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Když trávník  na stadionu rozkvetl  
aneb  sportovní  olympiáda  dětí  z mateřských škol

V pátek 7.6.2013 bylo již od časných 
ranních hodin na kuřimském stadionu živo. 
Probíhaly zde totiž poslední přípravy před 
začátkem Sportovní olympiády dětí ze všech 
mateřských škol v Kuřimi.

Po osmé hodině se k bráně stadionu 
začaly trousit skupinky rozesmátých dětí v růz-
nobarevných kšiltovkách doprovázené rodiči 
nebo učitelkami a všichni společně se řadili na 
zeleném trávníku fotbalového stadionu. V tu 
chvíli to opravdu vypadalo, jako by trávník roz-
kvetl desítkami barevných květů. Děti z každé 
školky měly totiž kšiltovky v různých barvách 

a tyhle barvy se vzájemně  mísily a  prolínaly a 
výsledný efekt byl opravdu parádní…

(Pokračování na str. 6)

Sbírka pro oblasti postižené povodně-
mi, která proběhla v Kuřimi ve dnech 5. a 6. 
června byla původně určená pro město Čer-
nošice. Nakonec však její větší část skončila 
v rukou více potřebných obyvatel Kralup 
nad Vltavou. Stejně jako finanční pomoc od 
kuřimských farníků.

Jak se říká, nejlepší pomoc je ta, která 
přijde rychle. Velice rychle zareagovalo vedení 
našeho města na poptávku na webové aplikaci 
hnutí Starostové a nezávislí, kde urgentní po-
moc poptávalo několik lokalit. Podle starosty 
Draga Sukalovského padla volba na Černošice 
právě proto, že jsou menším městem v blízkosti 
Prahy, a tím se našemu městu dost podobají. Na 
zasedání rady města pak padl návrh na zorgani-
zování sbírky hmotné pomoci a navíc ještě rada 
odhlasovala mimořádnou finanční pomoc ve 
výši 20 tisíc korun, za kterou se nakoupily po-
třebné prostředky pro úklid po povodni.

Sbírka byla vyhlášena pomocí webových 
a facebookových stránek města a také několi-
krát denně v hlášení městského rozhlasu. Sou-
časně byl zveřejněn i konkrétní seznam potřeb 
a věcí, které můžou občané donést. Od středeč-
ního rána pak začali občané nosit pomoc do 
sběrného místa, které bylo zřízeno v jedné z ga-
ráží v přízemí Městského úřadu. Do čtvrteční-
ho večera donesli obyvatelé města tolik věcí, že 

Povodňová sbírka pomohla v Černošicích 
i v Kralupech nad Vltavou

musely být zapůjčeny dvě dodávková auta, aby 
se pomoc vůbec dala odvézt. Jednu z dodávek 
nakonec zdarma zapůjčila společnost Reakce a 
druhou kuřimští dobrovolní hasiči.

Těsně před odjezdem ještě za starostou 
přišel kuřimský farář P. Adam Malczynski a do-
nesl mu finanční dar 12 700 korun, který mezi 
sebou během těch pár dní vybrali farníci z Kuři-
mi a Moravských Knínic.

Hned v pátek ráno obě auta vyrazila na 
cestu. Starosta Sukalovský, který sám nakládal 
i řídil hasičskou dodávku, po příjezdu do Čer-
nošic zjistil, že město už značnou část pomoci 
obdrželo odjinud, protože byli ve velmi kritické 
situaci a brali vše, co se jim okamžitě nabídlo. 
Po dohodě s povodňovým štábem zanechali 
na místě část pomoci, a po zjištění, že hmotná 
pomoc chybí zejména městu Kralupy nad Vlta-
vou, obě auta zamířila jejich směrem. 

(Pokračování na str. 7)
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostíny

Z města

Nový provozovatel infokanálu
RM schválila výsledek výběrového řízení 

na provozovatele kuřimského infokanálu.  Ze 
dvou účastníků výběrového řízení byla vybrá-
na společnost Vyškovská TV, s.r.o., za celkovou 
cenu 1.090.936 Kč vč. DPH, která by měla začít 
vysílat zpravodajství z Kuřimi a záznamy ze za-
sedání ZM v průběhu prázdnin.

Opravy komunikací o prázdninách
Během prázdnin budou v Kuřimi probí-

hat další opravy poničených komunikací. Jedna 
z prvních lokalit, která se bude opravovat, bude 
Podlesí. Použity budou kombinované techno-
logie. Oprava v nejbližší době čeká také křižo-
vatku u Prefy.

Začíná distribuce orientač-
ních čísel

Začíná distribuce nových orientačních 
čísel. Čísla si budou majitelé nemovitostí vy-
zvedávat až na základě písemné výzvy, kterou 
obdrží na svou adresu. Součástí nové tabulky 
bude i návod k připevnění, který najdete i v 
tomto vydání Zlobice.

Blíží se realizace chodníku 
a osvětlení za Lidlem 

RM schválila na svém červnovém zase-
dání zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu „Úprava chodníku, veřej-
ného osvětlení a odvodnění v ulici Metelkově v 
návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“. 
Dále schválila znění výzvy k podání nabídky a 
jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise.

MŠ Kuřim bude mít nové 
herní prvky do zahrad

RM také schválila zahájení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní 
zahrady“, jejíž součástí by mělo být pořízení 
nových herních prvků pro děti na zahrady pra-
covišť MŠ Kuřim. RM současně schválila znění 
výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a ná-
hradníky hodnotící komise.

Jak v Kuřimi recyklujeme
Za rok 2012 jsme v Kuřimi odevzdali k 

recyklaci celkem 27 tun a 167 kg elektrozaříze-
ní. Konkrétně šlo o 318 ks televizorů, 780 ks PC 
monitorů a 6 235 kg ostatních drobných elek-
trospotřebičů (notebooky, telefony ap.). Dle ta-
bulek společnosti Asekol to mj. znamená úspo-
ru 318 MWh elektřiny, 14 000 litrů ropy, 14 tun 
primárních surovin a 1 439 kubíků vody.

6×sš

Divoká honička
Dne 3.6.2013 byla Policii ČR ohlášena 

havárie na kruhovém objezdu v Kuřimi u OD 
Lidl. Původně neznámý řidič auto zapíchl do 
středu kruhového objezdu a z místa nehody 
utekl. 

Šetřením bylo zjištěno, že nabourané 
auto bylo pronásledováno Policií ČR z Brna. 
K pronásledování došlo poté, co se policie sna-
žila pomoci řidiči, která stál u křižovatky ulice 
Koliště a Lidická a nemohl nastartovat. Když 
přistoupila k autu, řidiči se povedlo auto nastar-
tovat, na červenou vjel do křižovatky a ujížděl. 
Policie se vydala za ním. Řidič, pohybující se 
rychlostí i 200 km/hod, policii ujel a jeho šílená 
jízda skončila na kruhovém objezdu v Kuřimi. 
Ze zdemolovaného vozidla utekl.

Díky další náhodě byl ale řidič dopaden. 
Dvě hodiny poté, co havaroval, nastoupil řidič 
zablácený a potlučený do tramvaje v Brně. Všiml 
si ho ale policista, který jel do služby. Zejména 
ho zarazily spáleniny od bezpečnostních pásů. 
Policista řidiči doporučil, aby vyhledal lékařské 
ošetření. Mladík mu sdělil, že havaroval s autem 
své matky a do nemocnice proto nemůže. Po-
licista přivolal kolegy a podezřelého mladíka 
odvezli na služebnu.

Bylo zjištěno, že mladík auto odcizil o 
den dříve. Měl pozitivní nález na OPL. Pak už 
všechny souvislosti s událostí honičky a havárie 
do sebe zapadly.

Zřejmě šli najisto
 zloději, kteří odcizili ze sklepa chaty 

ve Veverské Bítýšce dne 6.6.2013 malotraktor, 
4 kusy kompletních kol k traktoru a různé ruční 
nářadí. Majiteli vznikla škoda 63 tisíc Kč.

Oškubané auto
 Neznámý pachatel si ve dnech před 

9.6.2013 vyhlídl odstavené auto parkující před 
autoopravnou v Kuřimi. Z auta ukradl autorá-
dio, odmontoval celou přední masku i se světly 
a zadní světlomety. Majiteli vznikla škoda nece-
lých 20 tisíc Kč.

Kameny z nebe
 padaly na benzinovou stanici a dva 

rodinné domy v Čebíně dne 11.6.2013. Příči-
nou byl řízený výbuch v blízkém kamenolomu. 
Přestože ho prováděla autorizovaná firma, vý-
buch dopadl neočekávaně. Důvody jsou před-
mětem šetření.

Zachráněný stařeček
 Dne 14.6.2013 ohlásil na Policii 

ČR občan z Kuřimi postrádání svého otce. Ve 
večerních hodinách ho nenašel doma a když se 
mu podařilo otce dovolat po telefonu, otec mu 
sdělil, že je venku a jde někde po železničních 
kolejích. Rozjela se tak záchranná akce. Byla za-
měřena prostřednictvím mobilu jeho přibližná 
poloha, vlaky dostaly výzvu k pomalé jízdě a 
opatrnosti. Jeden z vlaků nakonec dědečka za-
jistil a dovezl do Kuřimi.

Zloději kovů řádí na želez-
nici

 V třech případech v měsíci červnu 
2013 ohlásili na Policii ČR zaměstnanci želez-
nice v Kuřimi krádeže kabelů a lan z mědi in-
stalovaných na železnici. Poprvé zloději odřízli 
2 kusy lan v ceně 4 tisíce Kč. V druhém případě 
odcizili 60m lana v hodnotě 10 tisíc Kč. Potřetí 
si odnesli 80m v ceně 12 tisíc Kč.

H.N.

Pozemky na náměstí
Náměstí 1. května (u Alberta) je pořád 

nedodělané. Zastupitelstvo schválilo na svém 
červnovém zasedání záměr, odprodat pozemek 
města, který tvoří proluku mezi Komerční ban-
kou a „Fikarovými domy“. Stanovilo si několik 
podmínek. Musí tam vzniknout stavba, která 
bude mít v přízemí nějaké komerční prosatory 
či služby a bude vysoká čtyři až pět poschodí. 
Musí rozumě navazovat na oba své sousedy. 
Musí za ní vzniknout parkoviště. Zájemce si 
musí připravit architektonickou studii a v ne-
poslední řadě nejméně 5.000 Kč za m2 plochy 
pozemku. A zdá se, že zájemci budou.

Metr pro Pangráce?
Majitel pozemku vedle sokolovny, pan 

Ing. Milan Pangrác, který zde právě dává sta-
vět multifunkční budovu, při zakládání stavby 
(snad) omylem přesáhl na městský pozemek 
a zastavěl na něm jeden metr čtvereční, který 
navrhl od města odkoupit za 9.000 Kč, což je v 
podstatě v souladu se smlouvou, kterou s měs-
tem uzavřel. Ukázalo se ale, že zastupitelé zřej-
mě argumentům pana Pangráce příliš nevěří, 
a nepřijali ani jeden ze tří návrhů, které městu 
předložil, nepřijali. Jak ale v tomto případě dál, 
zůstává otázkou.

Katastrální výměna
Pánové Fabík a Plašil z golfového resortu 

Kaskáda začali vyjednávat s Kuřimí a Morav-
skými Knínicem, zda by si navzájem nevymě-
nily části svých katastrů. Kaskáda totiž plánuje 
postavit ve svém resortu několik rezidencí a 
zjistila, že pozemky, které si vyhlédla, patří do 
katastru Knínic a ona by ráda měla vše v kuři-
mském katastru. Takže to vypadá tak, že se hra-
nice katastrů změní, Moravské Knínice budou 
větší a Kuřim asi zase bude mít pozemky s větší 
daňovou výtěžností.

Spolupráce se silničáři
Zastupitelstvo schválilo smlouvu, podle 

které bude město spolupracovat se Správou a 
údržbou silnic JmK při opravě průtahu městem 
od Brna na Tišnov. Smlouva, na jejímž základě 
by se mělo společně projektovat i stavět, zajis-
tí, že bude opravena nejen silnice, ale i přilehlé 
chodníky, vjezdy a parkoviště, je pro město zřej-
mě docela výhodná.

4×job
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Město Kuřim vyhlašuje 
výběrové řízení

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

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

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

Změny v dopravě
Od 9. června jezdí v sobotu nový vlak v 7:13 z Kuřimi do zastávky 

Brno-Lesná. Vlak jede také 5. července a nejede 6. července. Vlak staví ve 
všech zastávkách.
                                                                                                                           

Pozor, velká prázdninová výluka na želez-
nici v Brně

Od 13.7. do 11.8. bude přerušen provoz na železnici mezi stani-
cemi Brno-Židenice a Brno-hl. n.. Osobní vlaky ve směru Kuřim – Brno 
- Vranovice - Břeclav pojedou ze stanice Brno-Židenice odklonem bez 
zastavení až do stanice Modřice, kde bude zajištěn přestup na vlaky do/z  
Břeclavi. Pro dopravu do centra Brna bude třeba v Králově Poli přestoupit 
na tramvaj č.6, která vás doveze ke stanici Brno-hl. n. (jízdní doba cca 20 
min.). Cestující, kteří mají drážní jízdenku ji mohou použít na tramvaj č. 6 
mezi stanicemi Kr. Pole a Brno-hl.n. jen v případě, že si ji nechají potvrdit 
v železniční stanici nebo ve vlaku u průvodčího.

Rychlíky ve směru Havl. Brod – Brno budou ukončeny v Králově 
Poli.

Osobní vlaky z Blanska do Brna a Křenovic budou ukončeny v 
Brně - Židenicích. Vlaky z Křenovic do Brna a Blanska budou ukončeny 
ve stanici Brno – hl.n..

Rychlíky ve směru Praha – Pardubice – Břeclav, mezistátní rychlí-
ky a expresy budou zastavovat mimořádně v Brně–Židenicích, vlaky Ec a 
Ex též na provizorní zastávce v blízkosti autobusového nádraží Zvonařka. 
Rychlíky na lince R2 pojedou z/do Brna-Slatiny. Většina spěšných vlaků 
na lince R6 z/do Veselí nad Moravou zastaví ve Slatině, kde bude umož-
něn přestup na vlaky linky R2 do Brna-Židenic. 

Kompletní sortiment vnitrostátních jízdenek a místenek lze za-
koupit v žel. stanici Kuřim, nejbližší pokladna vydávající jízdenky do za-
hraničí je ve stanici Brno hl.n.

Od 13.7. do 11.8. budou všechny rychlíky na trati Brno – Přerov 
– Olomouc/Ostrava nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Stano-
viště náhradní dopravy bude u výpravní budovy Brno – hl.n. směr viadukt 
Křenová.

Od. 13.6. do 20.9. je výluka na trati Brno – Ivančice / Moravský 
Krumlov. Náhradní doprava je vedena po 3 linkách: 

Linka A: Brno – Silůvky – Mor. Bránice – Ivančice – Oslavany (ne-
jede přes Střelice)

        B: Střelice – Radostice – Silůvky – Mor. Bránice. Ve Střelicích 
je zajištěn přestup na vlaky linky S4 do/z Brna.

      K: Brno – Mor. Krumlov (nejede přes Střelice a Mor. Bránice).
Vlaky mezi Brnem a Střelicemi budou po dobu výluky jezdit pou-

ze po lince S4. 
Autobusy náhradní dopravy jezdí z parkoviště u křižovatky ulic 

Uhelná x Úzká, poblíž Tesca.
Vlak Velo – Podyjí, který jezdí o prázdninách každou sobotu z 

Brna do Znojma a Šatova bude odkloněn přes Břeclav a Mikulov, kde 
bude také zastavovat.

Podrobné informace zjistíte na železničních stanicích, nebo na in-
formacích IDS-Jmk: 5 4317 4317, ČD: 840 112 113.

Prázdninový režim v dopravě:
Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin na železnici i v regio-

nální autobusové dopravě nejede řada spojů, které jsou v provozu pouze 
ve dnech školního vyučování. 

Miloš Kotek 

Povinná výměna řidičských 
průkazů

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kte-
rou jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká 
těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1.1.2001  do 
30.04.2004 a musí být vyměněny do 31.12.2013. 

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

Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa    7:30-11:30     12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.:        541 422 332
                                  541 422 335  
 
E-mail:  kovar@radnice.kurim.cz
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Výhodný nákup energií bude 
i pro občany Kuřimi

Město Kuřim letos výhodně nakoupilo energie na energetické 
burze v Kladně a s podobnými nákupy počítá i v budoucnosti. Nákup 
výhodnějších energií však bude nově možný i pro občany města. Tak, 
jako v jiných městech, jim tuto možnost nabídne společnost eCEN-
TRE. Na radnici bude od září zřízeno kontaktní místo této společ-
nosti pro občany, kteří budou mít zájem o zařazení do aukcí energií. 
Čím více domácností se společně do aukce zapojí, tím levnější plyn 
nebo elektřinu mohou získat. 

V praxi probíhají elektronické aukce formou on-line dražby přes 
internet. Dodavatelé energií v těchto aukcích své nabídky stále snižují, ve 
snaze získat klienta. Výhodou e-aukce je, že dodavatelé o své klienty sou-
těží, a že mají jasně stanovené podmínky, za kterých pak vítězný dodavatel 
do domácnosti elektřinu či zemní plyn dodává. Nejenže tak mohou do-
mácnosti výrazně ušetřit, ale navíc mají jistotu transparentní smlouvy bez 
skrytých poplatků. Pro občany je tato služba bez přímých poplatků. Po-
řadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Aukční 
poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-aukci vyhraje. 

Město Kuřim se tímto rozhodlo připojit k projektu „Elektronické 
aukce pro města a obce“ a připravuje se společností eCENTRE podmín-
ky pro konání elektronické aukce pro dodávky elektrické energie a ply-
nu domácnostem na území města. Do elektronických aukcí na dodávku 
plynu a elektřiny pro obyvatele se už zapojila více než stovka měst v celé 
České republice. Například 30. dubna 2013 proběhla elektronická aukce 
v Praze 6. Účastnilo se jí 665 domácností, které díky e-aukci ušetřily do-
hromady 7,6 milionů korun. Vysoutěžený dodavatel jim teď na základě 
vyhrané aukce sníží cenu o 31 % na elektřině a 22 % na zemním plynu. 

Kontaktní místo bude v Kuřimi otevřeno od 9. září 2013 v pro-
storách Městského úřadu Kuřim. Sem budou moci občané, kteří budou 
mít o účast v aukcích zájem, předávat podklady nutné pro zařazení do 
aukce. Mezi nezbytné podklady patří smlouva se stávajícím dodavatelem 
a faktura za uplynulý rok. 

Před zahájením aukcí se dne 4. září 2013 uskuteční veřejná prezen-
tace pro občany v Kulturním domě v Kuřimi, kde budou zástupci společ-
nosti eCENTRE odpovídat na všechny otázky. 

O dalších konkrétních termínech a bližších detailech vás budeme 
informovat na webových a facebookových stránkách města Kuřimi, ve 
Zlobici, městském televizním infokanálu a všechny občany obešleme ad-
resně letáky do schránek. Informace o elektronických aukcích budou také 
na nástěnkách úřadu po celém městě a v hlášení městského rozhlasu. 

sš
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děti

placená inzerce

pozvánka

užitečné informace

Když trávník  na stadionu rozkvetl  
aneb  sportovní  olympiáda  dětí  z mateřských škol

(pokr. ze str. 1)

Olympiádu zahájila paní ředitelka Mgr. Lenka Slámová, která 
všechny přivítala, a popřála dětem mnoho úspěchů v boji o medaile. Děti 
přišli pozdravit také zástupci města  pan starosta  Ing. Drago Sukalovský  
a pan místostarosta  Jiří Koláček. Následoval slavnostní slib dětí, rozhod-
čích, zapálení olympijského ohně, vypuštění pestrobarevných balonků, 
společné verše a cvičení dětí s doprovodem hudby.

Potom  se již děti z jednotlivých MŠ rozdělily podle předem vypra-
covaného rozpisu na  stanoviště, kde na ně čekaly tyto disciplíny: skok do 
dálky z místa, hod míčkem, běh a slalom mezi překážkami. Všechny děti 
bojovaly se zápalem sobě vlastním, a každé vítězství bylo doprovázeno 
bouřlivým pokřikem a jásotem ( prohra však někdy i slzičkami). Dopo-
ledne nám všem uteklo jako voda, a než jsme se nadáli, bylo tu vyhlášení 
výsledků Olympiády.

Na stupních vítězů  se nejčastěji objevovaly děti z MŠ Brněnská, 
které si také odnesly nejvíce kovových medailí. Ale ani ostatní děti neode-
šly s prázdnou. Čokoládové medaile na krku a barevné kšiltovky, které si 
odnášely domů, byly jistě dostatečnou odměnou za jejich snahu.

Vždyť stále platí :  „Není  důležité vyhrát, ale zúčastnit se …“

Skok do dálky starší děti: 1. Kocmánek Ondřej – 1,32 m (Brněnská), 2. 
Otoupalová Tereza – 1,31 m (Podlesí), 3. Lapčík David – 1,30m (Ko-
menského) a Boček Adam - 1,30m (Zborovská)
Skok do dálky mladší děti: 1. Osička David – 1,41 m (Brněnská), 2. Na-
vrátil Ondřej – 1,36m ( Brněnská), 3. Nečasová Pavlína – 1,33m (Brněn-
ská)
Běh starší děti: 1. Tajovský Šimon 1:41:52 (Zborovská), 2. Jakubec Petr – 
1:43:87 (Komenského), 3. Štěpánek Jan – 1:44:27 (Brněnská)
Běh mladší děti: 1. Osička David– 0:44:40 (Brněnská), 2. Boháč Šimon 
-0:47:93 (Brněnská), 3. Nečasová Pavlína-0:50:14(Brněnská)
Hod míčkem mladší děti: 1. Hásek Jakub – 14,10m (Brněnská), 2. Osička 
David – 12,30m (Brněnská), 3. Fikejs David – 12m (Komenského)
Hod míčkem starší děti: 1. Drešer Samuel - 17,50m (Brněnská), 2. Fia-
lová Barbora - 14,30m ( Jungmannova), 3. Lejsek Adam - 14,10 M (Br-
něnská)

Vydávání orientačních čísel
Od července začne v Kuřimi vydávání nových orientačních čísel 

vlastníkům nemovitostí. Všichni vlastníci nemovitostí budou nejprve 
osloveni dopisem, na základě kterého si mohou přijít tabulku s orien-
tačním číslem vyzvednout. Zavedením čísel orientačních nevzniká po-
vinnost měnit žádné doklady. Nejedná se o změnu adresy, nýbrž o její 
doplnění. Číslo orientační bude do příslušných dokladů, zejména občan-
ského průkazu, dopsáno u příležitosti jejich výměny z jiných zákonem 
stanovených důvodů.

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo zavedení orientačních čísel ve 
městě Kuřimi od roku 2013. Důvodem zavedení je snaha zpřehlednit znače-
ní nemovitostí ve městě tak, aby bylo možno každou nemovitost podle čísla 
orientačního snadno najít. To ulehčí především zásahy jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému (záchranky, hasiči, policie), které na ne-
přehlednost dosavadního systému a tím i prodloužení dojezdové doby u zása-
hů opakovaně upozorňovaly. Nová čísla orientační také samozřejmě umožní 
snadnější orientaci občanům a návštěvníkům města. 

Město Kuřim nechalo na své náklady vyrobit tabulky s názvem 
ulice a číslem orientačním. Tabulky budou zdarma k vyzvednutí, po ob-
držení dopisu, od 1. 7. 2013 v úřední dny nebo po předchozí telefonické 
domluvě na odboru stavebním a vodoprávním Městského úřadu Kuřim, 
p. Ošlejšková (dv. č. 209, tel. 541 422 312) nebo p. Ing. Lekešová (dv. č. 
207, tel. 541 422 314).

Povinností vlastníka nemovitosti, je připevnit tabulku s číslem ori-
entačním na svůj náklad na budovu, a to zásadně pod tabulku s číslem 
popisným tak, aby orientační číslo bylo viditelné z veřejné komunikace. 
Splníte tím nejenom svoji zákonnou povinnost, ale především ulehčíte a 
zrychlíte práci v krizových situacích zdravotníkům, hasičům a policistům, 
čímž pomůžete zvláště sobě a svým blízkým. Číslo orientační je přiděleno 
každé nemovitosti s číslem popisným. 

Postup vydávání bude po jednotlivých ulicích, úředníci budou při 
obesílání majitelů nemovitostí postupovat ze severní části města do jižní. 
Jako první budova v Kuřimi obdržela orientační číslo budova radnice.

sš
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povodně

Povodňová sbírka pomohla 
v Černošicích i v Kralupech 
nad Vltavou

(pokr. ze str. 1)

V Kralupech pomoc z Kuřimi přišla opravdu vhod a místní povod-
ňový štáb ji vděčně přijal a okamžitě začal s její distribucí mezi povodní 
postižené obyvatele. Vzhledem k nedostatku prostředků nakonec využili i 
dodávku kuřimských hasičů a starosta Sukalovský se tak přímo zapojil do 
rozdělování pomoci až do pozdního odpoledne. 

Finanční dar od kuřimských farníků předal starosta vedoucí Ob-
lastní katolické charity v Kralupech nad Vltavou, kde za něj velmi děkova-
li, a použijí jej na pomoc potřebným, které vyplavila povodeň.

Do naší uzávěrky přišlo starostovi Sukalovskému písemné podě-
kování od starosty města Černošice Filipa Kořínka za pomoc při povod-
ních, které přetiskujeme.

Pokud vás zajímá, čím vším přispěli Kuřimané z vlastních pro-
středků, sestavili jsme pro vás seznam, co všechno sbírka obsahovala: 

Humanitární sbírka pro oblasti postižené povodněmi, pořá-
daná ve dnech 5. a 6.6. 2013 na radnici města Kuřimi 

Čisticí prostředky různé (SAVO, JAR, Solvina, atd.)  278 ks
Tekuté mýdlo  128 ks
Zdravotnické potřeby (náplasti, obvazy, atd.)  258 ks 
Prací prášek  1 ks 
Kýbl:  64 ks 
Košťata a kartáče  53 ks 
Lopata  7 ks 
Motyka  2 ks 
Lopatka a smetáček:  10 ks 
Sada MOP  9 ks 
Holínky  3 páry
Nádobí  10 ks
Termoska  1 ks 
Plastové nádobí  190 ks
Kuchyňské ubrousky  10 bal.
Houbičky, více druhů  18 bal.
WC štětka  4 ks 
Látkové utěrky  270 ks
Drátěnka  9 bal. 
Hadry na zem  500 ks
Ubrousky, kapesníčky  53 ks
Pytle na odpadky, více druhů  250 ks 
Toaletní papír  380 ks 
Rukavice pracovní textilní a gumové  250 párů
Pevné mýdlo  45 ks 
Balená voda  88 ks 
Dětské pleny  2 bal. 
Krém na ruce Indulona  90 ks

Ručníky  180 ks 
Povlečení, prostěradla  77 ks 
Deky  23 ks 
Ponožky  74 párů 
Další drogistické věci  20 ks 
Porcelánové talíře  20 ks

Velké množství balených potravin (např. instantní polévky, sušená 
mléka, rýže, těstoviny, piškoty, čaje, káva, sirupy, paštiky, čokolády, další 
sladkosti a jiné).

Soňa Šmahelová
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Blíží se druhá polovina roku 2013, a je tedy dobré podívat se, 
jak je na tom město Kuřim s investičními akcemi. Přinášíme tedy pře-
hled těch nejdůležitějších investic, které byly v letošním roce dokon-
čeny, probíhají nebo se připravují pro roky příští. 

V následujícím přehledu jsou zařazeny investiční akce města Kuřim 
nebo jiných investorů, na kterých se město spolupodílí finančně. Nejde 
o přehled úplný. Vynechány jsou například opravy chodníků (probíhají 
mj. na ulici Jungmannova, připravuje se např. velká oprava v sídlišti Na 
Loučkách), opravy městských silnic, opravy v městských bytech a další 
drobnější investice. 

Tam, kde je to možné, jsou uvedeny projektové ceny a v případě 
dokončených nebo některých probíhajících staveb také ceny realizační, 
které jsou vždy, a mnohdy výrazně, nižší. Je to dáno snahou města, aby 
byla, pokud možno, jediným kritériem ve výběrových řízeních cena stav-
by. Všechny ostatní požadavky (termíny, záruky, standardy ap.) jsou dány 
jako nepodkročitelné podmínky do realizačních smluv. Není to možné a 
vhodné vždy, ve většině případů však ano a městu se tato strategie zatím 
spíše vyplácí, byť klade zvýšené nároky na odpovědné úředníky, staveb-
ní dozor ap. Ukazuje se také, že ve snaze získat zakázku za každou cenu 
občas uchazeči nabízejí cenu nereálně nízkou, ať již vlastní chybou, nebo 
vědomě s tím, že se pokusí dohodnout se na tzv. vícepracích nebo některé 
práce na stavbě ošidit. V těchto případech je ovšem nutné nebát se tako-
véto nabídky ze soutěže vyloučit. Stejně tak je u vlastní stavby nutno tvr-
dě kontrolovat kvalitu a případné práce navíc a zvýšení ceny připouštět 
jenom tam, kde je to nutné a odůvodnitelné vznikem nepředvídatelných 
okolností.

Jak je tedy na tom město Kuřim s investicemi?

Investiční akce dokončené v 
letošním roce
Rekonstrukce mostu Pod Zárubou

Šlo o výstavbu nového mostu mezi ulicemi Pod Zárubou a Na Za-
hrádkách. Starý mostek musel být z důvodu velmi špatného technického 
stavu stržen. Most byl z větší části dostavěn již v loňském roce, letos po-
kračovaly dokončovací práce. Na straně v ulici Pod Zárubou momentálně 
vzniká odpočinková zóna s atrakcemi pro děti, která by měla být dokon-
čena o prázdninách.

Projektová cena mostku byla 2 630 tisíc korun. Výběrové řízení vy-
hrála společnost Dolp s nejnižší cenou 2 350 tisíc. V průběhu prací bylo 
rozhodnuto o přidání některých bezpečnostních prvků (delší zábradlí) a 
dalších vícepracích, celkově za 217 tisíc korun.

Přechod pro chodce na ul. Legionářská u 
DDM

Cílem bylo vytvořit bezpečné místo pro přecházení velmi frekven-

Jak jsme na tom s investicemi
tované ulice v prostoru přímo před domem dětí a mládeže, tedy zvýšení 
bezpečnosti dětí. 

Rozpočtová cena byla 1 087 tisíc korun, přechod nakonec postavi-
la firma Eurovia za 883 tisíc korun a o několik týdnů dříve.

Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v 
ul. Nerudova

Osvětlení tzv. tunelu pod tratí mezi ulicemi Havlíčkova a Neru-
dova bylo nečekaně tvrdým oříškem. To, co se na počátku zdálo být po-
měrně jednoduchým úkonem, tedy zavěsit několik lamp na strop tunelu, 
se ukázalo být nemožným, respektive možným za neuvěřitelně vysokou 
cenu přes milion korun vinou poplatků za věcná břemena, požadovaných 
především Správou železniční dopravní cesty. Stejně tak se nemožné uká-
zalo vsadit světla do chodníčku v tunelu. Nakonec bylo jedinou možností 
vyměnit zábradlí nad potokem, které by se stejně muselo měnit tak do 
dvou, tří let, a zabudovat světla do madel.

Dílo vybudovala firma Elektro Plus z Brna za cenu 501 tisíc korun, 
rozpočtová cena byla 599 tisíc korun. 

Fotovoltaická elektrárna na Centru tech-
nických služeb Kuřim

Na střeše nového sídla Centra technických služeb (CTSK) byla 
vybudována malá sluneční elektrárna pro potřebu centra. Přebytky vyro-
bené energie jsou dodávány do sítě. Jmenovitý výkon elektrárny je 19.74 
kW. Projektová cena byla 1 089 tisíc korun. Elektrárnu zřídila firma Sat-
turn Holešov s nejnižší nabídnutou cenou, a to ve výši 731 tisíc korun. 
Elektrárna byla zaplacena z prostředků CTSK.

Probíhající investiční akce
Fotovoltaické elektrárny na ZŠ Tyršova a 
Jungmannova

Na střechách školních budov na Tyršově a Jungmannově ulici 
vznikají fotovoltaické elektrárny. Obě jsou o instalovaném výkonu 27,93 
kW a postavila je společnost Sunlux. Primárně bude vyrobený elektrický 
proud spotřebovávat škola, přebytky budou dodávány do sítě. Elektrárna 
na Tyršově stála 1 069 tisíc korun (rozpočtová cena byla 1 192 tisíc ko-
run). Elektrárna na Jungmannově stála 966 tisíc korun (rozpočtová cena 
1 204 tisíc korun).  Na Tyršově byla dražší, neboť bylo nutno postavit 
složitější konstrukce na uchycení panelů. 

Elektrárny byly placeny z investičních prostředků škol. Nyní jsou 
ve zkušebním provozu.
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Fotovoltaika na ZŠ Tyršova

Oprava vodní kaple Sv. Jana  
Po loňské obnově přívodu vody do kaple pokračují letos práce 

obnovou samotné kapličky a prostoru před ní. Práce provádí firma Stav 
Trading, která nabídla nejnižší cenu -382 tisíc korun (rozpočet byl 390 
tisíc korun). V průběhu prací se objevily nečekané okolnosti (problémy 
se zdivem podezdívky kapličky aj.) a je tedy pravděpodobné, že dojde ke 
zvýšení konečné ceny. Stavba by měla být dokončena v červenci proti pů-
vodně předpokládanému červnu. 

Úpravy komunikace za Lidlem 
Jde o úpravy vstupu do sídliště Díly za sv. Janem za obchodním 

domem Lidl. Součástí prací je rozšíření chodníku, zavedení veřejného 
osvětlení vč. přepojení 2 světel na parkovišti ve vlastnictví Lidlu tak, aby 
se staly součástí veřejného osvětlení města, úprava silnice, vytvoření bez-
pečného místa na přecházení pro chodce včetně speciálního přisvětlení 
a oprava pásu kanálových vpustí příčného odvodnění na začátku ulice 
Dlouhé. Projektová cena je 411 tisíc korun.

Na akci bylo v květnu vypsáno výběrové řízení, do kterého se však 
nepřihlásila žádná firma. Rada města tedy vypsala výběrové řízení znovu 
na svém druhém červnovém jednání. O výsledku budeme informovat. 

Zateplení ZŠ Komenského a MŠ Komen-
ského a Jungmannova

Po dobrých zkušenostech s provozem již zateplených základních 
škol jsme přistoupili k zateplování a opravám i dalších školských zaříze-
ní. V letošním roce jde o základní školu v budově na Komenského ulici 
(měšťanka) a mateřské školy Komenského a Jungmannova. U posledně 
jmenované budovy bylo nutno navíc před zahájením zateplovacích prací 
sanovat narušené zdivo. Práce na všech stavbách již započaly. 

ZŠ Komenského zateplí společnost Privileg Brno. Zatímco roz-
počtová cena akce je 9 800 tisíc korun, Privileg nabídl ve výběrovém ří-
zení cenu 5 256 tisíc korun. Na akci jsme získali dotaci ve výši 4 210 tisíc 
korun.

Shora: MŠ Jungmannova, MŠ Komenského, ZŠ Komenského

MŠ Komenského zateplí rovněž firma Privileg Brno, která nabídla 
nejnižší cenu, a to 3 482 tisíc korun. Rozpočtová cena byla přitom 7 100 
tisíc korun, dotace činí 3 040 tisíc korun.

MŠ Jugmannova zateplí společnost Vispo z Kyjova, která zvítězila 
s cenou 3 082 tisíc korun. Rozpočtová cena byla 6 800 tisíc korun, dotace 
1 940 tisíc korun.

Zavedení orientační čísel 
Najít v Kuřimi dům podle adresy zatím není nijak jednoduché. 

Domy jsou totiž značeny pouze čísly popisnými, které jsou přidělovány 
tak, jak se jednotlivé nemovitosti kolaudují. Často se tak vedle sebe ve 
stejné ulici vyskytují domy s čísly, které se řádově liší. To je stále předmě-
tem stížností nejenom občanů, ale především hasičů, záchranky a poli-
cistů, kteří adresu hledají někdy i několik minut. Zavedení orientačních 
čísel, jdoucích v ulici po sobě, umožnil nový výklad ministerstva vnitra, 
který říká, že nové orientační číslo je pouze doplněním adresy, nikoliv 
její změnou. Tato drobnost znamená, že po přidělení orientačního čísla 
není nutno měnit všechny doklady, pouze při nejbližší výměně z jiných 



10      ZLOBICE ročník 20, číslo 7-8/ červenec-srpen

téma čísla - investice

důvodů se číslo orientační doplní. 
Výběrové řízení na dodávku tabulek s čísly orientačními vyhrála 

slovenská firma Smalt K.A.M. ze Skalice s cenou 298 tisíc korun. Tabulky 
jsou již přes problémy firmy dodány všechny – pro nesplnění termínu je 
uplatněna smluvní pokuta 20 tisíc korun. Předány vlastníkům nemovi-
tostí budou tabulky postupně v příštích týdnech i s návodem, jak tabulku 
instalovat.

Rekonstrukce tribuny a zázemí na fotbalo-
vém stadionu – I. etapa

Tribuna fotbalového stadionu stojí již 60 let, s výjimkou zakrytí 
bývalé tribuny směrem k TOS Kuřim bez výraznější rekonstrukce. Tech-
nický stav budovy je však již velmi zanedbaný – problémy jsou s kanaliza-
cí, stavem oken, vysokou vlhkostí v objektu atd. 

V letošním roce proběhl zatím kamerový průzkum kanalizace a 
vyčištění její části tam, kde to bylo možné. Z průzkumu dále vyplynula 
nutnost opravit či vyměnit kanalizaci v části objektu a části přípojek. To 
by se mělo stát ještě letos – v letní soutěžní pauze (termín je ovšem hodně 
napjatý). 

O dalších opravách se nyní vede debata především s hlavními 
uživateli objektu – tedy místním fotbalovým oddílem. V nejbližší době 
připadá v úvahu ještě výměna oken, se kterou je však podle názoru pro-
jektantů kvůli vysoké vlhkosti nutno udělat současně zateplení budovy a 
rekuperaci s odvlhčením. Této možnosti nahrává fakt, že je nyní možno 
na tento účel získat dotaci.

Na opravy objektu tribuny stadionu je v letošním roce vyčleněno 
800 tisíc korun. 

 

Rekonstrukce radnice - 1. podlaží
V prvním podlaží byla dokončena vestavba nové podatelny a in-

formací. Současně bylo částečně rekonstruováno pracoviště odboru do-

pravy – registru vozidel. Vznikla nová čekárna a spuštěn byl číselný odba-
vovací systém pro odbor dopravy a pracoviště pasů a občanských průkazů 
ve 2. podlaží. Připravovány jsou vestavba nových přepážek pracovišť pasů 
a občanských průkazů a částečná rekonstrukce kanceláří, ve kterých sídlí 
úřad práce.

Stavbu podatelny provedla firma Privileg Brno za cenu 816 tisíc 
korun, projektová cena byla 1.204 tisíc korun. 

Investiční akce, které by 
měly být zahájeny v letoš-
ním roce
Prodloužení podchodu pod nádražím a dal-
ší úpravy nádraží ČD

Nejsledovanější stavbou tohoto roku je pro Kuřimany jistě pro-
dloužení podchodu pod nádražím ČD do severní části města a související 
úpravy podchodu, nástupišť a výpravní budovy. Jak jsme již ve Zlobici 
informovali, jde o společnou stavbu tří investorů – města Kuřim, které 
chystá vlastní prodloužení podchodu, Správy železniční dopravní cesty 
(oprava stávající části podchodu, výtahy na 2. a 3. nástupiště) a Českých 
drah (výtah na 1. nástupiště a generální oprava výpravní budovy).

Vlastní prodloužení podchodu by mohlo být zahájeno na podzim 
tohoto roku s dokončením na jaře či v létě 2014.  V současnosti jsou vy-
dána všechna potřebná stavební povolení (celkem 3) a projekt je momen-
tálně předán Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, který ho 
musí  schválit. Současně finišuje příprava výběrového řízení na stavební 
firmu, která prodloužení podchodu postaví. Protože se jedná v podstatě 
o železniční most, bude velmi důležité, aby to byla firma se zkušenostmi 
z železničních staveb. Takových je ovšem v ČR vzhledem k velkým inves-
ticím do železniční infrastruktury v posledních letech poměrně dost. Ná-
klady na tuto investici jsou plánovány ve výši 17 milionů 200 tisíc korun, 
přičemž by necelých 15 milionů měla činit dotace.

Správa železniční dopravní cesty  má na svoji část rovněž vydaná 
všechna potřebná povolení. Podle informací ze SŽDC plánují opravit stá-
vající podchod a postavit výtahy v rozmezí mezi srpnem až listopadem le-
tošního roku. Přesný termín zatím znám není, neboť je nutno tuto stavbu 
koordinovat se stavbou  prodloužení podchodu. 

Stále nejsložitější situace je s částí Českých drah. I zde je k dispo-
zici projekt a stavební povolení. České dráhy ovšem chtějí všechny vý-
pravní budovy ve svém vlastnictví, včetně kuřimské, předat do vlastnictví 
SŽDC. Důvodem je fakt, že v momentálním stavu se o řadu výpravních 
budov starají výlučně ČD, ale užívají je i jiní dopravci. SŽDC by měla 
údržbu těchto budov financovat z poplatků za užívání železniční cesty. O 
převodu zatím rozhodla správní rada ČD a schválila jej porada ekonomic-
kých ministrů vlády, ovšem definitivní rozhodnutí musí udělat celá vlá-
da. Své výhrady k převodu dal najevo ministr financí Miroslav Kalousek. 
Dá se ovšem předpokládat, že vzhledem k aktuální politické situaci bude 
schválení převodu nějakou dobu trvat. Pokud dojde k převodu budovy 
nádraží, pak by k rekonstrukci mohlo dojít v příštím roce, neboť je kom-
pletně připravena a bude ji možno financovat z evropských dotací. Zcela 
jisté to ovšem pochopitelně, není. Náhradní variantou je v případě, že se 
nebude rekonstruovat celá budova, výstavba výtahu na prvním nástupišti 
a zbudování bezbariérového přístupu do budovy a na první nástupiště. 

Rekonstrukce sportoviště ZŠ Jungmanno-
va

Nové sportoviště na ZŠ Jungmanova bude sestávat především 
z multifunkčního hřiště s povrchem z umělé trávy, sprinterské dráhy s 
tartanovým povrchem, sektoru pro skok daleký, rekonstruovaného do-
pravního hřiště, několika venkovních posilovacích strojů a dalších ven-
kovních prvků. Rekonstrukce proběhne o prázdninách, právě probíhá 
výběrové řízení na dodavatele stavby, jeho výsledek však bude známý až 
po uzávěrce. Rozpočtová cena je 6.838. 000 Kč, z došlých nabídek je však 
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patrné, že dojde k jejímu značnému snížení o více než 2 miliony korun. U 
této akce máme také zažádáno o dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod, přičemž dotace by mohla činit přibližně 40 %. O jejím 
udělení či neudělení zatím nebylo rozhodnuto.

Rekonstrukce kanalizace v ul. Hybešova
Před deseti lety povolilo město výstavbu několika nových rodin-

ných domků v horní části ulice Hybešova pod železniční tratí. V ulici 
Hybešova však nebyla v té době připojena kanalizace k čističce a splašky 
odtékaly do Mozovského potoka. Podmínkou povolení výstavby domků 
bylo, že do deseti let musí město kanalizaci rekonstruovat tak, aby od-
povídala platným předpisům. Vznikne tedy nová oddílná kanalizace, kdy 
splašková část bude napojena na čističku odpadních vod a současně bude 
opravena i komunikace na ulici Hybešova. 

Rozpočet akce je 23 968 tisíc korun, město získalo dotaci ve výši 
4 804 tisíc korun. 

Sportovní rekreační plocha Díly za Sv. 
Janem

Připravovaná sportovně rekreační plocha vznikne (tedy alespoň 
doufejme) v prostoru mezi ulicemi Dušínova a Mozovským potokem. V 
konečné fázi by na ni měla být pumptracková dráha, sportovní hřiště a 
dětské herní prvky. V první etapě, která by mohla být postavena ještě v 
letošním roce, by šlo o dráhu a hřiště – zatím s mlatovým povrchem. 

Na stavbu již byla vypracována projektová dokumentace pro 
územní řízení. To však zatím nemůže proběhnout, neboť chybí souhlas 
stávajícího vlastníka části pozemků p. Kučerovského. Ten ho vydá po 
té, co bude dokončeno územní řízení pro výstavbu několika rodinných 
domů v této lokalitě. Vydání rozhodnutí však zatím nebylo možné, neboť 
není dořešen odvod dešťové vody ze stavebních pozemků a budoucích 
staveb. 

Na akci je v letošním roce rozpočtována částka 1 500 tisíc korun.

Oprava mostu přes železnici na ul. Hybešo-
va

Z mostu ve vlastnictví města opadávají části betonové konstrukce, 
což ohrožuje vlakovou dopravu. Je nutno opravit mostní římsy, vyměnit 
stávající zábradlí za nové, rekonstruovat ochranu proti dotyku trolejí a 
provést další práce. Po dobu rekonstrukce bude most pro silniční dopra-
vu uzavřen.

Podle projektu je cena rekonstrukce mostu 3 694 tisíc korun, z 
čehož však 2 844 tisíc korun tvoří poplatky SŽDC za výluku na trati, ne-
boť není možné opravovat most za provozu vlaků. Na základě této vysoké 
částky za výluky jedná město se SŽDC o koordinaci akce s rekonstrukcí 
koleje č. 1 mezi Královým Polem a Kuřimí. Pokud se podaří práce zkoor-
dinovat, částka za výluky bude podstatně nižší. Předpokladem je zahájení 
prací ve druhé polovině roku 2013.

Rekonstrukce kotelny Popkova na multi-
funkční kulturně-společenský sál

Kotelnu pod městskou knihovnou získalo město po krachu pů-
vodního vlastníka, bývalého dodavatele tepla a teplé vody Lenoxa. V 
plánu je přestavba na multifunkční sál, který by sloužil potřebám kultury 
a spolkového života ve městě, mj. městské knihovně, společenskému cen-
tru a různým občanským sdružením. Momentálně je zpracována studie 
přestavby a hledá se konečná podoba. Práce na přestavbě by mohly začít 
ještě v letošním roce. V rozpočtu města je na akci vyčleněno 5 000 tisíc 
korun. 

 

Odbočovací pruh na Podlesí
Jde o rekonstrukci křižovatky silnice I/43 (svitavská) s připojením 

Podlesí. Vzniknou odbočovací pruhy na svitavské silnici pro oba smě-
ry (stávající od Svitav bude prodloužen a rozšířen). Jde o investici Ře-
ditelství silnic a dálnic Brno, o které město dlouhodobě jednalo. Město 
se bude na akci spolupodílet příspěvkem na nové veřejné osvětlení, a to 
částkou 200 tisíc korun. 

Autobusová zastávka Díly – směr od Brna
Podařilo se dohodnout s vlastníky sousedních pozemků tak, že 

zastávku bude možno vybudovat před kruhovým objezdem ve směru od 
Brna. V rozpočtu města je na tuto akci počítáno s 3 500 tisíci korunami. 

V současnosti se zvažuje, zda vybudovat zastávku ještě v letošním 
roce, přičemž by ji plně hradilo město, nebo ji vybudovat v příštím roce 
jakou součást plánované rekonstrukce silnice II/385 v úseku mezi kruho-
vým objezdem a Českou – UP závody. V tomto případě by ji zřejmě hradil 
investor rekonstrukce – Správa a údržba silnic JmK.

Připravované projekty se 
zahájením v roce 2014 a dal-
ších letech
Výstavba Městské sportovní haly 

Byla uzavřena architektonická soutěž na projektanta haly. Zvítězila 
v něm architektonická kancelář Cuboid z Prahy, zastupovaná Ing. arch. 
Vítem. Tato kancelář připraví projekt pro územní řízení podle optimalizo-
vaného zadání, které počítá s výškou haly 8 metrů, tribunou pro cca 200 
diváků a úměrným zázemím pro sportovce a zázemím technickým. Tyto 
parametry jsou již konečné s výjimkou výšky haly, kdy bude ještě zjištěno, 
kolik by stálo zvýšení stropu haly o metr, dva či tři. 

Náklady na stavbu včetně sítí, komunikací a parkoviště jsou od-
hadovány mezi 60 až 70 miliony korun, termín zahájení výstavby nebyl 
stanoven.

Rekonstrukce společenského a kulturního 
centra v Kuřimi

Rovněž rekonstrukce kulturního domu již zná svého projektanta – 
vítězem architektonické soutěže se stal brněnský atelier Arch Design, za-
stoupený Ing. arch. Rakem. Počítá se s rekonstrukcí a rozšířením stávající 
budovy tak, aby výsledkem byl velký sál (přibližně ve stávající podobě), 
malý sál s elevací (tedy stupňovitým hledištěm) a výbavou na promítání 
digitálních filmů, variabilně uspořádatelný malý sál, restaurace (přibliž-
ně v současné podobě), obřadní síň, hudební zkušebny, klubový prostor 
(např. pro mateřské centrum) a prostor pro kavárnu nebo klub. Samo-
zřejmostí jsou bezbariérové úpravy včetně výtahu pro návštěvníky a dů-
kladné odhlučnění a zateplení celé budovy. Zásadní rekonstrukcí projde 
střecha objektu, neboť stávající je nejenom zcela tepelně propustná, ale 
problematická i z hlediska stavu a únosnosti. Zvažuje se i úprava prostoru 
před kulturním domem včetně zvýšení počtu parkovacích míst. 

Náklady na stavbu se odhadují mezi 70 až 80 miliony korun, ter-
mín výstavby nebyl stanoven.

Rekonstrukce ulic Tyršova a Tišnovská 
Jde o rekonstrukci povrchu vozovky včetně lokálních oprav pod-

loží tak, aby byla snížena hlučnost a otřesy, způsobené dopravou. Akci 
financuje Správa a údržba silnic JmK, její zahájení je plánováno na rok 
2014. Předcházet ji budou opravy kanalizační a vodovodní sítě z pro-
středků Brněnských vodovodů a kanalizací a částečně města Kuřim. 

V této souvislosti město připravuje navazující opravy a úpravy, 
především rekonstrukci kabelu veřejného osvětlení, chodníků, parkovišť 
a veřejné zeleně. Momentálně se připravuje projekt těchto úprav. Odha-
dovaná cena za realizaci se pohybuje kolem 10 až 12 milionů korun.

 

Rekonstrukce ulice Legionářská vč. nám. 
Osvobození

Opět jde o rekonstrukci vozovky a související infrastruktury, ob-
dobně, jako u ulic Tyršova a Legionářská. Realizace se předpokládá v roce 
2015.
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Cyklostezka Kuřim – Lipůvka vč. obsluhy 
průmyslové zóny sever (TOS)

V letošním roce se předpokládá dokončení inženýrské činnosti a 
podání žádosti pro územní řízení. Zatím nejsou známy náklady na stavbu 
ani termín zahájení. Stavba této cyklostezky se předpokládá pouze tehdy, 
podaří-li zajistit dotace ve výši minimálně 60 % z celkové ceny díla.

Most přes Kuřimku na ul. Komenského a 
řešení dopravní situace před ZŠ Komen-
ského

Most přes Kuřimku u ZŠ Komenského je ve velmi špatném tech-
nickém stavu a bude nutno ho strhnout a nahradit novým. V této souvis-
losti chceme vyřešit také neuspokojivou dopravní situaci u ZŠ, zvláště při 
ranní špičce, kdy rodiče vozí své děti do školy automobily. 

Momentálně probíhá příprava podkladů pro zadání projektu. 
Cena ani termín realizace nejsou známy. 

Okružní křižovatka Podlesí - ul. Šmeralova
Na Podlesí je nutno vyřešit problém s bezpečným otáčením auto-

busů hromadné dopravy. Pokud se tak nestane, hrozí koordinátor IDS, 
společnost Kordis, ukončením zajíždění autobusů na Podlesí s tím, že 
obsluha Podlesí bude zajištěna pouze ze zastávky na silnici I/43. Problém 
by nejlépe vyřešila stavba kruhového objezdu a parkovacích odstavných 
zálivů. Další výhodou kruhového objezdu je zklidnění dopravy po příjez-
dové komunikaci.

Momentálně je zpracována dokumentace pro územní řízení. Počí-
tá se s výstavbou v roce 2014 nebo 2015. 

Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u 
žel. tunelu

Jde o přechod, který je součástí projektu Bezpečná cesta do školy. 
Je zpracován prováděcí projekt. Stavební povolení nemůže být vydáno 
dříve, než budou vyřešeny majektoprávní vztahy. 

Odhadovaná cena za stavbu je 515 tisíc korun a stavba je zvažová-
na v roce 2014.

  

Rekonstrukce hřiště na Podlesí
jde o rekonstrukci stávajícího prašného šotolinového hřiště na 

Podlesí za hřiště s bezprašným povrchem. Protože o rozsahu a techno-
logii oprav se vedou spory i mezi uživateli hřiště, rozhodla rada města o 
provedení ankety na toto téma mezi obyvateli Podlesí. Ta by se měla ko-
nat v nejbližších týdnech. na jejím základě pak bude zpracován projekt. S 
výstavbou se počítá v roce 2014.

Rekonstrukce komunikace ul. na Zahrád-
kách/Bezručova

Komunikace v ulici Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť jsou dlou-
hodobě ve velmi špatném stavu. S jejich opravou se počítalo až po ge-
nerální výměně kanalizace v této lokalitě. Protože se však tuto velkou 
opravu nedaří zajistit finančně, rozhodla se rada města na jiném postupu. 
Kanalizace bude opravena pouze lokálně a současně bude opraven po-
vrch vozovky.

V letošním roce bude připraven projekt rekonstrukce ulice  Ba 
Zahrádkách a současně bude město hledat i jiné zdroje financování než 
vlastní rozpočet. Samotná rekonstrukce pak bude probíhat na etapy s tím, 
že první část by měla začít v roce 2014, nejpozději 2015.

Revitalizace zeleně v Kuřimi
Ač je v Kuřimi situace s městskou zelení vcelku dobrá co do kvan-

tity, podstatně horší je co do kvality. V mnoha případech byly vysazeny (a 
dnes jsou vzrostlé) dřeviny, které se do města nehodí (např. silně alergen-
ní). Velmi často jsou také vysazeny na špatných místech – nad kanalizací, 
kterou svými kořeny poškozují, v blízkosti stěn domů ap. V neposlední 
řadě jich bylo velké množství vysazeno před cca 50 až 60 lety a dnes jsou 
na hranici své životnosti. 

Projekt revitalizace zeleně si klade za cíl odstranit zmíněné nedo-
statky, městskou zeleň zkvalitnit. Jeho součástí je jak kácení některých 
stávajících dřevin, tak ošetření stromů a výsadba nových dřevin na měst-
ských pozemcích v intravilánu města. 

Předpokládaná cena revitalizace je 2 202 tisíc Kč a převážná část by 
měla být hrazena z dotací.

Revitalizace toku a nivy Lučního potoka
Cílem revitalizace je upravit Luční potok a jeho okolí tak, aby se 

přiblížil přírodnímu stavu a sloužil tak jako vhodné místo pro rostliny a 
živočichy, stejně jako přírodní protipovodňová překážka. Kolem Lučního 
potoka se počítá s vytvořením samostatných tůní nad rybníkem Srpek 
a výsadbu doprovodné zeleně včetně drobných objektů jako úkrytů pro 
živočichy. 

Předpokládaná cena na zhotovení je 2 257 tisíc korun. Město již 
v loňském roce podalo žádost o dotaci, ze které by měl být projekt pře-
vážně hrazen. S realizací projektu se počítá v roce 2014 s dokončením o 
rok později. 

Protierozní úpravy krajiny pod Cimperkem
Jde o protierozní a protipovodňové úpravy zemědělské krajiny pod 

kopcem Cimperk. projekt počítá s vytvořením zatravněných pásů v mís-
tech původních polních cest a s výsadbou doprovodné zeleně v lokalitě 
nad rybníkem Srpek. 

Předpokládaná cena na zhotovení je 510 458 Kč, i zde město zažá-
dalo o dotaci. Případná realizace by měla být v roce 2014 s dokončením 
2015.

Rekonstrukce prostorů a technologického 
vybavení radnice

I v příštím roce a dalších letech chceme pokračovat s úpravami bu-
dovy radnice tak, aby jak svým příjemným prostředím, tak odpovídající-
mi moderními technologiemi vzniklo zázemí pro co nejkvalitnější služby 
občanům.

V příštím roce chceme pokračovat rekonstrukcí druhého nadzem-
ního patra. Projekt zatím nebyl zpracován a známa tedy není ani realizač-
ní cena.

Optická síť Města Kuřim
Záměrem je propojit optickou sítí všechna potřebná místa ve měs-

tě, tj. objekty přímo spadající pod město, objekty městských organizací a 
místa vhodná například k umístění kamer, informačních kiosků apod. Síť 
by měla minimálně umožňovat vlastní telefonické spojení jednotlivých 
městských objektů a organizací – jedna telefonní ústředna, jejich datové 
propojení s vybudováním centrálního datového uložiště. Dále posílení 
rozvodů kabelové televize a městského rozhlasu. 

Řešení je hledáno ve spolupráci s místní firmou KME spol. s r. o. 
Kuřim, která má část sítě po městě vybudovanou.

Drago Sukalovský, foto Soňa Šmahelová
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děti

děti

došlo na naši adresu

užitečné informace

Upozornění pro řidiče
Upozorňujeme občany, že 1. 7. 2013 vstoupí v platnost zákon č. 

101/2013 (novela zákona č. 361/2000 Sb.)
Řidičů se tato novela dotkne následovně:
1. mění se věková hranice pro povinnost mít u sebe při řízení po-

sudek o zdravotní způsobilosti od lékaře – hranice se posouvá z 60 na 65 
let, další prohlídka je pak povinná v 68 letech a následně poté každé dva 
roky.

2. je stanovena povinnost podrobit se dopravně-psychologickému 
vyšetření osobám, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, které po-
zbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení ři-
dičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v záka-
zu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu 
nejméně 6 měsíců,

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo pod-
míněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se 
zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Bližší informace poskytne Městský úřad Kuřim, odbor dopravy.
Jiří Kovář
Ing.Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Kuřim
Adresa:Jungmannova 968, Kuřim 664 34
ISDS ID: 5dhbqi2IČ: 00281964, DIČ: CZ00281964E-mail: ko-

var@radnice.kurim.cz 
tel. +420 541 422 335, mob. +420 777 363 610

Pohádková cesta lesem
 Na sobotní odpoledne  8.června 2013 připravili organizátoři z 

Trampské Osady Llano Estacado za pomoci dalších ochotných kamarádů 
pro děti i s rodiči tradiční Pohádkovou cestu lesem - Kuřimskou horou, 
ovšem s menšími změnami.

 Cíl měl být původně v zámecké zahradě,  jenže z důvodu akce 
na zámku, elektronické hudby a zábavy starší omladiny, byl závěr nad čás-
tí Stínadla, nad zahradou Mařových, od kterých jsme brali el.proud, pod 
lesem na louce.

 Cesta byla plánována kolem kapličky sv. Jána, ale jelikož zde 
probíhají velké opravy a nedalo se kolem projet s kočárky ani projít, mu-
selo se jít Podhořím až k bývalému rybníku.

 Na startu u sokolovny, se každý zaregistroval, obdržel sáček na 
odměny a hned první odměnu v podobě větrových bonbónků.

 Tam už u závory čekal na děti první úkol a dva loupežníci. 
Srážet kuželku šavlí s kyblíkem na hlavě ale nechtěl každý. Všichni ovšem 
odešli se sladkou odměnou.

Dále cesta vedla do kopce kolem vodárny, kde čekali čtyři čerti 
a úkol chytit hlavu čertíka na kroužek. Když dosupěli na širokou cestu, 
museli u dvou čarodějnic házet lopatou chleba do pece, za což obdrželi 
koláč a limonádu. Také se mohli svézt na lopatě, k tomu ovšem potřebo-
vali vlastního tahouna.

Pod retranslační věží seděli Pat a Mat, každý u nich musel zatlouci 
hřebík do dřevěného špalku, za což dostal originální čokoládu Pat a Mat. 
Dále cestou narazili na Křemílka a Vochomůrku, kde si zatočili hodinami 
s jednou ručičkou a plnili úkoly - dřepy, výskoky, či běh kolem mety. Na 
hodinách nebyla kukačka, ta asi někde zrovna zanášela, ale zaskočil velký 
červený papoušek Ara.

Další kontrola s pohádkovými bytostmi byla u Bílé paní a Bezhla-
vého rytíře, kde jeho hlavou zavěšenou na provaze, sráželi děti kuželky.

Sedmá kontrola u sadu, kde se loni končilo, byla voda. Ta tekla 
hodně z lesa, ale před ní byl vytvořen látkový rybník, kde tři vodníci ne-
chávali děti na udici s nastraženou žížalou ulovit různé drobné předměty. 
Největší úspěch měly prstýnky pro děvčata, ale i jiné dárky se moc líbily.

Potom už na účastníky čekal cíl se sněhuláky, kde obdrželi camrát-

ko a děti, co šli v masce, plyšovou hračku.
V cíli si každý mohl opéci buřtíka na ohni, zaskákat v pytli, kopat 

na branku, házet kroužky nebo míčky do velkého klobouku, občerstvit se 
v baru, ležet v trávě či si zatancovat při písničkách v podání THS GASU-
KO, která hrála po celou dobu konání Pohádkové cesty.

 Přes tři sta čtyřicet dětí prošlo letošní pohádkovou cestou, ně-
kteří s maminkami, někteří i s celou rodinou. Již se šeřilo, když se všichni 
rozešli domů. Hodnocení necháme na samotných účastnících. Kde se ale 
zapomněl někdo z Městského úřadu, či z kuřimských médií nevíme. Asi 
.....

 Posunutím termínu oproti loňsku, jsme měli opět hezké po-
časí, sice cestou byla trochu voda i bláto, ale nepršelo. Pouze párkrát 
zahřmělo a bouřka se přehnala vzdáleně kolem. To když zrovna na děti 
padal bonbónový a lízátkový déšť.

 Chtěl bych z celého srdce hluboce poděkovat touto cestou 
všem, kteří pomohli pohádkovou cestu připravit, dvaatřiceti kamarádům 
na stanovištích, osadníkům, muzikantům, Kulturnímu fondu MěÚ Ku-
řim a dalším sponzorům, které není lehké v dnešní době zlákat k pomoci, 
i když je to pro děti.

 Díky panu Zd. Galuškovi - POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ, 
panu S.Sehnalovi - CAMPOS, panu M.Krupicovi - KME, paní J.Ráčkové 
- důchodkyni, panu D.Horákovi - VÝŠKOVÉ PRÁCE, paní J.ANDURY 
- MIX MAX, COUNTRY BARU na sokolovně, fi. SEBATI, fi. JAVOR, 
Kopírovacímu centru REAKCE, fi. PEPSI, panu Marešovi - STAVEBNI-
NY, paní H.Rozsypalové, panu R.Němečkovi - KLEMPÍŘSTVÍ, P.+A.
Maloňovým - Horní Loučky, panu O.Rackovi - ŽALUZIE, kamarádům z 
T.O.Bílá Pěna, panu M.Trubákovi - ELPRUM, ALBERT, panu Z.Zemano-
vi - DIGITÁLNÍ VÁHY, panu Z.Malému - POTRAVINY, panu K.Doso-
udilovi - POTRAVINY, paní Michaele Vágnerové - RESTAURACE, panu 
F.Mikšovi - STAVEBNÍ PRÁCE, panu Michalu Hanákovi.

Doufám, že jsem na nikoho nezapoměl, a že nám budou všichni 
nakloněni i příští rok. Díky.

za T.O.Llano Estacado
Mojmír - Mojša - Kohoutek

Poděkování
Děkuji touto cestou panu starostovi Ing. Sukalovskému za jeho 

rychlé, vstřícné, slušné, profesionální a hlavně lidské jednání při vyřízení 
mojí žádosti.

Je vzorným příkladem pro všechny zaměstnance radnice a staros-
tou, který občanům pomáhá, naslouchá jim a chápe je. Velmi si ho vážím, 
jsem rád, že právě město Kuřim má tak vynikajícího starostu.

Ladislav Zedníček
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pozvánka

školy

Pohádková Komenda
Kdo by nechtěl místo do školy chodit do pohádky.... A představte 

si, že dětem ze ZŠ Komenského se to na pár dní splnilo. Na konci květ-
na, tak říkajíc v předvečer svátku dětí, se budova jejich školy proměnila v 
pohádkovou zemi. Paní učitelky z prvních tříd a z družiny spolu s dětmi 
připravily pro rodiče nádhernou výstavu prací dětí na různá pohádko-
vá témata. A tak nás hned v přízemí, jen co jsme prošli branou do světa 
kouzel, přivítala veliká perníková chaloupka, o něco dále obří mraveniště 
s Ferdou mravencem a Beruškou, na schodišti dštil mohutný drak síru, 
ale naštěstí ho krotilo mnoho princů svými meči a za rohem si na nás na 
vrbičce políčilo pentličky mnoho malých vodníčků. Takovýchto koutků, 
které by směle mohly konkurovat divadelním kulisám, bylo na každém 
patře několik. Myslím, že nejeden rodič žasl nad výtvarnými dovednost-
mi dětí i učitelek a přemítal, jestli by něco takového vlastně sám ještě do-
kázal vyrobit. O nápaditosti autorů výstavy ani nemluvím.

Kromě výstavy samotné měly děti pro rodiče připravené i krátké 
představení s písničkami a hraním na flétničky. A paní učitelky připravi-
ly pro rodiče s dětmi malou soutěž s kvízovými otázkami na pohádková 
témata. Mohli jsme si tak osvěžit vzpomínky na večerníčky a pohádky z 
našeho vlastního dětství nebo třeba připomenout slovenštinu. Všem au-
torům vernisáže a celé výstavy patří veliký dík za nádherně připravenou 
akci a také obdiv za jejich obětavost.

za tábor rodičů N. Šimonová

ZŠ a MŠ Moravské Knínice 
hledá asistenta pedagoga 

pro žáka do 1. třídy základní školy.
Nástup 2. 9. 2013.  

Žádosti o zaměstnání zasílejte 
se životopisem na adresu:

info@zs-kninice.cz
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placená inzerce
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Placená inzerce

Kuřimata

KuřiMaTa
 Mateřské a rodinné centrum
      Farského 481, Kuřim

Prázdninový program

Cvičení miminek od 4 do 12 
měsíců

Pojďte společně číst dětem pohádky, zpívat písničky a říkat bás-
ničky. Trénovat rytmiku a cvičit na balónech. Pokud chcete, vezměte i 
staršího sourozence. Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 

Každý čtvrtek 15:30 – 16:15. 
Začínáme o prázdninách 4. 7. 2013. 

Nemusíte s námi být od začátku, cvičení budou pokračovat i na 
podzim a lze se zapojit i později až Vám to bude vyhovovat, nebo doros-
tete do dané věkové kategorie.

Těší se na Vás maminka Zdeňka

Prázdninové kreativní hrátky s Kuřimátky
Tvoření, kreslení, doplňovačky, šití, korálkování a další kreativní 

hrátky pro děti od cca 2 do 5 let s rodiči. 
Vstupné 30 Kč za celou rodinu, v ceně je zahrnuta i spotřeba mate-

riálu. Doporučujeme oblečení vhodné k umazání a  přezůvky.

Každé úterý 15:30-16.30. 
Začínáme 9. 7. 2013.

Lze přijít jakékoliv prázdninové úterý, nebudeme navazovat.

Od září opět otevíráme nebo nově chystá-
me tyto aktivity: 
Cvičení pro rodiče s dětmi
Tanečky s Patricií
Herna 
Kurzy keramiky pro děti (1x týdně, pátek dopoledne)
Kurzy keramiky pro dospělé (1x měsíčně, úterý večer)
Večerní výtvarné dílny
Kurzy pro těhotné, příprava k porodu
Cvičení pro ženy
Klub deskových her pro dospělé a mládež (1x týdně, čtvrtek večer)
Organizace narozeninových oslav v prostorech MRC

MRC Kuřimata 
hledá účetní pro pomoc s vedením účetnictví 

našeho občanského sdružení. 

Dále hledáme nejlépe důchodkyni nebo maminku 
na rodičovské dovolené na výpomoc s organizací aktivit 

v mateřském centru:  
dohled během aktivit, 
evidence účastníků, 
zajištění občerstvení 

a úklid prostor. 

Nejlépe 2 osoby na střídání týdenní služby. 
Nástup od září.

Obě pozice odměna dle dohody.

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

Závěrečné vystoupení dětí z kroužku Tanečky s Kuřimátky 
pod vedením Patricie Sýsové.

Shora: Nervozita před startem, Poslední instrukce, Zvědavé obecenstvo.
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život se zvířatyKuřimata

Shora: Začínáme, Šťastný konec. Domácí péče o zvracejícího 
a průjmujícího psa 

Zvracení a průjem patří mezi jedny 
z nejčastějších příznaků pozorovaných u 
psů. Mohou se vyskytovat samostatně 
nebo společně. Provází mnoho onemoc-
nění, která se u psů vyskytují.

Při zvracení dochází k vyprazdňová-
ní obsahu žaludku dutinou ústní. Při průj-
mu zvíře vylučuje větší množství většinou tekuté, nebo řidší stolice. Často 
je to doprovázeno zvýšenou frekvencí odchodu stolice. 

Zvracení a průjem mohou být způsobeny řadou různých faktorů. 
Patří mezi ně např. příliš rychlý příjem krmiva, příjem většího množství 
krmiva, pozření hůře stravitelného, zkaženého jídla, nebo odpadků. Dále 
mohou průjem a zvracení způsobovat různé infekce, a to jak bakteriální, 
virové, nebo parazitární, jakož i systémové problémy, jako je rakovina, 
cukrovka, zánět slinivky břišní, onemocnění ledvin nebo jater. 

Při zvracení a průjmu dochází k extrémní ztrátě tekutin, což vede 
k dehydrataci, dochází k poruše rovnováhy elektrolytů, acidobazické rov-
nováhy a ztrátě jiných látek důležitých pro organismus. 

Co může majitel pro své zvíře udělat doma jako první pomoc při 
průjmu?

Jako první krok je důležité nechat psa vylačnit, a to zhruba 4 – 6 
hodin. Poté můžete psovi nabídnout nejdříve malé množství tekutiny. Je 
vhodné psovi dát na pití černý, nebo heřmánkový čaj s hroznovým cuk-
rem, a to po lžičkách. Příjem tekutin je u zvracejícího a průjmujícího psa 
zásadní. Pokud pes nezvrací, může se mu nabídnout nějaká dietní strava. 
Při průjmových onemocněních se doporučuje psovi nějakou dobu dávat 
vařená strava. Jako velmi vhodné se jeví podávání rýže, těstovin, nebo va-
řených brambor s kuřecím, králičím, nebo rybím masem. Krmení může 
být obohaceno např. o vařenou mrkev. Na trhu se vyskytuje i větší množ-
ství komerčně vyráběných diet určených pro psy s průjmem a zvracením. 
Důležité je dodržet pravidlo – malé dávky několikrát denně. Trávicí trakt 
psa je tak zatěžován postupně. 

Z léků, které někteří majitelé mají doma v lékárně, se dá při prů-
jmových stavech použít Smecta, nebo živočišné uhlí a probiotika. Dávko-
vání je ale vhodné prokonzultovat s veterinárním lékařem. 

Pokud dojde po těchto krocích k úpravě zdravotního stavu, na 
dietní stravě se zvíře nechává zhruba 2 – 3 dny. Poté se postupně vrací 
k původní stravě, a to tak, že první den se 1/3 dietní stravy nahradí pů-
vodním typem krmiva, za dva dny se poměr upraví půl na půl, po dalších 
dvou dnech se dává 1/3 dietní stravy a 2/3 původní. Takto je nutno se 
postupně vrátit k původní stravě. Při náhlé změně krmení by se průjmové 
stavy mohly opět vrátit. 

V případě, že nedochází ke zlepšení zdravotního stavu zvířete, je 
nutno navštívit veterinárního lékaře. Ten provede důkladné klinické vy-
šetření včetně anamnézy, zjištění, kdy problém nastal, jak dlouho trvá, 
co zvíře požilo před objevením se problémů, kdy bylo odčerveno, atd. 
Klinické vyšetření pak může rozšířit o další vyšetření, jako je např. RTG 
vyšetření dutiny břišní, ultrasonografické vyšetření dutiny břišní, bioche-
mické a hematologické vyšetření krve, vyšetření trusu. Vše v závislosti na 
celkovém zdravotním stavu zvířete. 

Terapie pak spočívá v dodání potřebných látek do těla např. for-
mou infuze, v případě bakteriální infekce vhodnou antibiotickou léčbou, 
aplikací léků zamezujících průjmu a zvracení, v případě podezření na pa-
razitární infekci vhodnou antiparazitární léčbou. Nezanedbatelnou úlohu 
hrají i látky obsahující probiotické kultury. 

Nebojte se kontaktovat Vašeho veterinárního lékaře a stav zvířete 
s ním prodiskutovat.

Klidné léto bez zdravotních problémů Vám přejí 
MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

Wellness vás zve
za sportem: 

vnitřní aquapark bude otevřen celé prázdniny denně od 9 do 21 
hodin a venkovní bazén za příznivého počasí od 9 do 20 hodin.

Nově nabízíme MULTIVSTUP do obou areálů zároveň
http://wellnesskurim.cz/nase-nabidka/koupaliste-venkovni-a-

real/akce-nabidky-novinky/630-nove-nabidneme-multivstup-vnitrni-
venkovni-areal

za kulturou:
 Plánujeme také hudební večery, za pěkného počasí na venkovní 

terase + prodloužené koupání do 22 hodin, jinak v restauraci. 
V pátek 26. 7. 2013 vystoupí Pavel Helan s Tony Žákem. 
Program na čtvrtek 29. 8. 2013  bude upřesněn.

Pozvánky
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ZUŠ

Závěr školního roku s výtvar-
ným oborem ZUŠ Kuřim

Tlapkafest, tradiční zahradní slavnost pro kuřimské děti v režii 
žáků výtvarného oboru, proběhl letos začátkem června na zahradě Zá-
kladní umělecké školy již po jedenácté a jako vždy s novým programem. 
Tradičně bylo možné si zařádit v mnoha výtvarných dílnách, vyluštit kvíz, 
přihlásit své zvířátko do soutěže krásy, ukázat, co umí, vyfotit se ve zví-
řecím kabátku, popřípadě si dát designově upravit obličej. Ale to nebylo 
zdaleka všechno; v pestré nabídce atrakcí byl velký zájem o věštění z tla-
pek, o šnečí bludiště, o zvířecí horoskopy a v nepřetržitém provozu byla i 
letos osvědčená veterinární poradna. Ve svižném tempu odpolední párty 
mladých umělců moderovaly Martina Jelínková s Veronikou Váňovou a 
protože přes nepříznivou předpověď nepršelo, všichni odcházeli s dobrou 
náladou.

Poděkování patří zvěrolékařce paní doktorce Pikulové, firmě Ing. 
Horák – Květiny a krmiva za ceny do soutěží, Centru technických služeb 
Kuřim za instalaci velkého stanu, firmě Rejthar za materiál a maminkám a 
babičkám za sladké příspěvky, bez nichž by se ani letos slavnost na zahra-
dě u kuřimské ZUŠ neobešla. 

Na závěrečném koncertě „Těšíme se na prázdniny“ naše škola oce-
nila absolventku I. cyklu Martinu Jelínkovou za aktivní a samostatnou 
práci nejen na přípravě Tlapkafestu, ale i dalších akcí našeho oboru a ab-
solventky II. cyklu Veroniku Planerovou a Veroniku Váňovou za dlouho-
letou práci ve výtvarném oboru a pozitivní příklad ostatním žákům.

Koncem června se veřejnosti představili v komorním sále ZUŠ le-
tošní absolventi Sabina Břenková, Veronika Gašparová, Martina Jelínko-
vá, Lída Oplatková, Kristýna Procházková, Mariya Slavik, Anna Strážnic-
ká, Sylvie Vodková a absolventky II. cyklu Veronika Planerová a Veronika 
Váňová. Výstava jejich závěrečných prací bude přístupná ještě na podzim 
v provozních dnech školy.

Pro kuřimské Wellness žáci výtvarného oboru vytvořili nový cyk-
lus prací „na míru“ prostorám restaurace; instalovány jsou koláže na téma 
Jako ryba ve vodě, na kterých se podíleli všichni žáci. Veřejnost je může 
vidět od konce června až do podzimu. 

Martina Magni

Absolventi Výtvarného oboru ZUŠ 2013.
vpravo: Tlapkafest 2013
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ZŠ Jungmannova

pozvánka

Náš školní poznávací zájezd, 
tentokrát do Salzburgu a 
Berchtesgadenu.

Náš letošní poznávací zájezd byl ve znamení několika událostí, kte-
ré se nám staly poprvé.

Poprvé s námi jelo několik rodičů našich žáků spolu se svými dět-
mi, poprvé vydrželo opravdu nepříznivé počasí po celou dobu zájezdu 
a poprvé jsme jeli v doposud největším počtu 52 účastníků. A jaký byl 
program? Byl bohatý, ale ne vše, co jsme měli naplánováno, se nám po-
dařilo uskutečnit. 

Vyjeli jsme 30. května hodně brzo ráno. Cesta autobusem se zdála 
dlouhá a většina z nás zpočátku dospávala časné ranní vstávání. Do Sal-
zburgu jsme dorazili kolem 10. hodiny a měla následovat prohlídka histo-
rického centra města. Ale déšť, který se spustil v okamžiku našeho příjez-
du, byl tak intenzivní, že jsme museli pozměnit naše plány a přesunout se 
do historických prostor „pod střechou“. A tak jsme nejprve navštívili palá-
cové muzeum – arcibiskupskou rezidenci, a prohlédli si nádherné vládní 
sály se starodávným nábytkem a osvětlené lustry z českého skla, stropy 
vyzdobené štukaturou a freskami, stěny s benátskými zrcadly a obrazy 
s portréty významných osobností. Potom následovala prohlídka monu-
mentální katedrály svatého Ruperta – Salzburger Dom, která pojme až 10 
000 věřících. Vyhledali jsme tam dva obrazy od českého barokního malíře 
Karla Škréty – Seslání Ducha svatého a Ukřižování. Dozvěděli jsme se, 
že katedrála byla značně poškozena během bombardování v roce 1944 a 
znovu pak postavena a otevřena v roce 1959.  

Pršet sice nepřestalo, ale i tak jsme vyjeli lanovkou na Hohens-
alzburg a prohlédli si nad městem nádhernou zachovalou historickou 
pevnost, která nebyla nikdy dobyta. Odpoledne jsme nemohli vynechat 
rodný dům W. A. Mozarta na Getreidegasse 9. Nakonec jsme za silného 
deště prošli krásným historickým jádrem města, které bylo v roce 1996 
zapsáno na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Dále 
jsme se prošli romantickými francouzskými zahradami s nejstarším am-
fiteátrem ve střední Evropě, kde nám Kamila a Anička zazpívaly, podívali 
se na zámek Mirabell a zahradu trpaslíků, ale to už nám déšť trochu začal 
ubírat naše nadšení do poznávání salzburgských památek a my se moc 
těšili na ubytování a horkou sprchu. Mládežnický hostel byl tichý a velmi 
příjemný, pokoje měly koupelnu i WC, ale postele jsme si museli povlé-
ci sami, což mnohým dělalo nemalé problémy. Na chodbách byla útulná 
zákoutí s křesílky a stolky, v nichž byly zabudované stolní hry, a tak jsme 
mohli večer společně posedět, zahrát si hry a povídat si. Byli jsme plni 
dojmů a do postelí se nám moc nechtělo. 

Ráno nás čekala vydatná snídaně a po ní nás autobus vyvezl vyso-
ko do hor na nejočekávanější část našeho výletu – Dokumentační cent-
rum v Obersalzbergu a následně tzv. Orlí hnízdo Kehlsteinhaus, bývalé 
druhé nejdůležitější místo Třetí říše nacistického Německa. Měli jsme ale 
smůlu, na místě nám v pokladně oznámili, že v ten den je bohužel další 
cesta nahoru na Orlí hnízdo uzavřena kvůli sněžení a nepříznivému poča-
sí. Naše zklamání bylo veliké, protože pro většinu z nás měla být návštěva 
Orlího hnízda hlavním bodem programu našeho zájezdu. Nicméně, i pro-
hlídka Dokumentačního centra, kde jsme se dozvěděli další podrobnos-
ti o vzniku, charakteristice a důsledcích nacismu ve 20. století byla pro 
nás přínosná. Poutavé byly autentické materiály a důmyslně vybudované 
podzemní bunkry. Návštěva byla pro nás velkým zážitkem. 

I další část programu – projížďku lodí po nejčistším evropském 
jezeře Konigssee – jsme byli nuceni změnit kvůli vytrvalému lijáku. Roz-
hodli jsme se proto sjet z hor dolů do Berchtesgadenu a projít se centrem 
malebného podhorského městečka, s augustiniánským kostelem, domy 
postavenými v typickém alpském stylu, s obchůdky s tradičními bavor-
skými kroji. 

Mezitím se nám podařilo objednat si prohlídku místního solného 
dolu Salzbergwerk, kde se sůl doluje už od roku 1517. Hned u vstupu 

jsme všichni obdrželi slušivé černé hornické kombinézy, které nám sice 
byly trochu velké, ale o to více jsme se při pohledu na sebe zasmáli. Na-
sedli jsme do vláčku s průvodčím v hornické uniformě a sfárali dolů. Če-
kalo nás hodně překvapení. Dole v dole – prudké sjezdy po dřevěných 
skluzavkách, plavba lodí ve tmě po jezírku, světelná laserová show a ve 
všech expozicích velmi poutavý výklad v českém jazyce. Dozvěděli jsme 
se vše o dobývání a zpracování soli a její cestě k nám spotřebitelům. Na 
závěr našeho putování solným dolem jsme každý dostali od našeho prů-
vodce milý dárek – krabičku pravé alpské soli místní produkce. Cestou 
k autobusu nás provázel, jak jinak, zase déšť. Když jsme nastupovali, na 
okamžik se ale mraky nad námi rozestoupily a my jsme si stihli zasněžené 
Orlí hnízdo vysoko v horách nad námi na rozloučenou vyfotografovat. 

Cesta autobusem domů uběhla poměrně rychle. Vyplnili jsme 
soutěžní kvíz, popovídali si o zážitcích, zhlédli dva filmy a v půl jedenácté 
jsme ukončili naše putování u školy v Kuřimi. Pro nás účastníky, ale i pro 
ty, kteří s námi letos nemohli být, jsme nafotili fotografie a natočili videa, 
na které se můžete podívat ve fotogalerii nebo na školním Youtube. Bude-
me se těšit, že příště pojedete s námi. Pro příští rok připravujeme zájezd 
do Anglie.   

Tamara Vacková

Keltský večer na zámku
Čtvrtek 25. července 20:00, zámek Kuřim, v předprodeji 100 Kč, 

na místě 150 Kč, předprodej Club Escape, zámek a Společenské centrum 
KD Kuřim, nám. Osvobození.

Na tři koncerty do ČR (Kuřim, Plumlov, Telč) přijíždějí v období 
keltského svátku Lughasadh dvě významné kapely. I letos začnou své tur-
né na kuřimském zámku. 

Sliotar (Irsko) - tradič-
ní účstník Keltského večera 
na zámku přijede i letos. Po 
loňském rozšíření na kvartet 
znovu v původní tříčlenné 
podobě: 

Des Gorevan: bicí, 
perkuse. Ray MacCormac: 
irské flétny - whistles, irské 
loketní dudy - uilleann pipes 
a zpěv. J.P. Kallio: kytary, bu-
zuky, kantele a zpěv. Kapela 
pochází z Dublinu a kdo loni zaváhal, má letos možnost koupit si jejich 
desku Fine Friends. Kapela vychází z kořenů tradiční irské lidové kultury 
a hraje tradicionály I vlastní skladby. Sbírá ocenění od folkloristů i rocke-
rů. K nezapomenutelnému zážitku bezesporu patří i energický projev tria 
při živých vystoupeních.

TRADISH je dánská 
skupina hrající irskou tradiční 
hudbu, která vznikla po zániku 
velmi známých Moving Cloud 
jako její přímý pokračovatel a 
všichni její členové byli někdy 
v historii MC jejími členy. Sku-
pina je z dánského města Aar-
hus a tvoří ji:  John Pilkington 
- zpěv, kytara, bouzouki,  Louise 
Ring Vangsgaard - housle, viola 

a zpěv, Brian Woetmann - bodhrán, percussion a zpěv. Tradish úspěšně 
zvládá způsoby, jak spojit staré a nové, minulost a současnost, držet hud-
bu čerstvou a živoucí. K irské hudbě přistupují s hlubokým respektem k 
jejím tradicím a zároveň do ní vnášejí originální hudební postupy a vel-
mi pozitivní optimistickou energii.  Hrají jak tradiční songy, tak i vlastní 
hudbu, od písní prověřených staletími až k těm, napsaným třeba minulý 
týden. Měli by přijet s novým albem.
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Pátek 5. července, Club Escape, zámek Kuřim
 Oldies Party DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Semtex + vodka 35 Kč. Vstup zdarma.
 Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 12. července  19:20, Club Escape, zámek Kuřim
Kuřimský běs II. - festival hororových filmů

Můžete se těšit na bohatý program, soutěž o ceny (DVD, plakáty), občerstvení včetně piva a špízů a hlavně správ-
nou horrorovou atmosféru v LETNÍM KINĚ na stylově oprýskaném kuřimském zámku! Přijďte se s námi bát 
na kuřimský zámek! Absorbujte hutnou dávku děsu a zábavy. Program 19.20 (Projekční sál v suterénu) Casa 
carnivora, Česko, 2010, 8 min. s účastí režiséra. 19:40 Sinister, USA, 2012, 110 min,  21:35 (Letní kino – 
nádvoří zámku) Planeta Teror, USA, 2007, (SE: 101 min) Režie: Robert Rodriguez, 23:20  Zlověstné ti-
cho,  USA, 2007, 90 min, Režie: James Wan 01:00 Bonus v suterénu: Neusínej 2 (Roman Vojkůvka, 19min.). 
Vstupné 130 Kč celá akce, 100 Kč dva �lmy.

Sobota 13. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Pátek 19. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies&Mix party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Tancujte až do rána. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 20. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Čtvrtek 25. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Keltský večer na zámku 
Se skupinami Tradish (Dánsko) a Sliotar (Irsko). Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim a Clubu Escape 
Kuřim za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Pátek 26. července, Club Escape, zámek Kuřim  
�e Night Out: Escape Calling!

Pokračování akce �e Night Out: Ge�ing Started, která měla výborný ohlas. Tentokráte s podtitulem Escape 
Calling. Multi žánrová akce, elektro, tech house a později techno. Zahrají �omazz B, Luke Starlight, Marcel De 
Valerio, Jan Willert, Naker. Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup free!

Sobota 27. července

Babské hody 
v Kuřimi na počest Sv. Máří Magdaleny 

Program: 13:30 Slavnostní posvěcení, hodové právo a krojovaný průvod stárek od kostela Sv. Máří Magdaleny 
  v Kuřimi (hrají Galáni)
 14:30 Slavnostní otevření hodové vesničky na Komendě ( Areál ZŠ Komenského)
              zábava pro děti i dospělé zahraje CM Fjertůšek, Tony Žák a Tom Večeřa, ROTONE a další
 20:00 - 03:00  Hodová veselice s Dechovou hudbou Galáni a programem. 
  (Na hodovou veselici vstupné 90 Kč, jinak zdarma)
 Baby z „Kuřimě „ vás srdečně zvou na dobré jídlo, pití i zábavu...

Sobota 27. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Letní kino na zámeckém nádvoří – Týden v letním kině 29. 7. – 4. 8.
Začátky v 21:00, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na �lm. 

Promítá se za téměř jakéhokoliv počasí. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 29. července,  nádvoří zámku Kuřim 
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 

USA 2012, 115 minut. Žánry: Akční, Drama, Fantasy, Horor, Romantický. Mo�o: Finále bude nesmrtelné.  Závě-
rečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, 
ale i o vlastní životy.

Úterý 30. července, nádvoří zámku Kuřim 
Nadějné vyhlídky 

Velká Británie / USA, 2012, 128 min. Z�lmovaná klasika Charlese Dickense.  Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých 
poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové. 
Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo…

Středa  31. července,  nádvoří zámku Kuřim 
Sedm psychopatů 

 Komedie / Krimi / Drama, Velká Británie, 2012, 109 min. Scenárista Martyse zoufale snaží dokončit svůj nej-
novější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a 
většinou nezaměstnaného herce Billyho a silně nábožensky založeného Hanse. Tihle dva se příležitostně živí krá-
dežemi psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům.

Čtvrtek  1. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka 

Komedie / Sportovní, Česko, 2012, 102 min. Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak 
sám název naznačuje, ve �lmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v 
samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, 
že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.

Prázdninová provozní doba

Předprodej

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.

Pátek 2. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Ve stínu

Krimi / Drama / �riller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 101 min. V bývalém Československu 50. let se 
odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. 
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik 
tajné policie začíná stávat politická kauza. Český �lm roku 2012.

Sobota 3. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Tady hlídám já 

Komedie / Rodinný, Česko, 2012, 110 min. Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řec-
ka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí 
holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“.

Neděle 4. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Královský víkend 

Životopisný / Komedie / Drama / Historický, Velká Británie, 2012, 94 min. Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních starostí. I prezident. Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill 
Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie. Setkání je o to významněj-
ší, že se jedná o historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.

Sbohem letní kino 9. – 11. srpna
Úplně poslední promítání analogových �lmů v historii letního kina Kuřim

Začátky v 20:30, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na �lm

Pátek  9. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Muži v černém 3 

 Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / Akční, USA / Spojené arabské emiráty, 2012, 102 min. Ve �lmu Muži v 
černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A opět včas. J během svého patnáctile-
tého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho 
nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner.

Sobota  10. srpna,  nádvoří zámku Kuřim
Tintinova dobrodružství 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Mysteriózní. USA / Nový Zéland, 2011, 103 min. Příběh �lmu, in-
spirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a komiksového hrdiny Tintina belgického autora, 
publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho 
věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.

Neděle 11. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Muži v naději 

Komedie Česko, 2011, 110 min. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf 
je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit!”

Poznámka – výběr tohoto �lmu jako závěrečného analogového představení v kuřimském letním kině 
je symbolický v tom, že �lmové distribuci tohoto �lmu končí 24. srpna licence na analogové půjčování.

Nádvoří zámku Kuřim čtvrtek 22. – neděle 25. srpna
Divadelní přehlídka

Neprofesionálních divadel z okolí Brna. Odpolední dětská představení, večerní představení pro dospělé. Pořádá 
MAS (Místní akční skupina) Brána Brněnska, garantem je divadlo Prkno Veverská Bítýška. Program bude po-
stupně upřesňován.

Spolek přátel hudby 2013-2014
Středa 25. září Recitál - Felix Slováček  klarinet, saxofon. Na klavír doprovází Boris Krajný
Úterý 15. říjen Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. Na klavír doprovází Richard Pohl
Úterý 12. listopad Dvě hudebnice - tři nástroje. Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) - �étna
Prosinec (termín bude upřesněn) Kytarový koncert Vladislav Bláha
Čtvrtek 2. leden Novoroční koncert s přípitkem. Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Úterý 4. únor Koncert sborů (KD). Sbory K Dur Kuřim a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDA)
Úterý 11. březen Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl.
Úterý 29. duben Milokraj (KD). Marta Töpferová, Tomáš Liška a mezinárodní kapela 

Abonentky jsou přenosné.  Cena pro jednotlivce 500 Kč, pro dvojici 900 Kč. 
Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Předprodej v KD.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim
Čankišou a Budoár staré dámy

Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. 
Předprodej v KD a Clubu Escape.

Od pondělí 2. září zahajujeme předprodej na podzimní Screamers (budou v úterý 1. října), v průběhu září pak na 
divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého Vyhazovači (bude ve středu 20. listopadu, koncert skupiny 
Nezmaři 35 let na cestě (22. října) a na další akce.

Společenské centrum Kulturní dům
Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Út, St, Čt: 8:00-12:00
Pá zavřeno

Městská knihovna
Dospělí 

Po, Út, Čt: zavřeno 
St,Pá: 9:00-12:00, 13:00-18:00 

Děti a mládež 
Po, Út, Čt, Pá: zavřeno 

St: 9:00-12:00, 13:00-18:00

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

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

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Po. 15.. července Horáček (obuv), čt. 18. a pá 19. 7. Nouratex (textil),  
čt. 22. a pá 23. srpna Nouratex (textil). 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 5. července, Club Escape, zámek Kuřim
 Oldies Party DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Semtex + vodka 35 Kč. Vstup zdarma.
 Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 12. července  19:20, Club Escape, zámek Kuřim
Kuřimský běs II. - festival hororových filmů

Můžete se těšit na bohatý program, soutěž o ceny (DVD, plakáty), občerstvení včetně piva a špízů a hlavně správ-
nou horrorovou atmosféru v LETNÍM KINĚ na stylově oprýskaném kuřimském zámku! Přijďte se s námi bát 
na kuřimský zámek! Absorbujte hutnou dávku děsu a zábavy. Program 19.20 (Projekční sál v suterénu) Casa 
carnivora, Česko, 2010, 8 min. s účastí režiséra. 19:40 Sinister, USA, 2012, 110 min,  21:35 (Letní kino – 
nádvoří zámku) Planeta Teror, USA, 2007, (SE: 101 min) Režie: Robert Rodriguez, 23:20  Zlověstné ti-
cho,  USA, 2007, 90 min, Režie: James Wan 01:00 Bonus v suterénu: Neusínej 2 (Roman Vojkůvka, 19min.). 
Vstupné 130 Kč celá akce, 100 Kč dva �lmy.

Sobota 13. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Pátek 19. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies&Mix party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Tancujte až do rána. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 20. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Čtvrtek 25. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Keltský večer na zámku 
Se skupinami Tradish (Dánsko) a Sliotar (Irsko). Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim a Clubu Escape 
Kuřim za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Pátek 26. července, Club Escape, zámek Kuřim  
�e Night Out: Escape Calling!

Pokračování akce �e Night Out: Ge�ing Started, která měla výborný ohlas. Tentokráte s podtitulem Escape 
Calling. Multi žánrová akce, elektro, tech house a později techno. Zahrají �omazz B, Luke Starlight, Marcel De 
Valerio, Jan Willert, Naker. Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup free!

Sobota 27. července

Babské hody 
v Kuřimi na počest Sv. Máří Magdaleny 

Program: 13:30 Slavnostní posvěcení, hodové právo a krojovaný průvod stárek od kostela Sv. Máří Magdaleny 
  v Kuřimi (hrají Galáni)
 14:30 Slavnostní otevření hodové vesničky na Komendě ( Areál ZŠ Komenského)
              zábava pro děti i dospělé zahraje CM Fjertůšek, Tony Žák a Tom Večeřa, ROTONE a další
 20:00 - 03:00  Hodová veselice s Dechovou hudbou Galáni a programem. 
  (Na hodovou veselici vstupné 90 Kč, jinak zdarma)
 Baby z „Kuřimě „ vás srdečně zvou na dobré jídlo, pití i zábavu...

Sobota 27. července, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

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

Letní kino na zámeckém nádvoří – Týden v letním kině 29. 7. – 4. 8.
Začátky v 21:00, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na �lm. 

Promítá se za téměř jakéhokoliv počasí. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 29. července,  nádvoří zámku Kuřim 
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 

USA 2012, 115 minut. Žánry: Akční, Drama, Fantasy, Horor, Romantický. Mo�o: Finále bude nesmrtelné.  Závě-
rečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, 
ale i o vlastní životy.

Úterý 30. července, nádvoří zámku Kuřim 
Nadějné vyhlídky 

Velká Británie / USA, 2012, 128 min. Z�lmovaná klasika Charlese Dickense.  Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých 
poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové. 
Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo…

Středa  31. července,  nádvoří zámku Kuřim 
Sedm psychopatů 

 Komedie / Krimi / Drama, Velká Británie, 2012, 109 min. Scenárista Martyse zoufale snaží dokončit svůj nej-
novější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a 
většinou nezaměstnaného herce Billyho a silně nábožensky založeného Hanse. Tihle dva se příležitostně živí krá-
dežemi psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům.

Čtvrtek  1. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka 

Komedie / Sportovní, Česko, 2012, 102 min. Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak 
sám název naznačuje, ve �lmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v 
samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, 
že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.

Prázdninová provozní doba

Předprodej

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.

Pátek 2. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Ve stínu

Krimi / Drama / �riller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 101 min. V bývalém Československu 50. let se 
odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. 
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik 
tajné policie začíná stávat politická kauza. Český �lm roku 2012.

Sobota 3. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Tady hlídám já 

Komedie / Rodinný, Česko, 2012, 110 min. Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řec-
ka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí 
holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“.

Neděle 4. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Královský víkend 

Životopisný / Komedie / Drama / Historický, Velká Británie, 2012, 94 min. Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních starostí. I prezident. Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill 
Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie. Setkání je o to významněj-
ší, že se jedná o historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.

Sbohem letní kino 9. – 11. srpna
Úplně poslední promítání analogových �lmů v historii letního kina Kuřim

Začátky v 20:30, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na �lm

Pátek  9. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Muži v černém 3 

 Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / Akční, USA / Spojené arabské emiráty, 2012, 102 min. Ve �lmu Muži v 
černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A opět včas. J během svého patnáctile-
tého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho 
nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner.

Sobota  10. srpna,  nádvoří zámku Kuřim
Tintinova dobrodružství 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Mysteriózní. USA / Nový Zéland, 2011, 103 min. Příběh �lmu, in-
spirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a komiksového hrdiny Tintina belgického autora, 
publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho 
věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.

Neděle 11. srpna,  nádvoří zámku Kuřim 
Muži v naději 

Komedie Česko, 2011, 110 min. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf 
je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit!”

Poznámka – výběr tohoto �lmu jako závěrečného analogového představení v kuřimském letním kině 
je symbolický v tom, že �lmové distribuci tohoto �lmu končí 24. srpna licence na analogové půjčování.

Nádvoří zámku Kuřim čtvrtek 22. – neděle 25. srpna
Divadelní přehlídka

Neprofesionálních divadel z okolí Brna. Odpolední dětská představení, večerní představení pro dospělé. Pořádá 
MAS (Místní akční skupina) Brána Brněnska, garantem je divadlo Prkno Veverská Bítýška. Program bude po-
stupně upřesňován.

Spolek přátel hudby 2013-2014
Středa 25. září Recitál - Felix Slováček  klarinet, saxofon. Na klavír doprovází Boris Krajný
Úterý 15. říjen Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. Na klavír doprovází Richard Pohl
Úterý 12. listopad Dvě hudebnice - tři nástroje. Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) - �étna
Prosinec (termín bude upřesněn) Kytarový koncert Vladislav Bláha
Čtvrtek 2. leden Novoroční koncert s přípitkem. Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Úterý 4. únor Koncert sborů (KD). Sbory K Dur Kuřim a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDA)
Úterý 11. březen Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl.
Úterý 29. duben Milokraj (KD). Marta Töpferová, Tomáš Liška a mezinárodní kapela 

Abonentky jsou přenosné.  Cena pro jednotlivce 500 Kč, pro dvojici 900 Kč. 
Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Předprodej v KD.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim
Čankišou a Budoár staré dámy

Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. 
Předprodej v KD a Clubu Escape.

Od pondělí 2. září zahajujeme předprodej na podzimní Screamers (budou v úterý 1. října), v průběhu září pak na 
divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého Vyhazovači (bude ve středu 20. listopadu, koncert skupiny 
Nezmaři 35 let na cestě (22. října) a na další akce.

Společenské centrum Kulturní dům
Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Út, St, Čt: 8:00-12:00
Pá zavřeno

Městská knihovna
Dospělí 

Po, Út, Čt: zavřeno 
St,Pá: 9:00-12:00, 13:00-18:00 

Děti a mládež 
Po, Út, Čt, Pá: zavřeno 

St: 9:00-12:00, 13:00-18:00

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

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

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Po. 15.. července Horáček (obuv), čt. 18. a pá 19. 7. Nouratex (textil),  
čt. 22. a pá 23. srpna Nouratex (textil). 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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K dur – od lodí chrámových 
až po ty nafukovací

Přestože koncem jara všichni myslí především na prázdniny a blí-
žící se dovolené, pěvecká sezóna pro zpěváky z kuřimského pěveckého 
sboru K dur ještě zdaleka neskončila.

Během Noci kostelů, která se letos konala 24. května, jsme od-
zpívali celkem tři koncerty na třech různých místech. Nejprve jsme vy-
stoupili v modlitebně sboru Dr. K. Farského  v Kuřimi, dále pokračovali 
do Čebína a své kostelní miniturné jsme zakončili v poutním kostele ve 
Vranově. Každé místo bylo jedinečné svou atmosférou i akustikou, všude 
nabízeli svým návštěvníkům zajímavý a pestrý program  a na nás pokaž-
dé čekalo vřelé přijetí. Pokud jste dosud během Noci kostelů nenavštívili 
žádný kostel, velmi doporučuji nenechat si tuto akci příští rok ujít. Proto-
že je tato noc zvláštní příležitostí, kdy je možné poznat chrámový prostor  
z trochu jiného úhlu pohledu, dovolili jsme si i my zařadit do repertoáru 
kromě duchovních skladeb také rychlejší rytmy gospelové nebo popové. 
Náš experiment se setkal s nadšením u publika a bylo velmi milé sledovat, 
jak se mladí i dříve narození návštěvníci kostela začali v lavicích vlnit do 
rytmu.

Závěrem pěvecké sezóny pro nás byl soutěžní festival Dr. Antonína 
Tučapského ve Vyškově, který se konal v sobotu 8.června. Tento lokální 
festival jsme si oblíbili pro jeho přátelskou atmosféru a výbornou orga-
nizaci. Ani letos nás nezklamal, přidalo se navíc po dlouhé době krásné 
počasí a u srdce nás kromě slunce hřál příjemný pocit z nadšené reakce 
publika na naše soutěžní i večerní veřejné vystoupení. Z Vyškova jsme si 
odvezli stříbrné pásmo a diplom za nejlepší dramaturgii soutěžního vy-
stoupení.

A protože bylo potřeba se po všem tom pilném trénování a sou-
středění trochu zchladit a zažít i jiný adrenalin než trému před vystoupe-
ním, vyrazili jsme hned následující den po festivalu do vln řeky Jihlavky. 
Jarní splutí této řeky se už pomalu stává sborovou tradicí, ke které se sa-
mozřejmě připojují i další rodinní příslušníci. Všichni naši vodáci, nepo-
čítám-li drobné škrábance nebo poněkud mokřejší oděv, dopluli do cíle 
se ctí a bez ztráty pádla a již nyní se nadšeně hlásí do kádurové flotily na 
příští rok.

Letošní pěveckou sezónu nadobro uzavřeme, dá-li počasí, veřej-
nou zkouškou v čebínském přírodním amfiteátru. A pak už si opravdu 
dáme od zpívání (alespoň na týden) pokoj.

Dovolte mi, abych vám za celý pěvecký sbor poděkovala za přízeň 
a popřála pohodové a krásné léto. Od září se na vás budeme opět těšit s 
dalším novým repertoárem. 

Nicola Šimonová
www.k-dur.cz

Kuřimský běs 2013 - II. roč-
ník festivalu HORORU!  

KDY A KDE?   12. 7. v Clubu Escape a na nádvoří zámku!

Můžete se těšit na bohatý program, soutěž o ceny (DVD, plakáty), 
občerstvení včetně piva a špízů a hlavně správnou horrorovou atmosféru 
v LETNÍM KINĚ na stylově oprýskaném kuřimském zámku! Absorbujte 
hutnou dávku děsu a zábavy. Přijďte se s námi bát na kuřimský zámek! 
Vstupné 130 Kč celá akce, 100 Kč dva filmy.

V rámci letošního programu vás čeká nemilosrdná nálož těchto 
hororových snímků:

19:20 (Projekční sál v suterénu) Casa carnivora, Česko, 2010, 8 
min, Režie: Josef “choze” Blažek. Projekce by měla být doplněna účastí 
režiséra.

19:40 (Projekční sál v suterénu) Sinister, USA, 2012, 110 min, Re-
žie: Scott Derrickson

21:35 (Letní kino – nádvoří zámku) Planeta Teror (Grindhouse: 
Planet Terror), USA, 2007, (SE: 101 min), Režie: Robert Rodriguez.

23:20 (Letní kino – nádvoří zámku) Zlověstné ticho (Dead silen-
ce), USA, 2007, 90 min, Režie: James Wan.

01:00 Bonus v suterénu: Neusínej 2 (Roman Vojkůvka, 12min.).
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Kultura

Vyhlášení cen 
Kuřimské Kulturní Činy 
(KuKuČ 2013)

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

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

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

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

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

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

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

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studentů a 
studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon (sou-
těže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či literárního 
díla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně uvá-
díme pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):

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

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

3) V kategorii Mecenáš roku bych navrhoval ocenění pro ty, kteří 
finančně podporují cyklus představení divadel malých forem, pořádaný 
občanským sdružením Výšina v Kuřimi. Tento cyklus zároveň navrhuji 
na cenu za dramaturgii.

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

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

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

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

14/2013 ze dne 22. 5. 2013
310/2013 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 

práv a povinností v Bytovém družstvu Sv. Ján Kuřim, obec Kuřim“ 
mezi paní Květoslavou Němcovou, trvale bytem 664 34 Kuřim, a 
manž. Petrem a Janou Němcovými, oba trvale bytem 664 34 Ku-
řim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1536/4 čle-
nům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manž. Petrovi a Janě 
Němcovým, oba trvale bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 
7. 2013 (OMP)

311/2013 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru 
č. 844/9 umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 839, 840, 
841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, jehož nájem-
cem je pan Ing. Kasim Al-Dury, trvale bytem Kuřim, IČ 49487477. 
Termín plnění: 22. 5. 2013 (OMP)

312/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem 
Schimmerlem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (ha-
sičská zbrojnice) na pozemku p. č. 292/1 vše k. ú. Kuřim, do 31. 5. 
2015. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

313/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Františkem a Ivetou Kuldanovými, oba trvale bytem Kuřim, je-
jímž předmětem je nájem bytové jednotky č. xxx/xx umístěné v 
podkroví bytového domu v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 5. 2013. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

314/2013 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1810, k. 
ú. Kuřim, o výměře 56,60 m2 v prostorách před objektem č. p. 902 
(Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození za účelem provozo-
vání letní zahrádky pro hostinskou činnost panu Tomáši Plavcovi, 
trvale bytem Brno, IČ 47941251, od 21. 6. 2013 na dobu neurči-
tou, za cenu 300 Kč/m2/rok, s roční valorizací. Termín plnění: 
24. 5. 2013 (OMP)

315/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim, o výměře 56,60 m2 v prostorách 
před objektem č. p. 902 (Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobo-
zení za účelem provozování letní zahrádky pro hostinskou činnost 
za cenu 300 Kč/m2/rok panu Tomáši Plavcovi, trvale bytem Brno, 
IČ 47941251, na dobu určitou od 23. 5. 2013 do 20. 6. 2013. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

316/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Romanem 
Štěpánkem, trvale bytem Kuřim, a Danielou Štěpánkovou, trvale 
bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxx/x umístě-
ného v podkroví bytového domu v Kuřimi na dobu určitou do 31. 
5. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

317/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Sarikem a 
Sonou Sarojanovými, oba trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem bytu č. xxx/xx umístěného ve II. NP bytového domu v 
Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/
m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

318/2013 RM ruší usnesení č. 180/2013 ze dne 27. 3. 2013 ve věci vyhlá-
šení záměru na pronájem zemědělských pozemků Ing. Jindřichu 
Fikarovi ml., Kuřim. Termín plnění: 22. 5. 2013 (OMP)

319/2013 RM ruší usnesení č. 188/2013 ze dne 10. 4. 2013 ve věci vyhlá-
šení záměru na pronájem zemědělského pozemku Ing. Jindřichu 
Fikarovi ml., Kuřim. Termín plnění: 22. 5. 2013 (OMP)

320/2013 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, p. č. 3062/30 a p. č. 

3062/31vše v k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2018 za nájemné min. ve výši 0,20,- Kč/m2/rok s roční valorizací 
dle míry inflace. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

321/2013 RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Ku-
řim za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby I/43 Ku-
řim – Podlesí, křižovatka. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

322/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na sil-
ničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se Sportovním klubem 
Kuřim, se sídlem U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. 
Reklamní tabule v počtu 2 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na 
dobu od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 za cenu 1.452 Kč. Termín plně-
ní: 30. 12. 2013 (OI)

323/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení s názvem „Zvýšení kvality procesního a fi-
nančního řízení města Kuřim a implementace opatření vedoucích 
k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“, dále schvaluje 
zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a 
náhradníky komise pro otvírání obálek a členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

324/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr poskytovate-
le telekomunikačních služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
poskytování mobilního internetu se společností Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Pra-
ha 4, IČ 60193336, v celkové hodnotě 71.148,- Kč. Termín plnění: 
25. 5. 2013 (KÚ,OSVP)

325/2013 RM ruší zadávací řízení na zakázku „Výběr poskytovatele tele-
komunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2013-001 v části A. 
Mobilní telefony a v části B. Pevné linky, schvaluje zadávací řízení 
na výběr dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikač-
ních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2013-002, schvaluje výzvu k po-
dání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise dle přílohy. Termín plnění: 25. 5. 2013 (KÚ,OSVP) 

326/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ve výši 2.380.000 Kč dle přílohy. Termín plnění: 31. 8. 
2013 (MŠ, KÚ)

327/2013 RM schvaluje smlouvu s agenturou TOP Production pro vá-
noční koncert Jitky Zelenkové dne 9. 12. 2013. Termín plnění: 9. 
12. 2013 (MKK)

328/2013 RM souhlasí s vyčleněním částky 215.000 Kč z ORG 1008 
0000 00 „Projekty a studie“ na zpracování energetického auditu, 
projektové dokumentace a zpracování žádosti pro zateplení a vý-
měnu výplní otvorů objektu Hasičské zbrojnice v Kuřimi. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI)

329/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 
Kuřim, schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci, 
návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2013 (OI)

330/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku na služby 
s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská 
sportovní hala v Kuřimi“, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění 
v návaznosti na soutěž o návrh vyhlášenou dne 16. 1. 2009 a vybírá 
jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakáz-
ku s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ nabídku společnosti CUBOID ARCHI-
TEKTI, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, 
PSČ 160 00, IČ 274 58 822, s nabídkovou cenou 2.590.000 Kč 
bez DPH, tj. 3.133.900 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu města k 
uzavření smlouvy o dílo. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)
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343/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
13. 5. 2013, schvaluje body č. 2, 3, 4 a neschvaluje bod č. 5 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 22. 5. 2013 (OI)

344/2013 RM schvaluje od 1. 6. 2013 nový ceník prací a služeb JSDH 
Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OSVP)

345/2013 RM bere na vědomí rezignaci Ing. Milana Krejčího na pozi-
ci člena dopravní komise podanou na vlastní žádost ke dni 10. 5. 
2013 a děkuje mu za vykonanou práci a jmenuje Vítězslava Nováč-
ka členem dopravní komise. Termín plnění: 22. 5. 2013 (KÚ)

346/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
20. 5. 2013 v bodech 1, 4, 6, schvaluje body 2, 5, 7, a neschvaluje 
bod 3 dle zápisu. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OI)

347/2013 RM schvaluje zveřejnění nabídky bytové jednotky č. 1173/4, 
která je umístěna ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 892, 893, 
1172, 1173 v ul. Tišnovská v Kuřimi, k nájmu dle Čl. 2 odst. 3) Pra-
videl Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a 
bytových náhradách. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

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

 

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

15/2013 ze dne 5. 6. 2013
348/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 29. 5. 2013. Termín 

plnění: 5. 6. 2013 (KÚ)
349/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. 

č. 294 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře 
cca 90m2 oba v k. ú. Kuřim ve znění dle přílohy a navrhuje jmeno-
vat členy hodnotící komise dle zápisu se změnami. Termín plnění: 
25. 6. 2013 (OMP)

350/2013 RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého 
pobytu v Kuřimi manž. Tomáši a Radce Peškovým, oba trvale by-
tem Kuřim, dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3). 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

351/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Rudolfem Bikárem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytové jednotky č. xxxx/x umístěné ve IV. nadzemním podlaží 
budovy v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 7. 2013. Termín plnění: 31. 
8. 2013 (OMP)

352/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem 
Bikárem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 
xxxx/x umístěného v I. podzemním podlaží budovy v Kuřimi na 
dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

353/2013 RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. xxxx/x členu By-
tového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 
968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Pavlu Kyselému, trvale 
bytem 602 00 Brno. Termín plnění: 31. 7. 2013 (OMP)

354/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 
s Josefem Křížem, trvale bytem 664 72 Jinačovice, ve věci užívání 
místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 8. 2013. Termín plnění: 15. 6. 2013 (OMP)

355/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 
plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se 
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako opráv-
něného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2909-102/2012 na 
pozemcích parc. č. 2642/553 a parc. č. 5057 vše v k. ú. Kuřim a GP 
č. 2911-17/2013 na pozemku parc. č. 3772/1 v k. ú. Kuřim. Po-
zemky jsou ve vlastnictví města Kuřim, LV č. 1. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 

331/2013 RM jmenuje na návrh starosty města dle ustanovení § 29 odst. 3 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších před-
pisů, do funkce interní auditorky Městského úřadu Kuřim Ing. Silvii 
Ondráškovou s účinností od 1. 9. 2013. Termín plnění: 1. 9. 2013 
(KÚ)

332/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 15. 5. 2013 a pro-
dlužuje termín plnění usnesení č. 12/2013 do 30. 9. 2013. Termín 
plnění: 22. 5. 2013 (KÚ)

333/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 
s Jiřím Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v 
Kuřimi do 31. 8. 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

334/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení 
na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 8. 2013. Termín plnění: 
31. 5. 2013 (OMP)

335/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 
s Josefem Křížem, trvale bytem 664 72 Jinačovice, ve věci užívání 
místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

336/2013 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 
s Janem Krichem, trvale bytem 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu 
lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. 
Malhostovice do 31. 8. 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

337/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, 
spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, na pozemcích 
parc. č. 348/9, 304/1, 3771, 382/1, 293/1, 293/14, 293/15, 
292/1, 320/1, 247/4, 264/4, 264/1, 1432, 1462/3, 1463, 1471/1, 
1595, 1702, 1705, 1706, 1600, 1716, 1717, 1748/1 a 1742 vše v k. 
ú. Kuřim v celkové délce cca 1475 m za účelem uložení optického 
kabelu za jednorázovou úhradu ve výši 90,- Kč/bm bez DPH. Ná-
klady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Termín 
plnění: 31. 3. 2015 (OMP)

338/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako opráv-
něného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích 
parc. č. 2383/1, 2599, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2612/1, 
3113, 3114, 3115, 3433/1, 3433/2, 3433/8, 3438, 3439, 3440, 
3441, 3445/8 a 3448/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 30.000,- Kč 
bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese opráv-
něný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

339/2013 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 287/1 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m2 k provozování „letní zahrádky“ 
Liboru Červínkovi, bytem Šardice, IČ 01415964, na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/
m2/rok s roční valorizací. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OMP)

340/2013 RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 
2985/2 k. ú. Kuřim o výměře 24 m2 ve prospěch společnosti Well-
ness Kuřim, s.r.o, se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, 
IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2016. Termín plnění: 31. 
5. 2013 (OMP)

341/2013 RM schvaluje Zprávu o činnosti hospodaření Městské knihov-
ny Kuřim za rok 2012. Termín plnění: 22. 5. 2013 (MKK)

342/2013 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Centra sociálních slu-
žeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012. Termín plnění: 22. 
5. 2013 (CSSK)
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ve výši 1.500 Kč bez DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)
356/2013 RM ruší usnesení č. 187/2012 ze dne 18. 4. 2012 ve věci zříze-

ní věcného břemene. Termín plnění: 5. 6. 2013 (OMP)
357/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-

nosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene za účelem 
uložení plynárenského zařízení v rozsahu dle situačního nákresu 
na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, parc. č. 2760/3, parc. 
č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. č. 2779, parc. č. 2783/1 a parc. č. 
2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, v celkové délce cca 
91 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcné-
ho břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín pl-
nění: 30. 6. 2016 (OMP)

358/2013 RM ruší usnesení RM č. 591/2010 ze dne 18. 11. 2010 ve věci 
zřízení věcného břemene ve prospěch NetDataComm, s.r.o., se 
sídlem Troubsko, Jihlavská 2, IČ 26923386. Termín plnění: 5. 6. 
2013 (OMP)

359/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 
46994033, jako oprávněného z věcného břemene za účelem ulo-
žení optického kabelu v rozsahu dle GP č. 2927-241a/2013 a GP 
č. 2927-241b/2013 v pozemcích parc. č. 612/13, 605/1, 1077/3, 
2636/1, 2648/4, 2647/1, 2647/33, 2647/34, 2642/180, 4674, 
4675, 2642/230, 5011, 5012, 5013, 4948, 4947, 2642/711, 4985, 
4983, 2642/961, 2642/555, 4989, 2642/848, 4997, 4996, 4867, 
2642/842, 4995, 5001, 2642/265, 2647/2, 4598/3, 4598/4 
a 4988 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.441 Kč bez 
DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného bře-
mene. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

360/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvod-
nění v ulici Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Ku-
řimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 30. 12. 2013 (OI)

361/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní za-
hrady“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 30. 12. 2013 (MŠ)

362/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 
887, Kpt. Jaroše147“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle ná-
vrhu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (MŠ)

363/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Pro-
gramová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ a souhlasí s uza-
vřením smlouvy se společností Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, 
se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, která předložila na-
bídku v celkové hodnotě 1.090.936 Kč vč. DPH. Termín plnění: 
24. 6. 2013 (KÚ)

364/2013 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projek-
tu „Osvětové akce a kampaně Zdravého města Kuřim“ z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 17.200 Kč. Termín plnění: 15. 6. 
2013 (OI)

365/2013 RM schvaluje uzavření Podlicenční smlouvy s Jihomoravským 
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337. 
Předmětem smlouvy je bezplatné poskytnutí podlicence k užívání 
snímků ortofotomapy pořízené v roce 2012 a digitálního modelu 

terénu v rozsahu ORP Kuřim. Termín plnění: 30. 8. 2013 (OI)
366/2013 RM schvaluje smlouvu s Divadlem Radka Brzobohatého na 

zajištění divadelního představení s názvem „Vyhazovači“ dne 20. 
11. 2013 v sále kulturního domu v Kuřimi. Termín plnění: 20. 11. 
2013 (MKK)

367/2013 RM schvaluje smlouvu o zajištění podpory při realizaci projektu se 
společností eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1594/14, Praha 7, 
IČ 27149862, jejímž předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti při 
realizaci projektu nákupu elektrické energie a plynu formou elektro-
nické aukce pro občany města. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

368/2013 RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 1452/1 o 
výměře 2.101 m2 a pozemku parc. č. 1452/2 o výměře 290 m2 vše 
v k. ú. Kuřim Domu dětí a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se 
sídlem Kuřim, Legionářská 338, IČ 44946881, na dobu určitou do 
31. 7. 2018. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

369/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 3. 
6. 2013 v bodech č. 4, 5 a schvaluje body č. 2, 3, 6. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OI)

370/2013 RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Vy-
volávací systém pro odbor správní a vnitřních věcí“ - společnost 
Kadlec – elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55E, PSČ 627 
00, Brno – Slatina. Termín plnění: 15. 7. 2013 (KÚ)

371/2013 RM souhlasí s nabídkou na zakázku „Oprava povrchů míst-
ních komunikací v Kuřimi v roce 2013 infratechnologií“ a souhla-
sí s uzavřením smlouvy o dílo se společností H & B cz, s.r.o., IČ 
47910348, Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, za cenu 524,60 
Kč vč. DPH za 1 m2. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

372/2013 RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit smlouvu 
pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ na přípravu 
stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýr-
ské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD) se změnou. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (OI)

373/2013 RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavebního objektu 
SO 251 – Opěrná zeď mezi OC Kuřim, s.r.o., IČ 29375223, Tles-
kačova 1660, 664 34 Kuřim, a městem Kuřim. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (OI)

374/2013 RM schvaluje poskytnutí materiálního daru městu Černošice, 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČ 00241121, a městu Kralupy 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 
00236977, ve výši 20.000 Kč na pomoc při odklízení následků po-
vodně. Termín plnění: 30. 6. 2013 (KÚ)

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

 

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

16/2013 ze dne 13. 6. 2013
375/2013 RM souhlasí s výsledkem zadávacího řízení pro veřejnou za-

kázku na služby s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace 
stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, zadanou v jed-
nacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh vyhlá-
šenou dne 16. 1. 2009 a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabíd-
ky, kterou předložila společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 602 00, IČ 
27755690, a pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

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

Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám garáž v Kuřimi. 
Tel.:  724 513 002

Vyměním 1+1 v Kuřimi za 
3+1 ve stejné lokalitě případně pro-
dám a koupím bez RK. Tel.: 774 
557 171

Pronajmu garáž v horní čás-
ti Kuřimi od července. Tel.:  728 
012 697

Koupím byt 2+1 (2+kk) v 
osobním vlastnictví v Kuřimi.Realit-
ní kanceláře prosím nekontaktovat. 
Tel.: 606 310 611

Prodám pánské a dámské 
kolo – zánovní, dále skútr – ob-
sah 50 cm3, červ. metalíza – STK 
2016. Levně. Tel.: 732 491 810

Prodám 4 ks kompletních 14 
palcových kol s letními pneumatika-
mi se solidním vzorkem. Vhodné pro 
FIAT Punto apod. Rozteč šroubů 70 
mm. Cena kompletu 4000 Kč. Tel.: 
777 251 239

Prodám zvlhčovač vzduchu 
do bytů, diaprojektor AV 100 + 
dálkové ovládání a několik plně 
funkčních videorecorderů Sony, 
JVC, levně. Tel.: 604 804 982

Přepíši audiozáznamy na au-
diokazetách a vypálím na CD. Tel.: 
604 804 982

Provedu přepisy z Vašich 
videozáznamů na kazetách VHS 
na DVD. Rychle – levně – kvalitně. 
Tel.: 604 804 982

Prodám sazenice slunečnic a 
aksamitníků včetně netřesků – různé 
druhy. Tel.: 604 804 982

Hledám pro dceru učitele 
ruského jazyka v Brně nebo Kuři-
mi. Tel.: 739 915 061 po 20 hod.

Daruji 2 černá přítulná ko-
ťata do dobrých rukou. Možno i jed-
notlivě. Vhodná i do bytu. Stáří 12 
týdnů.  Tel.: 605 034 382

Koupím Vari/Tera včetně 
příslušenství. Nabídněte prosím. 
Tel.: 731 487 850 

Koupím lištovou / bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Koupím i 
poškozené nebo nekompletní. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 731 487 850

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

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  604 
961 269

Prodám NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, fotoapa-

občanská inzerce - zdarma

rát/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 mobilní telefon No-
kia 3310, málo používaný, s nabí-
ječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 731 342 476

Prodám 2 nepromok. plach-
ty 3x4m, odolné proti slunci i mra-
zu, ze silnější plast. hmoty, univerz. 
použití na stavbě, zahradě apod., 
úplně nové v orig. balení,  290 Kč/
ks. I na dob. Tel.: 731 342 476

Prodám dalekohled 25 x 
60 mm, Russia, klasický binokulár, 
černý, s brašnou, výborný stav, úplně 
nový, jen 450 Kč. Zašlu i na dobírku. 
Tel.: 731 342 476

Soukromá výuka angličtiny, 
individuální přístup a přátelské 
jednání. Tel.: 606 182 480

Hledám byt v Kuřimi (3+1, 
2+1) k pronajmutí, nástup možný 
ihned. Tel.č. 723 406 063. Děkuji za 
nabídky.

Prodám letní pneu i s disky, 
original ŠKODA Felicie 165/70 
R13. Použité - 4 ks. Komplet 1300,- 
Kč – sada. Tel.: 732 121 747

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

Pronajmu prostory v Ku-
řimi, upravené jako mikroškolka 
včetně vybavení. Plocha asi 50 m2 
s přímým přístupem na zahradu. 
Volné od srpna 2013. Tel.: 605 
252 762

Mateřské a Rodinné Cent-
rum Kuřimata, Farského 481, hledá 
účetní pro pomoc s vedením účet-
nictví našeho občanského sdružení. 
Dále hledáme nejlépe důchodkyni 
nebo maminku na rodičovské dovo-
lené na výpomoc s organizací aktivit 
v mateřském centru:  dohled během 
aktivit, evidence účastníků, zajištění 
občerstvení a úklid prostor. Nejlépe 
2 osoby na střídání týdenní služby. 
Nástup od září. Obě pozice odměna 
dle dohody. Kontakt: kurimata@
googlegroups.com, htpp://kurimata.
webnode.cz/
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glosy jiřího brabce

Kuřimské lámání páteře
Letos jsme vás ve Zlobici informovali o tom, jak staré děti byly při-

jaty do Mateřské školy v Kuřimi. Ozvalo se mi několik rodičů, že jejich 
děti jsou starší, ale nedostaly se. Jak je to možné?

Odpověď je jednoduchá. Datum platilo pro ty děti, které nikde 
neztratily body podle přijímacích kritérií. Základní body se získávaly za 
věk dítěte. 10 pro předškoláky, 7 pro ty narozené od září 2008 po srpen 
2009, a 6 pro ty o rok mladší. K nim se přidávyly body za další kritéria. 
To znamená zejména, pokud měly trvalý pobyt v Kuřimi (9 bodů), rodi-
či byl požadován jejich celodenní pobyt v MŠ (8 bodů), nástup do MŠ 
byl od začátku školního roku (5 bodů) a k termínu nástupu do MŠ byly 
rodiče prokazatelně zaměstnáni (včetně denního studia VŠ) a mohli to 
doložit (1 bod). Pravidla pro přijetí pak říkala, že v případě součtu bodů, 
má přednost dítě starší (byť třeba o den).

Kritéria navrhuje ředitelka MŠ a projednává je s radou města. Na-
vržená kritéria jsou v souladu se zákonem a mají logiku. Je-li město zřizo-
vatelem MŠ, bude chtít umístit především kuřimské děti. Je-li míst málo, 
je logické, že přednost dostanou děti, které využijí zařízení celoročně a 
celodenně, a to i z toho důvodu, že pak se s jednotlivými třídami lépe pra-
cuje. Jediným diskutabilním bodem je to zaměstnání rodičů. Podle různé 
prejudikatury to nesmí být kritérium rozhodující, protože MŠ je zařízení 
školské – vzdělávací, nikoli ku hlídání dětí zaměstnaných matek. Ovšem i 
ten jediný bod mohl způsobit, že děti narozené v období 1. 9. 2009 - 30. 9. 
2010 „s potvrzením“, byť byly třeba narozeny až v září 2010, předskákaly v 
pořadí děti „bez potvrzení“, byť třeba narozené v září 2009. 

Tak to bylo i loni, ale měl jsem pocit, že loňské zkušenosti nás měly 
vést k tomu, aby se toto kritérium opustilo. Protože jak takové potvrzení 
vypadá? Kritéria schválená radou říkají, že: „Skutečnost, že zákonní zá-
stupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazuji po-
tvrzením zaměstnavatele, eventuálně jiným dokladem o trvání pracovní-
ho poměru (např. pracovní smlouva), předložením čestného prohlášení, 
dokladem o studiu, dokladem o tom, že jsou OSVČ, popř. jsou uchazeči o 
zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat 
o nezletilé dítě.“

Rodiče věděli, že ten bod může rozhodovat. A věděli, že i loni se 
našli rodiče, kteří neměli problém si takové čestné prohlášení napsat nebo 
doklad obstarat, přestože bylo jasné, že do práce nenastoupí. A tak jsme 
je vlastně nutili lhát, chtěli-li dítě do MŠ umístit. Jedni rodiče (říkejme 
jim Váhalovi) se mi pod slibem důvěrnosti přiznali, že si obstarali potvr-
zení o nástupu od září, přestože paní má místo až od ledna. Zjistili ale, že 
minimálně dvoje rodiče mladšího dítka, než to jejich, potvrzení dodali, 
přestože také od září maminky pracovat rozhodně nebudou. Váhalovi o 
tom několik večerů diskutovali, protože jim bylo blbé lhát, ale nakonec 
si řekli, že tu práci by jinak paní nesehnala, kdyby nemohla nastoupit v 
lednu, a že když podvádějí jiní, tak jim nic nezbývá. Přiznali se mi ale, že 
mají i tak blbý pocit.

Já ho mám taky. O problému jsem věděl jako novinář i jako zastu-
pitel (zastupitelstvo ale o věci nerozhoduje). Problém byl popsán už loni, 
ale nevyřešen. To je na paní ředitelce a radě města. Jen se přimlouvám za 
to, co mi řekl pan Váhal: „Nás už se to netýká, ale prosím, udělejte něco, ať 
se příští rok neláme páteř dalším lidem. Je to škoda.“

Jiří Brabec

Sbohem, letní kino
Za těch více než sto let, co existuje kinematografie, se toho v pro-

mítání moc revolučního neodehrálo. Prvotní myšlenka, že se posouvá pás 
s fotografiemi promítacím přístrojem, a ten v rychlém sledu vysílá foto-
grafie na plátno, vlastně fungovala celou dobu. Jen v třicátých letech došlo 
k revoluci, když kromě obrazu začal být reprodukován i zvuk. Promítač-
ce bylo jedno, je-li celuloidový pás černobílý nebo barevný,  plný poezie, 
sexu, násilí či nudy. Vrčela si svých 24 obrázků za vteřinu. Všichni známe 
takové ty obrázky z promítání kdysi, kdy film byl poškrábaný a některý 
z úchylných promítačů, kteří promítali před tím naším, si z něj vystřihl 
pár políček s běžící Hedou Lammar, takže ta nyní při promítání poskočila 
světelnou rychlostí.

Jasně, technologie natáčení přicházela pořád s něčím (barva, for-
mát, jiný formát zvukové stopy, efekty), ale promítání bylo mile konzer-
vativní. Třináct sezón jsme ho mohli pozorovat i v Kuřimi na letním kině. 
Přijela maringotka s dvěma pevně zamontovanými přístroji (každý vážil 
asi tři metráky), pan promítač promítal, promítačka vrčela a pootevřený-
mi dveřmi maringotky jste mohli vidět, jak se převíjejí pásy filmů po pro-
mítnutí zpět na začátek, ukládají do přepravních boxů, aby mohly příští 
den putovat na další štaci. Celé letní kino dýchalo takovou starosvětskou 
pohodou, publikum ucucávalo nápoje, křupalo lupínky a občas kouřilo 
různě vonné látky. 

A tomu je letošním rokem konec. Distributoři přestávají distribuo-
vat celuloidové pásy, protože producenti je nevyrábějí a filmaři na ně ne-
točí.  Digitalizace nás doběhla. Letos do distribuce žádný film na celuloi-
du prakticky nedorazil. A i ty starší distributoři stahují. Budou se posílat 
vypálené placky nebo harddisky, případně vám film k promítnutí pošlou 
po netu. Obce měly na vybranou – svá kina buď digitalizovat, nebo zavřít. 
Znám pracovníky v kultuře, kteří se ve svých obcích rozhodli pro jedno, či 
pro druhé. Záleželo na velikosti obce, návštěvnosti v stávajícím kině, kon-
kurenci za humny, ale i o nelehké úvahy, jaká je budoucnost kin, zvláště 
těch digi, a jestli se tedy investice vyplatí. Nicméně obce velikosti Kuřimi, 
pokud vím, měly-li kino, digitalizovaly všechny.

Ekonomické rozvahy se týkají i maringotky z Dolní Rožínky, kte-
rou si půjčujeme. Rožínka ví, že příští rok buď nabídne digitální versi pro-
mítání, nebo nic. My v Kuřimi nevíme, jestli se zastupitelstvo shodne na 
tom, že se Kulturní dům předělá a vznikne v něm digi kino. Pokud ano, 
a bylo by to v dohledné době, pak by možná stálo za to, koupit si to digi 
kino už teď, a promítat z něj na nádvoří za rok v létě. Ušetřili bychom 
za půjčování techniky a převážení maringotky. Otázkou ovšem je, jestli 
Kuřim do budoucna kino potřebuje. Osobně si myslím, že ano, ale jsem 
si téměř jist, že třeba pan Holman si myslí, že ne, protože běhat kolem 
půjčování filmů není olympijská sportovní disciplína, a kdo chce do kina, 
může zajet do Brna.

Nicméně, jakkoliv je vzdálenější budoucnost nejistá, ta bezpro-
střední je jasná. Letos se rozloučíme s klasickým letním kinem, jeho vrčí-
cí promítačkou a starosvětským promítáním. Možná po posledním filmu 
zamáčknu slzu v oku. A doufám, že spousta kinofanoušků si nenechá letos 
letní kino ujít, už proto, že je to naposledy, a že jednou budou povídat: 
„To se ještě pouštěly filmy z celuloidu.“

Jiří Brabec

Orelský florbal
Dne 22.6.2013 se uskutečnil orelský turnaj v Moutnicích. Na po-

slední chvíli jeden tým odřekl účast, a tak se turnaj odehrál za účasti čtyř 
týmů a to Orla Těšany, Orla Kuřim, Orla Vnorovy a pořádající jednoty 
Moutnice. Kuřimští zástupci na turnaji obsadili pěkné druhé místo. Hned 
v prvním zápase podlehli Vnorovům 2:4, kdy po zbytečných chybách ne-
chali soupeře vstřelit tři góly. Poté porazili Moutnice 3:0 a v posledním 
zápase zvítězili nad Těšany 5:0. Nejlepším střelcem turnaje se se šesti góly 
stal Radek Smíšek.

Zvítězily Vnorovy, za Kuřimí skončily třetí Moutnice na čtvrtém 
místě Těšany.

Za kuřimský Orel hráli: Radek Smíšek, Michal Trtílek, Radek a 
Roman Vítovi a Pavel Sádlík.

ps

Po uzávěrce
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Pondělí 29.7. 
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část (2012) 

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 
2 (USA), Film:  USA, 115 minut. Žánry: Akční, 
Drama, Fantasy, Horor, Romantický. Motto: Fi-
nále bude nesmrtelné  

Závěrečná část světoznámé upírské ságy 
nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vl-
kodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní 
životy. Novorozená upírka Bella a její manžel 
Edward mohou být konečně navždy spolu a 
šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery 
Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetě-
zec událostí, které pro ně mohou skončit kata-
strofou. Rodina Cullenových se ale rozhodne 
bojovat a kontaktuje přátele z celého světa, 
aby spojili své síly a postavili se vládnoucímu 
rodu Volturiových. Velkolepá bitva, kde vítěz-
ství může vše změnit, právě začíná. Napínavé 
a romantické pokračování filmu Rozbřesk vám 
připomene proč se Twilight sága stala fenomé-
nem a ukradla srdce dívkám a ženám po celém 
světě.

Režie: Bill Condon, Scénář: Stephenie 
Meyer, Melissa Rosenberg. Herci: Kristen Ste-
wart, Robert Pattinson,  Taylor Lautner,  Ashley 
Greene,  Nikki Reed a další.

Úterý 30.7. 
Nadějné vyhlídky

Great Expectations, Velká Británie / 
USA, 2012, 128 min.

Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých 
poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby 
si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi 
bohaté slečny Havishamové. Je to excentrická a 
podivínská stará panna, která žije v ústraní, ne-

návidí muže a již roky nevychází na denní světlo. 
Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté 
chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta 
jím však pro jeho původ pohrdá. O deset let poz-
ději se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý 
dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip 
se stěhuje do Londýna a rozmařilý život ve vel-
koměstě ho rychle mění v povýšeného snoba. 
Jako bohatý a perspektivní gentleman se znovu 
začne ucházet o svou dětskou lásku Estellu. Ale 
pravda o jeho dobrodinci a záhadně získaném 
bohatství může zničit vše, na čem mu záleží…

Režie:Mike Newell , Předloha: Charles 
Dickens (kniha), Scénář: David Nicholls, Ka-
mera: John Mathieson. Hrají: Jeremy Irvine, 
Holliday Grainger, Helena Bonham Carter, Ral-
ph Fiennes, Jason Flemyng, Robbie Coltrane, 
Sally Hawkins, Ewen Bremner, David Walliams, 
Jessie Cave, Tamzin Outhwaite, Olly Alexander, 
Toby Irvine, Helena Barlow, William Ellis, Ben 
Lloyd-Hughes.

Středa 31.7. 
Sedm psychopatů 

 Seven Psychopaths, Komedie / Krimi / 
Drama, Velká Británie, 2012, 109 min

Scenárista Marty (Colin Farrell) se zou-
fale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale 
chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u 
svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a 
většinou neza-městnaného herce Billyho (Sam 
Rockwell) a silně nábožensky založeného Han-
se (Christopher Walken), který má za sebou 
poměrně působivou kriminální minulost. Tihle 
dva se příležitostně živí krádežemi psů, které 
po vypsání odměny vrací jejich zazobaným 
páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byznysu 
má velké výhrady Billyho okouzlující přítelky-
ně Angela (Olga Kurylenko). Její obavy se mají 
brzy potvrdit…

Naštěstí Billy a Hans právě jednoho 
čtyřnohého mazlíčka unesli. Ovšem naneštěstí 
tenhle pes patří psychopatickému gangsterovi 
Charliemu (Woody Harrelson), který svého 
malého psíka nade vše zbožňuje. Charlie je ne-
předvídatelný, extrémně násilnický a rozhodně 
nemá potíže zabít každého, kdo má se zmize-
ním jeho psa cokoliv společného. Vypadá to, 
že Marty bude mít o nadměrné množství inspi-
race postaráno. Ale dokáže s šíleným Charliem 
v patách zůstat naživu tak dlouho, aby scénář 
dokončil?

Režie: Martin McDonagh, Scénář: Mar-
tin McDonagh, Kamera:Ben Davis, Hudba: 
Carter Burwell, Hrají: Colin Farrell, Sam Roc-
kwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, 
Olga Kurylenko, Tom Waits, Abbie Cornish, 
Gabourey Sidibe, Kevin Corrigan, Željko Iva-
nek, Helena Mattsson, Brendan Sexton, Tai 
Chan Ngo, Jamie Noel, Michael Pitt, Michael 
Stuhlbarg, Harry Dean Stanton 

Čtvrtek 1. 8. 
Okresní přebor 

- Poslední zápas Pepika Hnátka 

Komedie / Sportovní, Česko, 2012, 102 
min

Film vychází z populárního televizního 
seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznaču-
je, ve filmu se objeví legendami opředená posta-
va trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v 
samotném seriálu se tento muž vyskytoval pou-
ze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, 
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rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve 
své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu 
je tak situován do doby jeho života a rozehrává 
dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. 
Dokonce víc než život. Titulní roli houslické 
persóny ztvární divadelní režisér, umělecký šéf 
pražského Dejvického divadla a příležitostný 
herec Miroslav Krobot.

Režie: Jan Prušinovský, Scénář: Jan Pru-
šinovský, Petr Kolečko, Hrají: Miroslav Krobot, 
Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Jaroslava Po-
korná, David Novotný, Jakub Kohák, Pavel Ki-
kinčuk, Leoš Noha, Jan Hartl, Pavla Beretová, 
Václav Neužil ml., Ladislav Hampl, Petr Franěk, 
Norbert Lichý, Jaroslav Plesl, Marika Procház-
ková, Alena Mihulová, Jarmil Škvrna, Lukáš 
Langmajer, Petr Pěknic.

Pátek 2.8. 
Ve stínu

Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slo-
vensko / Polsko, 2012, 101 min

V bývalém Československu 50. let se 
odehrává napínavý kriminální příběh, který ve 
svém důsledku zasáhne do osobních osudů ak-

ózního otce i starostlivé matky berou postupně 
za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají ně-
koho, kdo jim rozumí. A ten má v penzionu, kde 
rodina bydlí, své kamarády. Mamince i jejímu 
snoubenci připadají ti lidé samozřejmě trochu 
praštění. Holčičce i psovi ale naprosto vyhovu-
jí. Život plný omezení a povinností, který dopo-
sud holčička vedla, začíná být minulostí. Nikdo 
z dospělých, který se ocitne v jejich blízkosti, si 
nemůže být jistý tím, že se mu nezmění život. 
Ať chce nebo nechce.

Režie: Juraj Šajmovič ml., Kamera: Juraj 
Šajmovič st., Hudba: Ladislav Faktor. Hrají: 
Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javor-
ský, Veronika Divišová, Simona Stašová, Pavel 
Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák, Klára 
Jandová, Ester Kočičková, Matouš Ruml, Šárka 
Vaculíková. 

Neděle 4.8. 
Královský víkend 

Hyde Park on Hudson, Životopisný / 
Komedie / Drama / Historický, Velká Británie, 
2012, 94 min

Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních starostí. I prezident. Píše se rok 
1939. K americkému prezidentovi Franklinu 
D. Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na stát-
ní návštěvu do jeho soukromé residence král a 
královna Anglie. Setkání je o to významnější, že 
se jedná o historicky první návštěvu anglického 
královského páru v USA. Poprvé se tak střetá-
vají upjaté společenské konvence Angličanů s 
uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší 

térů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Tro-
jan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné 
vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné 
policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení 
Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování 
major Zenke (Sebastian Koch), policejní speci-
alista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřová-
ní ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá 
instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst 
pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spra-
vedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí 
komunistické policie? Protivník je silný a Hakl 
se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ni-
čemu. Každý má svůj stín minulosti, své slabé 
místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z vi-
níků hrdiny.

Režie: David Ondříček, Scénář: Marek 
Epstein, Kamera: Adam Sikora, Hudba: Jan P. 
Muchow, Michal Novinski. Hrají: Ivan Trojan, 
Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnič-
ka, Marek Taclík, Filip Antonio, Norbert Li-
chý, David Švehlík, Martin Myšička, Miroslav 
Krobot, Hynek Čermák, Halka Třešňáková, 
Richard Stanke, Jan Novotný, Simona Babčá-
ková, Tomáš Bambušek, Ondřej Malý, Miroslav 
Bambušek, Jaroslava Adamová, Martha Issová, 
Václav Neužil ml., Markéta Frösslová, Jaroslav 
Plesl, Adam Kraus, Eva Kratochvílová, Štěpán-
ka Ludvíková, Marie Ludvíková, Kamila Kalou-
sová, Magdalena Zimová, Jakub Žáček, Jaroslav 
Achab Heidler, Klára Pollertová-Trojanová, Ja-
roslava Pokorná, Karel Dobrý, Adam Kubišta, 
Zuzana Bydžovská, Aleš Najbrt, Martin Hof-
mann, Michael Hofbauer, Jan Šantroch 

Sobota 3. 8. 
Tady hlídám já 

Komedie / Rodinný, Česko, 2012, 110 
min

Úspěšný chemik je donucen vrátit pou-
kazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastáva-
jící totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes 
jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí 
holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed 
šumavské „divočiny“. Zpočátku vypadá alterna-
tivní dovolená idylicky. Veškeré plány ambici-
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společenské úrovni. Pro konzervativní britské 
panovníky je připraven piknik s hot dogy jako 
hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti 
novinářů. Nezvyklá je pro tak významnou ná-
vštěvu i přítomnost Daisy (Laura Linney), další 
ženy po boku prezidenta, vedle jeho manželky.

Režie: Roger Michell, Scénář: Richard 
Nelson, Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Oli-
via Williams, Olivia Colman, Blake Ritson, Sa-
muel West, Eleanor Bron, Martin McDougall, 
Tim Ahern, Tommy Campbell, Sam Creed, Jeff 
Mash, Kevin Millington, Elizabeth Wilson. 

Pátek 9. 8. 
Muži v černém 3 

 Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / 
Akční, USA / Spojené arabské emiráty, 2012, 
102 min

Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí 
agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) 
zpět... A opět včas. J během svého patnáctileté-
ho fungování v agentuře Muži v černém viděl 
spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mi-
mozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho 
sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je 
život agenta K i osud planety Země v ohrožení, 
musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, 
aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují ta-
jemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. 
A ona tajemství budou odhalena, když se v mi-
nulosti spojí s mladým agentem K ( Josh Bro-
lin), aby zachránil svého partnera, agenturu a 
budoucnost lidstva.

Režie: Barry Sonnenfeld, Scénář: Jeff 
Nathanson, David Koepp, Etan Cohen, Michael 
Soccio, Kamera: Bill Pope, Hudba: Danny Elf-
man. Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Je-
maine Clement, Josh Brolin, Emma Thompson, 
Alice Eve, Michael Stuhlbarg, Kevin Covais, 
Nicole Scherzinger, Mike Pyle, Justin Bieber, 
Tim Burton, Bill Hader, Barry Sonnenfeld, Will 
Arnett, Michael Chernus, David Rasche, Mike 
Colter, Joe D‘Onofrio, Tyler Johnson, Lady 
Gaga, Jay Storey, Charlie Barnett.

Sobota 10. 8. 
Tintinova dobrodružství 

The Adventures of Tintin: The Secret 
of the Unicorn. Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Mysteriózní. USA / Nový Zéland, 
2011, 103 min.

Příběh filmu, inspirovaného po celém 
světě oblíbenými příhodami knižního a komik-
sového hrdiny Tintina belgického autora, pu-
blikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje 
osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra 
Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. 
Ti společně narazí na model lodi, který v sobě 
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je 
nevědomky vtažen do samého středu několik 
set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Iva-
noviče Sacharina, ďábelského padoucha, který 
je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, 
spojovaný se zákeřným pirátem zvaným Rudý 
Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, staré-
ho mořského vlka kapitána Haddocka a dvoji-
ce nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece 
procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve 
snaze dostat se jako první na místo posledního 
odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve 
svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bo-
hatství... A také prastarou kletbu.

Režie: Steven Spielberg, Předloha: Her-
gé (kniha), Scénář: Edgar Wright, Joe Cornish, 
Steven Moffat, Hudba: John Williams. Hrají: 
Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary 
Elwes, Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones, 
Mackenzie Crook, Gad Elmaleh, Tony Curran, 
Sebastian Roché, Phillip Rhys, Mark Ivanir, 
Alex Hyde-White, Daniel Mays, Ron Bottitta 

Neděle 11. 8. 
Muži v naději 

Komedie Česko, 2011, 110 min.
Může být nevěra základem šťastného 

manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o 
tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o 
chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!”

Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divo-
kou teorii v každodenní praxi a to s neutucha-
jícím elánem, který je u čerstvého šedesátníka 
záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu 
svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, 
který pro samé svědomité plnění povinností ne-
vnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná 
nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Ru-
dolf proto nabídne Ondřejovi několik prověře-
ných rad, jak vnést do skomírajícího manželství 
potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné 
štěstí jeho jediné dcery...

Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky 
románku s krásnou Šarlotou skutečně stává se-
bevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou 
a obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to 
sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už 
proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pocho-
pitelně ženy. Ondřeje čeká smršť komediálních 
situací, kterým čelí s odzbrojující kombinací 
typicky mužských vlastností - hravou vynaléza-
vostí a nezničitelnou nadějí, že všechno dobře 
dopadne.

Režie: Jiří Vejdělek, Scénář: Jiří Vejdělek, 
Kamera: Martin Šácha, Hudba: Jan P. Muchow 

Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Vica 
Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, 
Lukáš Langmajer, Hynek Čermák, Michal No-
votný, Emma Smetana, Ester Kočičková, Eliška 
Křenková, Ondřej Zach, Filip Antonio, Jitka 
Čvančarová, Berenika Kohoutová, Václav Jílek, 
Zuzana Onufráková, Milan Býček, Nastasja Go-
spičová, Drahomíra Vlachová, Helena Kramá-
řová, Eva Nosálková-Leinweberová 

Poznámka – výběr tohoto filmu jako 
závěrečného analogového představení v ku-
řimském letním kině je symbolický v tom, že 
filmové distribuci tohoto filmu končí 24. srpna 
licence na analogové půjčování.
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XXII. Velká cena Kuřimi v 
plavání

Letos se uskutečnila v pořadí již XXII. Velká cena Kuřimi v plavání. 
Závodů se zúčastnilo celkem 126 dětí, které do Kuřimi přijely z různých 
koutů jižní Moravy. Oproti předchozímu roku se nám podařilo přivést na 
náš bazén kvalitnější startovní pole. Přijel k nám i Fakultní klub Brno v 
čele s Kateřinou Barešovou a Radkou Podešťovou, které týden před kuři-
mskými závody zvítězily na mezinárodních závodech Májové Brno.

Hlavní závodem je již tradičně disciplína 50 P staršího žactva. V 
kategorii starších žákyň suverénně zvítězila Radka Podešťová z Fakultní-
ho klubu Brno ve vynikajícím čase 35,80. Na druhém místě skončila Zu-
zana Čarnecká z Hustopečí v čase 36,50 a na stupních vítězů je doplnila 
Viktorie Grmelová z Blanska. Mezi staršími žáky zvítězil Tomáš Kasík z 
Hodonína, na druhém místě se umístil Kamil Stehlíček z Komety Brno a 
na třetím místě doplaval Marek Lim z Delfínu Břeclav.

Ačkoliv naši závodníci nezískali žádnou medaili v hlavní disciplíně, 
v ostatních se nám dařilo daleko lépe. V nejstarší kategorii jednoznačně 
zvítězil na všech tratích Marcel Smetana a celkem si odnesl 3 zlaté medai-
le (50 M, 50 P, 50 VZ). Na stupních vítězů ho vždy doprovázel na dru-
hém místě Matěj Hlaváč. Mezi nejstaršími dívkami zkompletovala celou 
sadu medailí Natálie Kovaříková (1. místo 50 P, 2. místo 50 Z, 3. místo 50 
VZ). Ještě úspěšnější byla Kristýna Kocmanová, která si vyplavala jedno 
první místo (50 Z) a dvě druhá umístění (50 P, 50 VZ).

Mezi starším a mladším žactvem náš klub neměl medailová umís-
tění. Bohužel se jedná o ročníky plavců, kteří během rekonstrukce bazénu 
odešli z Plaveckého klubu Kuřim do brněnských klubů.

Mezi nejmladším žactvem už máme reprezentanty odchované na 
novém bazénu, kteří dosahují medailových úspěchů. Jakub Myslivec si 
odnesl z bazénu dvě individuální bronzové medaile na trati 50 M a 50 
P, ačkoliv startoval s plavci o rok staršími. Ve stejné situaci nastupoval na 
start i Václav Just a také se mu podařilo uspět. Vybojoval třetí místo na 50 
Z, když si zlepšil svůj osobní rekord rovnou o 3,2 vteřiny.

Kromě nejmladšího žactva byly součástí Velké ceny i závody pro 
osmileté a mladší děti. V této kategorii máme velice kvalitní zastoupení 
v dívčích disciplínách. Ve všech závodech jsme měli alespoň dvě naše zá-
vodnice na stupních vítězů. Na nejvyšším stupni se postupně vystřídaly 
Kristýna Podlucká na 25 VZ, Eliška Konečná na 25 Z a Tereza Rašková 
na 25 P. Kromě těchto prvních míst získala děvčata několik druhých a 
třetích.

Na konec programu byly zařazeny štafetové závody. Mezi nejstar-
šími chlapci jsme získali 2. místo, přestože trio šestnáctiletých kluků Sme-
tana, Burian, Hlaváč doplnil teprve devítiletý Jakub Myslivec. Mezi star-
šími děvčaty naše štafeta „A“ získala ve šložení Kocmanová, Kovaříková, 
Skoumalová, Hlaváčová druhé místo a štafeta „B“ ve složení Weinlichová, 
Justová, Kuklinková, Čermáková třetí místo. Mezi mladšími chlapci naše 
štafeta získala 3. místo.

Včetně již zmíněných nejvýraznějších úspěchů domácích závodní-
ků jsme získali celkově 26 medailí z individuálních disciplín a 4 medaile 
ze štafetových závodů. Celkové výsledky naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.plaveckyklubkurim.cz

Doufám, že se nám podaří pokračovat ve vzrůstající úrovni závodů 
i v dalších ročnících, na které bychom chtěli přilákat ještě větší množství 
závodníků. 

 

Letní krajský přebor dorostu a dospělých
Na konci května se náš dorostenec Marcel Smetana zúčastnil spo-

lečného krajského přeboru pro dorost a dospělé. V této věkové kategorii 
nemáme více reprezentantů, protože naši plavci odešli během dvouleté 
rekonstrukce do brněnských klubů.

Marcel se na závodech neztratil, přestože patřil mezi nejmladší 
účastníky závodů. Ve své nejsilnější disciplíně 50VZ zaplaval kvalitní čas 
28,74. Ve velmi nabité konkurenci získal 25. místo celkově. Na dvojnásob-
né trati své celkové umístění vylepšil o 10 míst a doplaval na 15. místě. 

Letní krajský přebor 10 a 11 letého žactva
Letos jsme poprvé vyslali na Letní krajský přebor 10 a 11 letého 

žactva plavce odchované již v nových prostorách našeho bazénu. Celkem 
se zúčastnilo přeboru 5 plavců reprezentující Kuřim a to ve složení Anna 
Justová, Anežka Machotová, Tomáš Masaryk, Adam Petrů a Jonáš Ko-
nečný.

V tradičně velmi kvalitně obsazených dívčích kategoriích se prosa-
dila Anna Justová, když doplavala na 13. místě na trati 50 M a vylepšila si 
tak o celé 2 vteřiny svůj osobní rekord. Úspěšná byla i na trati 50 VZ, kde 
se jí podařilo letos podruhé zaplavat pod 40 vteřin a to výkonem 0:39,4. 
Tomáš Masaryk dokázal podat kvalitní výkony především na kraulových 
tratích, přestože měl ještě 2 týdny před závody ruku v sádře. Mezi jede-
náctiletými hochy se z Kuřimi nejlépe umístil Adam Petrů, když doplaval 
na 13. místě v disciplíně 100 P. Anežce Machotové se nejvíce povedl start 
na 50 Z, kde se umístila na 13. místě, a na dvojnásobné trati si vytvořila 
nový osobní rekord o 3,5 vteřiny.

Tento závod je pro 10 a 11 leté žactvo nominačním závodem na 
Pohár ČR, proto jsme velmi spokojeni s předvedenými výkony a doufá-
me, že některý z našich závodníků postoupí do nejvyšší soutěže a to Po-
háru žactva ČR.

Letní krajský přebor 9 letého a mladšího 
žactva

Pro rok 2013 byl v Jihomoravském kraji zrušen přebor pro 9 leté 
žactvo. Uvítali jsme tedy příležitost zúčastnit se krajského přeboru mimo 
náš kraj. Pořadatelé ve Svitavách organizovali 17.6. krajský přebor rovnou 
pro dva kraje, a to Královéhradecký a Pardubický.

Na nejlepší umístění z našich závodníků dosáhl Václav Just, když 
na trati 100 Z skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě. O jedno místo 
si pohoršil v disciplíně 100 P, kde skončil na 5. místě. Mezi devítiletými 
plavkyněmi zaznamenala krásné umístění Aneta Weinlichová, která do-
hmátla ve všech svých 4 startech (100 P, 100 PZ, 50 M, 50 P) shodně na 
pátém místě. Ve stejné kategorii nás reprezentovala ještě Markéta Neča-
sová, které se podařilo zlepšit si svoje nejlepší osobní výkony na všech 
tratích, kde startovala.

V kategorii osmiletých jsme měli celkem tři plavkyně. Eliška Ko-
nečná si doplavala ve velmi silné konkurenci na trati 50 Z pro 6. místo a 
o pouhá dvě místa si pohoršila na trati 50 VZ. Tereza Rašková a Kristýna 
Podlucká si na závodech výrazně vylepšily svoje osobní rekordy ve všech 
disciplínách. Avšak nejcennější umístěni jsme získali ve štafetovém závo-
dě na 4x50 VZ, kde ve složení Nečasová, Rašková, Podlucká, Weinlichová 
získala děvčata skvělé 4. místo.

Díky tomuto krajskému přeboru jsme měli možnost porovnat vý-
konnost našich nejmenších plavců s plavci z jiných krajů. A vůbec jsme 
nedopadli špatně, naopak jsme úspěšně konkurovali nejlepším klubům 
Pardubického a Královéhradeckého kraje.

 

Reprezentanti Plaveckého klubu Kuřim se všemi svými medailemi.
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Bronz na přeboru ČR!
Po vybojovaných třech postupech na přebor ČR v rapid šachu žáky 

David Němec, Matěj Tajovský a Vladimír Dudar, které se uskuteční na 
podzim tohoto roku, máme už z mistrovství ČR bronzovou medaili a to 
z přeboru dvojic do 10 let. Získala ho dvojice Matěj Tajovský a Tomáš 
Keprt!

V konkurenci  46 nejlepších dvojic republiky porazili vítěze z Frýd-
ku-Místku 2:0 a remízovali 1:1 s druhým Durasem Brno. Pouze zakolísání 
se slabšími soupeři je připravilo o kovy nejcennější.

Na fotografii při slavnostním vyhlašování z leva jsou: Předseda ša-
chového svazu Viktor Novotný, vedle bronzová dvojice Matěj Tajovský s 
pohárem a Tomáš Keprt s diplomem a za nimi trenérka Katka Tajovská.

 Konečné pořadí po 9 kolech: 1. BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 2. ŠK Du-
ras Brno Královo Pole, 3. ŠK KME-DDM Kuřim „A“, 4. BŠŠ Frýdek-Mís-
tek „B“, 5. BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 6. TJ Spartak Vlašim, 7. BŠŠ Frýdek-
Místek „C“, 8. BŠŠ Frýdek-Místek „D“, 9. DDM Symfonie Poděbrady, 10. 
Jawa Brodce VP (atd.) 41. ŠK KME-DDM Kuřim „B“ (atd).

 Předseda ŠK Kuřim Majer J.st.

Kuřimští reprezentanti na Krajském přeboru ve Svitavách

Letní pohár ČR desetiletého žactva
V letošním roce se nám podařilo po dlouhých 15 letech postou-

pit z Krajského přeboru do nejvyšší soutěže v rámci České republiky. Na 
Přebor ČR desetiletých se za náš plavecký klub nominovala Anežka Ma-
chotová. Její výkony byly natolik kvalitní, že se jí podařilo postoupit na 
Pohár ČR ve všech disciplínách, ve kterých startovala na Krajském přebo-
ru. Přebor ČR se konal o víkendu 22.6.-23.6. na krásném osmidrahovém 
bazénu v Karviné. 

Anežce se podařilo ve vodě prodat celoroční tréninkové snažení a 
ve všech svých startech si výrazně vylepšila osobní rekordy. Nejvýrazněj-
šího zlepšení dosáhla na trati 100Z, kde se jí podařilo vylepšit svůj nomi-
nační čas téměř o 5 vteřin a v čase 1:46,5 doplavala na 25. místě. V disci-
plíně 50P se jí podařilo zaplavat bodově hodnotnější výsledek a vylepšila 
si svůj nejlepší čas na 0:55,5. Přestože kraul není její nejsilnějším stylem, 
dokázala při svém posledním startu na 50VZ předplavat 5 závodnic ve své 
rozplavbě a dokončit závody na 33. místě.

 

Anežka Machotová na dráze č. 2 před startem na 50P

Letní pohár ČR jedenáctiletého žactva
Pro nejvyšší soutěž jedenáctiletých plavců se nám stejně jako na 

Pohár ČR desetiletých podařilo po 15 letech nominovat jednoho závod-
níka. Letošní Letní pohár ČR byl uspořádaný o víkendu 22.6.-23.6. v Pro-
stějově. Tomáš Masaryk se svým časem na 50M kvalifikoval na 27. místě 
mezi nejlepší plavce u nás. Na závodech se mu podařilo tento čas vylepšit 
o 4,4 vteřiny, vyhrát svoji rozplavbu, vylepšit svoje kvalifikační umístění o 
6 pozic a nakonec skončit na krásném 21. místě v čase 0:47,7.

Pro Anežku i Tomáše byla účast na nejvyšší soutěži v České repub-
lice velkou zkušeností a především velkou motivací do dalšího tréninku. 
Zároveň je jejich úspěch i odměnou trenérům, za jejich celoroční práci. 
Oběma závodníkům a nejenom jim patří velká gratulace za příkladnou 

reprezentaci kuřimského klubu v nejvyšších soutěžích v rámci ČR i mezi-
národních závodech. Plavání v Kuřimi se tak vrací mezi nejlépe reprezen-
tující sporty našeho města.

Nábor do kurzů plavání pro 
sezonu 2013/2014

Chtěli bychom pozvat všechny zájemce o plavání na nábor pro 
nadcházející sezonu / školní rok. Náš oddíl PK Kuřim nabízí plavecké 
kurzy pro děti předškolního věku, školou povinné i pro středoškoláky. 
Od září budeme rozšiřovat výuku pro závodní plavce tak i pro kondiční a 
zdokonalovací plavání, které je určené všem dětem se základní plaveckou 
průpravou. Samozřejmě pro nejmenší budou připraveny kurzy zaměřené 
na základní plaveckou průpravu.

Nábor do kurzů bude probíhat poslední týden v srpnu, resp. v 
úterý 27. srpna a ve čtvrtek 29. srpna. První zářijový týden je plánována 
odstávka krytého bazénu Wellness Kuřim, proto bude nábor probíhat i ve 
druhém týdnu v září a to opět v úterý ve čtvrtek. Nábor bude začínat vždy 
v 16:45 před recepcí Wellness Kuřim.

Podrobnější informace naleznete na našich internetových strán-
kách www.plaveckyklubkurim.cz. Těšíme se na setkání s Vámi v srpnu na 
bazénu.

za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček
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Šachy

Sport

O krále a dámu mateřských 
škol v Kuřimi 2013.

Dne 17.6. 2013 proběhl na domečku v Kuřimi historicky první 
šachový turnaj určený pro děti mateřských škol. Přestože se učí šachy na 
kuřimských mateřinkách teprve od října loňského roku, sešlo se celkem 
24 dětí, které se utkaly o titul Krále a dámy MŠ Kuřim pro rok 2013. Vy-
hodnocovaly se celkem tři kategorie - nejlepší tři chlapci, nejlepší dívka 
MŠ Kuřim a nejlepší tři registrovaní hráči. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie registrovaní:
1. Šimon Tajovský 5b MŠ Zborovská
2. Michal Svoboda 4b MŠ Podlesí
3. David Potůček 4b MŠ Jungmannova

 

Kategorie neregistrovaní:
1. Tomáš Havel 3,5b MŠ Jungmannova
2. Martin Baláž 3b MŠ Jungmannova
3. Martin Jakubec 3b MŠ Jungmannova
 

Nejlepší dívka MŠ Kuřim:
Sylvie Hruškovská 1,5b MŠ Zborovská

 

Dále ještě startovala jako host Maruška Vavřínková, která chodí do 
MŠ v Brně a rozhodně se neztratila, vybojovala v těžké konkurenci 3b.

Všechny děti zvládly turnaj naprosto bez problémů a je vidět, že v 
Kuřimi rostou samí chytří a šikovní šachisté.

 

Chtěla bych poděkovat za pomoc při organizaci paní Vavřínko-
vé, Hruškovské a pánům rozhodčím Majerovi a Krupicovi, kteří zajistili 
hladký průběh celého turnaje. V neposlední řadě pak patří dík i paním 
učitelkám z MŠ, které děti na turnaj přivedly a zase vzaly zpátky. 

Těším se, že za pár let dnešní krále a dámy z MŠ uvidíme třeba i na 
mistrovství republiky nebo i mistrovství světa ;-).

Celkové výsledky: 1. Tajovský Šimon 5, 2. Svoboda Michal 4, 3. 
Potůček David 4, 4. Havel Tomáš 3,5, 5. Boček Adam 3, 6. Baláž Martin 
3, 7. Jakubec Martin 3, 8. Vaníček Richard 3, 9. Hlucháň Čeněk 3, 10. 
Vavřínková Marie 3, 11. Javorský Nikola 2,5, 12. Pavloušek Pavel 2,5, 13. 
Jakubec Petr 2,5, 14. Halva Ondřej 2, 15. Katolický Radim 2, 16. Politzer 
Teodor 2, 17. Vítek Otakar 2, 18. Blažek Daniel 2, 19. Kelemen Oliver 1,5, 
20. Veselý Dominik 1,5, 21. Hruškovská Sylvie 1,5, 22. Buzáš Michal 1,5, 
23. Halva Lukáš 1, 24. Veselý Matěj 1.

Kateřina Tajovská



ročník 20, číslo 7-8/ červenec-srpen   ZLOBICE   35

sport 

Fotbal

Hodnocení sezóny staršího 
dorostu FC Kuřim
Kuřim - Bystrc 1:2 (1:2) 

Branka: Kučera
Sestava: Tišnovský – Hochman, Stříž - Halouzka – Richtárik, Hu-

dec - Hanzl - Skoumal – Dančák, Kučera, Hájek
Střídali: Los, Kyjovský, Juchelka, Valent.
Poslední zápas a zároveň i boj o krajského přeborníka staršího 

dorostu zvládli výsledkově lépe hosté. Atmosféra před utkáním, divácká 
účast a samotný výkon hráčů při utkání byl tou pověstnou ,,třešničkou 
na dortu“ kuřimského dorosteneckého fotbalu. Zamrzí jen nepřipravená 
světelná tabule a nefunkční rozhlas.  Po dlouhé době se v Kuřimi sešla 
parta kluků, která měla jasný cíl a pro jeho splnění udělala maximum. Od-
měnou za tuto snahu bylo právě utkání o přeborníka kraje. První poločas 
se odehrál v režii hostů a zaslouženě také vedli 2:0. V těchto fázích ovliv-
nila výkon domácích vynucená improvizace v obranné čtveřici. O snížení 
náskoku se postaral V. Kučera po přihrávce L. Skoumala. Po přestávce 
domácí dostali soupeře pod tlak a vypracovali si i brankové příležitosti. 
Fotbal se ale hraje na branky a ty se vstřelit nepodařilo. Hosté svůj náskok 
uhájili a zaslouženě se stali vítězi skupiny. 

Ohlédnutí za sezónou
Sezona 2012/2013
Mladší přípravka

Sestava v zápasech: Honza Hásek (G), Šimon Martinek (K), Jakub 
Sláma, Filip Zavřel, Daniel Neuman, Michal Palkovič, Kaiser Tunde, Pa-
trik Miča, Jiří Gregor, Lukáš Vyleťal, Tomáš Čejka, Ondra Deufner, Matěj 
Barták, David Lapčík, David Procházka

Po minulé sezoně, kdy si naši kluci vytrpěli řadu porážek a jen oje-
diněle dokázali zvítězit, se do letošní sezony otrkali. Konečné 3. místo je 
více než nad očekávání. Velká pochvala všem zúčastněným. Ovšem nejde 
jen o dobré výsledky. Některé zápasy byly opravdu koukatelné. Pro oko 
diváka. Třeba památný zápas se Zastávkou, kde na nás nasadili o rok star-
ší kluky v domnění, že nám snad vrátí porážku z předchozích týdnů, ale 
naši kluci v tomto zápase ukázali svůj klasický charakter a s mohutnějším 
soupeřem, který dokázal tak akorát střílet góly z půlky si krásně fotbalově 
poradili. Dalším plusem je, že někteří rodiče konečně přestali brát fotbal 
jako kroužek a tak vyjma konce sezony, kdy v ojedinělých případech mís-
to na turnaj jeli kluci k babičkám, koupat se do bazénů aj., se zápasů zú-
častňovali vesměs všichni. Ovšem pochvalu za docházku jak na tréninky, 
tak na zápasy si zaslouží tito: Kuba, Šimon, Filip, Michal, Dan, Ondra, 
Lukáš, Tomáš, David P., David L. a nakonec i Honzík, který si vytrpěl 
zranění nohy a tak nám chyběl dlouhé měsíce. Ale jeho návrat do branky 
byl vzpruhou pro celý tým.

Kluci za tuto sezonu prokázali zlepšení. A to všichni. Poklona míří 
hlavně ke Kubovi, kde jsem si uvědomil, že je lepší mít v týmu hráče, který 
dře pro tým a dá o polovinu gólů míň než nejlepší střelec soutěže Srba z 
Tišnova. Obranná činnost se zlepšila hlavně v důrazu, ale i tak je stále na 
čem pracovat a to hlavně na naší levé straně. Ať už Ondra nebo Dan. Útoč-
ná činnost se zlepšila také. Ale musíme myslet i na to, že každá přihrávka 
nemusí být směřována dopředu, to platí i pro obranu. Celý tým by si taky 
měl zase uvědomit, že není důležité dávat góly jako jednotlivec, ale jako 
tým. Obrana má za úkol dostat gólů co nejméně a útok se má starat o vítr 
před soupeřovou brankou.

V další sezoně to vidím tak, že budeme pilovat hlavně přihrávky, 
důraz a přehled na hřišti, neboť někteří playeři stále neví co chtěli nebo 
chtějí s balonem udělat. Nejhorší je taková ta polostřela s polopřihráv-
kou.

Všem rodičům a klukům veliké díky za tuto sezonu, zažili jsme spo-
lu spoustu srandy, spoustu těžkých chvil a další sezony na nás čekají.  Já za 
sebe, a myslím, že i za Levona můžu slíbit, že nepolevíme a na kluky bude-
me naše nároky nadále stupňovat, ať to někam dotáhnou. Třeba nejdříve 
do Zbrojovky a následně do Anglie, Španělska či Německa. Někteří mají 
našlápnuto více než slušně.

Děkuji, děkuji a děkuji
S pozdravem Karel Cholek

 

Sobota 15. 6. 2013 
Turnaj přípravek Čebín

Velká pochvala za dnešní výkon na turnaji pro 6 statečných: Kuba, 
Dan, Ondra, Míša, Honza, Lukáš!!!! 6. místo z 10 a mít na střídání 1 klu-
ka...klobouk dolů !!!

Levon

Tak moc jsme se těšili na sluníčko, až nakonec přišlo. A to v plné 
síle. Našich 6 statečných vybojovalo během 7 hodin v parném dni krásné 
6. místo. Získali jsme cenu pro nejlepšího střelce. Jakub Sláma nastřílel 
soupeřům 10 gólů a po právu získal toto ocenění. Klukům patří obrovská 
poklona. Ondrovi, Honzíkovi, Danovi, Míšovi, Lukášovi a Kubovi. S 1 
hráčem na střídání se opravdu lepší výsledek uhrát nedal. Kluci na hřiš-
ti nechali vše. Je ovšem zarážející a smutné, že když už mají jiní šanci si 
konečně zahrát, tak se omlouvají den před turnajem a nebo raději vůbec 
nenapíší a místo tréninků pak chodí na bazén. Je to hodně neloajální vůči 
těm šesti klukům, kteří nechali srdce na hřišti i za nezúčastněné. Oprav-
du velký respekt a poklona těm 6. Jsem hrdý že Vás můžu i s Levonem 
trénovat.

S pozdravem Karel Cholek
(na fotografii Kuba Sláma)
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Atletika

Dětský atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 9.5. proběhl na stadionu v Kuřimi atletický čtyřboj pro 

děti. Počasí bylo příjemné, proto i účast byla vysoká. Na závody dorazilo 
67 dětí. Byly rozděleny do 10 kategorií a změřily síly ve čtyřech disciplí-
nách – 60m, dálka, hod míčkem a dlouhý běh.

Většina kuřimských dětí, které se závodu zúčastnily, chodí pravi-
delně na tréninky atletického oddílu, který je veden při DDM Kuřim. Po-
zvali jsme i děti z tišnovského oddílu, kteří také přijeli v hojném počtu. V 
červnu jim návštěvu oplatíme na jejich závodech v Tišnově.

Výsledky závodu:

XVIII. ročník Atletického 
čtyřboje v Moravských Kníni-
cích

 XVIII. ročník Atletického čtyřboje byl tradiční sportovní akcí 
pro děti a mládež pořádanou TJ SOKOL a OÚ M.Knínice pod patronací 
Sokolské župy Pernštejnské. Soutěžilo se v disciplínách běh na 50 resp. 
25 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký (skok vysoký byl z důvodu 
bezpečnosti závodníků vynechán). Letošního ročníku se zúčastnilo 55 
mladých závodníků (byl tak vyrovnán rekord z roku 2011) v 8 katego-
riích. Závěrem tohoto oblíbeného sportovního podniku byl běh všech 
aktérů bez rozdílu kategorií a věku v „Knínickém kolečku“. Poděkování 
za organizaci patří členům výboru TJ, za věcné ceny pak Sokolské župě 
Pernštejnské a OÚ M.Knínice.

Kategorie 3 - 4 roky:  1. Vojanec Lukáš Kuřim 1489 b., 2. Strážnic-
ká Petra M.Knínice 1477 b., 3. Jindřich Denis M.Knínice 1329 b., 4. Kaláb 
David M.Knínice 1312 b., 5. Hájková Anna M.Knínice 1221 b., 6. Zema-
nová Zuzana M.Knínice 1155 b., 7. Fabiánková Lucie Jinačovice 1131 b., 
8. Stehnová Pavlína M.Knínice 1059 b. 

Kategorie 5 - 6 let: 1. Kaláb Martin M.Knínice 2364 b., 2. Maško-
vá Radka Tišnov 2324 b., 3. Seberová Aneta Tišnov 2218 b., 4. Racko-
vá Amálie Brno 2195 b., 5. Pleskač Robin M.Knínice 2112 b., 6. Havlík 
Adam M.Knínice 2091 b., 7. Nečasová Pavlína Kuřim 2084 b., 8. Hav-
línová Andrea M.Knínice 1921 b., 9. Stehno Martin M.Knínice 1920 b., 
10.Mašková Alexandra Tišnov 1873 b., 11.Zeman David M.Knínice 1717 
b., 12.Kundrátová Silvie Tišnov 1662 b., 13.Kalábová Aneta M.Knínice 
1641 b.

Kategorie 7 - 8 let: 1. Mauerová Marie M.Knínice 2830 b., 2. Ko-
nečná Eliška Kuřim 2665b., 3. Novotný Josef Jinačovice 2566 b., 4. Fabiá-
nek Jan Jinačovice 2391 b., 5. Sedláčková Sára Brno 2180 b., 6. Jindřicho-
vá Karolína M.Knínice 1983 b. 

Kategorie 9 - 10 let dívky: 1. Večeřová Zuzana M.Knínice 2329 b., 
2. Nečasová Markéta Kuřim 2226 b., 3. Kundrátová Magdaléna Tišnov 
2202 b., 4. Kahleová Irena M.Knínice 2105 b., 5. Kalábová Petra M.Knín-
ice 1907 b., 6. Křížová Denisa M.Knínice 1891 b., 7. Havlíková Nela 
M.Knínice 1858 b.

Kategorie 9 - 10 let chlapci: 1. Vlček František Kuřim 2852 b., 2. 
Novotný Eduard Jinačovice 2717 b., 3. Konečný Jonáš Kuřim 2665 b., 4. 
Racek Josef Brno 2529 b., 5. Pavelka Adam Tišnov 2471 b., 6. Koláček 
Martin M.Knínice 2167 b., 7. Krehul Dominik M.Knínice 1931 b.

Kategorie 11 - 12 let dívky: 1. Havlátová Markéta Tišnov 2943 b., 
2. Koláčková Adéla Sentice 2690 b., 3. Slámová Jana M. Knínice 2222 b., 
4. Jelínková Eva M.Knínice 2152 b.

Kategorie 11 - 12 let chlapci: 1. Dušek Vojtěch Tišnov 3024 b., 2. 
Večeřa Štěpán M.Knínice 2813 b., 3. Kahle Petr M.Knínice 2737 b., 4. 
Polák Martin M.Knínice 2720 b.

Kategorie 13 - 15 let chlapci: 1. Kopečný Jan Tišnov 3738 b., 2. 
Kristek Lukáš Tišnov 3125 b., 3. Večeřa Jaromír M.Knínice 3064 b.

Knínické kolečko: 1. Kopečný Jan Tišnov, 2. Kristek Lukáš Tišnov, 
3. Havlátová Markéta Tišnov, 4. Kaláb Martin M.Knínice, 5. Mašková 
Radka Tišnov 

 L.Vojanec

Devátý ročník Memoriálu M. 
Krčála

V neděli 23. 6. 2012 se uskutečnil devátý ročník Memoriálu Mi-
lana Krčála. A můžeme klidně napsat to, co v minulých letech: bývalého 
hráče fotbalu nejen v Kuřimi, trenéra a příznivce tohoto sportu. Také pla-
tí, že hlavními organizátory memoriálu jsou bývalí svěřenci M. Krčála a 
nyní trenéři starších žáků Pavel Obůrka a Vítězslav Škára za spolupráce 
dalších příznivců kopané v Kuřimi. Počasí jako již téměř tradičně turnaji 
přálo a kolem poledne bylo tropické horko, což kladlo na mladé hráče 
zvýšené nároky.

Letos hráli starší žáci ročníky 1998 – 1999 na malém hřišti vždy 1 
krát 22 minut. Platila pravidla soutěžního řádu pro přípravku z roku 2010. 
Na hřišti bylo sedm a jeden hráč (brankář). Turnaje se letos zúčastnilo 10 
mužstev. Ve skupině A startovala mužstva FC Kuřim, FC Sparta Brno, FC 
DOSTA Brno (Bystrc), MFK Vyškov II,  FC Nordic Soběšice. Ve skupi-
ně B byla soustředěna mužstva FC Chrlice, MFK Vyškov I, FC Blansko, 
AFK Tišnov, FC Slovan Rosice. Ve skupinách se hrálo systémem každý s 
každým a následně se podle konečných výsledků utkala mužstva o další 
místa. 

Konečný výsledek je následující: 1. FC Chrlice, 2. MFK Vyškov 
II, 3. FC Sparta Brno, 4. MFK Vyškov I, 5. FC DOSTA Brno (Bystrc), 6. 
FC Blansko, 7. FC Kuřim, 8. AFK Tišnov, 9. FC Nordic Soběšice, 10. FC 
Slovan Rosice.

Nejlepším hráčem se stal P. Sadílek z FC DOSTA Brno (Bystrc), 
nejlepším střelcem byl T. Ulbrich z klubu FC Chrlice se sedmi vstřelený-
mi brankami. 

P. Němec

Pro nás jsou vítězi i naši kluci. To s jakým nasazením, vůlí po ví-
tězství a odhodláním se na hřišti ,,rvát“  si zaslouží pověstné smeknutí 
klobouku.  Výkon ve druhém poločase jen potvrdil, že kluci hrají fotbal 
srdcem a právě touto cestou by se měl fotbal v Kuřimi ubírat i v nadchá-
zejících sezónách. Slovo kluci je neosobní a tak uvádím jména těch, kte-
ří mají úspěch  ,,na svědomí“. Tišnovský Jakub, Valent Vojtěch, Doležal 
Petr, Juchelka Patrik, Halouzka Pavel, Richtárik Daniel, Stříž Boris, Hanzl 
Martin, Hochman Tomáš, Hudec David, Kyjovský Ondřej, Dančák Kvě-
toslav, Skoumal Lukáš, Soldán Michal, Pavlíček Martin, Kučera Viktor, 
Los Matyáš a Hájek Tomáš. 

Za nás trenéry, funkcionáře a fanoušky:  DĚKUJEME!! 
Ivo Peřina, Dušan Juchelka
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – aktivity 
v červnu

Červnový program zahájil volejbalový kroužek DDM HIPPO 
Kuřim účastí na turnaji plážového volejbalu ročníku 1999 a mladších na 
Brněnské přehradě. Turnaje se zúčastnily dva týmy a, i když byly na písku 
poprvé, bily se s novými podmínkami statečně. Dále následovalo Oblast-
ní kolo barevného minivolejbalu, moravská část. Do turnaje si vybojoval 
postup jeden tým žlutých a díky volné kapacitě nastoupily i dva červené 
týmy a druhý žlutý. Na dvoudenním turnaji předváděli hráčky a hráči vel-
mi dobré výkony a jeden tým z každé kategorie si vybojoval postup do 
celorepublikového finále. I v letošním roce se hráčky DDM HIPPO Ku-
řim zapojily do kvalifikace na bechvolejbalové mistrovství ČR. Turnaje 
ve Znojmě se zúčastnily dvě dvojice stejně jako druhého turnaje v Brně. 
Lépe se nakonec umístila dvojice Kateřina Šplíchalová, Simona Kahle-
ová, ovšem na účast na mistrovství ČR to nestačilo. Druhým turnajem 
pokračoval i oddílový HIPPO CUP, tentokráte turnajem na písku. Tur-
naje se účastnilo 7 dvojic. Vítězství nakonec obhájila dvojice Tereza Po-
lášková, Tereza Plíšková. Poslední červnový víkend bude ještě následovat 
třetí turnaj HIPPO CUPu v deblech a zúčastníme se republikového finále 
barevného minivolejbalu. Pak již naskočí prázdninový režim. Tedy herní 
středy, soustředění minipřípravky a přípravky, soustředění žákyň, kadetek 
a juniorek a možná stihneme i doladit techniku v nějakých individuálních 
trénincích.

1. kuřimský triatlon                
Základní škola Kuřim Jungmannova a Česká triatlonová asociace 

(ČTA) uspořádala 6. 6. 2013 ve spolupráci s Městem Kuřim,  Wellness 
Kuřim, Hard bikers Kuřim a AŠSK 1. ročník Kuřimského triatlonu. Sou-
těže se zúčastnilo 111 závodníků z okresu Brno venkov. Díky podpoře 
všech zainteresovaných, hlavně pak ČTA,  která byla hlavním sponzorem 
školy resp.  akce a dotovala soutěž částkou 10.000 Kč jsme mohli odmě-
nit všechny účastníky hodnotnými cenami. Neocenitelná byla i metodic-
ká podpora ze strany ČTA a HB Kuřim. Závodníci ve svých kategoriích 
zvládli  tratě 50 – 200 metrů plavání, 4 – 8  kilometrů na kole a 800 – 1200 
metrů běhu.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Vágnerová Adéla, Odcházel Adam, Odcházel Tomáš, Koláčková 

Adéla, Škrob Ondřej, Svobodová Monika, Budín Martin, Svobodová Klá-
ra, Kotouček Patrik, Hlucháňová Ludmila, Hirš Martin, Krejčí Veronika, 
Řehka Šimon.

Všem sportovcům jménem realizačního týmu gratuluji, celému 
realizačnímu týmu děkuji a soutěžící zvu na druhý ročník, který uspořá-
dáme v termínu květen 2014.           

Richard Mach – ředitel závodu  
Fotodokumentaci a úplné výsledky najdete na www.zskj.cz       

Ročník 2006 a mladší - Dívky ( Jméno ročník škola/oddíl 60m 
skok z místa hod míčkem 200m): 1 Adéla Martinková 2006 AK Kuřim 
12,6 142 9,6 45,1, 2 Veronika Jelínková 2006 Jungmannova 12,7 131 6,8 
49,3, 3 Marie Pacher 2006 AK Tišnov 13,4 130 8,7 48,0, 4 Aneta Sebe-
rová 2007 AK Tišnov 15,2 127 9,9 55,0, 5 Nela Vilímská 2008 MŠ 19,5 
75 3,3 75,2, 6 Terezka Boháčková 2009 MŠ 25,0 100 4,5 96,4, 7 Libuše 
Černá 2008 AK Tišnov 21,7 61 3,0 100,7

 Ročník 2006 a mladší – Chlapci: ( Jméno ročník město/oddíl 
60m skok z místa míček 200m): 1 Roman Budai 2006 AK Tišnov 11,8 
135 9,9 44,3, 2 Martin Cabejšek 2006 Komenského 12,1 134 12,0 45,1, 
3 Matyáš Rozman 2006 MŠ 12,7 130 15,1 48,6, 4 Michal Svoboda 2006 
MŠ 12,2 141 13,1 65,1, 5 Jan Šťastný 2007 MŠ 13,4 130 10,1 55,3, 6 Petr 
Rigler 2006 Čebín 14,8 141 8,3 59,1, 7 Šimon Tajovský 2007 MŠ 13,3 
125 7,7 49,2, 8 Adam Boček 2007 MŠ 14,2 124 8,3 56,7, 9 Martin Gavan-
da 2009 MŠ 19,9 100 5,2 78,5, 10 Jan Zdráhal 2008 MŠ 19,4 66 3,8 75,1, 
11 Michael Badin 2007 MŠ 22 74 5,9 82,3, 12 Matyas Sebera 2010 AK 
Tišnov 32,2 20 1,6 DNF

Ročník 2004 – 2005 - Dívky ( Jméno ročník město/oddíl 60m dál-
ka míček 400m): 1 Eliška Konečná 2005 AK Kuřim 11,2 297 18,8 1:24,3, 
2 Magda Kundrátová 2004 AK Tišnov 11,9 271 13,0 1:32,0, 3 Linda 
Němcová 2005 AK Tišnov 12,1 257 11,3 1:44,3, 4 Lenka Knechtová 
2004 AK Tišnov 13,3 213 7,9 1:44,8, 5 Iva Odehnalová 2005 Komenské-
ho 12,5 185 7,3 1:55,5

 Ročník 2004 – 2005 - Chlapci ( Jméno ročník město/oddíl 60m 
dálka míček 400m): 1 Šimon Jelínek 2004 AK Kuřim 10,5 325 34,9 
1:24,8, 2 Šimon Řehka 2004 AK Kuřim 9,9 308 21,0 1:25,0, 3 Jakub Slá-
ma 2005 Komenského 10,7 298 19,1 1:30,0, 4 Jakub Matula 2004 AK 
Kuřim 10,8 310 16,8 1:36,6, 5 Ondřej Černý 2005 AK Tišnov 11,3 293 
21,8 1:41,8, 6 Patrik Zvonek 2005 Komenského 11,5 270 17,9 1:40,7, 7 
Ondřej Pazourek 2005 Komenského 11,1 270 14,6 1:41,4, 8 Radek Ha-
vlát 2004 AK Tišnov 12 248 17,1 1:37,8, 9 David Strašák 2005 AK Kuřim 
11,7 256 16,0 1:44,3, 10 Matěj Tajovský 2004 AK Kuřim 11,7 236 13,6 
1:43,8, 11 Lukáš Krištof 2005 AK Tišnov 12,8 263 14,6 1:48,6, 12 Žtěpán 
Gavanda 2005 Komenského 12,3 184 11,3 1:42,9

Ročník 2002-2003 - Dívky ( Jméno ročník město/oddíl 60m dál-
ka míček 400m): 1 Michaela Skoumalová 2003 AK Kuřim 10,1 329 26,5 
1:20,5, 2 Hana Burešová 2002 AK Tišnov 10,2 359 18,2 1:27,5, 3 Zuzana 
Pazourková 2003 AK Kuřim 10,2 322 15,8 1:26,4, 4 Barbora Jelínková 
2003 AK Tišnov 11,4 307 28,5 1:29,1, 5 Helena Vacková 2002 AK Kuřim 
10,8 298 17,5 1:28,1, 6 Adéla Sáblíková 2002 AK Tišnov 9,9 279 17,2 
1:31,0, 7 Sára Horváthová 2003 AK Tišnov 11,7 283 17 1:49,7, 8 Ana 
Pacher 2003 AK Tišnov 11,9 275 11,5 1:46,3

Ročník 2002 – 2003 - Chlapci ( Jméno ročník město/oddíl 60m 
dálka míček 400m): 1 Filip Drhlík 2002 AK Tišnov 9,5 379 35,8 1:28,3, 2 
Jonáš Konečný 2003 AK Kuřim 9,6 342 25,4 1:25,8, 3 Lukáš Sláma 2002 
Tyršova 10,2 330 29,5 1:23,6, 4 Matěj Pleskač 2002 Jungmannova 10,3 
310 29,8 1:20,6, 5 Tomáš Rozman 2002 AK Kuřim 10,7 330 35,4 1:35,2, 
6 Filip Mísař 2002 AK Tišnov 10,8 338 30,6 1:31,7, 7 Alexandr Havlík 
2003 Jungmannova 10,7 290 18,5 DNF, 8 Petr Cabejšek 2002 Tyršova 
12,3 255 18,9 1:53,9, 9 Jáchym Badin 2002 AK Kuřim 12,8 270 18,6 
1:56,0, 10 Adam Packo 2003 Jungmannova DNF 285 DNF DNF

Ročník 2000 – 2001 - Dívky ( Jméno ročník město/oddíl 60m 
dálka míček 800m): 1 Markéta Havlátová 2000 AK Tišnov 9,3 394 34,8 
2:59,2, 2 Monika Skoumalová 2000 AK Kuřim 10,7 361 29,9 3:07,4, 3 
Kristýna Slavíková 2000 AK Kuřim 9,8 345 18,9 3:25,7, 4 Klára Brodecká 
2000 AK Tišnov 10,4 339 28,7 3:38,5

 Ročník 2000 – 2001 - Chlapci ( Jméno ročník město/oddíl 60m 
dálka míček 800m): 1 Petr Havlát 2000 AK Tišnov 9,7 358 39,3 2:57,7, 2 
Jakub Stibal 2001 AK Kuřim 10,0 354 42,3 3:01,0, 3 Vojtěch Dušek 2000 
AK Tišnov 9,6 391 36,7 3:43,1, 4 Adrian Horváth 2001 AK Tišnov 10,6 
353 28,6 3:37,5, 5 Milan Habán 2000 AK Tišnov 11,9 329 18 3:33,9, 6 
Martin Strašák 2001 AK Kuřim 11,7 290 23,2 3:45,2

Ročník 1998 – 1999 - Dívky ( Jméno ročník město/oddíl 60m 
dálka míček 800m): 1 Štěpánka Badinová 1999 AK Kuřim 10,2 372 33 
3:30,9

Chlapci – ( Jméno ročník město/oddíl 60m dálka míček 800m): 1 
Jan Kopečný 1998 AK Tišnov 8,3 468 56,9 3:14,0, 2 Dušan Pavelka 1999 
AK Tišnov 10,2 356 28,8 3:23,3
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sport

Příští, zářijové číslo Zlobice vyjde v pátek 30. srpna. 
Uzávěrka bude v pátek 23. srpna.
Prosím o dodržení termínů.

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

Požární sportStolní tenis

David Sedlář mistrem ČR ve 
stolním tenise

Zlatou medaili přivezl třináctiletý odchovanec oddílu SK Kuřim 
David Sedlář z Mistrovství České republiky mladších žáků ve stolním 
tenise konaném ve dnech 17.–19. května 2013 v Mostu. Letošní vítěz 
Sportovce města Kuřimi-talent hoši tak přidal další posun ve své spor-
tovní kariéře. Ve startovním poli o 64 hráčích nenašel žádného přemo-
žitele a suverénním způsobem tak potvrdil pozici republikové jedničky a 
znovu dokázal svou převahu nad ostatními v této věkové kategorii, když 
za celý turnaj ztratil pouze jeden set. Systém turnaje byl tradiční, hrálo se 
ve čtyřčlenných skupinách a pak vyřazovacím způsobem. Jediné menší 
zaváhání přišlo v semifinále proti výborně hrajícímu Plachtovi (Ostrava), 
v souboji dvou leváků ztratil David v koncovce první set a i ve druhém 
rychle prohrával 0:5, ale útočnou hrou se mu podařilo set i celé utkání 
otočit. Ve finále se střetnul s nebezpečným Koldasem (Zlín), David podal 
koncentrovaný výkon a zápas měl od začátku pod kontrolou a po výsled-
ku 3:0 na sety se mohl radovat ze svého zatím největšího úspěchu. Ke 
zlatu v soutěži jednotlivců přidal ještě stříbro ze smíšené čtyřhry, ve které 
s Michaelou Viktorínovou ze Zlína podlehli až ve finále 2:3 na sety páru 
Plachta/Štěpánová. 

Gratulujeme!
Výsledky - 1.kolo: Sedlář – Nedbálek (Zlín) 3:0 (11:6,11:7,11:5)
 osmifinále: Sedlář – Růžička (Hustopeče) 3:0 (11:5,11:9,11:2)
 čtvrtfinále: Sedlář – Frejvolt (Havířov) 3:0 (11:2,17:15,11:4)
 semifinále: Sedlář – Plachta (Ostrava) 3:1 (10:12,11:9,11:4,11:7) 
finále: Sedlář – Koldas (Zlín) 3:0 (11:3,11:6,14:12)

Mladí kuřimští hasiči
Vítězi 12. ročníku okresní 
ligy mládeže

Velký úspěch 
zažívali starší žáci ( Jiří 
Přikryl, David Hradeč-
ný, Jan Panzar, Kateřina 
Syslová, Eliška Koutná, 
Vojtěch Koutný, Daniel 
Vázler, Viktor Malý, Ni-
colette Padalíková) kte-
ří v neděli 23. 6. 2013, 
obhájili loňský titul a 
potřetí v řadě zvítězili 
ve 12. ročníku ligy mlá-
deže.

      Měla jsem to štěstí a mohla jsem být u toho, když úžasná par-
ta mladých hasičů prožívala nezapomenutelné okamžiky při požárním 
útoku, štafetě a následném vyhlašování výsledků. Mnohdy jediná vteřina 
rozhodovala o úspěchu či neúspěchu, stejně, jako tomu bývá v běžném 
životě. Za úspěchem se samozřejmě skrývá velká práce a nadšení celého 
kolektivu, pod vedením paní Přikrylové a pana Hermana. Patří Vám velké 
díky. 

 Nesmíme také zapomenout na krásné 2. a 5. místo mladších 
žáků (Kuřim A- Jan Martínek, Adam Uher, Matěj Vlasák, Martin Zich, 
Filip Nosek, Jan Dočkal, Dalibor Dočkal, Eliška Kočíková; Kuřim B- 
Vendula Gavandová, Eva Vališová, Sabina Padalíková, Nikola Hladká, 
Kateřina Foltýnová, Adéla Řehořová, Lucie Vlčková, Veronika Vlčková, 
Michaela Mikulicová). Ti mají ve svých starších kamarádech své vzory a 
inspiraci, že každý sen se může splnit, stačí jen chtít a vzít to za ten správ-
ný konec, v tomto případě hadici.

 Pohodové prázdniny a do dalších ročníků hasičské ligy hodně 
sil a štěstí pod ochranou sv. Floriána-patrona všech hasičů.

Vlčková Ilona



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford Focus 

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

motor 1.6, výbava 

Trend 299 990 Kč 




