7:30 - 11:30  12:30 - 17:00 
Úterý 7:30 - 11:30  12:30 - 15:00 
Středa 7:30 - 11:30  12:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00 
Pátek 7:30 - 11:30  12:30 - 14:30 
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S IDS JMK na festival zábavy 
pod hrady Špilberk a Veveří

Tradiční festival zábavy „Brno - město uprostřed Evropy“ se letos 
uskuteční v termínu od 24. května do 16. června 2013 a opět nabízí řadu 
pestrých zábavných a kulturních programů, například pro dopravní „fan-
dy“ přehlídku historie dopravy Dopravní nostalgie. Nechejte auto doma 
a vyražte do Brna za zábavou pohodlně s IDS JMK! O návrat se bát nemu-
síte, po posledních odjezdech denních autobusů a vlaků po celou noc za-
jíždí do Kuřimi noční linka N91 po 2 hodinách, v noci před nepracovním 
dnem navíc odjíždí poslední vlak do Kuřimi až po půl jedné.

Ve dnech konání soutěžních ohňostrojů v rámci festivalu Ignis 
Brunensis na Brněnské přehradě bude již tradičně posílena autobusová 
linka 302. Konkrétně v sobotu 1. června, ve středu 5. června, v sobotu 8. 
června a konečně ve středu 12. června 2013 budou mimo platný jízdní 
řád na lince 302 mezi 20. a 22. hodinou zařazeny posilové spoje v úseku 
trasy Kuřim, železniční stanice - Brno, Bystrc, Pod Mniší horou. Odjezdy 
autobusů linky 302 z Kuřimi, železniční stanice do Brna, Bystrce budou 
od 20:06 v intervalu 20 minut až do 21:46 a poté ve 22:14 hod. Posi-
lové spoje budou zajištěny samozřejmě i ve směru z Brna po ukončení 
ohňostrojů, avšak autobusy budou odjíždět zpět do Kuřimi až od zastáv-
ky Pod Mniší horou („u Čtyřlístku“) - toto opatření se týká i posledního 
pravidelného spoje linky 302 s odjezdem ve 22:57 hod. z Bystrce, který v 
uvedených dnech neobslouží zastávku Zoologická zahrada. Odjezdy au-
tobusů z Brna, Bystrce, Pod Mniší horou do Kuřimi, žel. st.: 22:59, 23:09, 
23:24 a 23:44.

Podrobné informace a jízdní řády budou zveřejněny v předstihu 
na www.idsjmk.cz <http://www.idsjmk.cz> .

Pro jízdu na všech uvedených spojích platí běžný tarif IDS JMK. 
Přejeme šťastnou cestu s IDS JMK!

Michal Hlaváček, KORDIS JMK

Informace o cestovních do-
kladech

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

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

Městský úřad Kuřim vyhotovuje následující doklady:

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

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

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

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

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
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užitečné informace

Placená inzerce

Placená inzerce

Festival zábavy Brno – měs-
to uprostřed Evropy

Ve dnech 24.5. – 16.6. se v Brně uskuteční festival zábavy Brno 
– město uprostřed Evropy. Podrobný program najdete na www.ignisbru-
nensis.cz  Program některých akcí je uveden níže.

Program ohňostrojů v Brně
Začátek všech představení jsou ve 22:30 hod.

Sobota 25.5.  Ohňostrojné prelude – Výstaviště Brno
THEATRUM PYROBOLI  ČR

Sobota 1.6. Soutěžní ohňostroje na Brněnské přehradě
TARRA PYROTECHNIK  ČR

Středa 5.6. Soutěžní ohňostroje na Brněnské přehradě
PYROPRODUKT  Německo

Sobota 8.6. Soutěžní ohňostroje na Brněnské přehradě
SUGYP  Švýcarsko

Středa 12.6. Soutěžní ohňostroje na Brněnské přehradě
SUREX  Polsko

Pátek 14.6. Ohňostrojný epilog – Hrad Špilberk
FLASH BARRANDOV SFX  ČR

Setkání balonů nad Brnem Ballon Jam
Program:
Středa 29.5.   18-21 hod,. Start balonů na Rakovci
Čtvrtek 30.5. 18-21 hod., Start balonů na Rakovci
Pátek 31.5.    18-21 hod., Start balonů na Rakovci
Sobota 1.6.      6-8   hod., Start balonů na Rakovci
                      18-21 hod., Start balonů na Rakovci
                                         Upoutaný balon pro děti
                       23-24 hod  Balonové žárovky na Rakovci
Neděle 2.6.     18-21 hod. Start balonů na Rakovci
Středa  5.6.     od 17:30    Start balonů na Letišti Medlánky

Bitva o Midway
Bitva obřích RC modelů lodí, ponorek a letadel se uskuteční v ne-

děli 2. 6. od 13:00 hod v Rakovecké zátoce Brněnské přehrady.
Miloš Kotek
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děti

placená inzerce

Noc s Andersenem na ZŠ Jungmannova
„Dobrý den“, pozdraví mě žákyně z druhého stupně a koutky úst 

se jí protahují do úsměvu.
Odpovím, ale sama pro sebe se podivuji, protože jsem až do tohoto 

okamžiku byla neviditelná pro žáky druhého stupně. No, nic, asi má dob-
rou náladu. Za chvíli prochází s úsměvem na rtech dvojice dívek a opět: 
„Dobrý den, paní učitelko.“ Začínám uvažovat, jestli důvodem úsměvu a 
pozdravu není nějaká moje momentální nedokonalost. Důkladně na sobě 
propátrám každý kousek a nic… 

Všechno pochopím až po desátém náhlém pozdravu……za dva 
měsíce nás čeká Noc s Andersenem a to je ten pravý důvod!

S blížícím se 5. dubnem, kdy se má Noc uskutečnit, se nátlak zvy-
šuje. Před vstupem do třídy na mě číhají hloučky dívek a chlapců z vyšší-
ho stupně, tváří se jako andílci, mrkají očima, spínají ruce a prosí: „Paní 
učitelko, můžeme pomáhat na Andersena?“

.... začíná osmý ročník Noci s Andersenem na ZŠ Jungmannova.

Nedávno jsem se setkala s jednou známou a přišla řeč na Noc s 
Andersenem. Řekla mi, že teprve po našem rozhovoru pochopila, kam 
začátkem dubna míří tolik dětí s batohem na zádech, karimatkou v jedné 
ruce, se spacákem ve druhé a většinou ve společnosti obou rodičů. Prý si 
myslela, že je to nějaký nácvik k evakuaci . Při letošním počtu téměř 220 
dětí se ani nedivím, že může někdo zmínit slovo evakuace.

Letos na nás čekal večer plný ilustrací Heleny Zmatlíkové, která by 
v letošním roce oslavila své 90. narozeniny. Celý měsíc březen jsme se ve 
třídách věnovali četbě knih, které ilustrovala oblíbená Helena Zmatlíko-
vá. Děti zkoušely napodobit kresby Heleny Zmatlíkové a některé pokusy 
byly opravdu podařené.

Zahájení programu jsme pod nátlakem tlakové níže přesunuli do 
tělocvičny, kde na děti čekala Helena Zmatlíková ve školním věku, její 
paní učitelka, rodiče malé Helenky a Honzík z Honzíkovy cesty. Během 
zahájení zatancovaly a zazpívaly děti hudební hádanky.  Děti z Bullerbynu 
a kocoura Modroočka poznali všichni bez zaváhání.

Během našich Nocí vždy zasadíme v blízkosti školy strom. V le-
tošním ročníku jsme strom nesázeli. „Zmatlíkovník“ - dvoumetrový fikus 
jsme dostali darem a nyní zkrášluje chodby naší školy.

Po hromadném zahájení se rozběhlo téměř 220 dětí po celé škole, 
aby splnilo 12 úkolů na 12 stanovištích a ve třech dílnách tvořilo ruko-
dělné úkoly. Stanoviště Vás nenechají na pochybách, že se nikdo neměl 
čas ani zastavit.  

A co všechno děti musely podstoupit?
Vlastnoručně si vyrobily zákusek z kysané smetany, svítícími bar-

vami zdobily tašky, vážily v hokynářství u Bajzů bonbony na starodávné 
váze, opracovaly pilníkem dřevo, po hmatu poznávaly zdravé a nezdravé 
potraviny nebo skákaly z výšky do „sena“.

Za každé splnění úkolu byla skupině dětí procvaknuta jízdenka do 
Koníkovic.

Plánek nebo šifru k pokladu si mohly vyzvednout po předložení 
řádně „prodírkované“ jízdenky. Poklad všichni spolehlivě našli a po devá-
té hodině večerní se ze školního rozhlasu ozýval plnohodnotný houslový 
koncert. Ve třídách ještě dlouho šuměly dojmy z nových zážitků večera. 
Energie mají děti opravdu dostatek…

Za letošní další zdařilý ročník patří velké díky všem učitelům, 
pomocníkům a pomocnicím, kteří přispěli k hladkému průběhu akce s 
dobrým koncem. Dále bych chtěla poděkovat městu Kuřim za finanční 
příspěvek.

Další poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří si zakoupili 
upomínkové předměty Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně. 
„ Krtkovi“ jsme s radostí předali tržbu ve výši 16 610 Kč.

Noc 2013 skončila a já jsem opět pro druhý stupeň neviditelná…
Dana Bémová

Garant akce
Více fotografií naleznete na www.zskj.cz nebo se k nám přidejte na Fa-

cebooku!
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rozvoj města

Veřejné projednání aktualizace Strategického plánu rozvo-
je města Kuřimi

(pokračování ze str. 1)

Vedoucí tří ze čtyř skupin byli starosta a oba místostarostové, čtvr-
tou skupinu měla na starosti Ing. Šíblová, koordinátorka projektu za MěÚ 
Kuřim. Při následné prezentaci každé skupiny měli možnost reagovat v 
diskusi také přítomní členové samosprávy a vedoucí odborů MěÚ Kuřim. 
Závěrem měla každá skupina písemně zpracovat pět nejožehavějších pro-
blémů, jejichž pořadí a preference byly vyhodnoceny následně: Kuřim 
nejvíce trápí příliš hustá silniční doprava, špatný stav některé technické 
infrastruktury, stav kulturního domu, absence sportovní haly a nutnost 
navýšení kapacity základních škol.

Podle Davida Holmana bude s těmito výsledky seznámeno nej-
bližší květnové zastupitelstvo města Kuřimi a pracovní skupiny se během 
měsíce znovu sejdou a budou pokračovat v práci na těchto prioritních 
tématech, která budou následně řešena na dalším zasedání ZM.

Soňa Šmahelová

Kuřim za 20 let
V představách žáků ZŠ Jungmannova

Bohumil Lamač 8. A
Kuřim za dvacet let bude vypadat moderně. Přibude mnoho sta-

veb a domů. 
Spraví se nádraží, školy, pozemní komunikace.
Postaví se krosové centrum, kde se budou půjčovat motorky. 
Do kuřimského rybníka se vysadí ryby a rybáři si budou moct za-

chytat.
Kuřim bude hezké město.

Daniel Pyšný 8. A
Kuřim za dvacet let bude úplně jiná. Nebudeme tolik znečišťovat 

životní prostředí. Dopravovat se budeme létajícími auty, aby nebyly všu-
de jen silnice. 

V Kuřimi bude mnohem víc sportovních areálů a propojí se ven-
kovní a vnitřní bazén, abych se v létě nemusel rozhodovat, kam mám jít. 

Zrenovují se staré domy a paneláky. Opraví se zámek a hlavně se 
zrenovuje nádraží, aby to tu vypadalo hezky. Bude tu víc stromů, parků a 
hřišť pro malé i velké.

Lidé se tu budou mít rádi a nebudou si závidět. Nebudeme na sebe 
zlí a nebude se krást. Ve světě je to stále horší a my se tomu musíme nějak 
vyhnout.

Eliška Olšovská 8. A
Za 20 let se stane z Kuřimi největší zoologická zahrada v Evropě. 
V závodě TOS budou pracovat nejen lidé, ale i šimpanzi. Mezi ha-

siče se zapojí i sloni indičtí a díky jejich chobotům se uhasí mnohem víc 
požárů.

Lidé se budou dopravovat na tygrech, pumách a leopardech. Kdo 
bude opravdu spěchat, zavolá si taxi – geparda. Každá domácnost bude 
vybavena alarmem z papoušků Ara Ararauna. Na zahradách se budou 
místo hlídacích psů pohybovat lvi.

Wellness Kuřim se zvětší a v jeho vodách se usídlí ryby a mořští 
tvorové.  

Do Kuřimi se přistěhují miliony milovníků zvířat.
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Školy

Kuřim za 20 let
V představách žáků ZŠ Jungmannova

Pavlína Nováková  6. B
Za 20 let se lidé budou lépe chovat k přírodě. Bude zde krásný pří-

rodní park, po kterém se lidé budou procházet a osvěžovat se u fontánek 
s pitnou vodou.

Nebudou se rušit zahrádky kvůli obchodnímu centru. 
Vybuduje se zde jezdecké centrum, ve kterém budeme jezdit na 

koni uprostřed přírody.
Bude zde velký bazén s delfíny, kteří budou předvádět divákům 

představení.

Roman Kolbábek 8. A
V Kuřimi budou mnohem přátelštější vztahy mezi lidmi. Krimina-

lita se sníží o 100%.
Krajina bude hezčí, průmyslové budovy se přestěhují a místo nich 

se postaví velký sportovní areál s mnoha hřišti. 
Budeme mít i gymnázium, střední a vysoké školy. Školy budou 

vybaveny moderní technikou. Místo sešitů a učebnic se budou používat 
tablety. Hodiny budou mnohem zábavnější.

Postaví se veliké kino s mnoha sály, každý den budou na programu 
filmy mnoha žánrů. Do Kuřimi bude jezdit spousta hudebních skupin, 
zpěváků a zpěvaček.

Vojtěch Koutný 6. A
Je 7. březen 2033. Nepotřebné prostory a budovy jsou přetvořeny 

v přírodní parky. Všude kolem jsou stromy, květiny, keře a krásně zelená 
tráva. V ovocných sadech se pěstují jablka, hrušky a švestky. 

Vlakové nádraží je zrekonstruováno, podchody jsou čisté, vlaky 
uklizené a tiché.

Volná prostranství  jsou využita k výstavbě hřišť pro děti.
Děti se naučily být opatrné na své věci a starat se o ně.



ročník 20, číslo 5/ květen      ZLOBICE   9

mateřská škola

nepřehlédněte

Mateřská škola Kuřim už má 
po zápisu

(pokračování ze str. 1)

Nakonec tak byly v loňském roce umístěny v  MŠ Kuřim všech-
ny děti, které se narodily do konce srpna 2009. Situace se ještě výrazně 
zlepšila po zápisu do Mateřské školy Česká, který proběhl na podzim 
loňského roku. Město Kuřim navázalo s obcí Česká dlouhodobou spolu-
práci, a dohodlo se na umístění kuřimských dětí. MŠ Česká tak v loňském 
roce přijala i děti narozené na podzim roku 2009.  Tato spolupráce bude 
pokračovat i v letošním roce, zápis do MŠ Česká bude 6. května 2013 a, 
mimo dětí s trvalým pobytem v České, v něm budou opět přednostně 
přijímány děti s trvalým pobytem v Kuřimi.

Počet dětí narozených v posledních letech s trvalým pobytem v 
Kuřimi ve srovnání s nejsilnějším rokem 2009 klesá. Statistiky nepřija-
tých dětí mohou být zkresleny faktem, že nepřijaty byly také velmi malé 
děti. Z přiložené tabulky vyplývá, že 35 dětí, které rodiče zapsali, dosáhlo 
dvou let věku teprve v posledním půlroce. 

Soňa Šmahelová

Zápis do mateřské školy v České 
bude v pondělí 6. 5. 2013

Na stránkách Zlobice bylo informováno o tom, že město Kuřim 
vyjednalo umisťování dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy v Ku-
řimi, do mateřské školy v České. První zkrácený školní rok pro kuřim-
ské děti v této škole úspěšně probíhá. Výuka začala 2. ledna 2013 a již se 
připravuje nový školní rok. Ve smlouvě o umisťování kuřimských dětí do 
mateřské školy v České se obě obce zavazují ke koordinaci zápisů tak, aby 
děti, které nebudou přijaty do školy v Kuřimi se mohly pokusit o umístění 
do školy v České.  

Informace zápis do MŠ Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov,příspěvková orga-
nizace
termín konání zápisu:  4.4.2013
Kapacita mateřské školy  441
Počet žádostí o umístění  209
Počet přijatých dětí   120
Počet nepřijatých dětí    89
Nejmladší umístěné dítě  2.7.2010

Věková struktura dětí, které žádají o přijetí do MŠ Kuřim od 1.9.2013
3.5.2007 -28.8.2008   13
17.9.2008 - 27.8.2009  32
12.9.2009 - 29.9.2010  129
1.10.2010 - 7.4.2011   35
Celkem  209

počet dětí, které budou vyšetřeny 
PPP ohledně odkladu školní docházky 39

V současné době probíhá vyhodnocování zápisu do mateřské ško-
ly v Kuřimi a výsledky by měly být rodičům sděleny ve dnech od 29. 4. 
– 3. 5. 2013. Neoficiálně je známo, že i v tomto roce poptávka po místech 
v mateřské škole převyšuje nabídku. 

O to více jsou aktuální informace o zápisu do mateřské školy v 
České, který se bude konat v pondělí 6. 5. 2013 od 12:30 hod. do 14:30 
hod. Už od 22. 4. do 6. 5. 2013 je možno vyzvedávat žádosti o přijetí dí-
těte v mateřské škole v České. K zápisu si zákonní zástupci dítěte, nejčas-
těji to bude někdo z rodičů, přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte, 
vyplněnou žádost o přijetí do školy a potvrzený evidenční list (lékařkou 
dítěte). Výsledky zápisu zveřejní ředitelka mateřské školy ve čtvrtek 30. 
5. 2013 v době od 12:30 do 14:30 hod v mateřské škole. Současně bude 
vydáno rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy těm rodičům, kterých 
se to bude týkat. Podrobnosti o zápisu lze nalézt v originální podobě na 
internetové adrese www.ceska.cz, případně si je telefonicky zjistit na tel. 
čísle 722 481 837 anebo na el. adrese  ms.ceska@volny.cz. Jen připomí-
nám, že informace o zápisu do mateřské školy v České jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města Kuřimi již od 15. 4. 2013,  v obci Česká 
byly zveřejněny mnohem dříve.

Co bych udělal, kdybych tušil, že se moje dítě nedostane do mateř-
ské školy v Kuřimi? Odhaduji, že se to může týkat dětí narozených po 1. 
8. 2010. Dal bych si žádost o přijetí dítěte do mateřské školy v České bez 
ohledu na to, že jsem si již podal žádost o přijetí v Kuřimi. Samozřejmě, 
pokud by mi skutečně záleželo na tom, aby moje dítě do mateřské školy 
chodilo. 

P. Němec

Povinná výměna řidičských 
průkazů

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

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

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

Čarodějnický rej
Dlouho trvalo zimě než předala trůn jaru. Královna Vesna, jak se 

jí kdysi říkalo, neměla lehký úkol, protože musela vše zameškané dohnat: 
probudit broučky, zahřát první pilné včelky,          rozpučet stromy, vy-
táhnout ze země kytky a trávu, zkrátka rozvonět a vymalovat celou zem.                           
No, byla to asi pořádná fuška, ale podařilo se. Jaro tu kraluje lidem i pří-
rodě pro radost.

A my ve školce jsme se rozhodli tuto skutečnost oslavit. Pálení 
čarodějnic patří už dlouho k našim českým tradicím. Vyhání se zlo, pro 
nás zima, pryč. Uspořádali jsme tedy zahradní slavnost. Pilnost malých 
pomocníků se projevila brzy. Děti vyrobily velkou ježibabu a spoustu dal-
ších obrázků, kterými jsme vyzdobili zahradu. K pohoštění jsme upekli 
veselé perníčky a vyrobili čarodějné medaile. S pomocí rodičů a prarodi-
čů se děti na očekávaný den dostavily na košťatech ve velice zajímavých    a 
kreativních oblecích s kouzelnými hůlkami. Obličejíčky malých čarodějů 
hyzdila buď bradavice,  velký nos, pavučina nebo pavouk. Děti si to už od 
rána užívaly obdivnými pohledy, písničkami, hrami nebo módní přehlíd-
kou. Odpoledne jsme s rodiči jarními písničkami, říkadly, čarodějným 
letem            a upálením velké ježibaby zahájili slavnost. Nabídli jsme všem 
krásně voňavé perníčky a dalším pokračováním byla taneční a soutěživá 
část s Míšou uprostřed zahrady. Děti i někteří dospělí             se po počá-
teční nejistotě s nadšením zapojili. Kdo si chtěl užít většího klidu, uvelebil 
se u plápolajícího ohně, kde se mohl dát do hovoru s ostatními nebo si 
vychutnávat téměř letní pohodu. Také opečený buřtík nebyl k zahození. 
Všechny děti si dostatečně užily volnosti a krásných prostor naší zahrady.

Podle ohlasů a děkovných slov při rozloučení soudíme, že takováto 
setkání mají své příznivce a že spolupráce rodiny a školky plní svůj úkol.

Děkujeme i my za vaše úsměvy a pěkná slova. 
Blanka Krnáková

MŠ Zborovská 

Čarodějnice ve školce
Ráno jsem si oblékla čarodějnické šaty a maminka mi namalova-

la černou pavučinu na tvář. Ve školce jsme totiž měli čarodějnou oslavu. 
Moc jsem se těšila, hlavně až budu moci předvést, co jsem se naučila. 
Odpoledne jsme se všichni sešli na zahradě na Zborovské. Bylo nás tam 
spousta, zkrátka čarodějnice a čarodějové všeho druhu. Paní učitelky se 
proměnily v čarodějnice, a také některé maminky se nenechaly zahanbit a 
vypadaly skutečně čarodějně. Zpívalo se a běhalo kolem ohně. Potom za 
námi přišla zpěvačka Míša, s kterou jsme tančili, zpívali a hráli bezvadné 
hry. Čarovali jsme tak až do večera. Bylo to opravdu kouzelné odpoledne. 
Děkujeme a těšíme se na další akce.

Sofinka a maminka Vackovy



ročník 20, číslo 5/ květen      ZLOBICE   11

kuřimata

 Mateřské a rodinné centrum
      Farského 481, Kuřim

PROGRAM
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

Květen-červen otevřeno pouze v případě špatného počasí.
Za každého počasí nově herna v pátek dopoledne 10:10-11:30.
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 ve spolupráci s 

Agenturou Větrník Brno
Cvičení v těhotenství

Od 22. 5. 2013  St 16:30-17:30
Jde o ucelený blok cvičení (s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobi-

ku, zdravotní tělesné výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a de-
chových cvičení).

Hodina je složena z rozcvičky, hlavní části a zklidňující - relaxační 
části. Na závěr zodpovězení otázek ze strany klientek.

Cvičení je určeno ženám od 16. týdne těhotenství do porodu.
Cena 150Kč/1hod , 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10hod.
Na cvičení je nutné se předem přihlásit.
Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Komplexní psychoprofylaktická příprava 
na porod a mateřství (kojení a péče o novorozence)
Od 22. 5. 2013 St 17:30-19:30 po dobu 15 týdnů
Jde o ucelený blok cvičení (s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobi-

ku, zdravotní tělesné výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a de-
chových cvičení) a přednášek (k těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení 
a péči o novorozence). Přednášky jsou doplněny návštěvami brněnských 
porodních sálů.

Kurz trvá 15 týdnů, sestává z 15 dvouhodinových setkání, vždy 1x 
týdně. 

Vhodný začátek je v 16.-20. týdnu těhotenství, nejpozději ve 24. 
týdnu těhotenství.

Cena 3400,- Kč za kurz (113,-Kč/hod).
Na kurz je nutné se předem přihlásit.
Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Pátek 9:40-10:10
Keramika (pro děti 2-5 let)

500 Kč/10 lekcí 
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně je materiál a vypálení výrob-

ků.
Kurz povede paní Růžičková z Lelekovic, která vede kurzy kerami-

ky v kuřimských školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná.
Přibíráme nové zájemce i po zahájení kurzu!
 

Pátek 10:10-11:30
Hrátky s Kuřimátky

Dětem z kurzu keramiky se po skončení výtvarné práce nechtělo 
hned domů. Otevíráme proto v tomto čase hernu, kam mohou i ostatní 
návštěvníci, kteří se keramiky neúčastnili.

Pátek 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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Cvičíme s kočárky už i v Kuřimi
Chybí Vám na mateřské či rodičovské dovolené sportovní vyžití? 

Chcete shodit kila, která jste nabrala v těhotenství, nebo prostě jen cvi-
čit pro radost či pro zdraví? Že nemáte hlídání pro Vaše děti nebo jen 
nechcete od svého dítka pryč? Vezměte tedy děti na cvičení s sebou! 
FITMAMI® OUTDOOR je program, který toto dilema rychle a snadno 
vyřeší! Cvičte a sportujte společně během dne, při vaší dříve obyčejné a 
mnohdy nudné procházce. Domů se vrátíte nabitá energií, optimismem a 
spokojené bude i vaše děťátko.

Lekce FITMAMI® OUTDOOR probíhá na čerstvém vzduchu a 
skládá se z aerobních bloků běhu s kočárkem, které se střídají s posilo-
váním problematických partií u kočárku nebo mimo něj, her a cvičení s 
dětmi. Cvičení je prolnuté samozřejmě také strečinkem neboli protaže-
ním svalových partií. Lekce je uzpůsobená kondici přítomných maminek, 
takže se rozhodně maminky nemusí bát, že by ji nezvládly. FITMAMI 
může cvičit jak maminka, která nikdy nesportovala, tak i zkušená spor-
tovkyně. Od lekce očekávejte skvěle protažené a procvičené tělo, pohyb 
na čerstvém vzduchu a také příjemně strávený čas se svými dětmi a další-
mi maminkami. Cvičení s kočárky probíhá téměř za každého počasí, po-
kud vyloženě neprší nebo nepadají trakaře. Cvičení venku na čerstvém 
vzduchu je hlavní myšlenkou programu FITMAMI® OUTOOR. Navíc 
většina maminek půjde na procházku s kočárkem ven tak či tak, proto 
proč to rovnou nespojit i se cvičením, že? Lekce FITMAMI trvá zpravidla 
60 minut a je na každém, zda bude cvičit 1x týdně nebo třeba každý den. 
Aby maminka viděla výsledky a skutečně cítila, že se její fyzická kondice 
zlepšuje, doporučuje se cvičit alespoň 2 – 3x týdně.

Maminka na lekci dostane kompletní aerobní i posilovací trénink 
zaměřený na problematické ženské partie a to za přítomnosti dítka, kdy 
nemusí řešit hlídání. Vaše dítko si odmalička upevňuje vztah ke sportu a 
zdravý návyk a lásku k pohybu, upevňuje se vztah mezi matkou a dítětem. 
Smysluplně strávený čas s dítětem je doplněný o kontakt s dalšími ma-
minkami s podobně starými dětmi. Děti cvičících maminek tak mají další 
příležitost začlenit se do kolektivu s podobně velkými dětmi.

FITMAMI OUTDOOR je cvičební program založený Pavlou 
Maříkovou z Prahy. Další info naleznete na www.fitmami.cz . V Kuřimi 
se cvičí prozatím každou středu v čase 10,30-11,30. Sraz je u Sokolovny a 
lekce vede proškolená instruktorka Kamila Novotná, která se těší na nové 
FITMaminky z Kuřimi.

Foto: www.fitmami.cz

doprava

Přechod na ulici Legionářské je hotov
V pátek 26. dubna byl po rekonstrukci otevřen přechod pro chodce na Legionářské ulici u DDM. Dosud používaný přechod nevyhovoval současným 

požadavkům na bezpečnost silničního provozu, zvláště proto, že přes tento přechod chodí hodně dětí do a z budovy DDM. Na nově koncipovaném přechodu 
byl vybudován středový ochranný ostrůvek, dále nasvícení přechodu a přechod byl vybaven vodorovným i svislým dopravním značením. Na přechodu byly také 
provedeny bezbariérové a orientační úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavba přechodu započala 8. dubna 2013 a vyžádala si 
některá dopravní opatření jak na ulici Legionářské, tak na blízké Havlíčkově. Díky řízení dopravy pomocí mobilních semaforů se podařilo postupně rekonstru-
ovat přechod na obou stranách vozovky. Nový přechod stál město Kuřim 883 000 Kč a svým moderním, ale především bezpečným řešením, přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti chodců v dané lokalitě.
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 Vás srdečně zve na koncerty školy
Květen

neděle 12. května 
Den matek – vystoupení tanečního oboru Lelekovice, sokolovna 

Česká, od 17 hodin

pondělí 13. května 
KONCERTY pro kuřimské mateřské školy, začátky v 8.45 a 10.15

s představením všech oborů ZUŠ, Komorní sál ZUŠ

středa 15. května 
HUDEBNÍ ŽÁKOVSKÝ VEČÍREK, 

Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

středa 15. května 
KONCERTY pro I. stupeň ZŠ Jungmannova začátky v 8.45 a 10.15

s představením všech oborů ZUŠ, Komorní sál ZUŠ

sobota -neděle 18.-19. května   
KONCERT pěveckého sboru Cantando v Třebíči (výměnný)

středa 22. května
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků hudebního oboru Kuřim

Komorní sál ZUŠ Kuřim, začátek v 18 hodin

čtvrtek 23. května
KONCERTY pro I. stupeň ZŠ Komenského, začátky v 8.45 a 10.15

s představením všech oborů ZUŠ, Komorní sál ZUŠ

úterý 28. května
KONCERT Z DĚL SLAVNÝCH MISTRŮ

- věnovaný hudebním výročím
pobočka Vev. Bítýška, sál od 17 hodin

  

čtvrtek 30. května
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků hudebního oboru Kuřim

Komorní sál ZUŠ Kuřim, začátek v 18 hodin

Červen
úterý 4. června

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
Lelekovice, Sokolovna Česká od 17 hodin

úterý 4. června
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT KYTARISTKY KATEŘINY VAŠÍČKOVÉ

a jejích spoluúčinkujících přátel, Komorní sál ZUŠ Kuřim, začátek 
v 18 hodin

středa 5. června
TLAPKAFEST

zahradní slavnost výtvarného oboru, Zahrada školy od 16 hodin 

čtvrtek 6. června
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 

pro kuřimské základní školy Kuřim, KD od 10 hodin

čtvrtek 6. června
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ tanečního oboru Kuřim

Velký sál Kulturního domu Kuřim, začátek v 18 hodin

pátek 7. června
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ tanečního oboru Vev. Bítýška
Kulturní dům V. Bítýška od 17 hodin

sobota 8. června
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ tanečního oboru Lelekovice 
s absolventským vystoupení TO V. Bítýška, hosté ze ZUŠ Klou-

bouky u Brna
Kulturní dům Kuřim, začátek v 17 hodin

pondělí 10. června
TALENTOVÉ ZKOUŠKY kuřimských předškoláků 

do hudebního tanečního a výtvarného oboru ZUŠ

úterý 11. června
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků hudebního oboru pobočky Lelekovice, 

Sokolovna Česká od 17 hodin

středa 12. června 
ZÁVĚREČKÝ KONCERT žáků hudebního oboru Kuřim, 
Komorní sál ZUŠ v 17 hodin

čtvrtek 13. června
KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY pobočky Vev. Bítýška
sál pobočky Veverská Bítýška od 17 hodin

neděle 16. června
MOZARTOVY DĚTI 

– vystoupení ZUŠ Kuřim na nám.  Svobody Brno od 15 hodin
Folkový soubor, Pěvecký sbor Cantando, Aritmic Band

pondělí 17. června 
ZÁVĚREČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ žáků LDO

Komorní sál ZUŠ od 17 hodin

středa 19. června 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků hudebního oboru 

pobočky Vev. Bítýška, sál od 17 hodin

čtvrtek 20. června 
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY, zahradní slavnost všech oborů

s oceňováním nejlepších žáků školního roku, Zahrada školy od 
15.30 hodin
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Vzpomínka

Kuřimská kytara
Školní soutěžní přehlídka mladých kytaristů
proběhla v pátek 26. dubna v ZUŠ Kuřim za účasti 27 kytaristů ze 

ZUŠ Kuřim a pobočky Veverská Bítýška. Přehlídka měla velmi dobrou 
úroveň a výkony mladých kytaristů jsou příslibem do příštího roku, kdy 
bude vyhlášena MŠMT opět po tříleté přestávce Národní soutěž ve hře 
na kytaru. 

Umístění žáků:
2. ročník 

Kateřina Blechová a Zuzana Halouzková – zlaté pásmo
Šimon Řehka, Kristýna Bulgurovská, Lucie Hospodářová – stříbrné pásmo
Dan Volf - zvláštní ocenění poroty nejmladšímu účastníkovi soutěže
Kristýna Bulgurovská – zvláštní ocenění poroty za provedení skladby M. 

Zelenky: Vlny na moři

3. ročník
Zuzana Svobodová, Veronika Imrichová, Jana Pikulová, Ivana Vostrejšo-

vá, Jan Plachý- zlaté pásmo
Eliška Klíčová- stříbrné pásmo
Jáchym Badin, Marek Včelák – bronzové pásmo
Ivana Vostrejšová – zvláštní ocenění poroty za muzikální provedení sklad-

by C. Süssera Gavota

4. ročník
Martin Strašák, Maria Bulgurovská – zlaté pásmo
Tereza Vališová, Tomáš Chladil – stříbrné pásmo
Eliška Veselá – bronzové pásmo

5. ročník
Martin Votýpka – zlaté pásmo a Absolutní vítěz soutěže
Sylva Helánová – stříbrné pásmo
Soňa Juračková – bronzové pásmo

6. ročník
Adéla Václavíková – zlaté pásmo
Tomáš Kučera – stříbrné pásmo

7. ročník
Štěpánka Badinová – zlaté pásmo
Eliška Olšovská, Tadeáš Cebák – stříbrné pásmo

Všem úspěšným kytaristům blahopřejeme!

Martin Votýpka, absolutní vítěz školní kytarové přehlídky „Kuřimská kytara“.

Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje 
žákům školy, 

kteří byli v letošním roce přijati na střední umělecké školy: 

Kateřina Vašíčková, Konzervatoř Brno, obor kytara, 
dále byla přijata jako 1. v pořadí ze 28 uchazečů na JAMU Brno, 
obor management. 
Pedagogické vedení a příprava ke zkouškám:  
Naďa Chocholáčová a BcA. Jana Chocholáčová

Žáci výtvarného oboru – pedagogické vedení Mgr. Martina Magni:

Sylvie Vodková,  
SOU tradičních řemesel s maturitou, Brno, obor design interiéru 

Sabina Břenková, Střední škola umění a designu, stylu a módy, Brno, 
obor grafický design,

Lída Oplatková, Střední škola umění a designu, stylu a módy Brno, 
obor grafický design

N. Ch.

Fotografie z koncertu Jiskřivý barokní dialog houslistky Gabriely Demeterové 
a cembalistky Barbary M. Willi, pořádanáho kuřimským Společenským cent-
rem pro Spolek přátel hudby. Koncert se konal v Komorním sále ZUŠ a zahá-
jily jej svým vystoupením úspěšné houslistkyze ZUŠ Kuřim (1. místo v krajské 
soutěži ZUŠ) Tereza Homolová a Hana Bobová.  

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 7.5.2013 jsme vzpomněli smutné 7. výročí od tragické smr-
ti našeho milovaného syna, bratra, bratrance, strýce, přítele a kamaráda 
pana Jiřího Studeného z Kuřimi.

Letos 7.7. by oslavil 50. narozeniny. Všem, kdo ho znali, děkujeme 
za vzpomínku.

Maminka a sestra Alena s rodinou
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Placená inzerce

život se zvířaty

Demodikóza                                                 
Sérii článků o parazitárních onemocněních kůže zakončíme onemoc-

něním, zvaným demodikóza. 
Demodikóza je zánětlivé onemocnění 

kůže psů provázené masivním výskytem růz-
ných vývojových stádií parazita. Původcem to-
hoto onemocnění je parazit Demodex canis. Je 
velký cca 0,3 mm a má doutníkovitý tvar. Tento 
parazit se vyskytuje normálně v kůži psa. V ně-
kterých případech však může dojít k jeho pře-
množení a následně kožním problémům. 

Rozlišujeme dvě formy onemocnění 
– juvenilní (onemocnění štěňat) a adultivní (onemocnění dospělých psů). 
Existuje také plemenná predispozice k tomuto onemocnění. K rizikovým 
plemenům patří např. mopsi, westíci, buldoci, šarpejové, bojová plemena, 
jako pitbulové a stafordšíři, ale také dobrmani a němečtí ovčáci.   

U juvenilní formy onemocnění se štěňata nakazí od své matky. Nej-
častější lokalizace je na hlavě, kde můžeme pozorovat kruhovité léze, mírně 
svědivé, se ztrátou srsti. Tato forma onemocnění není tak závažná a ve většině 
případů i bez terapie sama vymizí s rozvojem imunitního systémů štěněte. 

Horší je forma adultivní, kde vyvolávající příčinou může být imuno-
supresivní onemocnění zvířete, podávání léků snižujících obranyschopnost, 
jako jsou kortikoidy, některá endokrinologická onemocnění a nádorová one-
mocnění. U adultivní formy demodikózy rozlišujeme ještě demodikózu loka-
lizovanou a generalizovanou. O lokalizované formě demodikózy hovoříme 
v případě nálezu 1 – 4 ložisek do průměru max. 2,5 cm. V případě celkové 
generalizované formy, je ložisek více, jsou větší. K typickým příznakům patří, 
jak jsme uváděli výše, ztráta srsti, mírná svědivost, zvýšené šupinatění, posléze 
překrvení a zánět kůže. Ložiska se mohou objevovat na celém těle, i v oblasti 
prstů – toto se nazývá pododemodikóza. 

Diagnostika demodikózy se provádí na základě klinických příznaků a 
potvrdí se hlubokým kožním seškrabem, kde lze pod mikroskopem pozoro-
vat různá vývojová stádia parazita. 

Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu svrab, plísňové onemoc-
nění kůže, potravní alergie, některá z kožních autoimunitních onemocnění, 
jako např. lupus nebo pemphigus. 

Léčba juvenilní a lokalizované formy demodikózy bývá většinou 
úspěšná. U juvenilní formy může dojít ke spontánnímu vyléčení, nicméně 
je vždy vhodné použit vhodnou protiparazitární pipetu s obsahem selame-
ctinu, 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 aplikace. Léčba se může doplnit aplikací 
vhodného antibakteriálního šamponu, který urychlí vymytí parazita z kůže. 
Na trhu je také preparát k potírání postiženého místa s obsahem amitrazu, 
který ovšem nelze použít v případě, že je léze v oblasti očí. 

U generalizované formy onemocnění je léčba dlouhodobá a finančně 
velmi náročná. Záleží na klinické odezvě terapie. Používají se stejné prepará-
ty, jako u lokalizované formy, ale v kratších časových intervalech, po dlouhou 
dobu a také ve vyšších koncentracích. Léčbu lze provádět i použitím speci-
álních protiparazitárních tablet, které se ovšem musí podávat každý den po 
dlouhou dobu, takže léčba je velmi finančně náročná. Nutná je také podpora 
imunitního systému zvířete a vysazení všech látek a léků, které by mohly sni-
žovat obranyschopnost zvířete.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

pozvánky
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pozvánky

Uctění památky padlým 8. května
Starosta Kuřimi Drago Sukalovský zve 8. května 2013 všechny ob-

čany města k uctění památky padlých kuřimských občanů za II. světové 
války. První část se bude konat v 9 hodin na náměstí 1. května u památní-
ku obětem válek, další část obřadu bude v 9:30 hodin u památníku rudo-
armějce na náměstí Osvobození. Všichni jsou srdečně zváni.   

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, 
otevřelo v neděli 28. dubna výstavu „Klášter Porta coeli pověstmi opře-
den“. Vznikla při příležitosti 780. výročí první písemné zmínky o klášteře 
a je věnována událostem, které jsou vzpomínány v místních pověstech. 
Výstavní prostor vtáhne návštěvníka do děje, kdy exponáty, obrazy a foto-
grafie doplňují příběh. Pozornost je kladena na přiblížení historie dětem a 
mládeži. Hravou formou je možné si ve výstavě vyzkoušet stavbu kláštera, 
přenášet klášterní poklady, projít labyrintem nebo pomáhat řádovým se-
strám košem plným peněz. Ti nejmenší se mohou usadit v koňském sedle. 
Pro školní výpravy jsou přichystány speciální programy, kvízy, dramatické 
hry nebo převlékání do kostýmů. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, výstavu 
doprovázejí doprovodné programy, přednášky a besedy. Akce potrvá do 
3. listopadu 2013.

pozvánka z regionu
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pozvánky

Zveme všechny zájemce k setkání na 

Noci kostelů, 
která se bude konat  

24. 5.  ve  Sboru  Dr. Karla Farského v Kuři-
mi na ulici Farského 349 

(u vlakového nádraží)

Program
16:00  Bohoslužba pro děti 
16:30  Program pro děti na farní zahradě 
18:00  Slavnostní zahájení Noci Kostelů 2013 
18:15  Koncert pěveckého sdružení K Dur z Kuřimi
19:15  Koncert staré hudby  v podání  brněnského souboru MUSICA 
FELIX
20:30  Modlitba Taizé
21:30  Ztišení a rozjímání
22:00  Zakončení  a  požehnání městu 

Po dobu akce bude ve sboru Dr. Karla Farského možnost osobní-
ho rozhovoru se zástupcem náboženské obce.

Motýlí )D(efekt jde zase do finále
V sobotu 27. 4. 2013 se kuřimská hudební skupina Motýlí )D(e-

fekt vydala na Floru Olomouc. Konalo se tam totiž moravské kolo jedi-
nečné soutěže mladých kapel a jednotlivců Folkový kvítek. Jedinečnost 
tohoto hudebního klání spočívá v podmínce hrát a zpívat na soutěži pou-
ze vlastní autorské skladby soutěžících. O to cennější je vítězství Motýlí-
ho )D(efektu a postup mladé kapely do celostátního finále, které se koná 
11. 5. 2013 na zámku Konopiště. )D(efekťáci jsou zkrátka pořád lepší a 
lepší. Gratuluji.

J. A.

Irský tanec v Kuřimi, kuřim-
ský tanečník v Irsku

An Comhdháil, slovo, které vypadá jako zaklínadlo keltského dru-
ida, ve skutečnosti označuje jednu z organizací zaštiťujících udržení, roz-
voj a výuku irského tance nejen v Irsku, ale vlastně po celém světě.  Pod 
jejími „křídly“ už vyrostla řada tanečníků a následně lektorů zvučných 
jmen. Jednoho z nich, Štefana Totha (Slovensko), potkal loni na podzim 
irský tanečník Vít Procházka. Těm, co alespoň trochu znají Kuřim, tišnov-
ské gymnázium nebo taneční skupiny La Quadrilla a Éirigh, není Vítkovo 
jméno úplně cizí. A od přelomu března a dubna už ho znají i v Dublinu.

Přesně tam se totiž konala soutěž světového formátu:  An Comdháil 
World Irish Dance Championship 2013. Tentokrát (a poprvé v historii) 
s českou, respektive tišnovsko-kuřimskou účastí. Naše letadlo do Irska 
odlétalo ve středu 27. března, ale Vítkova cesta začala o něco dřív, už v 
říjnu. Po rozhodnutí zkusit se připravit na celosvětovou soutěž v Irsku ná-
sledovaly pravidelné tréninky v Bratislavě a mnoho dalších odtančených 
hodin doma, v Tišnově, v Brně. A najednou už to tady bylo! Velký pátek! 
A věřte, že pro Vítka byl opravdu „velký“. Velká hala, velký počet diváků, 
velké podium, ale především velká zkušenost. Zkušenost, za kterou jsou 
hodiny a hodiny tvrdé práce, kupy propocených triček, odvaha, cílevědo-
most a odhodlání.

Jak to na takovém mistrovském šampionátu vlastně probíhá? Kaž-
dý sólista musí odtančit minimálně dva tance – step a soft. Každý rok jsou 
vybrány rytmy (tzn. typy tanců), které se tančí. Vítek ve své kategorii 
„Senior Men over 21“ stepoval v jigovém rytmu, softy byly reelové.  Pro 
neznalce je tahle informace poměrně matoucí, nicméně vezte, že třeba 
reel je taková naše pomalejší polka.  Step má dvě kola. V základním se 
stejně jako v softu tančí po dvojicích, následuje sólové vystoupení, všech-
no na živou hudbu. Při hodnocení kladou zkušení porotci důraz na tech-
niku tance, dynamiku a rytmickou správnost tanečníků. Pak se vyhlašují 
výsledky, nejdřív pro každý typ tance zvlášť a po sečtení všech výsledků 
se tanečníci dozvídají celkové pořadí ve své kategorii. Nebudu Vás napí-
nat…  V ostrovní konkurenci obsadil český tanečník hned dvakrát třetí 

úspěchy kuřimských umělců

úspěchy kuřimských umělců
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úspěvchy kuřimských umělců 

Pěvecký sbor K dur přivezl 
zlato z Bratislavy

Většina z nás si v těchto dnech užívá slunce a vůní probouzejícího 
se jara, ale není tomu ještě tak dávno, co mnozí nevěřili, že sníh letos vů-
bec roztaje. Této nebývale dlouhé zimy však členové sboru K dur využili 
tvůrčím způsobem. Zavřeli se do zkušebny a pilně trénovali na jarní sezó-
nu a především na mezinárodní festival sborové hudby Slovakia Cantat 
2013 v Bratislavě, který nás čekal na konci dubna (25.-28.4.). 

Snad náš prozíravý sbormistr tušil, jak to s tou zimou bude, každo-
pádně nám připravil na začátek roku nebývalou dávku nového repertoá-
ru, kterým jsme se museli prokousat. Využili jsme k tomu samozřejmě i 
tradičního jarního soustředění, které se tentokrát konalo koncem března 
v prostorách nově zrekonstruovaného střediska Kaprálův mlýn kousek za 
Brnem. Jestli platí teorie, že zpěvem a smíchem se mládne, odjížděli jsme 
ze soustředění mladší nejméně o 5 let (zatím se zdá, že inkubační doba 
tohoto efektu je poněkud delší a začne se projevovat později). 

Dva dny před odjezdem na festival jsme ještě měli možnost část 
našeho soutěžního repertoáru představit poprvé publiku na koncertě 
ZUŠ v Lomnici u Tišnova, který proběhl v místní synagoze. Nadšené 
ovace místního publika nás před soutěží velmi povzbudily a dodaly po-
třebného optimismu.

Mezinárodní festival sborového zpěvu v 
Bratislavě

Na bratislavském festivalu jsme byli přihlášeni do dvou soutěžních 
kategorií (duchovní hudba a otevřená kategorie zahrnující různé hudební 
žánry). Obě naše vystoupení před odbornou porotou nás čekala v pátek. 
Tím ovšem naše zpívání v Bratislavě zdaleka nekončilo. Při rozezpívávání 
na večerní koncert pro veřejnost jsme uspořádali improvizované vystou-
pení na rozlehlé zahrádce jedné místní hospůdky. V pátek večer nás pak 
čekal společný koncert pro veřejnost s dalšími čtyřmi sbory v síni Kla-
risky – bývalém kostele v historickém centru Bratislavy. Velmi přátelská 
atmosféra koncertu a nadšené ohlasy posluchačů v nás zřejmě vyvolaly 
euforii, která později zapříčinila ztrátu i posledních zábran a dala vznik-
nout jednomu bezprostřednímu nápadu. Když jsme se totiž vraceli ke 
svým autům přes velkou obchodní galerii Eurovea, někoho napadlo udě-
lat malý výstup na způsob „flash mob“ a zazpívat si na jezdících schodech 
obchodního centra. Naše písnička Dancing Queen přilákala řadu kolem-
jdoucích a rozvlnila i místního strážníka. 

Sobotu, kdy bylo naše koncertní vystoupení naplánované až na 
odpoledne, jsme podle libosti strávili návštěvou pamětihodností Brati-
slavy nebo na workshopu pro účastníky festivalu. Ovšem to bychom ne-
byli my, kdybychom nevyzkoušeli akustické kvality kdejakého prostoru, 
kolem kterého projdeme. A tak naše písně v podání menších skupinek 
zněly toho dne v různých koutech Bratislavy  a blízkého okolí (už jste ně-
kdy zkoušeli zazpívat si do hradní studny?). Stejně tak před odpoledním 
koncertem, kdy jsme z nedostatku prostoru museli zkoušet v zákoutí his-
torických domů přímo na ulici, si nás našlo poměrně početné publikum 
kolemjdoucích.

Náš sobotní koncert, kde jsme měli možnost se střídat mimo jiné i 
s nejvzdálenějším účastníkem festivalu – univerzitním sborem z Thajska, 
byl pro nás asi nejsilnějším zážitkem z celého festivalu. Pro své vystoupení 
jsme zvolili repertoár složený z gospelů a populárních písní a podle bouř-
livých ohlasů publika to byla správná volba. Při závěrečné písni Afrika už 
se celý sál vlnil v rytmu hudby a na závěr nás odměnil ohlušujícím potles-
kem vestoje. Výsledky festivalové soutěže ještě nebyly sice vyhlášeny, ale 
my měli pocit, že nic lepšího už nemůže přijít. 

To jsme ještě netušili, že o hodinu později - při slavnostním vy-
hlašování výsledků na Hviezdoslavově náměstí v centru města - dosáhne 
naše euforie naprostého vrcholu. Podařilo se nám totiž v jedné kategorii 
vyzpívat zlaté pásmo a v druhé kategorii pásmo stříbrné a naše radost ne-
znala mezí.

místo (v kategoriích Solo Reel  - soft a Solo Jig – step), celkově mu patří 
místo páté! Gratulace, medaile, pohár, vlajka, úsměvy a hlavně potlesk, 
prosím!

Díky Vítkovi jsme měli my, jeho hrdý doprovod, možnost nejen 
navštívit Irsko, ale hlavně být při tom. Byl tam. Tančil. Dobře tančil. Čest-
ně a kvalitně reprezentoval Českou republiku. Teprve poměrně nedávno 
začínal v Tišnově, pak přišla La Quadrilla a příprava v Stefan Toth´s Irish 
Dancing School. Ale teď dokázal nám všem, že to jde, když se chce. Ve 
světové konkurenci se neztratil. Jmenuje se Vít Procházka a bydlí v Kuři-
mi. Tak mu držte palce v jeho dalších počinech!

S[vi:t] Ireland
Za TS Érigh a fanouškovský tým Michala Králíková
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Ocenění odborné poroty nás samozřejmě moc potěšilo, ale ještě 
více si vážíme nadšených reakcí publika, protože právě pro něj zpíváme. 
Dostali jsme i několik pozvání na zahraniční festivaly a navázali osobní 
kontakty s ostatními sbory. Jenom pro úplnost doplním, že letošního bra-
tislavského festivalu se zúčastnilo 31 soutěžících sborů ze třinácti zemí 
Evropy a Asie a zazpívalo na něm více než 1000 zpěváků.

Noc kostelů
Závěrem mi dovolte pozvat vás na některý z našich koncertů bě-

hem Noci kostelů, která se koná v pátek 24. května. Letošní kostelní „tur-
né“ zahájíme vystoupením v modlitebně Husitského sboru v Kuřimi od 
18 hodin. Poté se přesuneme do kostela sv. Jiří v Čebíně, kde budeme 
zpívat od 19:30 hodin a naše pěvecké putování zakončíme příslovečně v 
poutním kostele Narození Panny Marie ve Vranově od 21:30 hod. Časy 
vystoupení se ještě v tuto chvíli u jednotlivých farností upřesňují, aktuál-
ní informace budou vyvěšeny na našem webu www.k-dur.cz . Budeme se 
moc těšit na setkání s vámi.

Nicola Šimonová
www.k-dur.cz

společnost

Otec Jiří Krpálek opět v Kuřimi
Ve středu 24.dubna, na sv. Jiří, jsme v kuřimském kostele přivíta-

li P. Krpálka. Po slavnostní mši mu 1. místostarostka Orla ČR  Miluše 
Macková předala ocenění udělené výkonným předsednictvem – Čestné 
uznání a Stříbrnou pamětní medaili  za znovuobnovení a rozvoj jednoty 
Orla v Kuřimi.

„Vážený otče Krpálku, dovolte mi, abych vám jménem Orla i celé naší 
jednoty poděkovala za to, že jste sdílel naše nadšení, když jsme v roce 1994 s 
br. Vitulou Orla v Kuřimi znovuobnovili, za to, že jste byl vstřícný, chápavý 
a trpělivý pro naše budovatelské plány. Za to, že jste pomohl vychovat jednu 
orelskou generaci. Za těch 20 let jsme toho  zažili mnoho.  Na společných se-
tkáních vzpomínáme na těžké začátky, na tisíce odpracovaných brigádnických 
hodin, na první sportovní úspěchy našich dětí, organizování akcí, první poutě, 
zájezdy…

Dovolte otče, abych vám ještě jednou poděkovala za to, že jsme díky 
vám mohli vytvořit  společenství lidí, ve víře, lásce a naději – a to  v současné 
společnosti není málo… Děkujeme vám  za stopy, které jste zde v Orlu zane-
chal. Jsou  viditelné, hmatatelné a čitelné natolik, aby v nich mohli pokračovat  
jiní.“

Následovalo společné posezení v klubovně Orla, kde jsme také 
poblahopřáli k narozeninám P. Adamovi. Mladí farníci z Moravských 
Knínic při dobrém vínku a bohatém občerstvení zapívali a byl čas i na 
popovídání. 

Rádi bychom poděkovali P. Adamovi, P. Kopeckému i všem těm, 
kdo se podíleli na přípravě setkání a přispěli k tomu, že P. Krpálek odjíž-
děl zpět do Střelic spokojený, dojatý, ale hlavně s vědomím, že v Kuřimi 
má spoustu lidí, kteří s úctou a vděčností vzpomínají.

Děkujeme  za všechny kuřimské Orly.

úspěchy kuřimských umělců pozvánky
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Poslední zvonění maturantů ze zámku ze dne 30.4.2013 – ve čtvrtek 2.5.2013 
jim to začalo.
     foto Vojta Novotný

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
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Pátek 3. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars Dazy, Mer�inger, Matimur, Wolf

Na dalším díle Techno Wars zveme ostřílené matadory z Moravských Budějovic. Zakladatel Ultima crew, dj Mer-
�inger patří mezi stálice tamní techno scény. Sám se zabývá také promotérskou činností a na Jihlavsku úspěšně 
pořádá jak klubovky, tak i středně velké open airy. Dalším, kdo přijal pozvání je Matimur. Aktuálně se prezentuje 
funky technem, které i on sám úspěšně produkuje a vydává na zahraničních labelech. Vodka + Semtex 39 Kč. 
Nebudou chybět ani rezidenti Techno Wars, Dazy a Wolf. 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 4. května, zámek Kuřim, Club Escape 
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! Vodka + Semtex 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 8. května 19:30, komorní sál ZUŠ
Koncert vítězů mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny

Soutěže se účastní vynikající pěvci do 35 let z celého světa. Koncert je prémií pro člen SPH Kuřim, zbylé vstupen-
ky v předprodeji a na místě po 150 Kč.
 

Čtvrtek 9. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
 Argo - Filmový klub  

Oscar za nejlepší �lm roku patří napínavé rekonstrukci zásahu CIA na konci 70. let v Íránu. Kdo zachrání unesené 
diplomaty z Teheránu? Ben A�eck hraje hlavní roli i režíruje. Úvod před �lmem – osobnost: Ben A�eck. USA 
2012, 120min. Drama, Oscar 2013. ČSFD 79%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 10. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Be:Connected warm up Alexx, Pete Ripe, Dazy, Nelo 

O�ciální warm-up na Be:Connected s Bryanem Coxem v Perpetuu 24. 5. 2013. Zahrají: Alexx, Pete Ripe, Dazy, 
Nelo. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.
disharmonic.cz), dále přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, 
který se v současné době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí 
zabrousit i do odlišných stylů clubové scény, které tento talentovaný DJ prezentuje napříč ČR i v zahraničí. Nemůže 
chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. K 
nim se přidá s poněkud rychlejšími rytmy Dazy. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 11. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Neděle 12. května, areál Orla, Křížkovského 55
Den matek

14:30 Tom Sawyer Band a diskotéka pro děti, malování na obličej, tvoření z balonků, soutěže pro maminky.
16:30 Kyničan a mužský pěvecký sbor
Vstup volný, občerstvení zajištěno, pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 13. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
Koncerty pro kuřimské MŠ

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim. 

Pondělí 13. května 18:00, Městská knihovna
MALTA – ostrovy v srdci Středomoří

Fascinující historie počínající tajemnými prehistorickými chrámy, pevnostní města, která odolala tureckým ná-
jezdníkům, kamenné domy s typickými balkónovými okny, všudypřítomné kostely, vzrušující pobřežní scenérie 
s působivými útesy čnícími vysoko nad mořem, vyprahlé léto, ale i rozkvetlé jaro, veselý karneval ve Valle�ě plný 
barevných masek a působivých alegorických vozů, to vše přitahuje turisty z celého světa a zachytil svým fotoapa-
rátem Jaromír Novák. Vstup volný.

Středa 15. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
Koncerty pro ZŠ Jungmannova

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.
 

Středa 15. května 17:00, komorní sál ZUŠ
Hudební žákovský večírek 

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

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.

Čtvrtek 16. května 8:15 a 10:00, Kulturní dům
Příhody kluka Bombarďáka

Zadáno pro MŠ Kuřim. Příhody kluka BomBárďáka! je interaktivní hudebně-divadelní představení. Chytlavé 
písničky jsou proložené scénkami, ve kterých BomBarďák komunikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění 
na pódiu. Dětem v odpovídajícím věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 17. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip no. 29 Freebeat, Hop, Mania

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Ze SUPPORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (Dnb). K 
nim se přidá brněnská DJka Mania. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 18. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies&Mix Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov 
Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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.

Neděle 19. května 17:00, kostel sv. Maří Magdalény

Jazzová mše Jaromíra Hniličky
a další... Koncert k osvobození Kuřimi. účinkují: Beseda brněnská (sbormistr Mgr. Petr Kolař), Pěvecký sbor Pavlíny Zámeč-
níkové, Dechový symfonický orchestr brněnské Konzervatoře (dir. Aleš Podařil) a hosté. Pořádá Agentura TV Kotva.

Středa 22. května 18:00, komorní sál ZUŠ
I. absolventský koncert žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 23. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
koncerty pro ZŠ Komenského

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 23. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Atlas mraků - Filmový klub  

Fenomén roku, o němž se hodně diskutuje a mluví. I diváci v Kuřimi nyní mají příležitost udělat si názor. Šest 
poutavých, žánrově odlišných příběhů, které se neustále střídají. Velkorysá podívaná, která nepatří do televize, 
ale na plátno!  Jedinečný projekt vznikl ze spolupráce jedinečných tvůrců: Toma Tykwera (Parfém: příběh vraha) 
a bratrů Wachovských (Matrix). Hrají Tom Hanks, Halle Berry ad. Úvod před �lmem – zrození projektu Atlas 
mraků. USA 2012, 172min. Drama / sci-� / psychologický / komedie.  ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 
60 Kč. (pozn. – vzhledem k metráži snímku chystáme k sezení cca 15 křesel, rezervujte si místa!)
 

Pátek 24. května 18:00, Městská knihovna
Cyklus zdraví - Stres v našem životě, jeho dopad a prevence

 Dovíme se, co je to stres - trochu teorie a pohledu do našeho těla. Jaké jsou proměny stresu v průběhu evoluce a 
jaký to má na nás dopad. Co to je  eustres vs. distres. Jaké jsou následky stresu. Dovíme se o syndromu vyhoření a 
jeho příznacích, jak stresu předcházet, popřípadě jak jej zvládat. Co je to  psychohygiena a o hledání životní popří-
padě pracovní rovnováhy. Přednášet bude psycholožka a personalistka Mgr. Daniela Velíšková. Vstup volný.

Pátek 24. května 17:50, Husův sbor (Farského ulice)
Noc kostelů

Tradiční akce s bohatým programem začíná ve všech modlitebnách a chrámech ve stejný čas. Z Kuřimi se letos 
zapojila Církev československá husitská. Sledujte samostatné plakáty a letáčky.

Pátek 24. května 21:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Degustační večírek DJ Flash

Druhá letošní speciální, legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 
100/150, muži 150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny 
jako před 20 lety. Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Broskvová 6 Kč, Cap-
tain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč,… a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj 
čeká Oldies&Mix party. Registrace na FB = sleva 50 Kč. Vstup od 18 let.
 

Sobota 25. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Pondělí 27. května 18:00, Městská knihovna
Známe i zapomenuté osobnosti klasické hudby v českých zemích 

V programu zazní díla autorů zejména 18.stol. - ukázky z vlastní CD produkce, br. Vraničtí, F. V. Kramář, J. I. 
Linek, K. B. Kopřiva aj., a krátce  také ukázky na violu z koncertní činnosti. Pořad připravil Mgr. Karel Plocek 
hudebník a vydavatel. Vstup volný.

Čtvrtek 30. května 18:00, komorní sál ZUŠ
II. absolventský koncert žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 31. května 20:30, zámek Kuřim, Club Escape 
Zumba and Latino Party Blanche + DJ George

Na tento večer máme pro vás připravenou speciální pohybovou a taneční párty spojenou s lekcí a tancem Zumby pod 
vedením zkušené a ostřílené Zumba �tness lektorky Blanche, která má již mezi příznivci tohoto sportu zvučné jméno... 
Na této Akci uslyšíte žhavé Latinsko - americké rytmy, které Vás dostanou do té správné párty atmosféry plné tance a 
pohybu... To vše v stejném tanečním duchu doplní za mixážním pultem D.J. George. Takže na této akci jistě nemůžete 
chybět. Broskvová vodka 15 Kč. Během vystoupení je akce nekuřácká. Start 20:30. Vstupné 50 Kč.
 

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

a jejích spoluúčinkujících přátel. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Středa 5. června 16:00, zahrada ZUŠ Kuřim
Tlapkafest

Zahradní slavnost výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 6. června 10:00, velký sál KD
Taneční vystoupení pro základní školy Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 6. června 18:00, velký sál KD
Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 7. června 19:30, zámek Kuřim, nádvoří zámku

Traband & Poletíme?
Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v 
předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kulturním domě Kuřim a Clubu Escape.

Sobota 8. června 18:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku

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

Pátek 17. května - pondělí 17. června, Městská knihovna 
AVASTÝV – VÝSTAVA

Výstava obrazů Přemysla Procházky studenta Fakulty výtvarných umění v Brně ( oboru  konceptuální tendence, atelié-
ru intermedia). Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny od 17. května do 17. června 2013. Vstup volný.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 2. května Trojan (obuv), út. 7. 5. Limon Bear (textil), čt. 9. a pá 
10. 5. Nouratex (textil), út 14. 5. Textil Břeclav, pá 17. 5. Belitex (textil), st. 22. a čt 23. Etcimex (textil), út. 28. 
5. Malicher (smíš. zboží). čt. 30. 5. Trojan (obuv). 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. 
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Pátek 3. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars Dazy, Mer�inger, Matimur, Wolf

Na dalším díle Techno Wars zveme ostřílené matadory z Moravských Budějovic. Zakladatel Ultima crew, dj Mer-
�inger patří mezi stálice tamní techno scény. Sám se zabývá také promotérskou činností a na Jihlavsku úspěšně 
pořádá jak klubovky, tak i středně velké open airy. Dalším, kdo přijal pozvání je Matimur. Aktuálně se prezentuje 
funky technem, které i on sám úspěšně produkuje a vydává na zahraničních labelech. Vodka + Semtex 39 Kč. 
Nebudou chybět ani rezidenti Techno Wars, Dazy a Wolf. 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 4. května, zámek Kuřim, Club Escape 
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! Vodka + Semtex 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 8. května 19:30, komorní sál ZUŠ
Koncert vítězů mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny

Soutěže se účastní vynikající pěvci do 35 let z celého světa. Koncert je prémií pro člen SPH Kuřim, zbylé vstupen-
ky v předprodeji a na místě po 150 Kč.
 

Čtvrtek 9. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
 Argo - Filmový klub  

Oscar za nejlepší �lm roku patří napínavé rekonstrukci zásahu CIA na konci 70. let v Íránu. Kdo zachrání unesené 
diplomaty z Teheránu? Ben A�eck hraje hlavní roli i režíruje. Úvod před �lmem – osobnost: Ben A�eck. USA 
2012, 120min. Drama, Oscar 2013. ČSFD 79%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 10. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Be:Connected warm up Alexx, Pete Ripe, Dazy, Nelo 

O�ciální warm-up na Be:Connected s Bryanem Coxem v Perpetuu 24. 5. 2013. Zahrají: Alexx, Pete Ripe, Dazy, 
Nelo. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.
disharmonic.cz), dále přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, 
který se v současné době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí 
zabrousit i do odlišných stylů clubové scény, které tento talentovaný DJ prezentuje napříč ČR i v zahraničí. Nemůže 
chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. K 
nim se přidá s poněkud rychlejšími rytmy Dazy. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 11. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Neděle 12. května, areál Orla, Křížkovského 55
Den matek

14:30 Tom Sawyer Band a diskotéka pro děti, malování na obličej, tvoření z balonků, soutěže pro maminky.
16:30 Kyničan a mužský pěvecký sbor
Vstup volný, občerstvení zajištěno, pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 13. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
Koncerty pro kuřimské MŠ

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim. 

Pondělí 13. května 18:00, Městská knihovna
MALTA – ostrovy v srdci Středomoří

Fascinující historie počínající tajemnými prehistorickými chrámy, pevnostní města, která odolala tureckým ná-
jezdníkům, kamenné domy s typickými balkónovými okny, všudypřítomné kostely, vzrušující pobřežní scenérie 
s působivými útesy čnícími vysoko nad mořem, vyprahlé léto, ale i rozkvetlé jaro, veselý karneval ve Valle�ě plný 
barevných masek a působivých alegorických vozů, to vše přitahuje turisty z celého světa a zachytil svým fotoapa-
rátem Jaromír Novák. Vstup volný.

Středa 15. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
Koncerty pro ZŠ Jungmannova

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.
 

Středa 15. května 17:00, komorní sál ZUŠ
Hudební žákovský večírek 

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

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.

Čtvrtek 16. května 8:15 a 10:00, Kulturní dům
Příhody kluka Bombarďáka

Zadáno pro MŠ Kuřim. Příhody kluka BomBárďáka! je interaktivní hudebně-divadelní představení. Chytlavé 
písničky jsou proložené scénkami, ve kterých BomBarďák komunikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění 
na pódiu. Dětem v odpovídajícím věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 17. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip no. 29 Freebeat, Hop, Mania

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Ze SUPPORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (Dnb). K 
nim se přidá brněnská DJka Mania. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 18. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies&Mix Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov 
Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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.

Neděle 19. května 17:00, kostel sv. Maří Magdalény

Jazzová mše Jaromíra Hniličky
a další... Koncert k osvobození Kuřimi. účinkují: Beseda brněnská (sbormistr Mgr. Petr Kolař), Pěvecký sbor Pavlíny Zámeč-
níkové, Dechový symfonický orchestr brněnské Konzervatoře (dir. Aleš Podařil) a hosté. Pořádá Agentura TV Kotva.

Středa 22. května 18:00, komorní sál ZUŠ
I. absolventský koncert žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 23. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ
koncerty pro ZŠ Komenského

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 23. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Atlas mraků - Filmový klub  

Fenomén roku, o němž se hodně diskutuje a mluví. I diváci v Kuřimi nyní mají příležitost udělat si názor. Šest 
poutavých, žánrově odlišných příběhů, které se neustále střídají. Velkorysá podívaná, která nepatří do televize, 
ale na plátno!  Jedinečný projekt vznikl ze spolupráce jedinečných tvůrců: Toma Tykwera (Parfém: příběh vraha) 
a bratrů Wachovských (Matrix). Hrají Tom Hanks, Halle Berry ad. Úvod před �lmem – zrození projektu Atlas 
mraků. USA 2012, 172min. Drama / sci-� / psychologický / komedie.  ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 
60 Kč. (pozn. – vzhledem k metráži snímku chystáme k sezení cca 15 křesel, rezervujte si místa!)
 

Pátek 24. května 18:00, Městská knihovna
Cyklus zdraví - Stres v našem životě, jeho dopad a prevence

 Dovíme se, co je to stres - trochu teorie a pohledu do našeho těla. Jaké jsou proměny stresu v průběhu evoluce a 
jaký to má na nás dopad. Co to je  eustres vs. distres. Jaké jsou následky stresu. Dovíme se o syndromu vyhoření a 
jeho příznacích, jak stresu předcházet, popřípadě jak jej zvládat. Co je to  psychohygiena a o hledání životní popří-
padě pracovní rovnováhy. Přednášet bude psycholožka a personalistka Mgr. Daniela Velíšková. Vstup volný.

Pátek 24. května 17:50, Husův sbor (Farského ulice)
Noc kostelů

Tradiční akce s bohatým programem začíná ve všech modlitebnách a chrámech ve stejný čas. Z Kuřimi se letos 
zapojila Církev československá husitská. Sledujte samostatné plakáty a letáčky.

Pátek 24. května 21:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Degustační večírek DJ Flash

Druhá letošní speciální, legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 
100/150, muži 150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny 
jako před 20 lety. Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Broskvová 6 Kč, Cap-
tain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč,… a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj 
čeká Oldies&Mix party. Registrace na FB = sleva 50 Kč. Vstup od 18 let.
 

Sobota 25. května, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Pondělí 27. května 18:00, Městská knihovna
Známe i zapomenuté osobnosti klasické hudby v českých zemích 

V programu zazní díla autorů zejména 18.stol. - ukázky z vlastní CD produkce, br. Vraničtí, F. V. Kramář, J. I. 
Linek, K. B. Kopřiva aj., a krátce  také ukázky na violu z koncertní činnosti. Pořad připravil Mgr. Karel Plocek 
hudebník a vydavatel. Vstup volný.

Čtvrtek 30. května 18:00, komorní sál ZUŠ
II. absolventský koncert žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 31. května 20:30, zámek Kuřim, Club Escape 
Zumba and Latino Party Blanche + DJ George

Na tento večer máme pro vás připravenou speciální pohybovou a taneční párty spojenou s lekcí a tancem Zumby pod 
vedením zkušené a ostřílené Zumba �tness lektorky Blanche, která má již mezi příznivci tohoto sportu zvučné jméno... 
Na této Akci uslyšíte žhavé Latinsko - americké rytmy, které Vás dostanou do té správné párty atmosféry plné tance a 
pohybu... To vše v stejném tanečním duchu doplní za mixážním pultem D.J. George. Takže na této akci jistě nemůžete 
chybět. Broskvová vodka 15 Kč. Během vystoupení je akce nekuřácká. Start 20:30. Vstupné 50 Kč.
 

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

a jejích spoluúčinkujících přátel. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Středa 5. června 16:00, zahrada ZUŠ Kuřim
Tlapkafest

Zahradní slavnost výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 6. června 10:00, velký sál KD
Taneční vystoupení pro základní školy Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 6. června 18:00, velký sál KD
Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 7. června 19:30, zámek Kuřim, nádvoří zámku

Traband & Poletíme?
Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v 
předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kulturním domě Kuřim a Clubu Escape.

Sobota 8. června 18:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku

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

Pátek 17. května - pondělí 17. června, Městská knihovna 
AVASTÝV – VÝSTAVA

Výstava obrazů Přemysla Procházky studenta Fakulty výtvarných umění v Brně ( oboru  konceptuální tendence, atelié-
ru intermedia). Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny od 17. května do 17. června 2013. Vstup volný.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 2. května Trojan (obuv), út. 7. 5. Limon Bear (textil), čt. 9. a pá 
10. 5. Nouratex (textil), út 14. 5. Textil Břeclav, pá 17. 5. Belitex (textil), st. 22. a čt 23. Etcimex (textil), út. 28. 
5. Malicher (smíš. zboží). čt. 30. 5. Trojan (obuv). 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. 
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 09/2013 ze dne 27. 3. 2013
148/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 3. 2013. Termín 

plnění: 27. 3. 2013 (KÚ)
149/2013 RM schvaluje rozbor hospodaření a účetní závěrku Centra 

sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012. Ter-
mín plnění: 27. 3. 2013 (CSSK)

150/2013 RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012 do rezervního 
fondu organizace v částce 445.068,65 Kč. Termín plnění: 27. 3. 
2013 (CSSK)

151/2013 RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim 
na rok 2013. Termín plnění: 27. 3. 2013 (CSSK)

152/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného 
nájemného k bytu č. xxxxxxxx ve výši xxxxx,- Kč manželům Ro-
manovi a Renátě Bariovým, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 
31. 3. 2013 (OMP)

153/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. xxxxxx ve výši xxxxxx,- Kč paní Karle Dospíšilo-
vé, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

154/2013 RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 
1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ 
část bytu č. 853/5 umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 851, 
852, 853 v ul. Školní v Kuřimi panu Miloslavu Pokornému, trva-
le bytem Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou tří měsíců, za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín 
plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

155/2013 RM schvaluje ukončení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 
uzavřené s panem Miloslavem Pokorným, trvale bytem Kuřim, je-
jímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení v ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 3. 2013. Ter-
mín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

156/2013 RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 
1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ 
byt č. 828/1, umístěný v I. NP bytového domu č. p. 828, 829, 830 
v ul. Zborovská v Kuřimi paní Zdeňce Kloudové, trvale bytem 
Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří 
měsíců, za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 31. 
5. 2013 (OMP)

157/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve věci uložení elek-
trické přípojky ve prospěch společnosti Telefónica Czech Repub-
lic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 
IČ 60193336, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 2455/2 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 
1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
5.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 
(OMP)

158/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
se Stanislavem Roháčkem, bytem Kuřim, kdy dotčen bude po-
zemek parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2013 
(OMP)

159/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 15. 4. 2013 (OMP)

160/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na podání nabídky 
na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zhotovitel projektové 
dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ zadávané-
ho v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh 

vyhlášenou dne 16. 1. 2009, dále schvaluje zadávací dokumentaci 
vč. návrhu smlouvy o dílo. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

161/2013 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené 
dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu mezi Městem Kuřim a majitelem stoky 
na ul. Blanenská v Kuřimi, s firmou MEDEX-K, s.r.o, se sídlem Bla-
nenská 982, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

162/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouva o sdružených službách do-
dávky elektřiny ze sítě nízkého napětí“ pro objekt retenční nádrž 
vybudovanou při výstavbě V. etapy výstavby lokality Díly za sv. 
Jánem v majetku Města Kuřim se společností E. ON Energie, a.s, 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
26078201. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

163/2013 RM souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě na akci „II/385 Ku-
řim průtah – DSP + PDPS, SP, IČ“ zhotovitele IKA BRNO s.r.o., 
Antonínská 549/2, 602 00 Brno, IČ 47910453. Termín plnění: 30. 
4. 2013 (OI) 164/2013 RM souhlasí s vyčleněním částky 30.000,- 
Kč z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty na zhotovení projekto-
vé dokumentace veřejného osvětlení na ul. Pod Vinohrady a Hybe-
šova v Kuřimi. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

165/2013 RM bere na vědomí žádost Ing. Fikara ze dne 19. 2. 2013. Ter-
mín plnění: 15. 4. 2013 (OI)

166/2013 RM ukládá odboru finančnímu přípravu veřejné zakázky „Úro-
kové zajištění úvěru na financování Wellness“. Termín plnění: 31. 
5. 2013 (OF)

167/2013 RM schvaluje žadatelům povolení výjimky ze zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci 
do Podlesí přes retenční nádrž. Termín plnění: 11. 4. 2013 (OD)

168/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 1/2004 s 
Honebním společenstvem Malhostovice, IČ 46917942, se změ-
nou. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OŽP)

169/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 2/2004 s 
Honebním společenstvem Jehnice, IČ 48511358, se změnou. Ter-
mín plnění: 31. 3. 2013 (OŽP)

170/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 3/2004 s 
Honebním společenstvem Kuřim, IČ 71170073, se změnou. Ter-
mín plnění: 31. 3. 2013 (OŽP)

171/2013 RM souhlasí s posouzením a hodnocením nabídek na zakáz-
ku malého rozsahu na služby s názvem „Servis zvedací plošiny pro 
městskou knihovnu Kuřim“ a souhlasí s uzavřením servisní smlou-
vy s firmou KONEKTA výtahy, a.s., Na zeliskách 429/1, 635 00 
Brno – Bystrc, IČ 25347195. Termín plnění: 31. 12. 2013 (MK)

172/2013 RM schvaluje smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění diva-
delního představení s názvem „Turecká kavárna“ dne 21. 4. 2013 v 
sále KD v Kuřimi. Termín plnění: 21. 4. 2013 (MK)

173/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
18. 3. 2013 v bodě č. 1.2., schvaluje body č. 1.1., 2.3., a neschvaluje 
body č. 2.1, 2.2, dle zápisu v příloze. Termín plnění: 27. 3. 2013 
(OI)

174/2013 RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
dle návrhu. Termín plnění: 10. 4. 2013 (MŠ, KÚ)

175/2013 RM schvaluje „Dohodu o zajišťování výkonu regionálních 
funkcí knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2013“. Termín pl-
nění: 27. 3. 2013 (MK)

176/2013 RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 10067703 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu životní prostředí na realizaci projek-
tu Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova. Termín plnění: 31. 5. 2013 
(OI)

177/2013 RM schvaluje uzavření dohody o úpravě soupisu dokladů 
a účtů u akce OPŽP č. 10067703 - projekt Zateplení ZŠ Kuřim 
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posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s ná-
zvem „Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razí-
tek“ a souhlasí s uzavřením rámcové kupní smlouvy se společností 
Reakce, s.r.o., IČ 268 82 931, se sídlem Ke Klínku 1313, Předkláš-
teří, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
21.919,15 Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 4. 2013 (KÚ)

191/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v 
roce 2013“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

192/2013 RM schvaluje předloženou architektonickou studii „Přestavba 
kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ a souhlasí 
s dopracováním projektové dokumentace do stadia prováděcího 
projektu se změnou. Termín plnění: 10. 5. 2013 (OI)

193/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012/
D/0060 s LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 
00 Brno, IČ 65279191, kterým se mění celková cena za dílo na 22 
864,93 Kč včetně DPH. Termín plnění: 23. 11. 2013 (OŽP)

194/2013 RM souhlasí s konáním běžeckých závodů seriálu “Kuřimská 
běžecká liga“ na pozemcích města, včetně lesních. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OŽP)

195/2013 RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2012 
se změnou. Termín plnění: 10. 4. 2013 (KÚ)

196/2013 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na vydání 
publikace „Zemřeli jsme pro vlast“ pro Český svaz bojovníků za 
svobodu, okresní výbor Brno venkov, se sídlem Anenská 10, 602 
00 Brno. Termín plnění: 10. 5. 2013 (KÚ)

197/2013 RM schvaluje odpověď na petici ve věci výstavby polyfunkč-
ních bytových domů v Dílech za Sv. Janem dle přílohy se změnou. 
Termín plnění: 19. 4. 2013 (KÚ)

198/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společnos-
tí JUNG-INDUSTRY, s.r.o., IČ 286 01 319, se sídlem Obecní 
130/6, Opava – Vávrovice, 747 73, jejímž předmětem je pořádání 
farmářských trhů. Termín plnění: 30. 4. 2013 (KÚ)

199/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stav-
by s vlastníkem pozemků p. č. 2904/110, 2904/109, 2904/118, 
2904/119, 2904/93 a 2904/92 k. ú. Kuřim, panem Rostislavem 
Filkou, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Luční-
ho potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

200/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 
s vlastníkem pozemku p. č. 2904/96, k. ú. Kuřim, panem Vladi-
mírem Formanem, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a 
toku Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

201/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 
s vlastníky pozemku p. č. 2904/100, k. ú. Kuřim, panem Josefem 
Jakšem a Evou Jakešovou, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace 
nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 
(OŽP)

202/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastnicí pozemku p. č. 2904/116, k. ú. Kuřim, paní Eliškou Leic-
manovou, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Luč-
ního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

203/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastníkem pozemku p. č. 2904/115, k. ú. Kuřim, panem Bohumi-
lem Maláškem, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku 
Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

204/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastníky pozemku p. č. 2904/101, k. ú. Kuřim, panem Miroslavem 
Maláškem a paní Alenou Maláškovou, Kuřim 664 34, pro stavbu 
„Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 
30. 8. 2013 (OŽP)

205/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

Jungmannova. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OI)
178/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 

objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku 
parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 4. 2013 
do 30. 4. 2013 s Josefem Křížem, trvale bytem Jinačovice. Termín 
plnění: 2. 4. 2013 (OMP)

179/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
25. 3. 2013 v bodech č. 1, 2, 3, schvaluje body č. 4, 5, 6. Termín 
plnění: 31. 3. 2013 (OI)

180/2013 RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 
3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. 
č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30 vše v k. ú. 
Kuřim panu Jindřichu Fikarovi ml., trvale bytem Kuřim, na dobu 
určitou 5 let za účelem vybudování pastviny pro hospodářská zví-
řata za nájemné ve výši 0,15 Kč/m2/rok s roční valorizací dle míry 
inflace. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 10/2013 ze dne 10. 4. 2013
181/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 4. 2013 a pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 306/2012 do 31. 12. 2013, č. 
108/2013 a č. 109/2013 do 30. 6. 2013. Termín plnění: 10. 4. 
2013 (KÚ)

182/2013 RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky 
„Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem 
D-KÚ-2013-001, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou 
akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy se 
změnou. Termín plnění: 15. 5. 2013 (KÚ/OSVP)

183/2013 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických slu-
žeb Kuřim, s.r.o. za rok 2012. Termín plnění: 30. 4. 2013 (CTSK)

184/2013 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 
dle zápisu. Termín plnění: 30. 4. 2013 (CTSK)

185/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim, s.r.o., uděluje jednateli Ing. Ladislavu Tom-
šů odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 30. 4. 
2013 (CTSK)

186/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakáz-
ky malého rozsahu dodávku s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ 
Tyršova“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnou. Termín plnění: 30. 12. 2013 (ZŠ)

187/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s. r. o., uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápi-
su. Termín plnění: 30. 5. 2013 (WK)

188/2013 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 3062/31 v 
k. ú. Kuřim panu Jindřichu Fikarovi ml., trvale bytem Kuřim, na 
dobu určitou 5 let za účelem vybudování pastviny pro hospodář-
ská zvířata za nájemné ve výši 0,15,- Kč/m2/rok s roční valorizací 
dle míry inflace. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

189/2013 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi manž. Milošem a Janou Ledbovými, oba 
trvale bytem 664 34 Kuřim, a manž. Petrem a Dianou Špačkový-
mi, oba trvale bytem 625 00 Brno, a schvaluje budoucí pronájem 
bytové jednotky č. 1494/12 členům Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – manž. Petrovi a Dianě Špačkovým, oba trvale bytem 
625 00 Brno. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

190/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
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s vlastnicí pozemku p. č. 2904/77, k. ú. Kuřim, paní Drahomírou 
Potůčkovou, Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku 
Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

206/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastnicemi pozemků p. č. 2904/123 a 2904/124, k. ú. Kuřim, paní 
Simonou Slabyhoudkovou, Bošovice 683 54, a Jaroslavou Soura-
lovou, Brno 603 00, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního 
potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

207/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastníky pozemku p. č. 2904/112, k. ú. Kuřim, panem Ing. Mila-
nem Vlkem, Kuřim 664 34, a panem Rostislavem Vlkem, Kuřim 
664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. 
etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

208/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 
s vlastníkem pozemku p. č. 2904/64, k. ú. Kuřim, panem Alešem 
Trtílkem, Tišnov 666 01, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Luč-
ního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

209/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
vlastnicí pozemků p. č. 2904/106 a 2904/105, k. ú. Kuřim, paní 
Evou Vlkovou, Brno 623 00, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku 
Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OŽP)

210/2013 RM schvaluje „Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 
zabezpečení regionálních funkcí na rok 2013“. Termín plnění: 10. 
4. 2013 (MKK)

211/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. U Vlečky 
– oprava jednotné kanalizace “ a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo se společností Vlastimil Ströer, s.r.o., se sídlem Malostranská 
7/17, 625 00 Brno, IČ 28354427, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 332.956 Kč vč. DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)

212/2013 RM souhlasí se zastavením exekuce vedené u Exekutorského 
úřadu Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 
125, Brno, pod sp. zn. 137 Ex 21238/10 pro částku 10.000,- Kč. 
Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

213/2013 RM ruší usnesení č. 179/2013 ze dne 27. 3. 2013. Termín pl-
nění: 10. 4. 2013 (OI)

214/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
25. 3. 2013 v bodech č. 1, 2, 3, schvaluje body č. 5, 6. Termín plně-
ní: 30. 5. 2013 (OI)

215/2013 RM schvaluje požadavek na snížení ceny projektu „Úpravy in-
teriéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ o 10.000 Kč z důvodu 
špatného technického řešení posuvných dveří v projektové doku-
mentaci. Termín plnění: 30. 4. 2013 (OI)

216/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ se společ-
ností PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, 
který spočívá ve změně termínu dokončení stavby z důvodů změ-
ny technického řešení dveří oddělujících podatelnu od čekárny. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

217/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s 
názvem „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ a souhlasí 
s vyzváním uchazeče – společnosti PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, 
Bezručova 17a, IČ 47910976, která předložila nejvhodnější nabíd-
ku v celkové hodnotě 2.877.973, Kč bez DPH, tj. 3.482.347 Kč vč. 
DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OI)

218/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o po-
souzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s názvem 
„Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ a souhlasí s vyzváním 
uchazeče - společnost VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 
01, Kyjov, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
2.547.515, - Kč bez DPH, tj. 3.082.494 Kč vč. DPH, k součinnosti k 
uzavření smlouvy o dílo. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

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

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.

Koupím byt v Kuřimi mi-
nimálně 3+kk, ne v panelovém 
sídlišti.  Nebo rodinný dům za 
rozumnou cenu. RK nevolat. Tel.:  
608 438 464

Koupím garáž v Kuřimi. Tel.:  
775 631 313

Koupím byt nebo menší ro-
dinný dům v Kuřimi a okolí. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 731 173 322

Prodám garáž na ulici U 
rybníka , na vlastním pozemku, bez 
el.energie. Tel.: 725 797 490

Prodám byt v Tišnově. OV 
1+1, ulice Květnická, 34m + lod-
žie. Byt se nachází v 1NP, k bytu 
náleží sklep, dům je nově zatep-
lený. Volný od 1.6.2013. Bez RK. 
Cena 1.000 000 Kč. Tel.: 728 230 
382

Koupím dětské časopisy s 
komiksem, ohníček, roč. 1-18, 41-
52, mateřidouška, roč. 1-20, pionýr, 
filip, koule, kulíšek, radostné mládí, 
cvrček, štěpnice, brouček, správný 
kluk, malý zpravodaj, kvítko 1925-
45, tramp 1929-31, pionýrské no-
viny 1951-68, abc 1957-66, stezka 
1970-80, 90-92 sedmička 1990-92 
a jiné. SMS 606 530 919

Prodám velmi pěkný ma-
nažerský notebook,  úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Profes-
sional, jako nový, jen 3900 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269

Klasický silný dalekohled 
16x50 za výhodnou cenu !  Prodám 
zcela nový kvalitní německý daleko-
hled. Určen zejména pro myslivce a 
k pozorování přírody. Cena jen 1900 
Kč. Na dobírku.  Tel.: 723 509 549

Prodám menší ledničku s 
mrazákem. Tel.: 603 264 743

Prodám telefon NOKIA 
6070, barevný displej, MMS, fotoa-
parát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, 
jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 
961 269

Prodám nové plastové 
bílé okno jednokřídlé 120 x 120 
pův. cena 3.500 Kč nyní 1.000 Kč 
(levé). Dále prodám novou červe-
nou kovovou postel patrovou, š. 
80 cm. Levně. Dále prodám novou 
smaltovanou vaničku pro sprcho-
vý kout 90 x 90 cm. Levně. Dále 
prodám nové dřevěné okno (4ks) 
dvoukřídlé (159 x 180 cm), z části 
otočné (120 x 60 cm), nezasklené 
a nové dřevěné okno dvoukřídlé 
z části otočné 70 x 160 cm, neza-
sklené. Dále prodám dámské kolo 
ESKA, málo používané. Dále pro-
dám střešní nosič na auto Škoda 
120. Tel.: 739 353 807 (večer)

Koupím levně zachovalé 
dámské kolo. Tel.: 606 386 450

Kdo levně prodá začínající 

občanská inzerce - zdarma

rodině kuchyňkou linku, kuchyň-
ské židle, funkční pračku a lednici 
? Tel.: 725 797 490

Hledám paní na pomoc s 
úklidem RD v Čebíně - 1xtýdně, nej-
lépe pátek. Tel.:  602 213 116

Nabídka práce - pomocnice 
v domácnosti,pomocník na zahra-
du. Nabízím práci v RD v Kuřimi, 
1den v týdnu (cca 8hod)nejlépe 
pro starší pár /není podmínkou/ 
paní na úklid v domě včetně žeh-
lení a pomocníka na práce na za-
hradě,údržbu,drobné opravy. Pro 
každého 100 kč/hod.Volejte Po-Pá 
od 8:00-16:00. Tel.: 774 677 888

Nabízím pravidelné hlídání 
dětí. Tel.: 776 190 443

Hledám práci na kratší prac. 
úvazek. Ne ŽL. Tel.: 776 190 443

Nabízím za menší odměnu 
pytel bělokarpatského sena (pro do-
mácího mazlíčka - králíka...). SMS 
777 853 210

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

Koupím garáž v horní části 
Kuřimi. Nabídněte. Tel.: 602 770 
818.

Prodám cihlovou garáž s 
elektř. v Kuřimi za 110 tis., 40m od 
Penny - volná. Tel.: 733 160 155.

Prodám herní konzoli Xbox 
360 s 250GB harddiskem, stav jako 
nový, cena 4000,-. Možnost dokou-
pení her, domluva po telefonu. Tel.: 
721 030 763.

Pronajmu garáž u vlečky s 
elektrikou od července. Tel.: 775 
872 682, 775 872 683.

Velké celozlaté dvouplášťové 
hodinky zn. IWC  Schaffhausen, ne-
poškozený ciferník, punc pláště, oblik 
i strojek, funkční, pevná cena 29000 
Kč. Celá ČR. Tel.: 731 719 454

Moderní přístroj na kontro-
lu pneumatik - praktický digitální 
měřič tlaku pneumatik, osvětlený 
LCD displej, úplně nový, nepou-
žitý, cena pouze 190 Kč. Tel.: 731 
719 454

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

Prodám závěsnou dřevěnou 
lékárničku. Tel.: 739 593 437
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kultura - pozvánky

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 9. 5. 19:00 Argo 

Oscar za nejlepší film roku pa-
tří napínavé rekonstrukci zásahu CIA 
na konci 70. let v Íránu. Kdo zachrání 
unesené diplomaty z Teheránu? Ben 
Affleck hraje hlavní roli i režíruje. 

Dramatický thriller Argo vy-
chází ze skutečného příběhu. Po-
pisuje tajnou operaci na záchranu 
šesti Američanů, která se odehrála 
na pozadí krize s rukojmími v Íránu. 
Film ukazuje divákům skutečnost, 
která nebyla známa celá desetiletí. 
Dne 4. listopadu 1979 vrcholí írán-
ská revoluce. Radikálové pronikají na 
americké velvyslanectví v Teheránu, 
kde zajímají celkem 52 amerických 
rukojmí. Uprostřed nastalého chaosu 
se nicméně šesti Američanům podaří 
uprchnout a ukrýt se v domě kanadského velvyslance. CIA si je velmi 
dobře vědoma toho, že je jen otázkou času, než bude šest uprchlíků nale-
zeno a velmi pravděpodobně i zabito, a tak specialista CIA na „exfiltraci“ 
jménem Tony Mendez (Affleck) přichází s riskantním plánem na jejich 
bezpečný odsun ze země. A ten plán je tak neuvěřitelný, jako by se mohl 
stát jen ve filmu.

Úvod před filmem – osobnost: Ben Affleck. USA 2012, 120 min. 
Drama, Oscar 2013. ČSFD 79%. 

čtvrtek 23. 5. 19:00 Atlas mraků
Fenomén roku, o němž se 

hodně diskutuje a mluví. I diváci v 
Kuřimi nyní mají příležitost udělat 
si názor. Šest poutavých, žánrově 
odlišných příběhů, které se neu-
stále střídají. Velkorysá podívaná, 
která nepatří do televize, ale na 
plátno!  

Filmová adaptace románu 
Davida Mitchella vypráví šest žá-
nrově odlišných příběhů, které se 
odehrávají v různých časech a na 
různých místech od začátku 19. 
století až po postapokalytickou 
budoucnost. Film zobrazuje myš-
lenku kontinuální propojenosti na-
šeho bytí a především našich činů 
napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i násle-

dek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný 
laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.

Jedinečný projekt vznikl ze spolupráce jedinečných tvůrců: Toma 
Tykwera (Parfém: příběh vraha) a bratrů Wachovských (Matrix). Hrají 
Tom Hanks, Halle Berry ad. Úvod před filmem – zrození projektu Atlas 
mraků. USA 2012, 172min. Drama / sci-fi / psychologický / komedie.  
ČSFD 81%.

pozn. – vzhledem k metráži snímku chystáme k sezení cca 15 kře-
sel, rezervujte si místa!

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: 
13.6. Vrtěti ženou - odpočinková historická komedie - drama.

Příjemné zážitky přeje za kolektiv kinosklípku 
Ondřej Kaláb - vedoucí programu
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Na kole do Brna (a zpět)
 I když to podle nadpisu má být spíš o cyklistice, musím začít 

lezením. Když Adam přinesl na lezeckou stěnu dubnovou Zlobici, ve které 
byla krátká zpráva s fotkami o výjezdu dětského lezeckého oddílu do Víru na 
ledovou stěnu, pobavili jsme se. Ona totiž začíná slovy “I když už je jaro v 
plném proudu a sluníčko krásně hřeje....”. Začátek dubna a Velikonoce roku 
2013 asi mnozí z nás jen tak nezapomenou, Ti, kdo byli tou dobou víc na 
východě republiky a museli vyhrabovat hrablo na sníh uklizené už mezi ji-
ným nářadím a pak jeho pomocí vyhrabovat auto ze sněhu, jako třeba já, ur-
čitě ne... Ani v Kuřimi to začátkem dubna jarně nevypadalo, i když to bylo o 
poznání lepší než kus na východ. Na svoji obhajobu, jako autora dubnového 
článečku - když vznikal, nechal jsem se unést několika březnovými slunnými 
a nadějně jarně vypadajícími dny a také odhadem, že na začátku dubna už to 
jaro opravdu bude v plném proudu. Také fotky z cyklistické akce z loňského 
roku, kdy jsme už 23. března jezdili po okolních lesích v šortkách a dresech s 
krátkým rukávem, mne v tom utvrdily. Ale příroda si to zařídila po svém, jako 
už tolikrát. A to je taky dobře. Takže jestliže čtete tento článek, nejspíš držíte v 
ruce květnovou Zlobici a to už snad o jaru a o kolech být může.... 

Zdá se, že množství cyklistů na Kuřimsku (a asi nejen) v tomto roce 
zase o něco naroste. Aspoň ranní srocení v Lidlu, ve kterýsi březnový čtvrteč-
ní akčí den, okolo stojanů, v nichž se vršilo cyklooblečení a cyklodoplňky v 
akci, tomu napovídá. A jistě i pan Veselovský s jarem má zase co dělat. No, vy-
světlujte někomu, že kolo je dobré servisovat v prosinci nebo v lednu. Kdo si 
vzpomene, že... Řidiči se asi při čtení takové prognózy začnou modlit, ale jsou 
to oni, kdo jsou v silničním provozu oproti cyklistům ve výhodě, z hlediska 
bezpečnosti, rychlosti atd. Jsou prostě “silnější”, a tím spíše by měli brát zřetel 
na ty slabší. Neznamená to, že cyklisté na to mají spoléhat a mohou si dělat 
co chtějí. Ale ne, nechci tady psát o takových věcech, o bezpečnosti silniční-
ho provozu, to nechám jiným. Předpokládám, že ještě umíme být rozumní, 
ohleduplní a tolerantní navzájem, i přes ty špatné či nedobré zkušenosti, které 
sám jako cyklista i jako řidič mám. Zatím se mi vyhýbaly větší průsery, možná 
i proto, že preferuji jízdu v terénu, nebo mimo frekventované silnice. Někdy 
to ale nejde a člověk po silnici musí. A tak vím, jaké to je, když vás na kole po 
ruce vezme zpětné zrcátko osobního auta a poněkud přesměruje cyklistovu 
jízdní trajektorii, když málem dostanete za ucho zrcátkem od autobusu, řidič 
to špatně odhadne při předjíždění, a tak nějak vás vytlačí mimo silnici, nebo 
prostě si situace z důvodu osobní bezpečnosti žádá sjet mimo vozovku dob-
rovolně. Nebo jaké to je, když se před autem po silnici nepředvídatelně motá 
cyklista, zjevně v podnapilém stavu, nebo jede cyklista blíž ke středu vozovky 
než ke krajnici, jedou dva či tři vedle sebe, či večer málem sestřelíte cyklistu, 
který nejen že nebyl osvětlený, ale neměl na sobě ani na kole jediný reflexní 
prvek. Brrrr. Klepu. To raději opravdu na kole jinudy, ale jak jsem řekl, někdy 
to prostě mimo silnici nejde. Osobně mne narůstající počet těch, kdo se pře-
misťují vlastní silou tak nějak těší, to přiznávám. Pokud se míjíme, tak se zdra-
víme, ač se vůbec neznáme. Hlavně když se potkáme za nepříznivého počasí, 
mimo hlavní sezonu, na málo frekventovaném místě, v netypickou dobu, jako 
brzy ráno apod.. To si pomyslím, taky skalní cyklista... Dřív jsem je nazýval 
“masoklisty”, jenže ono to tak nějak přišlo a když není vyslovená psina, jsem 
také jedním z nich. Příjemné také je, když spontánně srovnáme tempo, pomá-
háme si a střídáme se ve vedení, ač vůbec netušíme, kdo ten druhý je, odkud 
jede a kam.... Zažili jste něco takového jako řidiči?? :-)  A také jaké to je, když 
se někdo “cizí” nalepí a jen se veze, nebo chce závodit... To si ten rozumnější 
řekne, „ať si jede“, neboť je prostě lepší, ten méně rozumný na to přistoupí... 
A někdy si tak může hezky shodit ego, jako třeba já. Zdravím tady paní, která 
mne jako poměrně zdatného sportovce už 2x na zjevně nesportovním kole a 
v nesportovním vzpřímeném posezu „uhnala”. Prostě jsem jí nestačil. Až po-
třetí mi došlo, jaké divy dělá elektromotor... 

Pokud tedy váháte, zda vedle bohaté nabídky možností dopravy mezi 
Kuřimí a Brnem, nezkusit i něco nového a vydat se do Brna na kole (ne že 
by se nedalo jinam, ale tam asi většina Kuřimanů dojíždí za prací či do škol), 
zkuste to. Třeba zjistíte, že se to dá a je to navíc i příjemné. Nezapomenu na 
den, kdy byla celorepubliková stávka v dopravě. Tolik usměvavých lidí na ko-
lech jsem na trase Brno – Kuřim za deset let, co tady bydlím, nezažil (pravda, 
také nejezdím každý den). Škoda, že to nevydrželo. A kdyby ne, kdyby to bylo 
prostě moc a na zpáteční cestu ne(z)byly síly, v nouzi se dá dojet s kolem i 
vlakem. Hodí se to i v případě, když cyklistu zastihne liják, objeví se problém 
s kolem... Takže pokud jde o trasu Kuřim - Brno (a naopak), můžete si vybrat 

z několika možností, i když některé jen pro horská či trekkingová kola. Pokud 
míříte do severní či střední části Brna:

1. Přímo po silnici přes Českou: z hlediska vzdálenosti a při letmém 
pohledu na mapu jasná volba. Ne tak už z pohledu cyklisty v reálném pro-
vozu. Zatímco výjezd do kopečka z Kuřimi se ještě dá, i když se tam cyklista 
dost načuchá výfukových zplodin (traktor nebo pomalu jedoucí náklaďák 
znamená chvíli počkat, nebo naopak zabrat a jet před ním), úsek nahoře až k 
napojení silnice na Svitavy je hodně úzký a krajnice nula nula nic. Takže auta 
tam cyklisty předjíždějí hodně těsně, provoz je tam celodenně značný, a není 
to pro cyklistu vůbec dobrý pocit. Ohleduplných řidičů je stále ještě málo 
(zlaté Německo nebo Rakousko), a těm kteří přibrzdí a objedou mne větším 
obloučkem, moc děkuji. V duchu když zrovna jedu a písemně tady. Když v ta-
kovém úseku míjejí cyklistu proti sobě jedoucí dvě nákladní auta či autobusy 
apod. s bezohlednými nebo nerozumnými řidiči, tak i mráz, který by stan-
dardně přeběhl cyklistovi po zádech to raději vezme kolem přes pole. Tudy to 
prostě chce, pokud už, jet hodně opatrně, hodně při kraji a pokud možno tak i 
hodně rychle. Další úsek je již příjemnější, provoz od začátku České prakticky 
až do Řečkovic není nikdy nijak velký, projede pár aut, na silnici je místa dost 
a hlavně ráno, když vychází slunce, stojí to za to. Od Ivanovic, resp. nového 
Bauhausu se pak nabízí více možností jak dál. Jet přímo ke konečné tramvaje 
č. 1 v Řečkovicích a pak dál podél kolejí, nebo přilehlými uličkami. Provoz už 
je logicky hustší. Nebo odbočit doprava, přes střed Ivanovic po polní cestě k 
vojenskému prostoru v Řečkovicích a pak dolů do Medlánek... Nebo odbočit 
na křižovatce v dolíčku doleva ke Globusu a napojit se u řečkovického nádraží 
na trasu vedoucí kolem Ponávky, zmíněnou níže. Ušetří se tak i výjezd na řeč-
kovický kopec, což by tedy ledaskdo využil. Trasa fyzicky nenáročná, o to ale 
náročnější u Kuřimi psychicky, vhodná i pro ty, kdo si v terénu nejsou jisti. Od 
benzinky v Kuřimi až do Lužánek je to volnou jízdou 40 minut.

2. Zadem okolo střelnice v lomu: Začátek je příjemný, provoz 
žádný ale ani zde se nevyhneme nepříjemnému místu. Je to necelých 400 
metrů, které je třeba sjet (popř. při cestě zpět vyjet) po “Svitavské” sil-
nici až k autovrakovišti Global. Provoz velký, rychlost projíždějících aut 
někdy nadzvuková, takže řidítka je nutno držet pevně, aby průvan od ka-
mionu neodfoukl cyklistu přes svodidla do křoví. Ale na druhou stranu, 
široká krajnice je výraznou výhodou. U autovrakoviště přejedeme na dru-
hou stranu (rozhodně nedoporučuji brzdit odbočováním vlevo provoz, 
ale raději zastavit a počkat na nějakou rozumnou díru mezi auty) a pak 
už po téměř nevyužívané komunikaci (částečně panelové) pod vrchem 
Březina do Lelekovic (aktuálně kvůli navážení zeminy trochu omezeno). 
Provoz žádný, ale zase jiné riziko - na cestě bývá hlavně okolo nějakého 
hospodářství, nebo jak to nazvat, nepořádek, tu a tam střepy, nějaký ten 
drát, takže koukat se nejen přímo před sebe, ale více i pod kola. Z Leleko-
vic už je to snadné, stačí pokračovat po cyklotrase Petra Bezruče (plným 
názvem „Pivní stezka Petra Bezruče“) za železniční tratí na Brno, údolím 
Ponávky, okolo Vránova mlýna do Mokré Hory. Dále kolem podniku (bý-
valé) Lachemy, stále podél říčky Ponávky, po uzoučké stezce vedoucí za 
řečkovickou vlakovou zastávkou, po můstku přes Ponávku, kratkým vý-
jezdem s ostrou zatáčkou na ulici Podhájí a ulicí Myslínova až k nádraží 
Brno-Královo Pole. U Kociánky se pak dá nadjet po mostě pro pěší a cyk-
listy nad Hradeckou radiálou. Provoz je na této trase až na zmíněný krátký 
úsek na Svitavské minimální, trasa je to krajinově vděčná, ale má jednu 
nevýhodu. Pokud je po dešti a to i pár dní, v úseku u rybníků u Vránova 
mlýna se bahnu nevyhnete. Takže kdo by nemohl např. do práce přijet 
jako… no však víte, ať ji volí spíše pro opačný směr. Trasa nenáročná, ale 
mezi Lelekovicemi a Mokrou Horou je horší povrch. Pokud bychom na 
Svitavské u autovrakoviště neodbočili, ale pokračovali až k mostu přes 
železniční trať u České, je to možnost jak se vyhnout úseku mezi Kuřimí 
a Českou popsanému ve variantě výše. Ale zas taková výhra to v tomto 
případě není.

3. Přes Šibernou a Ivanovice: Příjemná alternativa vedoucí 
mimo frekventované silnice, ale opět, pokud není po dešti (pro každého 
to jistě problém být nemusí). Od Dílů za sv. Jánem (Stínadel) po pol-
ní cestě podél Mozovského potoka a podél přírodní památky Šiberná (a 
stejnojmenného vrchu) do České. Pokračovat mírným stoupáním přímo 
za zástavbou po západním okraji obce a po cestičce okolo Ostré hory k 
jezírku v lomu a pak mezi zástavbou “Nové České” po ulici Hatě až do Iva-
novic. Dále podle některé z výše uvedených možností. Tato varianta má 
ale také jednu významnou nevýhodu, stejně jako varianta následující. Je 
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třeba brát v úvahu, že cestu využívá také hodně pěších a hlavně pejskařů. 
Rizika si už domyslíte sami. Hodí se pro horská a trekkingová kola.

4. Podél přírodního parku Baba: trasa vedoucí mimo frekven-
tovanou silnici začíná na konci ulice Jánská, popř. Rozdělovací. Po polní 
cestě okolo chat pod Kuřimskou horou zpočátku do kopce a dále severo-
východním úbočím masivu Kuřimské hory a vrchu Sychrov. V podsta-
tě vede cesta stále po hranici přírodního parku Baba. Dojet se dá až do 
Ivanovic a dále dle některé z již zmíněných variant. Cesta je vhodná pro 
technicky zdatnější cyklisty na kolech, která zvládnou mírně náročnější 
terén, převážně je vedena po lesní cestě. V úseku blíže ke Kuřimi jsou rizi-
ka podobná, jako u trasy výše.

5. Po hřebeni přírodního parku Baba: nejnáročnější trasa, pro 
zdatnější, pro příznivce horských kol a pro ty, kdo do práce nebo z práce 
apod. zrovna nespěchají a chtějí si dát trošku do těla. Je však nejvděčnější 
a objektivně nejbezpečnější. Dostat se na hřeben je asi základ. Dá se vy-
stoupat v sedle pohodlně, ale poměrně velkou zajížďkou různými cestami 
i pěšinami vedoucích v úbočí Kuřimské hory. Nebo to vzít od ulice Jánské 
po žluté turistické značce nebo od chatek pod Kuřimskou horou přímo 
do kopce k seníku/krmelci. Vyjet bez sesednutí z kola dovedou jen oprav-
doví borci za příznivých povětrnostních podmínek, vyladěného fyzické-
ho fondu, odpovídajícího sportovního vybavení a přívětivé konstelace 
hvězd (kde ty doby jsou...). Po hřebeni pak stačí sledovat žlutou turistic-
kou značku a rozhodnout se, kde hřeben opustit. Zda sjet po modré do 
Ivanovic, zelené do Řečkovic, po další zelené do Medlánek, nebo po žluté 
pokračovat okolo Medláneckého letiště a přírodní památky Medlánecké 
kopce až do Králova Pole. Riziko? V podstatě žádné, pokud ovšem pomi-
neme občasné příkré sjezdy, tu a tam nepřehledné zatáčky a nebereme-li v 
úvahu možnost srážky se zvěří nebo s protijedoucím cyklistou (ano, stalo 
se...mi....). Ale pro zdatnější jezdce na horském kole nic zvláštního.

Pokud míříte do severozápadní a západní části Brna (Kníničky, 
Bystrc, ..):

1. Přímo po silnici přes Jinačovice: opět nejpřímější a nejrych-
lejší možnost. Na cestě do Brna je jediným fyzicky náročnějším místem 
stoupání okolo golfového areálu Kaskáda. Pak už je to prakticky celé až 
do Bystrce z kopečka, nebo po rovině. Je to lákavé, ovšem zase nevýhoda 
silničního provozu - ten je zde značný a to jak v pracovní dny, tak i o víken-
du. Ovšem i cyklistů tady bývá požehnaně, hlavně silničkářů. Silnice je 
poměrně úzká a zatáčky před stoupáním při výjezdu z Kuřimi jsou hodně 
nepřehledné a auta zde jezdí rychle. No, nic moc. Výhodou snad je, že se 
v Bystrci dá napojit u ZOO na páteřní cyklotrasu v Brně ve směru jih - 
severozápad a dostat se po ní relativně bezpečně do vzdálenějších částí 
Brna. A třeba až do Strážnice a Bratislavy, nebo na druhou stranu do Pra-
hy, protože je tento úsek částí “Česko-slovenské stezky” a trasy „Eurovelo 
č. 4“. No ale tam se dostanete i bez toho.

2. Údolím Mnišího potoka: tato trasa je z větší části shodná s tou 
předchozí. Ale nabízí aspoň z části příjemné svezení mimo frekventova-
nou silnici. Za posledními domky v Jinačovicích je třeba odbočit vlevo a 
pustit se zprvu polní cestou a později pěšinou údolím Mnišího potoka. 
Jsou to sice jen tři kilometry, tu a tam po ostrých kamenech, ale proč ne. 
Jen nepříjemným překvapením může být spadnutý strom či bahnitý te-
rén po deštích, který je komplikací hlavně v místě, kde se napojuje mod-
rá turistická  značka, těsně před Kníničkami, o které bude ještě dále řeč. 
Je totiž třeba překonat potůček, v tomto místě ale spíše takové bahniště. 
Odtud kousek do kopečka a jsme na začátku Kníniček u rozcestí k Roz-
drojovicím. 

3. Po hřebeni přírodního parku Baba: trasa pro zkušenější cyk-
listy na kolech vhodnějších do terénu, kteří mají čas a nevadí jim trochu té 
námahy. Odměnou ale bude krásné svezení. Na výjezdu z Kuřimi, kousek 
za čističkou odpadních vod odbočit doleva do lesa. Pohodlná lesní cesta 
dva kilometry stoupá jihozápadním úbočím Kuřimské hory, kde se na vr-
cholu stoupání téměř napojuje na žlutou turistickou značku na trase Ku-
řim - Královo Pole. Po ní po hřebeni až na rozcestí Pod Chocholou, kde se 
spojuje s modrou turistickou značkou. A odsud po modré až do Bystrce 
(s výjezdem v údolí Mnišího potoka), popř. ještě předtím se dá odbočit 
na pohodlnou cestu kolem Medláneckého letiště a sjet do Komína. Od 
Kuřimi je to celkově více z kopce, do Kuřimi naopak, ale rozhodně je to 
vysloveně zážitková trasa, vedoucí po lesních cestách a pěšinách, ať už se 

jede tak či onak. Trochu té fyzické zdatnosti i šikovnosti v ovládání kola je 
potřeba, tu a tam je kořen, ostřejší zatáčka mezi stromy, šotolinové cesty 
a pěšiny, krátké prudší výjezdy či sjezdy. Nepříjemnost na této trase? Jako 
u již zmíněné hřebenovky do Králova Pole a ještě tak koně. Tedy přesněji 
kopyta koní občas hluboce otištěná v hlinitých stezkách. Z kopce to pak 
za sucha dost drncá (i přes odpružení na kole o dost víc než Superb, pane 
prezidente), a do kopce unavuje... 

Snažil jsem se popsat logické a přehledné trasy či možnosti. Samo 
o sobě to není kdoví co objevného, stačí se podívat do mapy. Navíc mezi 
nimi existuje ještě i řada dalších kombinací (např. zadem za Šibernou a 
od České údolím Ponávky po cyklotrase Petra Bezruče) a variant, ale na 
to už musí člověk přijít sám a popsat se dost dobře nedají. Nebo je to už 
prostě o tom, že to cyklista cestou z práce z Brna do Kuřimi vezme přes 
Adamov, okolo Brněnské přehrady, nebo třeba i přes Deblín. Určitě by 
ale stálo za to směrem na Brno natáhnout nějakou bezpečnou komfortní 
cyklostezku, kterou by mohli využívat také ti, kdo by sice rádi vyrazili, ale 
za stávajícíh podmínek a provozu si na to netroufají. Ideálně s takovými 
parametry, aby sloužila nejen cyklistům, ale také k procházkám, sportov-
cům na inlinech apod. Takhle okolo Mozovského potoka, za Šibernou, 
... Třeba se jednou dočkáme. Možná by stačilo vlastně i méně. Trochu 
rozšířit vozovku v problematickém úseku mezi Kuřimí a Českou, doplnit 
dostatečně širokou krajnici, popř. jak už mi kdosi říkal, udělat nějakou 
rozumně širokou pěšinku podél silnice, něco na způsob polní cyklostezky 
Kuřim - Mlahostovice...  Jenže to není (jen) v gesci města a asi ani něco, 
co by hrozilo v blízké budoucnosti. Takže zkusit to co je, věřit v opatrnost 
řidičů a popř. se také modlit. Ostatně jsou i horší věci, když se to vezme s 
úsměvem. Třeba protivítr. Když třeba ráno cestou do Brna fouká od jihu 
a pak se to otočí, takže cestou odpoledne do Kuřimi zase od severu, tak 
jeden ani nemá chuť druhý den na kole vyrazit. Spokojenou a bezpečnou 
jízdu na kole nejen na trase Kuřim - Brno a zpět. 

P.S. Jistě, já v tom Lidlu byl taky.
Alexandr Zvonek
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Talent roku dívky
Adéla Koláčková 

- Atletika přípravka AK Kuřim (2. místo na evropských hrách mlá-
deže – běh 600m, 1. Místo v Brněnském běžeckém poháru – 10 běžec-
kých krosových závodů na 1km, několik prvních míst z atletického 4 boje 
v Kuřimi a Tišnově)

Talent roku hoši 
David Sedlář 

-  Stolní tenis mladší žáci (1. místo v republikovém žebříčku ml. 
žáků, 1. Místo v JM přeboru mladších žáků, několik dalších prvních míst 
na turnajích (i celorepublikových), bilance zápasů ml. žáků 43 vyhraných 
/ 0 prohraných, největší talent stolního tenisu v Kuřimi)

Junioři dívky
Martina Böhmová 

– dorostenky DDM HIPPO Kuřim volejbal (kapitánka osmého 
týmu v krajském přeboru juniorek, v podzimní části si tým vybojoval 
účast v jarní skupině bojující o postup do 1. Ligy juniorek)

(bez fotografie)

Junioři hoši
Pavel Uher 

- silový trojboj KST Kuřim, dorost (5. místo na MS dorostu v troj-
boji – 722,5kg, 2. Místo na ME dorostu v trojboji – 677,5kg, 1. Místo ME 
„mrtvý tah“ vytvořil český a evropský rekord 260kg)

(bez fotografie)

kategorie  ženy
Helena Vičarová 

– Wushu Kuřim ženy (3. místo na Mistrovství ČR v disciplínách: 
zbraň a severní pěst v kategorii ženy) 

Galerie sportovních laureátů
ceny za rok 2012 uděleny
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kategorie veteráni muži
Libor Šťasta 

– Pells Hard Bikers horská cyklistika (MTB liga celkově  1. místo v 
roce 2012, Brněnský pohár 2012 – celkově 3. místo, v závodech se umis-
ťoval pravidelně na předních příčkách) 

Sportovní tým mládež
SDH Kuřim 

– Požární sport Kuřim (v roce 2012 vítězství v okresním kole, kde 
reprezentovali okres Brno-venkov, dále vítězství v krajském kole a postup 
na MČR, kde obsadili celkové 9. místo) Kožina Lukáš, Radvan Jaroslav, 
Šafařík Michal, Fryč Tomáš, Motáň Jan, Hrdlička Václav, Bednář Jiří, Fiala 
Jiří

(bez fotografie)

Sportovní tým muži
KST Kuřim 

– Silový trojboj Kuřim (4. místo v extralize ČR, družstvo se pravi-
delně umisťuje na předních příčkách v extralize, jako jednotlivci se také 
umísťují na předních příčkách MČR) Pop Vladimír, Župka Pavel, Šmíd 
Tomáš, Tkadlec Lukáš

Trenér roku
Michal Švestka 

trenér volejbal přípravka DDM HIPPO Kuřim (s týmem Oran-
žový  A  v soutěži Barevný minivolejbal svěřenkyně vyhrály 1. místo, a  
postup do celorepublikového finále.)

Petr Katolický 
– trenér starší přípravky v kopané FC Kuřim (dlouhodobá kon-

cepční práce s ročníkem 2002, jeho družstvo vede soutěž okresního pře-
boru, nadstandartní přístup při sportovní činnosti.)

(bez fotografie)

Čestné uznání
Ludvík Svoboda 

– FC Kuřim kopaná (dlouhodobá práce v klubu od roku 1965 v 
různých funkcích oddílu)

Sportovec klubu
Vojtěch Valenta 

 -  FC Kuřim kopaná mladší dorost (příkladný přístup k zápasové-
mu a tréninkovému procesu, hráč mladšího dorostu výkonnostně nastu-
puje za starší dorost)

Michaela Schnirchová  
- DDM HIPPO Kuřim volejbal dorostenky (juniorky – krajský 

přebor 8. Místo, kadetky – krajský přebor 5. Místo, kvalifikace na bea-
chvolejbalové MČR – základní skupina)

(bez fotografie)

Mimořádná kategorie
Halová Nikola, Dohnalová Sabina, Neumanová Julie, Ušel 

Patrik  
–  street dance ve skupině Magic Free Group (1. Místo na ME ve 

Slovinsku, 1. Místo na MS v Německu, 1. místo na MČR, 1. Místo na 
mistrovství Jižní Moravy a Moravy,  taneční skupina roku 2012)

Mimořádná kategorie
Martin Gbelec 

– motorsport za klub MG Racing Team kategorie MINI GP 100 
(mistr Evropy, mistr ČR, 3. místo v mistrovství Německa)

(bez fotografie)
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Házenkáři atakovali postup 
do první ligy

V dubnu se házené Kuřimi výsledkově velmi dařilo. O překva-
pení druhé ligy se letos dlouho staral A-tým mužů, když čtyři kola 
před koncem byli právě kuřimští házenkáři posledním rivalem br-
něnských Bohunic v boji o postup do první ligy. Zatímco A-tým je 
v letošním ročníku druhé ligy štikou soutěže, dorostenci se i přes 
znatelný herní pokrok stále pohybují na konci tabulky druhé ligy 
své kategorie. Parádní sezónu mužů dosud dobře doplňují žákovská 
družstva, která zaznamenala výsledková zlepšení.

Minižáci úspěšně na interligovém turnaji
Trenér minižáků Zdeněk Dupal postavil do interligového turnaje v 

Novém Veselí dva týmy. Družstvo Kuřimi „A“ mezi staršími přípravkami 
obsadilo výborné 6. místo ze šestnácti zúčastněných družstev. Vítězem 
turnaje se stalo Nové Veselí, před Újezdem u Brna a Kutnou Horou. Před 
Kuřimí se umístila slovenská družstva ze Stupavy a Sence. Základní skupi-
nu naši hráči přitom zcela ovládli, když postupně porazili Havlíčkův Brod 
A 13:4, Senec A 10:5 a Stupavu A 11:6. O postup do semifinále bohužel 
prohráli s Kutnou Horou 10:6 díky horší obraně. Kutná Hora měla navíc 
věkově starší hráče. Ve skupině o 5. až 8. místo porazil A-tým nejprve 
Dolní Cerekev 12:9, a pak prohrál se Sencem A 12:6. V posledním utkání 
již sehrála roli únava z kvalitně obsazeného a fyzicky náročného turnaje. 

Sestava minižáků “A”: Paraska, Šigut, Dupal, Fojtík, Horák, Křivá-
nek, Barták, Hirš.
 

V kategorii mladších přípravek se družstvo Kuřimi “B” stalo pře-
kvapením turnaje. Naši nejmenší obsadili výborné 4. místo z třinácti 
zúčastněných týmů. Družstvo se prezentovalo pestrou útočnou hrou s 
dobrou obranou, kde výborně zachytal v rozhodujících zápasech brankář 
Ondra Schindler. Tým Kuřim B obsadil v základní skupině druhé místo 
s těmito výsledky: Kutná Hora B 15:10, Senec B 7:10, Prostějov 6:13, 
Stupava B 15:6.  Výsledky ve skupině o 4. až 6. místo: Ivanka pri Dunaji 
B 8:6,  Velká Bystřice 8:7. Celkové prvenství získal házenkářský potěr z 
Telnice před Prostějovem. 

Sestava minižáků “B” v turnaji: Schindler, Hirš, Hromádko, Mud-
roň, Sýs V., Běhavý, Fojtík.

Přípravka opět vítězně
Přípravka se účastnila v sobotu 13. 4. turnaje v Újezdě u Brna, kde 

skončila druhá, když podlehla po velkém boji s favorizovanou Telnicí. 
Kuřim postavila do turnaje tým minižáků a tým přípravky. Naši 

nejmenší prohráli po boji v  napjatém utkání proti favoritu soutěže, druž-
stvu Telnicie A, o jednu jedinou branku, a obsadili 2. Místo před druhým 
týmem domácích, Újezdem a Bohunicemi.

Utkání byla odehrána ve stísněných podmínkách místní Sokolov-
ny, díky čemuž jsme nemohli roztáhnout hru do křídel, a Telnice nám 
zahustila střed hřiště, což neumožňovalo prosazení klíčových hráčů Hirše 
a Dupala. O střelecké překvapení se postaral náš nejmladší hráč Běhavý, 
který poprvé nastřílel soupeřům skvělých 8 branek.

Výsledky turnaje Kuřím B: Újezd u Brna 25:1, Bohunice 16:7, Tel-
nice B 15:9, Telnice A 8:9.

Sestava a branky Kuřimi B: Sýs J.  - Hirš 25, Dupal 30, Mudroň 1 

Házená

Historie házené v Kuřimi
Redakce Zlobice se omlouvá, ale z technických důvodů v tomto 

čísle Zlobice další díl historie jubilující kuřimské házené z pera pana Fran-
tiška Ondráčka nepřinášíme. Příště to napravíme.

Děkujeme za pochopení.
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jako v Bohunicích, měla naše obrana problém s pivoty soupeře a svou ne-
důsledností brněnským spojkám dovolovala zakončovat z hranice bran-
koviště. V kombinaci s nepřesnou střelbou se nekonaly žádné brankové 
hody. Výsledek první třicetiminutovky byl „pouhých“ 9:10. 

Snaha našeho týmu v druhém poločase se díky zlepšené obraně 
setkala s úspěchem a přesnější muška v útoku znamenala jednostranný 
nárůst výsledku. Během dvaceti minut bylo utkání prakticky rozhodnuto. 
Závěrečná desetiminutovka klání už se pouze dohrávala. Výsledek 20:28 
z jindy „horké půdy“ byl tak pěkným zakončením tohoto příjemného od-
poledne. Vyzdvihnout lze výkon kuřimského „matadora“ Pepy Navrátila, 
který v Brně ukázal, že rozhodně nepatří do starého železa, a dohromady 
se svým synem nastříleli do sítě soupeře krásných 12 branek. 

Sestava a branky: Paraska Michal - Navrátil Ondřej 7, Kopřiva Jan 
6, Hálek Roman 1, Mikel Jiří 4, Čermák Jiří 4, Tauš Michal 1, Kopřiva 
Vojtěch, Marek Tomáš, Paraska Miroslav, Pisařík Boris,  Navrátil Josef 5, 
Sýs Zdeněk. 
 

SK HC Tišnov - SK Kuřim 31:35 (17:16)
Ke klasickému derby mezi Tišnovem “A” a Kuřimí “B” zajíždě-

la kuřimská rezerva ve zdecimované sestavě vlivem křížících se zápasů 
kuřimského áčka i dorostu. Domácí tak museli právem předpokládat, že 
hosté z Kuřimi nemohou stačit jejich vražednému tempu, díky němuž v 
minulých zápasech trestali kuřimské zejména rychlými brejky. Jaké však 
bylo překvapení všech, když od úvodního hvizdu Kuřimští byli domácím 
rovnocenným partnerem. Kuřimští svým klasickým „umcaca stylem“ 
uspávali soupeře a po krásných kombinacích z vytvořených šancí téměř 
stoprocentně skórovali. 

Domácí se oproti tomu spoléhali na skvělého střelce Grubera, au-
tora 14 branek. Trpělivá hra kuřimských podpořená výborně chytajícím 
gólmanem Paraskou dovedla k poločasové prohře o gól. 

Ve druhé půli se vedení přelévalo na obě strany. Zvrat v utkání pak 
nastal v posledních patnácti minutách, kdy domácí zcela rezignovali na 
kolektivní pojetí hry.  Když potom hostující obrana poněkud nepatřičně 
přitvrdila muziku, bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Kuřimské béčko tak 
vybojovalo cenné vítězství.

Sestava a branky: Paraska Michal, Hálek Roman 9, Mikel Jiří 9, 
Rašovský Jiří 4, Navrátil Ondřej 3, Pisařík Boris 3, Sýs Zdeněk 3, Paraska 
Miroslav 2, Navrátil Josef. 

Áčko na jaře jede na vítězné 
vlně

SK Kuřim - TJ Sokol II Prostějov 33:29 (15:13)
Od porážky na palubovce lídra soutěže, kterou Kuřim obdržel v 

prvním jarním kole, drží skvělou vítěznou vlnu pěti utkání a už jako je-
diný tým může Bohunicím kompikovat cestu do první ligy. Tentokrát si 
kuřimští poradili se soupeřem v Hanácka, týmem Prostějova.

I přes panující slunné počasí, dorazila do sluncem přetopené haly 
slušná návštěva diváků, podporujících domácí tým. A svého rozhodnutí v 
potu tváře určitě nelitovali.

Začátek zápasu byl režii domácích, po sedmi minutách vedli o 
čtyři branky, zejména díky dobře fungující obraně, za kterou brankář 
Schwarzer doslova „uzamčel“ branku. Po svém prvním brankovém zápisu 
však začali prostějovští tlačit na pilu. Během pěti minut srovnali krok, a 
do 25. minuty se obě družstva vystřídala dvakrát ve vedení o jednu nebo 
dvě branky. Konec poločasu však vyzněl v kuřimských barvách, a do šaten 
domácí odcházeli s dvoubrankovým vedením 15:13.

Pokyny trenéra domácích Libora Kubíčka do druhé poloviny zně-
ly jednoznačně: zlepšit práci v obraně. Během deseti minut to však byli 
opět hosté, kdo vedl o jednu branku (18:19). Kuřimští však potvrdili 
jarní formu, stále bojovali o každý míč a sahali na další bodový příděl. 
Po jednoduchých kombinacích se dařilo zejména na postu spojek, které 
zakončovaly z připravených pozic, nebo dobře dohrávaly na pivoty. Do 
dvacáté minuty odskočili soupeři o čtyři branky a do závěrečné sirény už 
soupeři nedovolili přiblížit se víc než na tři branky. Dobře rozehraný dru-
hý poločas dotáhli do vítězství 33:29.

Sestava a branky:  Schwarzer Karel, Paraska Michal, Kudla Jakub 5, 
Audy Jan 7, Mylbachr Petr 6, Kopřiva Vojtěch  2, Kopřiva Jan 1, Kvasnica 

a Běhavý 8.

Minižáci na stejném turnaji díky zlepšené obraně zvítězili, a potvr-
dili roli favorita. Utkání byla hraná na venkovním hřišti - dvakrát každý s 
každým. Kuřimské družstvo všechny zápasy vyhrálo, když postupně po-
razilo týmy: Újezd u Brna 14:7 a 20:13, Bohunice 11:7 a 15:11. Střelecky 
se zaskvěl T. Barták, autor 22 branek. Sestava a branky: Horák 15, Ada-
mec 9, Barták 22, Sýs V. 10, Hirš, Dupal 3.

Mladší žáci stále třetí
SK Kuřim – Legata Hustopeče 21:16 (10:11)

Družstvo mladších žáků sehrálo, zejména po prvním poločase, vy-
rovnaný zápas s vítězným koncem. Vítezství si naši hráči zasloužili zejmé-
na za výkon ve druhém poločase. Dominoval opět střelec Ondřej Hirš, ke 
kterému se tentokrát přidal i Vojtěch Čermák a jedno z nejlepších utkání 
sehrál nebojácný Michael Moravec. Dobře zachytal i brankář Adam Kříž. 
Celkově hráči pod vedením náhradní trenérské dvojice Písařík – Paraska 
podali odpovědný a  bojovný výkon, za který si všichni zaslouží pochva-
lu.

Sestava a branky: Kříž Adam - Hirš Ondřej (12) 9, Čermák Voj-
těch (11) 9, Moravec Michael (11) 2, Novotný Jiří (12) 1, Adamec Pa-
trik, Barták Tomáš, Huvar Dominik, Paraska Michal ml. (12) a Sýs Václav 
(10). 

Tatran Bohunice - SK Kuřim 21:20 (12:9)
Družstvo mladších žáků nezopakovalo jako tým výkon z minulé-

ho kola a prohrálo na hřišti souseda v tabulce. Příčinou byl nekolektivní 
výkon, kdy se ke střelci Ondřeji Hiršovi (15 branek) nedokázali střelecky 
připojit ostatní osvědčení hráči základní sestavy. I přes zlepšený závěr se 
nepodařilo náskok soupeře z prvního poločasu zlikvidovat.

Sestava a branky: Hirš Ondřej (12) 15, Moravec Michael (11) 2, 
Horák Lukáš 1, Křivánek Jakub (12) 1, Čermák Vojtěch (11) 1, Adamec 
Patrik, Barták Tomáš, Křivánek Martin, Novotný Jiří (12), Svoboda Mar-
tin (12) a Zelený Jozef.

Sokol Nové Bránice - SK Kuřim 12:20 (4:10)
Družstvo mladších žáků se otřepalo ze zklamání po domácí prohře 

se sousedem z tabulky z minulého kola a tentokrát bez větších problémů 
zvládlo souboj s posledním týmem tabulky a připsalo si povinné vítěz-
ství. 

Sestava a branky: Hirš Ondřej 7, Čermák Vojtěch 2, Moravec Mi-
chael 6, Svoboda Martin 2, Horák Lukáš 2, Huvar Dominik 1, Novotný 
Jiří 1, Adamec Patrik, Křivánek Jakub, Paraska ml. Michal a Sýs Václav.

Starší žáci ve středu tabulky
Tatran Bohunice - SK Kuřim 23:29 (12:15)

Družstvo starších žáků mělo zápas po celou dobu ve své režii a 
dobrým kolektivním výkonem přivezli ze hřiště soupeře další cenné ví-
tězství. Zde se začíná projevovat určitá herní vyzrálost daná třemi trénin-
ky týdně v alternaci i s tréninkem dorostu.

Sestava a branky: Mikel Jiří ml. 7, Hirš Ondřej  6, Kapoun Adam  
6, Vaňous Kryštof  4, Šudák Patrik  4, Hradský Dalibor 1, Čermák Vojtěch  
1, Novotný Jiří  a Svoboda Martin.

Sokol Nové Bránice - SK Kuřim 13:18 (7:9)
Družstvo starších žáků, odehrálo vyrovnaně se soupeřem první 

poločas, rozhodující náskok získali naši hráči na začátku 2. poločasu a 
vezou si domů další, byť vzhledem k umístění soupeře v aktuální tabulce, 
povinné vítězství.

Sestava a branky: Kapoun Adam 9, Hirš Ondřej 3, Šudák Patrik 
3, Vaňous Kryštof 2, Mikel jr. Jiří 1, Hradský Dalibor, Huvar Dominik, 
Novotný Jiří, Svoboda Martin, Čermák Vojtěch. 

Rezerva dvakrát vyhrála na horké půdě
Sokol Brno IV - SK Kuřim 20:28 (9:10)

Pozdní odpoledne prosluněné dubnové neděle a hřiště brněnské-
ho Sokola IV stalo místem druhého jarního klání kuřimské rezervy. Zá-
pasy se „Čtverkou“ jsou obvykle vypjatá. I přes fakt, že domácím náleží 
poslední příčka ligové tabulky, drželi celou první polovinu krok. Stejně 
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7 Maloměřice  19    7  2  10   517:491     16
8 Telnice   19    7  2  10   484:496     16
9 Prostějov  19    7  2  10   519:545     16
10 Sokolnice  19    7  1  11   459:519     15
11 Kostelec n.H.  19    6  3  10   431:483     15
12 H.Brod  19    1  1  17   444:553       3

Veteráni připomenuli 70 let

Výročí 70 let házené v Kuřimi si připomínali účastníci turnaje veteránů 
(kategorie nad 35 let), který pořádali kuřimští házenkáři v tišnovské hale za 
účasti přizvaných družstev z házenkářskytradičních klubů z Čech, Moravy a 
Slovenska. Na dobře obsazeném turnaji tým Kuřimi (na snímku) došel až do 
finále, kde podlehl slovenské Stupavě. 

Bublina splaskne do září
Na neděli devatenáctého května od osmi hodin ráno vyhlašují há-

zenkáři brigádu na obligátní bourání a sfouknutí nafukovací haly. Během 
letošní krušné zimy ustála kritické okamžiky pod návaly sněhu. Díky včas-
nému zásahu obsluhy přečkala v mrazivém počasí také přerušení dodávek 
elektřiny. Pád pláště a zářivek na branky byl pozvolný a nebyla způsobena 
větší škoda. Uložení populární „Bubliny“ ve spolupráci s pracovníky sprá-
vy sportovního areálu a Wellness Kuřim bude trvat opět až do začátku 
měsíce září, kdy jej házenkáři opět opráší ze skladových prostor stadionu 
a útrob bazénu.

Pozvánka na házenou

Nejbližší zápasy hrané na stadionu v Kuřimi:

Sobota 18. 5. v nafukovací hale
9:00 – 13:00 hod Turnaj minižáků
14:00 hod SK Kuřim - KP Brno, 2. liga starší dorost
16:00 hod SK Kuřim - KP Brno B, 2. liga muži
18:00 hod SK Kuřim B – Hostěrádky, JM liga muži

Neděle 26. 5. na házenkářském hřišti
16:00 hod SK Kuřim B - Maloměřice B, JM liga muži
14:30 hod SK Kuřim - Maloměřice, JM liga mladší žáci

-FO-

Pavel 2, Pišťák Martin 4, Marek Tomáš2, Dlapa Michal 4 a Zelený Jan.

TJ Sokol Kostelec n.H. - SK Kuřim 26:26 (8:10)
Torzo kuřimského týmu, které v neděli vyráželo na utkání do Kos-

telce bez angínou nemocných hráčů, určitě nečekalo, že se proti zaplněné 
domácí lavičce bude zápas vyvíjet tak dobře. S pouhými dvěma hráči na 
střídání do pole a po počátečním oťukávání začal kuřimský tým diktovat 
hru. Kostelečtí se jen těžko prosazovali přes obranou zeď, zatímco Kuřim 
se trpělivou hrou dokázala v útoku prosazovat. Po celou první třicetimi-
nutovku hosté drželi mírné vedení a do šaten odcházeli s nadějným ná-
skokem 8:10.

Po přestávkových pokynech do hry, během prvních deseti minut z 
dvoubrankového náskoku již bylo branek pět. Hodně k tomu dopomohla 
obrana Kosteleckých, která působila velmi ospalým dojmem. Nechávala 
prosazovat hlavně spojky Kuřimi.

V poslední čtvrthodině utkání, však začala být na naší straně znát 
únava. Domácí bojovali o záchranu v soutěži, a tak vycítili šanci na zvrat. 
Hnání svým publikem začali branku Kuřimi zasypávat střelami ze všech 
postů. Náskok se začal ztenčovat. Na krátký okamžik se jim dokonce po-
dařilo obrátit stav utkání na svoji stranu, ale hostující hráči se o vítězství 
rvali do poslední vteřiny.

Během několika úspěšných útoků si vzali vedení zpět, a minutu 
před koncem svítilo na ukazateli skvělých 24:26. Zdálo se, že je rozhod-
nuto. Soupeř však nedal svoji kůži lacino. Navíc si po faulech vykoledoval 
přesilovku 6 na 4, a výsledek byl na vážkách.

Z postupného útoku snížili Kostelečtí na nejnižší možný rozdíl, za-
tímco z naší strany už branky nepřibyly. Poslední vteřiny utkání se dohrá-
valy na našem brankovišti. Po úspěšném obraném zákroku na nejlepšího 
domácího střelce Grulicha, už svítilo na časomíře 30:00. Domácím však 
zůstala výhoda devítimetrového hodu, na který postavili hráče, který da-
leko převyšoval kuřimskou obranou čtveřici. Obvykle z této pozice bran-
ky padají jen velice zřídka. Bohužel pro Kuřim výjimka potvrzuje pravi-
dlo a míč se od obraného bloku odrazil přesně do nepokrytého prostoru 
brány. Jeden bod jsme tak nechali radujícím se Hanákům.

Sestava a branky:  Schwarzer Karel, Mašek Filip, Audy Jan  2, My-
lbachr Petr 8, Kopřiva Vojtěch  1, Kopřiva Jan 5, Kvasnica Pavel 2. Pišťák 
Martin 7, Marek Tomáš 3, Dlapa Michal 1, Zelený Jan. Trenér Kubíček.

SK Kuřim – TJ Velké Meziříčí 28:20 ( 10:10)
Stále nemocemi deptané kuřimské družstvo nastupovalo k utkání 

s odhodláním i nadále prodloužit nepřetržitou sérii domácích vítězství, 
ale zároveň s respektem k tradičně bojovnému soupeři. 

V první polovině utkání se tyto obavy plně naplňovaly. Meziříčtí 
se po vyrovnaných prvních pěti minutách dostali do dvoubrankového 
vedení. Kuřimští až do konce poločasu stále dotahovali. Do kabin odchá-
zela obě družstva za stavu 10:10.  Největším nebezpečím pro domácí byl 
hráč Matušík, dvoumetrová pohyblivá spojka. Pro hostující tým naopak 
kuřimský levák Martin Pišťák. Obě družstva nasadila na tyto hráče osobní 
obranu.

Kuřimští hráči se lépe s touto situací srovnali, a tak v druhém po-
ločasu během deseti minut odskočili soupeři o sedm branek. V této fázi 
utkání se dařilo zvláště brankáři Karlu Schwarzerovi a rychlonohému kří-
delníku Janu Audymu, který patří k nejlepším střelcům soutěže. V dalším 
průběhu utkání ještě domácí družstvo navýšilo náskok na devět branek. 
Když hosté přešli na herní systém vše na Matušíka, měli domácí v obraně 
poloviční starosti a trenér mohl dát bez obav příležitost i nastupující do-
rostenecké omladině.  

Sestava a branky:  Schwarzer Karel, Paraska Michal,  Audy Jan  8, 
Mylbachr Petr 5, Kopřiva Vojtěch  1, Kopřiva Jan 2, Kvasnica Pavel 1. Piš-
ťák Martin 5, Marek Tomáš 1, Dlapa Michal 1, Čermák Jiří 5, Němeček 
Zdeňěk, Zelený Jan. Trenér Kubíček

-OF- 

Tabulka 2.liga mužů 
1 Bohunice  19  17  0    2   583:450    34
2 SK Kuřim   19  13  2    4   523:490   28
3 Brno B   19  12  1    6   544:538     25
4 Hustopeče  19  11  1    7   534:475     23
5 V. Meziříčí  19  10  0    9   451:466     20
6 Ivančice   19    8  1  10   476:452     17

sport - házená
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Plavání

O mokrého Emana – Prostějov
V Prostějově se letos konal 3. ročník závodů zaměřených přede-

vším na mládežnické kategorie. Přestože se jedná o relativně mladý závod, 
účastní se ho pravidelně kluby z celé České republiky (Rakovník, Pardu-
bice, Frýdek Místek atd.) i ze zahraničí (slovenská Senica). Letošní ročník 
byl vypsán celkem pro 5 věkových kategorií ročníků 2001 až 2005.

Jakub Myslivec (2004) se zúčastnil všech padesátimetrových dis-
ciplín v každém plaveckém stylu. Nejlepšího výsledku dosáhl na trati 50 
M, kde skončil na skvělém 6. místě. Na všech tratích si zlepšil svoje osobní 
rekordy. Nejvýrazněji zlepšil svůj čas na 50 VZ, když doplaval na 8. mís-
tě v čase 0:42,8. Ve stejném ročníku za náš klub plaval Václav Just, který 
zdatně doplňoval Kubovy výkony. Vašek dokonce na trati 50 Z předplaval 
Kubu a skončil v osobním rekordu na 14. místě.

Mezi dívkami ročníku 2004 se nejlépe prosadila Aneta Weinlicho-
vá na 50 M, kde doplavala na 14. místě. V disciplíně 50 VZ si pouze o 
jedno místo pohoršila a skončila na 15. místě.

 V nejmladší kategorii nás reprezentovaly Kristýna Podlucká a Te-
reza Rašková. Kristýnka doplavala ve své nejoblíbenější disciplíně 50 VZ 
na 10. místě a na 50 Z si polepšila ještě o jedno místo. Terezka naopak za-
znamenala nejlepší umístění na trati 50 M, když skončila celkově čtvrtá.

Mezi nejstaršími děvčaty jsme měli pouze jednu zástupkyni Annu 
Justovou. Anička si skvěle vedla na 100 P, když skončila 21. a nechala za 
sebou i závodnici ze Slovenska. Zúčastnila se ještě disciplín na 100 VZ a 
100 PZ, kde si výrazně zlepšila osobní rekord o 3,5 vteřiny, respektive o 
4,7 vteřiny.

Na závodech jsme si mohli poměřit síly s nejkvalitnějšími žákov-
skými plavci a plavkyněmi u nás i ze zahraničí. Naši plavci měli možnost 
ochutnat atmosféru velkých závodů a vůbec se neztratili, každý si vytvořil 
alespoň jeden osobní rekord.

 

Jakub Myslivec během závodu na 50P

10 medailí z Hodonína
Druhý dubnový víkend se konala již 28. Velká cena Hodonína za 

tradičně krásného slunečného počasí. Po dlouhé zimě počasí konečně 
připomínalo jaro, bohužel několik našich plavců ještě zachytilo zimní ne-
moci a leželo doma s angínou. I přes oslabený počet plavců jsme vyrazili 
v sestavě 15 závodníků do Hodonína.

Nejúspěšnějším reprezentantem byl Jakub Myslivec, když oba dva 
svoje starty proměnil v suverénní vítězství na tratích 100 VZ a 100 PZ. 
Další zlatou medaili vybojovala Aneta Weinlichová na 100 PZ. Polohový 
závod je v Hodoníně vždy hlavním závodem dne a plavci tak obdrželi za 
svůj výsledek kromě medailí i pohár pro vítěze hlavního závodu. Anetku 
doplnila na stupních vítězů polohového závodu Markéta Nečasová na 
druhém místě.

Stalo se prakticky již tradicí, že z Hodonína dovážíme medaile v 
kategoriích nejmladších plavců. Letos tomu nebylo jinak. Tereza Rašková 
si vyplavala na 25 P bronzovou medaili. V disciplíně 25 VZ si polepšila o 
jedno místo a skončila celkově druhá, když porazila další kuřimskou plav-
kyni Kristýnu Podluckou, která skončila o pouhé 2 desetiny vteřiny za ní 
na 3. místě. Mezi chlapci nás reprezentovali Jan Šťastný a Adam Švaňhal. 
Adam doplaval na 25 VZ pro druhé místo a Honza skončil na stříbrném 
stupni v závodě na 25 P.

O poslední individuální bronzovou medaili se postaral Václav Just 
ve své nejsilnější disciplíně 50P v osobním rekordu 55,3 vteřiny.

Zúčastnili jsme se také štafetových závodů. Bohužel náš klub byl 
oslaben o několik závodníků, ale povedlo se nám poskládat smíšenou 
štafetu 4x25 VZ pro ročník 2005 a mladší. Tuto disciplínu kuřimští zá-
vodníci zcela jednoznačně ovládli a vyhráli ve složení Švaňhal, Podlucká, 
Šťastný, Rašková. Děvčata z této štafety musela nakonec doplnit i štafetu 
pro ročník 2003/2004. Přestože bojovaly s o dva roky staršími děvčaty, 
skončily ve složení Weinlichová, Nečasová, Rašková, Podlucká na třetím 
místě na 4x50 VZ.

Ve starších kategoriích jsme letos nezískali žádnou cennou medai-
li, vždy pouze ty bramborové. Matěj Hlaváč doplaval na 100 Z na čtvrtém 
místě celkově. Kovaříková Natálie skončila také na 4. místě v disciplíně 
100 P a na sedmém místě na trati 100 VZ.

Celkově jsme si odvezli z Hodonína 2 štafetové a 8 individuálních 
medailí, z toho byla dvě vítězství v hlavních disciplínách Velké ceny Ho-
donína. Všem plavcům patří velká gratulace za dosažené výkony.

Kuřimští reprezentanti

Mezinárodní závody v Uher-
ském Brodě

Poslední dubnovou sobotu jsme zavítali na závody do Uherského 
Brodu. Celkem se závodů zúčastnilo 16 klubů, z toho 6 přijelo ze Sloven-
ska. Závody se odehrávaly ve sportovním areálu, kde se kromě aquapar-
ku nalézá zimní stadion, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Samotný 25m 
bazén je součástí aquaparku, který je velikostí velmi podobný Wellness 
Kuřim. Uherskému Brodu můžeme jenom závidět jeho 6 dráhový bazén.

Bohužel ani na tyto závody jsme nemohli vyrazit v plném počtu 
závodníků. Trápily nás především zlomeniny z posledních zimních rado-
vánek. Jako tradičně jsme měli největší zastoupení v nejmladší kategorii 
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Volejbal

Je po sezóně
Juniorky

Krajského přeboru juniorek se v sezóně 2012/2013  zúčastnilo 
11 týmů. V podzimní části juniorky DDM HIPPO Kuřim nastoupily v 
pětičlenné skupině, ve které obsadily třetí místo, které znamenalo účast v 
jarní části v první skupině. Vítěz první skupiny postupuje do I. ligy juni-
orek. V jarní šestičlenné skupině obsadily juniorky DDM HIPPO Kuřim 
páté místo, a tedy celkové páté místo v Krajském přeboru juniorek v se-
zóně 2012/2013. V soutěži odehrály 36 zápasů, v nichž 12 krát zvítězily. 
Dohromady nasbíraly 42 bodů. V soutěži nastoupilo 13 hráček. Nejvíce 
podání v soutěži zaznamenala Tereza Plíšková a to 245 podání, z nichž 
dala 50 es. Největší úspěšnost na podání měla Martina Böhmová a to 95% 
z 235 podání. Nejčastěji přihrávající hráčkou byla Tereza Vyorálková, v 
soutěži zaznamenala 332 přihrávek, z nich 57 bylo vynikajících. Nejvyšší 
úspěšnost na přihrávce měla Tereza Polášková a Tereza Vyorálková shod-
ně 88%.

V Krajském přeboru juniorek nastoupily: Martina Böhmová – ka-
pitánka, Veronika Štossová, Michaela Schnirchová, Tereza Plíšková, Tere-
za Vyorálková, Klára Netrefová, Hana Šálená, Tereza Polášková, Michaela 
Šplíchalová, Eliška Smrčková, Tereza Lípová, Kamila Smrčková, Kateřina 
Šplíchalová.

pro ročníky 2003 a mladší.
Největší naděje jsme vkládali do Jakuba Myslivce, který měl podle 

papírových předpokladů útočit na medailová umístění. Kuba si bohužel 
vybral svůj špatný den zrovna na den závodů a nepotkal se s takovou for-
mou jako o 14 dnů dříve. Přesto doplaval pro 8. místo na trati 50 M a pro 
9. místo na 100 OPZ. Ve stejné kategorii plaval Václav Just a na trati 100 
OPZ zaostal za Kubou o pouhá tři místa a skončil na krásném 12. místě. 
Bohužel ve své nejsilnější disciplíně 50 P doplatil na extrémní přísnost 
vrchního rozhodčího, když byl s dalším 4 závodníky diskvalifikován. 

Mezi starší děvčata se po delší nemoci vrátily Pavlína Trnčáková a 
Anežka Machotová. Pavlína si výrazně zlepšila svůj osobní rekord na 50 
VZ, když posunula své maximum z 0:51,9 na 0:47,4. Anežka si na stejné 
trati zlepšila svůj nejlepší výkon o 2 vteřiny, ale nejlepšího umístění do-
sáhla tradičně v disciplíně 50 Z, kde doplavala na 18. místě z celkových 
42 účastnic. V této disciplíně startovala i o rok mladší Aneta Weinlichová 
a dokázala Anežku porazit o 9 desetin. Anetce se povedlo zlepšit si svoje 
osobní maxima na všech třech tratích, kde startovala. Úspěch na znakové 
trati jenom podtrhla Markéta Nečasová, která si vylepšila svůj nejlepší čas 
o 7,7 vteřiny.  Markétka si také vylepšila všechny své osobní rekordy z 
ostatních tratí, na které nastoupila. Rašková Tereza byla druhou nejmlad-
ší účastnicí závodů, přestože startovala s o dva roky staršími děvčaty, vů-
bec se závodů nezalekla a pokračovala ve zlepšování svých nejlepších časů 
z minulých závodů.

Pro starší kategorie byly vypsány závody na 100 metrů. Mezi 
děvčaty narozenými roku 2002 nás reprezentovala Anna Justová. Na vý-
sledných časech se podepsal tréninkový výpadek z posledních 14 dnů. 
Nejvíce se Anička přiblížila časům z Prostějova na trati 100 P, kde dopla-
vala na 21. místě. V absolutně nejstarší kategorii za nás plavala Štěpánka 
Machotová, které se podařilo vylepšit si svůj nejlepší výkon na 100 VZ o 
2,5 vteřiny a doplavala na velmi dobrém 11. místě.

Přestože jsme z Uherského Brodu nepřivezli žádnou medaili, byly 
pro nás závody přínosné pro porovnání našich výkonů s nejlepšími kluby 
ze Slovenska. A v tomto porovnání jsme úspěšně obstáli. 

Pozvánka na XXII. Velkou 
cenu města Kuřimi v plavání

Srdečně zveme příznivce plavání a nejenom jeho na Velkou cenu 
Kuřimi v plavání. Závody se budou konat v sobotu 18. května v areálu 
Wellness Kuřim. Oficiální zahájení závodů proběhne v 8:15 a konec závo-
dů je plánován na 13:30.

Přijďte podpořit domácí závodníky v bojích o medaile na jednu 
z největších kuřimských sportovních akcí pro děti. Těšíme se na Vaši 
účast.

Aktuální informace o závodech naleznete na www.plaveckyklub-
kurim.cz

za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček

foto vlevo: Jakub Myslivec na 1. místě v hlavním závodu na 100 PZ
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Šachy - pozvánka

Pro příznivce královské hry bude uspořádán tradiční
Májový turnaj v super rapid šachu

Den a místo konání: neděle 19. 5. 2013  v DDM Kuřim Jungmannova        
Pořadatel turnaje: Šachový klub Kuřim 

Presentace: 8:30 – 8:45 hodin
Turnaj začíná v 9:00 hodin 

a předpokládané ukončení je plánováno na 12 hodinu.
Hrací tempo: 2 x 12 minut na celou partii
Hraje se švýcarským systémem na 7 kol. 

Losování a vyhodnocení výsledků bude zpracováváno počítačem.
Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuřimi,

všech věkových kategorií a pozvaní hráči.
Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny.

Zvlášť pak bude vyhodnocena kategorie žáků.
Výsledky turnaje budou zveřejněny v měsíčníku Zlobice.

Pořadatelé turnaje se těší na vaši účast.

Kadetky
Krajského přeboru kadetek se v sezóně 2012/2013  zúčastnilo 11 

týmů. V podzimní části soutěže obsadily kuřimské kadetky třetí postu-
pové místo v pětičlenné skupině. V jarní části tak nastoupily ve skupině 
bojující o postup do I. ligy kadetek. V jarní šestičlenné skupině nakonec 
obsadily kadetky šesté místo a celkově tedy skončily na šestém místě 
Krajského přeboru kadetek. V soutěži nastoupilo 14 hráček převážně vě-
kové kategorie žákyň. V soutěži odehrály kadetky 36 zápasů, z nichž 15 
krát zvítězily. Dohromady nasbíraly 43 bodů. Nejvíce podání v soutěži za-
znamenala Tereza Polášková a to 282 podání, z nichž dala 64 es. Největší 
úspěšnost na podání měla Veronika Polášková a Bára Lukešová a to 94%. 
Nejčastěji přihrávající hráčkou byla Kateřina Šplíchalová, v soutěži zazna-
menala 225 přihrávek, z nich 38 bylo vynikajících. Nejvyšší úspěšnost na 
přihrávce měla Kateřina Šplíchalová a to 84%.

V Krajském přeboru kadetek nastoupily: Tereza Polášková - ka-
pitánka, Michaela Schnirchová, Michaela Šplíchalová, Eliška Smrčková, 
Veronika Polášková, Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lí-
pová, Bára Lukešová, Barbora Fikesová, Simona Kahleová, Tereza Mojží-
šová, Alena Filková, Beata Olšarová.

Žákyně
Krajského přeboru žákyň se v sezóně 2012/2013  zúčastnilo 22 

týmů. V soutěži se nejčastěji účastnily žákyně III. výkonnostní skupiny, 
jednou nakoukly do II. výkonnostní skupiny a po kvalifikaci zahájily 
soutěž ve IV. výkonnostní skupině. V celkovém pořadí obsadily žákyně 
10. místo a nevybojovaly si tak účast ve finále Krajského přeboru žákyň. 
V soutěži nastoupilo za žákyně 11 hráček. Žákyně odehrály 28 zápasů, 
z nichž 13 krát zvítězily. Nejvíce podání v soutěži zaznamenala Kateři-
na Šplíchalová a to 250 podání, z nichž dala 80 es. Největší úspěšnost na 
podání měla Alena Vichtová a Barbora Fikesová a to 94%. Nejčastěji při-
hrávající hráčkou byla Kateřina Šplíchalová, v soutěži zaznamenala 153 
přihrávek, z nich 34 bylo vynikajících. Nejvyšší úspěšnost na přihrávce 
měla Barbora Fikesová a to 86%.

V Krajském přeboru žákyň nastoupily: Kamila Smrčková - kapi-
tánka, Kateřina Šplíchalová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Simona 
Kahleová, Bára Lukešová, Alena Vichtová, Alena Filková, Tereza Mojží-
šová, Lucie Tesařová, Beata Olšarová.

Pohár 7. tříd
Soutěže Poháru 7. tříd se v sezóně 2012/2013 zúčastnilo 17 týmů. 

V soutěži se nejčastěji tým účastnil III. výkonnostní skupiny, jednou se-
stoupil do IV. výkonnostní skupiny. V celkovém pořadí obsadil tým 12. 
místo a nevybojoval si tak účast ve finále Poháru 7. tříd. V soutěži v ku-
řimském týmu nastoupilo 12 hráčů a hráček. Kuřimský tým odehrál 22 
zápasů, z nichž 8 krát zvítězil. Nejvíce podání v soutěži zaznamenal Milan 
Hoplíček a to 203 podání, z nichž dal 69 es. Největší úspěšnost na podání 
měla Zuzana Rubešová a to 90%. Nejčastěji přihrávajícím hráčem byl Mi-
lan Hoplíček, v soutěži zaznamenal 149 přihrávek, z nich 16 bylo vynika-
jících. Nejvyšší úspěšnost na přihrávce měla Tereza Šancová a to 77%.

V Poháru 7. tříd nastoupili: Lucie Tesařová - kapitánka, Milan Ho-
plíček, Vít Walsberger, Tereza Šancová, Zuzana Rubešová, Tereza Bělušo-
vá, Kateřina Hrdinová, Alena Vichtová, Sára Henešová, Beata Olšarová, 
Petra Štursová, Tereza Ježková.
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První liga zůstává v Kuřimi!
Málokdo čekal po senzačním postupu našich mladých hráčů do 1. 

ligy, že se v soutěži udržíme.
Snad jen věčný optimista Pavel Krupica.
Podařilo se, protože díky práci týmu trenérů, jdou naši talenti 

rychle nahoru a v příští sezóně už to nemusí být jen o záchraně! 
Tahouny družstva byli David Němec a Jakub Křivánek, oporami 

Daniela Dumková a Martin Liška. Ale i ostatní hráči mají na skvělém 
úspěchu svůj podíl a jako tým zaslouží velkou pochvalu. To stejné platí 
pro trenéry Pavla Krupicu a Honzu Číhala, bez jejich obětavého přístupu, 
by žádný úspěch nebyl.

Konečná tabulka:
První liga družstev mladšího dorostu - skupina východ   

 Do extraligy postupuje vítěz, poslední tři družstva sestupují 
do krajských přeborů.

Foto ze zápasu se Sokolem Hošťálková. Na snímku z leva: Martin 
Liška, Lukáš Kalabis, Filip Svoboda a Daniela Dumková, vzadu sedí zády 
David Němec a Jakub Němec.

Majer J. st.

Individuální úspěchy mla-
dých kuřimských šachistů.

Nejprve jsme měli jedno zastoupeni na mistrovství ČR v kategorii 
do 10 let.

Vybojoval si ho David Němec postupem z přeboru Moravy a Slez-
ska. Nepatřil k favoritům, ale po suprovém začátku 4,5 bodů z 5 možných 
se rázem stal favoritem na medaili. Tuto roli nakonec psychicky nezvládl 
a skončil celkově sedmý, což mu ale stačilo, aby se kvalifikoval na mistrov-
ství Evropské Unie! Krásný úspěch talentovaného chlapce! Už se těšíme 
na jeho boje v rámci Evropy!

Pořadí první desítky:
1 Voříšek Jakub  CZE 7, 2 Martirosyan Ara CZE 7, 3 Glozar Petr CZE 6, 
4 Nguyen Thai Dai Vinh CZE 6, 5 Švanda Ondřej CZE 6, 6 Szotkowski 
David CZE 5, 7 Němec David CZE 5, 8 Šuráň Jan CZE 5, 9 Reljič Mi-

chael CZE 5,  10 Pavlíček Lukáš CZE 5.

David Němec provádí tah.

Ještě většího a naprosto nečekaného úspěchu krátce na to, dosáhl 
další výrazný talent našeho šachového klubu Matěj Tajovský. Zúčastnil se 
totiž renomovaného tradičního mezinárodního turnaje šachových nadě-
jí ve Frýdku-Místku. Tento turnaj hrají každoročně pravidelně žákovské 
špičky z celé Evropy. Matěj v kategorii do devíti let se postupně utkal s 
přeborníky Slovenska, Rakouska, Ruska a naší žákovskou špičkou. Na-
prosto senzačně s nimi sehrál vyrovnané partie a z 66 účastníků skončil 
na celkově skvělém 6. místě a z českých účastníků byl druhý nejlepší v 
turnaji!

Pořadí první desítky:
1  Ivlev Aleksander RUS Sachova skola Karpov - Moskva 7, 2  Morgunov 
Marc AUT Tschaturanga 6,5, 3  Pribyl Viktor CZE SK PORG Praha 6,5 
, 4  Zhukov Anton RUS Perovo chess school 6,5,  5  Dylag Emilia POL 
UKS przy SP 8 Chrzanow 6,5, 6 Tajovsky Matej CZE SK KME-DDM 
Kurim 6, 7 Mica Marek CZE Beskydska sachova skola o.s. 6,  8 Sosovicka 
Jakub SVK SK Strelec Devinska Nova Ves 5,5, 9 Nytra Ondrej CZE Bes-
kydska sachova skola o.s. 5,5, 10 Nguyen Thai Dai Vinh CZE SK Praha-
Smichov 5,5.

Svým výkonem výrazně pomohl ke třetímu místu i celku Brna v 
soutěži družstev.

Na obrázku je Matěj zachycen vpředu vlevo s vlaječkou ČR.
Předseda ŠK Kuřim Majer J. st.
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Badminton

XIV. ročník Velikonočního turnaje Miňon 
Cup v badmintonu 30.- 31. 3. 2013

 Tak jako k jaru patří rozkvetlá příroda (ovšem s výjimkou toho 
letošního), patří poslední velikonoční víkend v Moravských Knínicích 
již po léta příznivcům hry s opeřeným míčkem. Nejinak tomu bylo i ve 
dnech 30. – 31. března 2013, kdy byl uspořádán již XIV. ročník tohoto ob-
líbeného, a hojně navštěvovaného badmintonového sportovního podni-
ku. Stejně jako vloni, byl turnaj s ohledem k nárůstu zájmu hráčů rozložen 
do dvou hracích dnů. Celkem se ho zúčastnilo 19 hráčů a 1 hráčka z Brna, 
Kuřimi, Tišnova, Čebína, Rozdrojovic, Lomničky, Věžné a domácích M. 
Knínic. 

 Hráči byli rozděleni do základních skupin, ze kterých se postupo-
valo do semifinálových a následně do osmičlenné finálové skupiny. Celá 
soutěž byla potom dohrávána do celkového pořadí. Mimo soutěž se tur-
naje se zúčastnila i jedna žena – Veronika Vrbková z Věžné. 

 O dramatičnosti turnaje svědčí fakt, že žádný z hráčů finálové sku-
piny jí neprošel bez porážky, a o vítězi rozhodoval při rovnosti bodů až 
větší rozdíl vyhraných míčků. 

 Všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více než dvou desítek 
sponzorů kromě pocitu příjemně stráveného velikonočního víkendu i 
velmi hodnotné věcné ceny. 
 

Dvouhra mužů: 1. Kunc Lukáš M. Knínice, 2. Veselý Roman Ku-
řim, 3. Pleskač Patrik M. Knínice, 4. Vrbka Josef st. Věžná, 5. Kroupa Voj-
těch Věžná, 6. Hnízdil Aleš Lomnička, 7. Kohout Tomáš Tišnov, 8. Cou-
fal Martin Kuřim, 9. Bohdálek Dušan M. Knínice, 10. Slavíček Jiří Brno, 
11. Randuch Mirek Čebín, 12. Sára Pavel Brno, 13. Rohlínek Petr Čebín, 
14. Vrbka Josef ml. Věžná, 15. Kučera Marek M. Knínice, 16. Havlík Mi-
chal M. Knínice, 17. Špaček Adam M. Knínice, 18. Krebs Pavel Kuřim, 19. 
Jaroušek Radim Rozdrojovice.

Hledík I., Vojanec L

Sokolská amatérská badmintonová liga 
(SABL) www.sabl.webnode.cz

V sobotu 13. dubna 2013 v restauraci v Moravských Knínicích se 
slavnostním vyhlášením ukončil II. ročník smíšených družstev v badmin-
tonu. Dříve, než se uveřejní výsledky, chtěl bych Vás informovat, jak tento 
projekt vznikl.

Počátek soutěže se datuje ke dni 2. prosince 2010, kdy pár bad-
mintonových nadšenců v kuřimské pizzerii LA Bocca položilo základní 
kámen k této soutěži. K průkopníkům tehdy patřili manželé Jakubcovi 
(Čebín), Ladislav Pleskač (Mor. Knínice), Tomáš Vorba (Česká), Broni-
slav Melichar (Kuřim) a Pavel Vrbacký (Lelekovice). Ustanovil se výbor, 
který soutěž řídil, určila se pravidla, téměř okamžitě vznikly internetové 
stránky, které informovaly o veškerém aktuálním dění, včetně výsledků.

Začalo se hrát v lednu 2011 a tzv. nultého „zkušebního“ ročníku se 
zúčastnilo 6 týmů: Sokol Čebín, Sokol Česká, Sokol Kuřim, Sokol Lele-
kovice, Sokol Lomnička a Sokol Moravské Knínice. Z nedostatku času se 
hrálo jednokolovým systémem a po urputných bojích, kdy zápasy opa-

novaly sportovní emoce, radost z vítězství a smutek z porážek, v soutěži 
zvítězilo družstvo z Čebína.

Pro velký úspěch se organizátoři rozhodli pokračovat, ale prvnímu 
oficiálnímu ročníku předcházely bouřlivé diskuze, které přešly ke schvá-
lení pravidla, které umožňovalo start registrovaným hráčům u ČBS, a tím 
byla potlačena základní myšlenka a to soutěž amatérských hráčů. Přesto 
zvítězila touha po soutěživosti a v říjnu 2011 se zahájila soutěž, tentokrát 
s osmi družstvy. K původním šesti z nultého ročníku se přihlásila družstva 
Orel Řečkovice (okr. Brno-město) a BK Věžná (okr. Žďár nad Sázavou)

Hrálo se spravedlivějším, dvoukolovým systémem každý s každým, 
takže jedno družstvo sehrálo o víkendech v období říjen 2011 – březen 
2012 čtrnáct utkání. I tomuto ročníku nescházela dynamičnost a po vel-
kých sportovních bitvách vzešlo jako vítěz družstvo BC Lelekovice.

II. ročník, který proběhl od října 2012 do března 2013, se vůbec v 
ničem nelišil od ročníku předešlého. Opět velké diskuze při schvalování 
pravidel, opět nelítostné sportovní souboje na kurtech. Titul nejlepšího 
amatérského badmintonového týmu obhájilo BC Lelekovice, těsně násle-
dované Sokolem Moravské Knínice a Sokolem Čebín. Ukončení každého 
ročníku završilo slavnostní vyhlášení, kde bylo každé družstvo odměněno 
pohárem a také byli oceněni nejužitečnější hráči. Tyto společenské akce 
jasně dokazují, že po vychladnutí sportovních emocí se všichni mezi se-
bou dokáží perfektně bavit.

Závěrem stručného shrnutí historie a současnosti SABL bych rád 
všem účastníkům této soutěže poděkoval za předvedené výkony a repre-
zentaci svých obcí. Je až s podivem, kolik lidí si v dnešní „uspěchané době“ 
najde volný čas na sportování. Jen zasvěcení do této soutěže ví, co obnáší 
trénování a sehrání utkání během soutěžního ročníku, který trvá půl roku. 
Přes všechny problémy věřím, že tato soutěž nezanikne a dál se bude těšit 
zájmu amatérských badmintonových příznivců tohoto regionu.

Přehled dosavadních výsledků:
„O.“ ročník  zima 2011

1. Sokol Čebín, 2. Sokol Kuřim, 3. Sokol Mor. Knínice, 4. BC Lele-
kovice, 5. Sokol Česká, 6. Sokol Lomnička

Nejužitečnější hráči: 1. Jakubcová Z. (Čebín), 1. Veselý R. (Kuřim)

 „I.“ ročník podzim 2011/zima 2012 
1. BC Lelekovice,  2. Sokol Čebín, 3. Sokol Kuřim, 4. Sokol Mor. Kní-

nice, 5. Sokol Česká, 6. Orel Řečkovice, 7. Sokol Lomnička, 8. BK Věžná.
Nejužitečnější hráči: 1. Vrbková V. (Věžná), 2. Klusoňová J. (Le-

lekovice), 3. Vrbacká L. (Lelekovice); 1. Valíček R. (Čebín), 2. Tichý V. 
(Česká), 3. Veselý R. (Kuřim)

 „II.“ročník podzim 2012/zima 2013
1. BC Lelekovice, 2. Sokol Mor. Knínice, 3. Sokol Čebín, 4. BK Před-

klášteří, 5. BK Věžná, 6. Orel Řečkovice, 7. Sokol Kuřim, 8. Sokol Česká.
Nejužitečnější hráči:
1. Klusoňová J. (Lelekovice), 2. Vrbacká L. (Lelekovice), 3. Te-

sařová K. (Předklášteří); 1. Valíček R. (Čebín), 2. Veselý R. (Kuřim), 3. 
Randuch M. (Čebín)

Pavel Vrbacký – předseda SABL

Fotbal v Kuřimi - pozvánka
Sobota 4. května 16:30 Kuřim - Ráječko utkání KP mužů. Další utkání 

tohoto víkendu: Sobota: 9:00 mladší žáci FC Kuřim A – FC Ku-
řim B, 13:30 mladší přípravka FC Kuřim – Čebín, 12:00 a 14:15 
dorost starší a mladší Kuřim - M. Krumlov. Neděle 5. května 9:00 
a 10:45 žáci starší a mladší Kuřim - Řečkovice.

Středa 8. května 16:30  FC Kuřim B – Zbraslav utkání mužů
Sobota 11. května 9:00 Fotbal FC Kuřim A - Střelice mladší žáci. Další 

utkání hracího dne: 10:30 mladší žáci FC Kuřim B - Čebín, 13:30 
mladší přípravka FC Kuřim – Zastávka.

Sobota 18. května 16:30 Kuřim - Sparta KP muži. Další utkání víkendu: 
Sobota 10:00 Starší přípravka FC Kuřim - Rosice, 12:00 a 14:15 
dorost starší a mladší Kuřim - St. Lískovec. Neděle 19. května 9:00 
a 10:45 starší a mladší žáci Kuřim - ČAFC, 16:30 muži FC Kuřim 
B - Chudčice.

Sobota 25. května 10:30 mladší žáci FC Kuřim B - FC Kuřim A. Kuřim-
ské derby.
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Stolní tenis

Kuřimská laťka 2013 
25. 3. 2013 

Předpřípravka (ročník 2004 a mladší) 
Dívky: 1. Kristýna Podlucká 2005 Jungmannka 76cm, 2. Eliška 

Konečná 2005 Komenda 72cm
 Chlapci: 1. Šimon Jelínek 2004 Jungmannka 108cm, 2. Šimon 

Řehka 2004 Jungmannka 104cm, 3. Jan Škrob 2004 Komenda 91cm, 
4. Ondřej Pazourek 2005 Komenda 91cm, 5. Jakub Matula 2004 Jung-
mannka 81cm, 6. Šimon Tajovský 2007 MŠ 67cm

 Přípravka (2002-2003) 
Dívky: 1. Eva Fojtíková 2002 Jungmannka 113cm, 2. Michaela 

Blažková 2002 Jungmannka 110cm, 3. Helena Vacková 2002 Tyršovka 
100cm, 4. Zuzana Pazourková 2003 Tyršovka 95cm

 Chlapci: 1. Jan Dočkal 2003 Jungmannka 95cm, 2. Dalibor Svo-
boda 2003 Brno 95cm, 3. Jáchym Badin 2002 Tyršovka 90cm, 4. Jonáš 
Konečný 2003 Tyršovka 85cm, 5. Vojtěch Hora 2003 Tyršovka 80cm, 
6. Dalibor Dočkal 2005 Jungmannka 80cm

 Mladší žactvo (2000-2001) 
Dívky: 1. Jana Fojtíková 2000 Jungmannka 110cm, 2. Adéla Ko-

láčková 2001 Jungmannka 110cm
 Chlapci: 1. Jakub Stibal 2001 Česká 120cm, 2. Michal Moravec 

2001 Tyršovka 120cm
 Starší žactvo (1997-1999) 

Dívky: 1. Štěpánka Badinová 1999 Tyršovka 115cm
 Chlapci: 1. Tomáš Votýpka 1998 Tyršovka 135cm, 2. Jan Badin 

1997 Tyršovka 120cm

Atletika

IX. ročník Velikonočního turnaje 
ve stolním tenisu v Kuřimi

 TJ Sokol Kuřim uspořádala 6. dubna 2013 již IX. ročník Veliko-
nočního turnaje ve stolním tenisu. Tohoto závěrečného stolnětenisového 
podniku sezóny 2012/2013 se celkem zúčastnilo 31 registrovaných a ne-
registrovaných hráčů.

Systém soutěží byl zvolen jako kombinace skupinového (kdy prv-
ní dva hráči z každé skupiny postupovali) a dále vyřazovacího k.o. sys-
tému. Hráči, kteří skončili na 3. a 4. místě ve skupinách, hráli ještě kolo 
útěchy k.o. systémem.

Čtyřhry bez rozdílu registrovaných neregistrovaných hráčů byly 
potom hrány na jednu porážku.

V příjemné přátelské sportovní atmosféře bylo odehráno celkem 
81 mnohdy velmi dramatických utkání, která nakonec určila konečné po-
řadí v jednotlivých kategoriích.

Dvouhra registrovaných hráčů: 
1. Vodák Jiří Jestřebí, 2. Vojanec Libor M.Knínice, 3. Štourač Milan 

Jinačovice, 4. Daněk Milan Sokol Kuřim, 5.-8. Svejkovský Petr M.Knínice,  
Vávra Ivan Lomnička, Kočka Miroslav Sokol Kuřim, Vodák Petr Jestřebí, 
9. Štefl Vladimír Sokol Kuřim, 10. Vylášek Josef Orel Blansko, 11.-12.
Zach Jaroslav Kanice, Klimešová Zdenka Kuřim, 13.-15.Meluzín Tomáš 
Bílovice n. S., Šlezinger Aleš Sokol Kuřim, Hýsek Jaroslav Sokol Kuřim

Dvouhra neregistrovaných hráčů: 
1. Klimešová Zdenka Kuřim, 2. Strnad Michal Lelekovice, 3. Berka 

Petr Kuřim, 4. Gavanda Tomáš Kuřim, 5.-8. Sattler Milan Kuřim, Hála 
Dušan Kuřim, Štourač Libor Kuřim, Vyhlídal Jiří Kuřim, 9. Mudroň Mi-
chal Kuřim, 10. Kočková Andrea Kuřim, 11.-12.Pavlík Jaroslav Kuřim, 
Šimša Petr Kuřim

Dvouhra veteránů nad 60 let: 
1. Vávra Ivan Lomnička, 2. Kadlec Jiří Sokol Kuřim, 3. Vylášek 

Josef Orel Blansko, 4. Hrubeš Alois M.Knínice, 5. Racek Oldřich Sokol 
Kuřim, 6. Smejkal Jan Lelekovice

Čtyřhra bez rozdílu: 1. Vodák/Vodák Jestřebí, 2. Vojanec/Svej-
kovský M.Knínice, 3. Racek/Vávra Kuřim/Lomnička, Hrádek/Kadlec 
Sokol Kuřim, 5.-8. Berka/Štourač M. Kuřim/Jinačovice, Kočka/Kočková 
Sokol Kuřim, Štefl/Šlezinger Sokol Kuřim, Daněk/Gavanda Sokol Ku-
řim, 9.-12. Meluzín/Zach Bílovice/Kanice, Hýsek/Štourač L. Kuřim

 Mudroň/Sattler Kuřim, Pavlík/Šimša Kuřim
 
Poděkování patří sponzorům této akce, kteří svými věcnými nebo 

finančními dary umožnili konání této tradiční akce: KME Kuřim ing.Mi-
loš Krupica, AUTOPETR Kuřim Krejčí Petr, Sokolská župa Pernštejnská 
Tišnov, Lesák – Zeman – Váhy a pokladny, Kočka Miroslav – Hodinář-
ství, Stavebniny Mareš Kuřim, Cyklosport Veselovský, Elprum Kuřim p. 
Trubák, Žaluzie Racek, Wellness Kuřim, Jeřábková Zdena.

 L.Vojanec

Pozvánka
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sport

Příští, červnové číslo Zlobice vyjde v pátek 31. května 2013. 
Uzávěrka je v pátek 24. května, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 27. května.
Prosím o dodržení termínů.

Atletika

Šipky

Turnaj číslo 7
V sobotu 13. 4. 2013 proběhl sedmý turnaj série jedenáctého roč-

níku o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaj se konal v Klubu Poho-
da Kuřim. Zúčastnilo se 15 hráčů.Rozhodčím byla Lenka Klašková. Ten-
tokrát se bingo nepovedlo hodit nikomu, tak cena za první hozené bingo 
od sponzora turnaje ATRAKCE POHODA ve formě sportovní obuvi se 
přesouvá do dalšího turnaje.

Nejlepší ženou se stala K. Moučková, která skončila na druhém 
místě.

Výsledky turnaje č.7: 1.místo – R. Skopal, 2. – K. Moučková, 3.– 
D. Hedbávný, 4. - L. Žáček, 5.-6. – A. Humlíček a P. Cimbálník, 7.-8. – L. 
Klašková a J. Kessner atd… 

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 68, 2. J. Kessner 45, 3. P. Cimbálník 
40, 4. A. Klaška ml. 33, 5. L. Klašková 28, 6. L. Žáček 21, 7. D. Hedbávný 
20, 8. T. Sehnal 18, 9. A. Pospíšil 16, 10. F. Doležel 13.

Foto: Zleva D. Hedbávný, R. Skopal, K. Moučková
Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 

(vchod ze dvora) v sobotu 11. 5. 2013 v 19:00hod.
David Hedbávný

Úspěch na Brněnském bě-
žeckém poháru

Adéle Koláčkové, člence kuřimského atletického oddílu AK Ku-
řim, se podařilo získat pěkné druhé místo v letošním ročníku Brněnského 
běžeckého poháru. Jedná se o seriál 10 běžeckých závodů, o délce cca 1 
km, kterého se účastní děti z Brna a širokého okolí. Letos Adélka star-
tovala poprvé v kategorii mladších žákyň a v konkurenci o rok starších 
závodnic ji porazila pouze Lenka Suchá z Blanska. V minulém roce o kate-
gorii níže se jí tento pohár podařilo vyhrát a i díky dalším úspěchům letos 
získala kuřimské ocenění „Talent roku 2012“.

Přejme jí další úspěchy a především ať vydrží zdraví a sport ji dále 
baví.

Aleš Sikora

Adéla Koláčková na stříbrném stupínku.

Pozvánka na atletické akce
Neděle 12. 5. 2013 10:00 – Běh kolem Babího lomu

Letos již třetí závod Kuřimské běžecké ligy proběhne na pěkné tra-
ti kolem Babího lomu a má délku 8,7 km. Pro děti bude připraven Lidový 
běh na 2,6 km. Start obou závodů je v 10:00, prezentace od 9 hodin. Star-
tovné 30Kč je pouze pro hlavní závod.

Čtvrtek 9. 5. 2013 16:00 – Atletický čtyřboj pro děti
Jarní atletický čtyřboj pro děti, který má disciplíny 60m, dálka, mí-

ček, dlouhý běh (200-800m podle věku). Prezence na stadionu v Kuřimi 
od 15:30. Bez startovného.

Orientační závody v Kuřimi
V sobotu 25. 5. 2013 dopoledne pořádá oddíl orientačního běhu 

Lokomotiva – Ingstav Brno v Kuřimi orientační závod oblastního jiho-
moravského žebříčku. Závod proběhne v prostoru mezi ulicemi Legio-
nářskou a Tyršovou směrem k Brnu na nové mapě. Zveme i veřejnost, aby 
si zkusila orientační běh, který je sportem pro všechny generace. Mimo 
závodní tratě jsou připraveny dvě další - „P“ pro příchozí a „HDR“ pro 
rodiče s malými dětmi i s těmi v kočárku. Stačí přijít do centra závodu 
na hřiště u školy na Komenského ulici do 9:45 a přihlásit se (startovné je 
40,-Kč a 10,- za zapůjčení čipu). Pořadatelé se na vás těší.

Děkujeme  za pronájem prostor školy a hřiště a sponzorům KME 
spol. s r. o. a Čokoládovnám Fikar za sponzorské dary. 

Prosíme kuřimské obyvatele, aby nechali stojany s červenobílými 
lampiony na místě, protože jinak by závod neproběhl bez problému a prá-
ce pořadatelů by přišla nazmar.

Orientační běh

Pozvánka na Lužnici – No-
vou řeku

Sokol Kuřim nabízí volná místa na vodáckém putování po Lužnici, 
ze Suchdola nad Lužnicí do Bechyně v termínu od 30. 6. do 6. 7. V ceně 
2300,- Kč je zahrnuto zapůjčení lodí a vodáckého vybavení, poplatky za 
táboření, převoz zavazadel, doprovod sportovního instruktora a snídaně. 
Akce je vhodná i pro začátečníky a rodiče s dětmi od 6 let. Podrobné in-
formace a přihlášky na telefonu 728 928 894, nebo e-mailem na adrese: 
xkotek@seznam.cz

Miloš Kotek

Vodáci



Placená inzerce
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Nový Ford Focus 
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tel.: 602 486 331
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