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Macková a Sukalovský krajskými zastupiteli

Den vzniku Československa

(pokračování na str. 6)

V pátek 12. a v sobotu 13. října se ko-
naly v pořadí 4. volby do zastupitelstva na-
šeho kraje. Výsledky voleb jsou všeobecně 
známy, diskuse nad nimi plnila média před 
nimi i po nich, hovořilo se o lecčems. Přes-
to si dovolím neomezit na pouhé výsledky a 
přidám několik poznámek i já. Začněme ale 
fakty. Počet členů zastupitelstva je dán ze zá-
kona počtem obyvatel v kraji. Jihomoravský 
kraj jako jeden ze tří největších v republice 
(mimo Prahu, kde se krajské zastupitelstvo 
rovná zastupitelstvu města) má ze zákona 65 
volených členů. Volilo se v 1.409 okrscích a 
v seznamu bylo 954.117 oprávněných voli-
čů. Vydané obálky (což je základní ukazatel 
počtu lidí, kteří přišli k volbám) se zastavi-
ly na čísle 360.236. Volební účast byla tedy 
37,76%, dá se říci průměrná v rámci repub-
liky. Další tři čísla o účasti jsou: odevzdané 
obálky 359.562, platné hlasy 347.336, % 
platných hlasů 96,60. Otázkou je, co zname-
nají více než 3% neplatných hlasů. To mohou 

být jak hlasy těch, kteří nepochopili, co mají 
udělat (odevzdali třeba 2 a více lístků v jedné 
obálce), tak protestní hlasy těch, kteří sice 
k volbám přišli, ale dali zde najevo, že není, 
koho by volili (v takovém případě se ode-
vzdává buď prázdná obálka, nebo obálka s 
bílým listem papíru a podobně). 

Občané Jižní Moravy měli na vybranou 
23 volebních stran, které měly přiřazena čísla 
na základě celostátního losování, proto mnohá 
z nich byla vyšší než 23. Výsledky jsem seřadil 
do přehledné tabulky podle počtu získaných 
hlasů, uvádím číslo volební strany, její zkrácený 

název, tak jak jej na svém webu používal český 
statistický úřad, celkový počet hlasů a procen-
tuální výsledek. Podle zákona do zastupitelstva 
mohou postoupit jen ty strany, které dosáhly v 
rámci kraje alespoň 5% hlasů. Ty získaly celkem 
necelých 78% hlasů, celkem tedy více než 22% 
voličů dalo hlas stranám, které krajské zastupi-
tele mít nebudou. 

Voliči mohli zakroužkovat jména nejvýše 
čtyř kandidátů, kterým dali přednostní hlasy. 

Říjnový svátek vzniku československé 
republiky přivítal první letošní sníh. Ve stude-
ném a větrném ránu se před památníkem obě-
tem světových válek na náměstí 1. května sešli 
představitelé města, zástupci kuřimského Orla 
a Sokola a několik přihlížejících občanů. Mís-
tostarosta Kuřimi Oldřich Štarha pronesl před 
památníkem krátkou řeč, ve které vzpomenul 
důvod setkání a současně i osobnost prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka, 
který se na vzniku samostatného státu význam-
ně podílel. Po té představitelé samosprávy měs-

ta spolu se zástupci Sokola a Orla položili kytice 
a poklonili se u pomníku válečných obětí. 

sš
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Stíny a polostínyna dohled od zlobice

Z města

Platba za školáky
Obce, jejichž děti dojíždějí do základních 

škol v Kuřimi, budou městu Kuřimi za každého 
školáka platit 9530 korun za školní rok. Jde o úhra-
du tzv. neinvestičních nákladů na jednoho žáka. 
Tato částka vychází ze skutečných nákladů na žáka 
v základních školách a je povinná ze zákona.

Bezpečná branka
Poslední zbývající stará a těžká kovová 

tréninková branka na fotbalovém stadionu bude 
vyměněna za novou. Ta bude lehčí a bezpečněj-
ší. Výměnu odsouhlasila rada města, protože 
stadion je ve vlastnictví města Kuřim. Předpo-
kládané náklady jsou do 25 tisíc korun.

Brněnská jednosměrná nebude
Na město Kuřim se obrátili občané, byd-

lící na ulici Brněnské a v blízkém okolí. Žádali, 
aby ulice Brněnská byla zjednosměrněna. Toto 
řešení však nedoporučila komise dopravy a ná-
sledně neschválila ani rada města.

Ostrůvky zůstanou
Další občané Kuřimi, tentokráte z ulice 

Rychlonožkovy, požadovali odstranění vyvýše-
ných ostrůvků vymezujících parkovací místa. Ani 
toto řešení komise dopravy nedoporučila, neboť 
ostrůvky plní funkci při zklidnění dopravy v ulici. 
Rozhodnutí komise potvrdila i rada města.

Dotace na dopravní hřiště
Město Kuřim obdrželo dotaci od Jiho-

moravského kraje na renovaci dětského doprav-
ního hřiště na zahradě základní školy Jungman-
nova. Dotace je ve výši 140 tisíc korun, město 
doplatí asi 300 tisíc korun.

Jánečka opraví Aquaenviro
 Firma Aquaenviro opraví vývěr vody a 

její přívod potrubím do vodní kaple sv. Jana. 
Práce přijdou na 250 tisíc korun a měly by být 
hotovy ještě v letošním roce. Samotná kaple 
včetně  okolí bude opravena v příštím roce.

6×DrS

Od církve a církvi
Římskokatolická farnost v Kuřimi pro-

dala za velmi příznivou cenu městu pozemky 
poblíž Srpku o celkové výměře téměř 3000 
m2.  Zastupitelstvo naopak schválilo uzavření 

V ohrožení života
Dne 10. 10. 2012 ve večerních hodinách 

došlo na vlakovém nádraží v Kuřimi k vážnému 
zranění. Mladá žena, zřejmě vystupující na po-
slední chvíli z vlaku, zůstala zaklíněna ve dveřích 
i po rozjezdu vlakové soupravy. Vlak ji táhnul 
několik metrů a podařilo se jí uvolnit až za ná-
stupištěm. Při pádu si způsobila vážná zranění. 
Byla převezena záchrankou do nemocnice.

Stopy války
Dne 11. 10. 2012 byla přivolána Policie 

ČR do Jinačovic. Při výkopových pracech zde 
byla nalezena munice z II. světové války. Povo-
laný pyrotechnik minu ráže 82 zneškodnil.

Planý poplach
Dne 15. 10. 2012, již podruhé během tří 

týdnů, zavolal neznámý pachatel do bankov-
ního ústavu v Kuřimi výhrůžku, že v budově 
vybuchne bomba. Obsluhující personál musel 
přivolat Policii ČR. Policisté vyklidili budovu i 
její okolí. Vše prohledali. Poté byl provoz obno-
ven. Po otravovi se pátrá.

Letem světem
V měsíci říjnu se v kuřimském mikrore-

gionu zloději 5x vloupali do motorových vozi-
del. Došlo tak k odcizení drogistického zboží v 
hodnotě 13 tisíc Kč v Kuřimi, dokladů a finanč-
ní hotovosti ve výši 140 tisíc Kč taktéž v Kuřimi 
a dokladů a finanční hotovosti ve výši 26 tisíc 
ve Vranově. Jeden řidič po parkování na ulici 
v Kuřimi postrádá fotoaparát za 26 tisíc Kč. Z 
osobního auta zaparkovaného u lesa v katastru 
obce Veverská Bítýška zmizel batoh s učebními 
pomůckami žáka II. třídy. Možná zloděj dože-
ne, co v mládí zanedbal.

Dne 8. 10. 2012 v noci navštívili zloději 
hned dva rodinné domy v Lelekovicích. Suma 
sumárum si odnesli šperky a finanční hotovost 
za 208 tisíc Kč. Dne 25. 10. 2012 zmizelo z re-
konstruovaného rodinného domu Moravských 
Knínicích nářadí za 49 tisíc Kč. 

Také firmy v kuřimském mikroregionu 
nezůstaly bez zájmu zlodějů. 1. 10. 2012 odcizil 
neznámý pachatel z oploceného areálu v Lele-
kovicích vibrační desku za 320 tisíc Kč. Majitel-
ka značkového zboží v hodnotě 435 tisíc našla 
po měsíci svůj sklad v Rozdrojovicích prázdný.

H.N.

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 
Kč Římskokatolické farností Kuřim na výměnu 
oken v objektu fary.

Na kulturu a sport
Zastupitelstvo města schválilo částku 

2.200.000 Kč na podporu kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi dle příslušné-
ho programu v roce 2013. 60% si mohou rozdělit 
sportovci, spolky a kultura pak zbylách 40%.

L’abuffatta skončila
Zastupitelstvo města schválilo po bouř-

livém jednání odkoupení vvybavení restaurace 
v prvním patře kulturního domu v Kuřimi. Pro-
vozovatel tak s koncem října ukončí pronájem 
prostor, bude se hledat nový nájemce. Jsou 
připravena i krizová řešení, nenašel-li by se do 
začátku plesové sezóny, takže návštěvníci plesů 
i kulturních akcí nebudou nasuchu. Město od-
koupilo inventář za cenu o více než půl milionu 
nižší než stanovil znalecký posudek. 

Bude nám 50
V létě 2014 uplyne padesát let od pový-

šení Kuřimi na město. Zastupitelstvo z podnětu 
svého člena pana Ing. Petra Němce odsouhlasi-
lo, aby k tomuto výročí vyšla nová, aktualizova-
ná verse knihy o Kuřimi a bylo natočeno o měs-
tě DVD. Přípravou oslav byl pověřen starosta.

Místní poplatky
Poměrně obsáhlou diskusi vzbudily tři 

vyhlášky související s možností vybírat místní 
poplatky. Do letošního roku byl strop na po-
platky „za odpady“ 500 Kč, od příštího roku je 
1.000 Kč na osobu. Rada města schválila návrh 
na zvýšení poplatku na 750 Kč, přičemž se zá-
roveň zvýšil počet těch, kteří budou mít úlevy. 
Zastupitelstvo ale nakonec rozhodlo, že poplat-
ky zůstanou při starém.  Částečně vzrostou po-
platky za psy. Ale jen za 2. a dalšího psa majitele. 
O tom více na str. 3.

6×job

Změny v dopravě
V neděli 4.11. vyjedou naposled sezonní 

letní víkendové spoje na linkách 152 a 310. Jed-
ná se o tyto spoje: Na lince 152: spoje z Blanska 
do Kuřimi v 7:05 a 21:45 a sobotní spoj v 22:48 
z Lipůvky do Kuřimi a spoje z Kuřimi do Lipův-
ky a Blanska v 8:10, 22:30 a 23:30. Na lince 310 
se jedná o víkendové spoje v 19:54 z Kuřimi, 
žel. st. do Podlesí, který bude nadále jezdit jen k 
TOS a spoj v 20:25 z Podlesí k sokolovně, který 
bude vyjíždět od TOS v 20:30.

Miloš Kotek
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Výzva k podávání žádostí o dotace PFP 
Město Kuřim dne 16. října 2012 vyhlásilo Výzvu na poskytnutí dotací z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013. 
Termín pro podávání žádostí o dotace je do pondělí 26.11.2012 do 15:00 hod. 

na podatelnu MěÚ.
O udělení dotací rozhodne Zastupitelstvo města Kuřimi 

na svém jednání dne 11. prosince 2012.
Kontaktní osoby: 

kultura - Petra Glosová, tel. 541 422 338, email: glosova@radnice.kurim.cz
sport  - Hana Koláčková, tel. 541 422 304, email: kolackovah@radnice.kurim.cz

Formuláře žádostí o poskytnutí dotací jsou k dispozici v kanceláři podatelny Městské-
ho úřadu Kuřim nebo jsou umístěny na internetové adrese:

http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-kancelar-uradu.html

Mikulášský jarmark bude
v sobotu 8. prosince na náměstí Osvobození

předpokládaný začátek jarmarku v 11 hodin
předpokládaný začátek kulturního programu 

žáků kuřimských škol, školek a DDM cca v 13 hodin.

Bližší informace nejdete na samostatných plakátech, 
webu města a KD.

Kuřim zvýší 
poplatky ze psů

Zastupitelstvo města Kuřimi odhlasova-
lo na svém posledním říjnovém zasedání změ-
nu, kterou vstupuje v platnost nová vyhláška 
číslo 4/2012 o stanovení poplatku ze psů. Podle 
znění nové vyhlášky zůstane v příštím roce za-
chována výše poplatku z jednoho psa, připlatí si 
však majitelé, kteří vlastní více psů.

Poplatek ze psů je povinen platit každý 
majitel psa staršího tří měsíců ve výši 500 ko-
run ročně. Za druhého a každého dalšího psa 
od roku 2013 však zaplatí jejich majitelé částku 
2 000 korun, oproti původní tisícovce. Starosta 
města Drago Sukalovský odůvodňuje rozhod-
nutí samosprávy zejména snahou alespoň čás-
tečně eliminovat počet psů ve městě a současně 
kompenzovat náklady Městského úřadu, které 
souvisí s tím, že občané chovají psy ve městě: 
„K dnešnímu dni je v Kuřimi evidováno 885 
psů a toto číslo zahrnuje pouze nahlášené psy, 
skutečný počet psů chovaných obyvateli Kuři-
mi bude, předpokládám, mnohem vyšší. Stále 
řešíme znečištění veřejných prostranství psími 
výkaly, je potřeba je odstraňovat téměř denně 
po celém městě.“ Podle starosty se město snaží 
postihovat ty majitele, kteří neuklidí po svém 
psovi pokutou, ale inspektor veřejného pořád-
ku nemůže být stále na všech místech. „Bylo by 
samozřejmě pro všechny snazší, kdyby majitelé 
psů respektovali ostatní a chovali se ohledupl-
ně, ale to se prostě neděje a úřad nemůže ne-
chat trpět všechny obyvatele nezodpovědností 
jiných.“ řekl Sukalovský a dodal, že město bude 
nadále zvyšovat počet košů na psí exkrementy, 
nově nyní přibyly dva na Podlesí a další budou 
následovat i v ostatních částech města.

Podle informací z finančního odboru 
Městského úřadu Kuřim bylo v loňském roce 
vybráno za poplatky ze psů 316 774 korun. Z 
těchto poplatků je následně hrazen zejména 
úklid psích exkrementů speciálním vysavačem 
a pořízení a provoz odpadkových košů na psí 
výkaly. Vzhledem k míře znečištění většiny 
ploch ve městě, vyráží pracovník Technických 
služeb města Kuřimi s vysavačem čím dál častěji 
a prochází i úseky, které dříve tolik netrpěly. Ně-
kteří majitelé psů nechají svoje miláčky vykálet 
klidně doprostřed chodníku nebo veřejné cesty 
a bez povšimnutí odejdou. Z jedné ulice pak 
pracovník s vysavačem posbírá i několik desítek 
kilogramů psího trusu. Město má také povin-
nost zajišťovat odchyt a veterinární ošetření pro 
zatoulané psy. I tyto případy se v poslední době 
začaly objevovat častěji. Díky tomu, že město 
Kuřim má možnost obratem upozornit na tyto 
psy přes sociální síť Facebook, daří se nyní ve 
většině případů nalézt majitele rychleji.

Podle nové vyhlášky budou nadále pla-
tit nižší sazby držitelé invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživate-
lé sirotčího důchodu, tam bude sazba poplat-
ku činit 150 korun za prvního psa a 300 ko-
run za každého dalšího. Od poplatku ze psů 
jsou stále zcela osvobozeni držitelé psa, kteří 
psa potřebují ze zdravotních důvodů.

sš
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placená inzerce

Auto v zimě
Blíží se zima a s ní jsou spojené často se opakující problémy s pro-

vozem automobilu. Pojďme si zopakovat základní zásady přípravy vozidla 
na zimní provoz, tedy jak nachystat vozidlo na zimu:

-zkontrolovat a případně doplnit chladicí kapalinu (doporučuji 
alespoň do -20oC), zmrzlá voda     v chladícím systému vám umožní jízdu 
cca 2-3km, pak končíte a sháníte odtah.

-doplnit nemrznoucí směs do ostřikovačů, hrouda ledu v nádržce 
ostřikovače přední sklo neočistí.

-kvalitní a nabitý akumulátor šetří Váš čas a nervy. Starý, poškoze-
ný nebo vybitý akumulátor není v ranním mrazu ten nejlepší předpoklad 
úspěšného zahájení dne. Novější typy vozidel se navíc nesmějí roztahovat 
a ani startovat na drcnutí jízdou z kopce, takže tudy cesta nevede.

-promazání zámků a závěsů dveří, lanovodů ruční brzdy a ošetření 
těsnících pryžových profilů dveří se dá zvládnout za 30 min a je klid.

A co gumy?  Zákon 361/2000Sb., praví následující:
§ 40a Provoz vozidel v zimním období
 (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
 a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo 

námraza, nebo
 b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na 

pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N 2) k jízdě v provozu na 
pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneuma-
tik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšu-
jící 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou 
hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým pře-
nosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozi-
del o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku po-
užitou v případě nouzového dojetí.

pozn.  M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a použí-
vají se pro dopravu osob

           N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají 
se pro dopravu nákladů

Já každopádně doporučuji zimní gumy používat bez spekulací o 
tom, jestli zrovna dneska je hezky a nemrzne a že třeba nikde nebude 
souvislá vrstva sněhu či ledu. Zimní gumy jsou zkrátka na zimu …, kdo si 
myslí, že jsou na něco jiného, je to jeho volba.

Závěrem spíš než rady, pár zkušeností-rozmrazovač zámků umístě-
ný v zamrzlém autě je v daném okamžiku k ničemu. Stará dobrá škrabka 
na led se zlomí v nejméně vhodný okamžik, ponorkový průzor vytvořený 
hranou zapalovače, hřebínkem či jinou pomůckou, není zrovna v souladu 
s bezpečnou jízdou.

Při jízdě do klimaticky problémových oblastí nejsou zimní řetězy 
frajeřina, ale způsob jak obstát a dojet kam chci. Také suchý písek (mokrý 
fakt zmrzne) třeba v barelu od nemrznoucí směsi do ostřikovačů může 
hodně pomoci. Vyřazená péřová bunda, uložená někde v autě zase za-
hřeje, pokud už někde zůstanu stát. Každý zná určitě spoustu podobných 

„vychytávek“ na zimu, jen se tedy ještě zmíním o palivu - u benzínu moc 
velké problémy nejsou, horší je to s naftou. V zimním období, tedy od 
začátku prosince do konce února, musí být na tuzemských čerpacích sta-
nicích v prodeji pouze zimní motorová nafta pro mírné klima. Ta by měla 
zaručit provozní spolehlivost při teplotách do -20 °C. Ale co když bude 
mrznout před nebo po uvedeném období? Naftu si můžete pomocí aditiv 
sami upravit pro zimní podmínky, něco to stojí, ale vyplatí se to. Hodně 
čerpacích stanic má zimní naftu i v mimo uvedené období, dobré je se 
zeptat. Mimochodem, „obyčejná“  nafta Vám někde kolem -8oC začne za-
mrzat, auto nejede, game over, bereme tu starou péřovku a jdeme pěšky.

Klidnou zimní jízdu a pohodu, bez nehody bez bodu, přeje za od-
bor dopravy

Jiří Kovář

Kuřimské děti v mateřské 
škole v České

Po článku Kuřimské děti v mateřských školách v Chudčicích a 
Senticích uveřejněném v říjnovém čísle Zlobice je na řadě podobný člá-
nek. Trochu s nadsázkou napsáno, navazující na ten první, i když je mezi 
událostmi, které popisuje, čtvrt století. Celá záležitost se již táhne od jara 
letošního roku. Poprvé byla projednávána na zastupitelstvu města v červ-
nu, a byly k ní již zveřejněny některé informace  a není vyloučeno, že se 
bude něco opakovat. Stále je však o čem informovat. 

Jak se stalo, že se naskytla možnost, aby kuřimské děti chodily do 
mateřské školy v České bylo již skutečně několikrát uvedeno. Jednodu-
še řečeno - obec Česká si postavila novou jednotřídní mateřskou školu 
a volné kapacity v té starší  nabídla městu Kuřimi. Od tohoto okamžiku 
se rozběhla jednání na různých úrovních, která vyvrcholila v Kuřimi při  
zasedání zastupitelstva města 16.10.2012 a v České budou dokončena do 
konce roku. Co by tedy mohly rodiče i veřejnost ještě vědět?

Netřeba se obávat, že by kuřimské děti chodily do mateřské školy, 
která nesplňuje hygienické či jiné předpisy. Mateřská škola je po stránce 
stavebně-technické i dalších norem plně způsobilá pro předškolní výcho-
vu dětí. V minulých letech byly opraveny toalety, se kterými byly určité 
problémy. Školka byla nově vymalována. Nejsou známy žádné provozní 
problémy, vždyť do školy děti stále chodí.

Kuřimské děti budou docházet do mateřské školy, jejímž zřizova-
telem je obec Česká,  která si za pomoci Městského úřadu Kuřim vyřídí 
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje potřebné dokumenty k rozší-
ření mateřské školy včetně docházky kuřimských dětí. Kuřimské děti 
budou od 3. ledna 2013 docházet do dvou různých mateřských škol se 
dvěma různými zřizovateli. To se projeví v možnosti „přestupu dětí“ mezi 
oběma mateřskými školami.

Docházka kuřimských dětí do mateřské školy v České bude upra-
vena smlouvou mezi Obcí Česká, Mateřskou školou Česká a Městem 
Kuřim, ve které jsou vymezena nejdůležitější fakta o spolupráci. Zastu-
pitelstvo města Kuřimi tuto smlouvu schválilo bez diskuze (natolik byla 
jasná) na zasedání dne 16.10.2012. Předpokládáme, že obec Česká tak 
učiní do konce roku 2012. Nejdůležitější fakta ze smlouvy: Smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou pět měsíců před zahá-
jením školního roku. Město Kuřim se bude podílet formou finančního 
daru na financování provozu budovy „staré mateřské školy.“ Tímto se ro-
zumí náklady na plyn, teplo, el. energii, vodné, stočné, náklady na běžnou 
údržbu spojené s úklidem, telekomunikacemi, pojištěním budovy apod. 
Náklady budou záviset úměrně na počtu kuřimských dětí docházejících 
do České, přičemž se vychází z kapacity školy, která je 20 dětí. Je dohod-
nut způsob vyúčtování nákladů. Obec Česká se zavazuje, že poskytnuté 
peníze použije právě na provoz mateřské školy. Nejedná se o malou část-
ku, ale přibližně o 400 000,-Kč  ročně podle předpokládaných nákladů na 
rok 2012. Považuji však tuto částku za ekonomickou vzhledem k tomu, že 
vznik nové třídy rekonstrukcí prostor na některé z kuřimských základních 
škol stojí i s vybavením kolem dvou milionů korun. Zcela nová třída, třeba 
přistavěná k některé z mateřských škol, by stála mezi 8 - 9 miliony korun. 
Na jednom z letošních zastupitelstev byla dokonce odhlasována investice 
do rekonstrukce mateřské školy pracoviště Zborovská právě za těch 8 - 9 
milionů a k tomu ještě nákup domu k rekonstrukci na mateřskou školu za 
5 – 6 milionů. Jak to vše dopadlo, bylo popisováno v jednom z minulých 
čísel Zlobice. Místo rekonstrukce dalších prostor v základních školách, 
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které by se již obtížně hledaly, lze takto financovat docházku po dobu pěti 
let, a to by mohlo stačit do doby, než poklesnou počty narozených dětí v 
Kuřimi. 

Byly však i určité pochybnosti, jestli se podaří úmysl docházky ku-
řimských dětí do České naplnit. Po zápise do mateřské školy v Kuřimi 
zůstalo sice neuspokojených 78 rodičů, ale když oslovila ředitelka mateř-
ské školy tyto rodiče ke zjištění zájmu o docházku v České, ozvalo se jich 
jen 20. Později sice dva zájemci přibyli, ale to nebylo příliš, vzhledem k 
možnostem umístit 20 dětí. Ono si to nakonec vždycky několik rodičů 
s docházkou dětí do mateřské školy rozmyslí. Nakonec se však 1. října 
2012 dostavilo k zápisu 31 žadatelů o umístění dítěte, z toho 20 s trvalým 
pobytem v Kuřimi, 5 z České a 6 z jiných obcí. O výsledcích zápisu bude 
rozhodnuto do konce října 2012, tedy po uzávěrce tohoto čísla Zlobice. 
Je předpoklad, že kapacita  mateřské školy poskytnutá obcí Česká bude 
využita. 

Ve smlouvě je také stanoveno, že kritéria přijímání, termín a místo 
zápisu do mateřské školy budou každoročně předem smluvními stranami 
projednány a oznámeny v České i v Kuřimi způsobem v místě obvyklým. 
Předpokládá se, že mateřská škola v České bude organizovat zápis pozdě-
ji, než mateřská škola v Kuřimi, aby mohla reagovat na počty zájemců o 
docházku v Kuřimi. Nebude-li dostatek zájemců z Kuřimi, budou místa 
určitě využita dětmi z jiných obcí. Toho by si měly být rodiče dětí z Ku-
řimi vědomi. Kritéria přijímání mají také zohledňovat to, že se obě obce 
domluvily na spolupráci a město Kuřim bude spolufinancovat chod ma-
teřské školy v České.

To, že některé děti začnou chodit do mateřské školy v České, ne-
znamená, že zde musí absolvovat celou předškolní docházku. Protože 
se jedná o dvě nezávislé mateřské školy, bude možno docházku v České 
ukončit a děti od nového školního roku přihlásit do mateřské školy v Ku-
řimi. Bude se jednat o děti starší a podle kritérií k přijetí, která zohledňují 
věk, mají velkou šanci, že budou k docházce přijaty. 

Několik údajů k provozu mateřské školy v České: 
* provozní doba je pondělí až pátek od 07:00 do 16:30 hod.,
* stravu škola odebírá ze základní školy Jungmannova 813 v Kuřimi,  

pro srovnání výše stravného je v České 700,- Kč,  v Kuřimi 756,- Kč 
měsíčně,

* výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je v MŠ Česká 300,-Kč, 
v MŠ Kuřim 500,-Kč měsíčně,

* mateřská škola se ve smlouvě zavazuje, že kuřimské děti nebudou 
nijak při výchově diskriminovány, jednoduše řečeno, když bude 
objednán do školy kouzelník, tak pro všechny děti a to se bude tý-
kat všech akcí.
 
Na rozdíl od minulosti se nepředpokládá žádná doprava dětí do 

školy péči města Kuřimi. Motorizace společnosti se za posledních 25 let 
mnohokrát zvýšila a denně směřují stovky kuřimských aut do Brna přes 
Českou. To je dobrá možnost pro dopravu dětí. Budou i možnosti cesto-
vat IDS, jehož provoz je právě ráno mezi sedmou a osmou hodinou nejin-
tenzivnější a obdobně odpoledně mezi třetí a čtvrtou hodinou. Mateřská 
škola není od zastávek autobusu a vlaku příliš vzdálena. 

Pokud není rodičům dětí vše o docházce jasné, bude nejlépe se 
zeptat přímo v mateřské škole v České. Přeci jenom vše o docházce ví 
nejlépe ředitelka mateřské školy. Nevylučuji, že bude pro rodiče přijatých 
dětí také uspořádáno setkání s pracovníky mateřské školy, jak tomu bývá 
v Kuřimi. 

Doufejme, že i poslední administrativní záležitosti budou včas 
vyřízeny, materiální příprava bez problémů ukončena, vše ostatní také 
zvládnuto a 3. ledna 2013 nastoupí kuřimské děti do mateřské školy v 
České. O tom, jak to vypadalo v tento den v mateřské škole v České vás 
budeme informovat.

P. Němec
PS. Sídlo mateřské školy je  Česká 83, 664 31 Lelekovice; tel.: 541 232 

304; el. pošta: ms.ceska@volny.cz; internet: www.ceska.cz.

Zavedení orientačních čísel 
v Kuřimi se blíží

Jak už jsme vás informovali v zářijovém čísle Zlobice, chystá se v 
Kuřimi plošné zavedení orientačních čísel. Počátkem příštího roku bu-
dou všichni majitelé nemovitostí obesláni dopisem z Městského úřadu 
Kuřim, ve kterém budou informování o přidělení jejich orientačního čísla 
a o jeho vydání. Všechny náklady na pořízení nových tabulek s orientač-
ními čísly ponese Městský úřad Kuřim, povinností majitelů nemovitostí 
bude si nové orientační číslo na budovu připevnit.

Poptávka po zlepšení orientace v kuřimských ulicích trvá dlouhou 
dobu zejména ze strany záchranných složek, kterým nepřehledné značení 
ulic pouze evidenčními čísly, ztěžuje jejich práci. Podle nového postoje 
Ministerstva vnitra ČR si už občané nemusí po novém přidělení orientač-
ního čísla měnit všechny doklady, na kterých je adresa trvalého bydliště. 
Orientační číslo bude do dokladů zapsáno až při jeho výměně z jiných 
důvodů, jako jsou například změna bydliště, sňatek, skončení platnosti 
dokladu, apod.

Po začátku nového roku budou proto všichni občané, kteří vlast-
ní nebo spravují nemovitost, obesláni dopisem z městského úřadu, kde 
budou informováni o vydání nového orientačního čísla pro svou nemo-
vitost. Cedulky s orientačními čísly pak budou vydávány proti tomuto 
oznámení na Městském úřadu Kuřim. Povinnosti všech majitelů nemo-
vitostí je připevnit si následně novou cedulku s orientačním číslem vidi-
telně na svou nemovitost. 

V současné době probíhá zadání výběrového řízení na výrobu ce-
dulek s orientačními čísly pro celé město, kterých má být přibližně dva 
tisíce kusů. O termínech a místech vydávání čísel vás budeme včas infor-
movat a podrobné informace obdrží také majitelé nemovitostí v dopisech 
z Městského úřadu Kuřim.

sš
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Pokud některý kandidát získal v rámci kraje alespoň 5% přednost-
ních hlasů (a jeho strana získala nějaké mandáty), putoval kandidátkou 
nahoru. Takže nejdřív byly přiděleny mandáty zastupitelů těm, kteří pře-
kročili hranici 5% přednostních hlasů a to v tom pořadí, jak uspěli, pak 
všem ostatním a to v tom pořadí, jak byli na kandidátce. Při minulých vol-
bách do poslanecké sněmovny v některých krajích došlo ke kroužkovací-
mu zamětřesení. V krajských volbách nikoliv. Z nevolitelných míst se do 
krajského zastupitelstva dostali dva lidé, což je asi 3% zastupitelů. Tedy 
výsledek z hlediska celkového složení celkem zanedbatelný.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Kandidátní listina   Platné hlasy celkem  v %
60 Česká str.sociálně demokrat.    93.843  27,01
43 Komunistická str.Čech a Moravy   64.805  18,65
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   59.159  17,03
70 Občanská demokratická strana   32.004   9,21
48 TOP 09 a Starostové pro JMK   20.379   5,86
3 „Sdružení nestraníků“    13.540   3,89
51 Strana zelených     12.787   3,68
93 Česká pirátská strana     8.655   2,49
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    8.538   2,45
26 NEZÁVISLÍ      8.361   2,40
20 Moravané      6.081   1,75
77 Strana svobodných občanů     4.702   1,35
44 SUVERENITA - Blok JB pro JMK    2.856   0,82
80 Dělnic.str.sociální spravedl.     2.634   0,75
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net    1.992   0,57
92 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ    1.711   0,49
30 Věci veřejné      1.456   0,41
82 Konzervativní strana      807   0,23
16 Strana soukromníků ČR      804   0,23
5 Koruna Česká (monarch.strana)     746   0,21
22 Nár.socialisté-levice 21.stol.      621   0,17
13 Folklor i Společnost      579   0,16
65 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.    276   0,07

Pět postoupivších stran si rozdělilo mandáty na základě přesně sta-
noveného výpočtu. Ten je při počtu zastupitelů 65 velmi blízký poměr-
nému zastoupení se zaokrouhlením na celá čísla. Počet mandátů ukazuje 
následující tabulka, ve které procentuální údaj ukazuje zisk jednotlivých 
stran v rámci součtu hlasů pro těch pět stran, které si mandáty rozdělo-
valy. 

Kandidátní listina    Počet mandátů   podíl v %
60 Česká strana sociálně demokratická   23  35,38
43 Komunistická strana Čech a Moravy   16  24,62
84 Křesťanská a demokratická unie - ČSL  14  21,54
70 Občanská demokratická strana    7  10,77
48 TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj   5   7,69
 Celkem      65  100,00

Zvolení
KSČM 

Zvoleno bylo 16 prvních jmen na kandidátce. KSČM asi překva-
pivě dala na 1. místo kandidátky nestraníka, nestranická je i p. Zachová, 
ostatních 14 zvolených je členy této strany. Vojtěch Adam byl také jediný 
kandidát, který dostal přes 5% preferenčních hlasů. Takže ve výsledku se 
nekonal v rámci kandidátky jediný přesun. 
 

Místo jméno a věk   počet   a jejich %,  pořadí
na kandidátce  preferenčních hlasů     mandátu
1 Adam Vojtěch MUDr. 62  4.667   7,20  1
2 Navrkal Stanislav 63  2.100   3,24  2
3 Levák Leopold 64   1.226   1,89  3
4 Sýkorová Helena JUDr. 57  3.037   4,68  4
5 Pojezný Ivo Mgr. 51  2.609   4,02  5
6 Krátký Petr Ing. 61   1.700   2,62  6
7 Procházka Jan RSDr. Ing. 66   875   1,35  7

Macková a Sukalovský krajskými zastupiteli
(pokračování ze str. 1)

8 Březa Pavel Ing. 70    827   1,27  8
9 Navrátil Jan JUDr. 56  1.917   2,95  9
10 Živná Ludmila 60   528   0,81  10
11 Koudelka Zdeněk Ing. arch. 56 1.022   1,57  11
12 Zachová Miloslava 44   947   1,46  12
13 Baštařová Jaroslava Mgr. 65   492   0,75  13
14 Bojdová Ivana 60    389   0,60  14
15 Býček Ladislav Ing. 68   650   1,00  15
16 Hofrová Božena MUDr. 60   792   1,22  16

 
TOP09+STAN

Jediná koalice mezi pěti úspěšnými stranami. V koalicích vždy bývá 
vyšší pravděpodobnost přeskupování kandidátů, protože někteří voliči 
preferují jednotlivé koaliční strany. Skokanem celých voleb se stal MUDr. 
Válek, lékař, vědec a pedagog, který z 24 pozice na kandidátce proskočil 
na třetí místo. Náš starosta Drago Sukalovský si rovněž polepšil a dosá-
hl skvělého individuálního výsledku. Je jediným, kdo je v zastupitelstvu 
za Starosty a nezávislé, ovšem Tomáš Třetina je také starosta (Moravský 
Krumlov), Jan Vitula byl místostarostou (Židlochovice) a Irena Matono-
hová je zastupitelkou v Brně. Tato koalice kandidovala do kraje poprvé, z 
tohoto pohledu bylo těžké předem odhadnout výsledek. V seznamu uvá-
díme i stranu či hnutí, které je kandidovaly a politickou příslušnost.  

Místo jméno a věk   strana počet  a jejich %,  pořadí
na kandi-    preferenčních   mandátu
dátce    hlasů
1 Vitula Jan Ing. 43   TOP 09  1.632  8,00  1
 3 Sukalovský Drago Ing. 50  STAN  1.301  6,38  2
 24 Válek Vlastimil prof. MUDr. CSc., MBA 52 
  TOP 09 (bezp.) 1.043  5,11  3 
 2 Matonohová Irena JUDr. 39  TOP 09    791  3,88  4
 4 Třetina Tomáš Mgr. 40  TOP 09   700  3,43  5
 

ČSSD
Michal Hašek v čele kandidátky byl v minulém obodobí hejtma-

nem. Na vedení kraje se neprovalil žádný skandál, které v mnoha krajích 
byly značné, Hašek navíc byl předsedou asociace krajů a je prvním mís-
topředsedou ČSSD. Byl jediným na kandidátce, který překročil 5% prefe-
rencí. A to velmi výrazně. Všichni zvolení kandidáti jsou členy ČSSD. Ku-
řimský 1. místostarosta Jiří Koláček sice figurovel ve městě na plakátech, 
ale z 47. místa by postup byl opravdu zázrakem, a ten se nekonal. 

Místo jméno a věk   počet   a jejich %,  pořadí
na kandidátce  preferenčních hlasů     mandátu
1 Hašek Michal JUDr. 36  20.078   21,39  1
 2 Božek Václav Mgr. CSc. 63  4.569    4,86  2
 3 Pavlík Zdeněk Bc. 58  2.190    2,33  3
 4 Parolek Jaroslav Ing. 56  1.961    2,08  4
 5 Šlapal Marek Mgr. 37  1.811    1,92  5 
 6 Janda Jiří Mgr. 48   1.745    1,85  6 
 7 Beranová Bohumila 39  1.685    1,79  7 
 8 Polák Ivo Mgr. 55   2.137    2,27  8 
 9 Hanák Roman 28   1.045    1,11  9 
 10 Vykoukal Roman 48   765    0,81  10 
 11 Dufek Zdeněk Ing. 34  1.481    1,57  11 
 12 Gabrhel Vlastimil Ing. 34  2.592    2,76  12 
 13 Chlup Igor 34    602    0,64  13 
 14 Kalinová Kateřina Ing. 50  1.093    1,16  14 
 15 Nedomová Hana Bc. 49  1.120    1,19  15 
 16 Novák Václav JUDr. 62  1.005    1,07  16 
 17 Navrátil Aleš Mgr. 41   849    0,90  17 
 18 Antonín Ondřej Bc. 29   210    0,22  18 
 19 Blažík Pavel Mgr. 30   714    0,76  19 
 20 Žišková Vágnerová Ilona 
 PhDr. 51    918    0,97  20 
 21 Šelepa Petr Mgr. 32   823    0,87  21 
 22 Petřík Jiří 64    447    0,47  22 
 23 Škerle Michal Mgr. et Mgr. 28  674    0,71  23



ročník 19, číslo 11/listopad    ZLOBICE   7

volby

 ODS
Jednotkou na kandidátce byl místostarosta Blanska Jiří Crha. Ve 

srovnání s lídry ČSSD a KDU-ČSL osoba méně známá. Byl jediným, kdo 
se dostal nad 5% preferencí. Všech 7 zvolených zastupitelů je členy ODS. 
Bohužel desáté místo na kandidátce nestačilo na mandát pro dalšího z 
horkých kuřimských kandidátů Oldřicha Štarhu. Jeho naděje byly od za-
čátku spíš malé, tipovalo se, že 10 mandátů by byl velmi dobrý výsledek a 
pan Štarha byl právě na 10. místě kandidátky.

Místo jméno a věk   počet   a jejich %,  pořadí
na kandidátce  preferenčních hlasů     mandátu
1 Crha Jiří Ing. Bc. 52  2.815   8,79  1 
 2 Mencl Vojtěch Ing. arch. 42  1.527   4,77  2 
 3 Šmerda Vladimír Mgr. 53  1.061   3,31  3 
 4 Koštial Rostislav 51  1.063   3,32  4 
 5 Vrzal Ivo Ing. Mgr. MBA 45   874   2,73  5 
 6 Šimeček Jiří Mgr. 45   526   1,64  6 
 7 Jurka Karel 39    423   1,32  7 

KDU-ČSL
Exhejtman Stanislav Juránek je vedle Michala Haška jedním ze 

dvou nejznámějších krajských politiků. Získal největší počet přednost-
ních hlasů v kraji, což je vzhledem k tomu, že lidovce volila zhruba po-
lovina lidí proti sociálním demokratům, velký úspěch. Na druhé místo 
poskočil David Macek, kterému by ale k postupu stačilo i to původní 11. 
z kandidátní listiny. Pana Macka v Kuřimi známe jako člověka, který měl v 
kompetenci krajskou dopravu a se kterým jsme jednali (celkem bez úspě-
chu) o vedení silnic kolem Kuřimi. Na třetí příčku poskočil z nevolitelné-
ho 22. místa úspěšný starosta Olešnice Zdeněk Peša, jediný bezpartijní 
zvolený na lidovecké kandidátce. Tím sice paní Miluše Macková klesla na 
devátou příčku výsledného seznamu, ale na mandát to bezpečně stačilo. 

Místo jméno a věk   počet   a jejich %,  pořadí
na kandidátce  preferenčních hlasů     mandátu
1 Juránek Stanislav Ing. 56  21.510   36,35  1 
11 Macek David Mgr. M.A. 36   3.625    6,12  2 
22 Peša Zdeněk PaedDr. 49   3.320    5,61  3 
2 Celý Roman BA (Hons) 38   2.690    4,54  4 
3 Zemánek Richard Mgr. 44   1.776    3,00  5 
4 Němec Jiří Ing. 41    2 546    4,30  6 
5 Liptáková Klára Ing. 42   2.350    3,97  7 
6 Tesařík Antonín Ing. 52   2.408    4,07  8 
7 Macková Miluše Ing. 49   1.782    3,01  9 
8 Vítková Jaromíra Ing. 55   2.690    4,54  10 
9 Nekula Zdeněk Ing. 42   1.403    2,37  11 
10 Havíř František Ing. 56   1.257    2,12  12 
12 Bedrava Martin Ing. 50   1.514    2,55  13 
13 Mihola Jiří Mgr. Ph.D. 40   2.387    4,03  14 

Historie
Volby do kraje se konaly počtvrté. Podíváme-li se na výsledky 

předchozích voleb, je vidět, že oproti minulým volbám se toho moc ne-
změnilo. To rozdíl mezi lety 2004 a 2008 byl daleko větší. 
strana  2000 2004 2008 2012
KSČM  15 14 10 16
ODS  13 19 11 7
ČSSD  9 9 26 23
KDU-ČSL - 20 18 14
Ostatní  28 3 - 5

V roce 2000 kandidovali lidovci v rámci 4koalice, byli její nejsil-
nější složkou a čtyřkoalice získala 23 mandátů. Díky tomu se stal pan 
Juránek poprvé hejtmanem. Dále v roce 2000 získala 5 mandátů kandi-
dátka Nestraníci pro Moravu. V roce 2004 získala tři mandáty kandidátka 
Zelená pro Moravu. No a letos doplnila tradičně silné strany koalice TOP 
09+STAN s 5 mandáty.

Osobně mi je líto, že své síly nespojili Zelení a Piráti. Vznikla by tak 
protestní kandidátka jako stvořená pro nelevicové voliče, kteří si stěžova-
li, že není koho volit. A asi by přes 5% snadno proplula. 

Jak volila Kuřim
Protože jsme kuřimské noviny, pojďme se chvíli zabývat tím, jak se 

volilo u nás. Všech 23 volebních stran si připsalo v Kuřimi alespoň nějaký 
ten hlas. Volit v Kuřimi bylo oprávněno 8.295 voličů. K volbám jich přišlo 
3.435, což je 41,41%, tedy nadprůměrná účast. Jeden z nich obálku neo-
devzdal, z 3.434 odevzdaných obálek vzešlo 3.344 tedy 97,38% platných 
hlasů. A jak jsme u nás ve městě volili?

Kandidátní listina   Platné hlasy celkem  v %
60 Česká str.sociálně demokrat.    941  28,13 
43 Komunistická str.Čech a Moravy   566  16,92 
48 TOP 09 a Starostové pro JMK   532  15,90 
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   400  11,96 
70 Občanská demokratická strana   328   9,80 
51 Strana zelených      99   2,96 
93 Česká pirátská strana     78   2,33 
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    68   2,03 
3 „Sdružení nestraníků“     59   1,76 
77 Strana svobodných občanů     57   1,70 
92 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ    46   1,37 
26 NEZÁVISLÍ      37   1,10 
44 SUVERENITA - Blok JB pro JMK    31   0,92 
20 Moravané      28   0,83 
80 Dělnic.str.sociální spravedl.     17   0,50 
30 Věci veřejné      13   0,38 
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net    12   0,35 
16 Strana soukromníků ČR     11   0,32 
5 Koruna Česká (monarch.strana)    6   0,17 
22 Nár.socialisté-levice 21.stol.     6   0,17 
82 Konzervativní strana     5   0,14 
13 Folklor i Společnost     3   0,08 
65 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.   1   0,02 

Jak je z tabulky vidět, v Kuřimi byla velmi úspěšná TOP09+STAN. 
Mírně nad krajský průměr se dostaly i ČSSD a ODS, tedy všechny tři stra-
ny, které mají v současnosti své funkcionáře na kuřimské radnici, uspěly. 
Logicky tím pod krajským průměrem skončily další dvě strany zastou-
pené v krajském zastupitelstvu. Ani ony ovšem nemusí smutnit, baštou 
lidovců je spíš venkov a východ kraje, komunisté zas tak moc na průměr 
neztratili. Žádná jiná než pět krajsky úspěšných stran v Kuřimi nepřekro-
čila 5% hranici.

Preference
Srovnávat preferenční hlasy kandidátů z různých stran nemá valný 

smysl. Voliči každé strany nakládají s možností přednostních hlasů statis-
ticky různě. I když pochopitelně každý si volí strategii sám. Mám dávat 
preferenční hlas někomu zcela vpředu, kterému stačí, když plus mínus 
obhájí svou pozici na kandidátce? Nebo někomu vzadu, kdo stejně asi 
dopředu neproskáče? A tak asi většinou jsou přednostní hlasy projevem 
osobních sympatií, vzkazem kandidátům, nikoliv projevem víry, že můj 
preferenční hlas rozhodne o složení zastupiteklstva (s výjimkou osob 
známých na velké části území kraje). Podívejme se, jaký vzkaz poslali ob-
čané Kuřimi jednotlivým stranám.

Sdružení nestraníků
Na kandidátce této strany, která měla slušný výsledek, byť k po-

stupu nestačil, získal na 8. místě kandidující starosta Malhostovic Petr 
Grünwald nejvíc preferenčních hlasů 9. to je 15,25%

KSČM
Stranické číslo 1 MUDr. Vojtěch Adam získal 51 hlasů, to je 9,01%. 

Nejúspěšnější byl ale kuřimský kandidát s pořadovým číslem 57 Jan Her-
man se 120 hlasy (21,20%)

TOP09 + STAN
Číslo 1 na kandidátce Ing. Jan Vitula získal 31 hlasů, tj. 5,82%. 

Bodovala i další přespolní. Starostka Lipůvky Mgr. Alena Kristýnová 
(kandidující jako č. 16) získala 106 hlasů (19,92%). Už zníněný dr. Válek 
získal jen 3% preferenčních hlasů. Naprostým suverénem se stal kuřimský 
starosta Ing. Drago Sukalovský s 357 hlasy, což je 67,10%. Na kandidátce 
byli i další úspěšní Kuřimané: č. 30 Ing. Jiří Poláš 50 hlasů (9,39%), č. 
40 Hana Noďová 35 hlasů (6,57%) a poznamenejme, že i ředitel jedné 
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z našich ZDŠ č. 55 Mgr. Richard Mach získal 14 hlasů (2,63%). Zde si 
troufnu tvrdit, že z preferencí jasně vyplývá, že nadprůměrný zisk této 
volební strany v našem městě je víc výsledkem místních kandidátů než 
krajského vedení a programu.

Strana zelených
I zde to byl zajímavý souboj mezi oblibou místních kandidátů a 

krajského vedení. Vyzněl mírně pro místní. Kandidát č. 28 Mgr. Martin 
Nawrath (Kuřim) získal 26,26%, tradiční sběratel preferencí RNDr. Moj-
mír Vlašín z Brna pak 24,24%. Voliči této strany kroužkovali silně a přes-
ně podle strategie známá jména a místní. Známá jména tvoří Ing. Jana 
Drápalová 17,17%, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., 10,10% a Mgr. Jasna 
Flamiková 9,09%, druhým úspěšným kuřimským kandidátem byl Mgr. 
Radim Cenek 13,13%.

ČSSD
JUDr. Michal Hašek získal v Kuřimi 239 hlasů, to je 25,39%. Jed-

nak je to silný lídr a za druhé je vlastně ze sousední obce. Druhým nej-
úspěšnějším sběratelem preferencí byl místostarosta Jiří Koláček se 168 
hlasy (17,85%). A všichni ostatní jen paběrkovali.

ODS
S osobním výsledkem musí být spokojen další kuřimský místosta-

rosta Ing. Štarha. Jeho zisk 154 hlasů znamená preference od 46,95% vo-
ličů ODS. Dál bodovali i první tři muži kandidátky ODS (možná si voliči 
chtěli být jisti, že je někdo nepřeskáče), tedy 1 Crha Jiří Ing. Bc. 10,36%, 2 
Mencl Vojtěch Ing. arch. 5,48% a 3 Šmerda Vladimír Mgr. 7,62%. Bodoval 
i další kuřimský kandidát (jako č. 60) Mgr. Michal Politzer s 7,92% prefe-
rencí. Zdá se, že i přes všelijaké turbulence v kuřimské ODS v posledních 
6 letech současné vedení této strany v Kuřimi ODS rozhodně neškodí.

KDU-ČSL
Vzácně vyrovnaný souboj mezi lídrem strany a místní úspěšnou 

kadidátkou do kraje vyhrála paní Ing. Miluše Macková se 185 hlasy 
(46,25%) ale jen těsně. Exhejtman Ing. Stanislav Juránek získal 181 hlasů, 
tedy 45,25%. Třetí byl v Kuřimi PaedDr. Zdeněk Peša 45 hlasů (11,25%) 
a uspěl i druhý skokan Mgr. David Macek M.A. 27 hlasů (6,75%).

Nezávislí demokraté
Naprosto tiše a bez kampaně kandidoval za tuto stranu kuřimský 

exstarosta Mgr. Ladislav Ambrož z 8. místa. 26 hlasů, které dostal, při cel-
kovém zisku této strany v Kuřimi obnáší 56,52%. Což je v procentech po 
Sukalovském druhý nejlepší výsledek v Kuřimi. I když mu není nic platný, 
asi ho potěší.

Okrsky
V přehledné tabulce přinášíme výsledky pěti úspěšných stran v 

jednotlivých okrscích. Vidíte jak velký rozdíl ve volební účasti, tak napro-
sto diametrální rozdíly v hlasování v jednotlivých částech Kuřimi. Zatím-
co v okrsku č. 1 ČSSD + KSČM posbíraly jen těsně nad čtvrtinu hlasů, v 
okrscích 3, 4, 6 a 7 se dostaly nad 50% celkem. Ve všech osmi okrscích 
se všech 5 stran dostalo nad 5%. V okrsku č. 1 by je doplnila ještě Strana 
zelených s 6,42%, v okrsku 8 Nezávislí demokraté  5,71% (a L. Ambrož 
preferenční hlasy od 100% voličů této strany).

okrsek účast v % ČSSD KSČM KDU ODS TOP
1 42,88 15,67 10,34 13,32 10,81 19,12
2 38,34 27,77 14,40 13,99 13,58 17,48
3 37,22 36,92 17,94 9,74 6,41 15,12
4 32,96 30,85 23,13 12,50 5,58 16,48
5 48,49 26,25 16,70 15,75 9,06 15,03
6 40,17 33,73 18,31 8,67 8,91 14,21
7 49,51 35,28 22,02 10,11 11,91 11,91
8 51,71 22,28 16,57 8,57 10,85 16,57

Macková a Sukalovský krajskými zastupiteli
Kuřimsko

Podíváme-li se na celkový výsledek všech obcí, pro něž je Kuřim 
pověřenou obcí, pak zde mohlo volit celkem 17.114 občanů a právo vyu-
žilo 7.136 z nich, to je 41,70%. Z odevzdaných 7.130 obálek obsahovalo 
platný hlas 6.932, to je 97,22%. Voliči rozhodli takto (uvádíme jen strany 
se ziskem alespoň 1%). Všimněte si, že v regionu je KDU-ČSL silnější než 
KSČM a TOP09 než ODS:

Kandidátní listina   Platné hlasy celkem  v %
60 Česká str.sociálně demokrat.    1.843  26,58 
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   1.103  15,91 
43 Komunistická str.Čech a Moravy   1.063  15,33 
48 TOP 09 a Starostové pro JMK    875  12,62 
70 Občanská demokratická strana    688   9,92 
51 Strana zelených      235   3,39 
3 „Sdružení nestraníků“     206   2,97 
93 Česká pirátská strana     165   2,38 
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    153   2,20 
77 Strana svobodných občanů     121   1,74 
26 NEZÁVISLÍ      96   1,38 
20 Moravané      91   1,31 

A jak se hlasovalo v jednotlivých obcích? Také velmi různě.

Obce
obec účast v % ČSSD KSČM KDU ODS TOP
Čebín   37,04 33,26 13,54 21,51 6,17 4,98
Česká   51,46 15,73 7,73 19,73 20,53 12,26
Hvozdec   48,68 22,01 17,43 15,59 15,59 11,00
Chudčice   40,74 27,47 19,41 22,71 4,39 7,32
Jinačovice   42,40 20,38 11,65 11,65 16,01 11,16
Lelekovice   44,15 24,48 11,05 19,38 12,24 11,73
M. Knínice   43,74 19,72 16,32 23,80 7,48 11,22
Rozdroj.   41,61 21,23 6,84 11,64 13,69 13,69
Vev. Bítýška 39,86 28,55 18,01 21,07 5,90 7,90

V Čebíně by tedy neprošla TOP09, v Chudčicích ODS. Naopak 
v Lelekovicích by prošla i Strana zelených (5,27%). Jinak v žádné obci 
žádná další strana nepřekročila 5%. 

Na závěr ještě jedna malá statistika. Preferenční hlasy Kuřimanů v 
regionu Kuřimska po odečtení hlasů z Kuřimi. Tedy kolik získali z okol-
ních obcí: 
Ing. Drago Sukalovský  95
Ing. Miluše Macková   87
Jiří Koláček   45
Ing. Oldřich Štarha   26
Jan Herman   16 

Pochopitelně v probádávání výsledků lze pokračovat velmi dlou-
ho. Všechny podklady najdete na www.volby.cz. 

Jiří Brabec

Za celou Jihomoravskou KDU-ČSL 
bych ráda poděkovala za hlasy, 

kterými jste nám vyjádřili podporu. 
Vaší důvěry si vážíme. 

Já osobně děkuji 
za preferenční hlasy. 

Miluše Macková
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Studentské volby 2012
Dne 6. 9. 2012 se naše střední škola zúčastnila Studentských voleb 

2012, které jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, 
který realizuje společnost Člověk v tísni na středních školách v celé ČR. 
Cílem tohoto projektu je zejména motivovat a podporovat mladé lidi k 
občanské angažovanosti, přiblížit studentům volební systém a základní 
demokratické principy, zvýšit účast prvovoličů a mladých voličů ve vol-
bách a podpořit debaty o společenských tématech mezi studenty a jejich 
pedagogy. 

Bohužel termín 6. 9. byl natolik ve školním roce brzký, navíc na 
naší škole probíhaly jako ve spádové škole podzimní maturity a I. ročníky 
byly na zahajovací škole v přírodě, že nezbylo moc času před studentský-
mi volbami pro osvětu a diskuzi. Takže se k tématu budou pedagogové 
společenskovědních předmětů vracet během školního roku.

Účast studentů byla zcela dobrovolná. Volební lístek v našem 
kraji obsahoval výčet volebních stran a uskupení, které vstupovaly do 
Krajských voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje bez seznamů 
jednotlivých kandidátů. Voleb se zúčastnilo 80 studentů naší školy. 72 vo-
lebních lístků bylo platných. V Jihomoravském kraji se voleb zúčastnilo 
platně 915 studentů a v celé ČR bylo odevzdáno ve Studentských volbách 
21982 platných hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování vyplývají z tabulky. Protože se naše škola účast-
nila již prvních Studentských voleb 2010, které se konaly před volbami do 
Poslanecké sněmovny, uvádím pro srovnání v závorce i výsledky minulé. 
V přehledu neuvádím strany nebo uskupení, kterým dalo hlas méně jak 
3% studentů v obou volbách.

Ing  Hana Novotná
ředitelka školy

ČSSD děkuje všem voličům 
za důvěru a volební hlasy 

v krajských volbách 2012.
Jiří Koláček, 

předseda MO ČSSD Kuřim.

Poděkování
Děkuji všem občanům našeho města, 
kteří se nenechali zlákat krásným počasím 

k odjezdu na chalupu či na výlet 
a přišli volit v krajských volbách. 
Zvláště děkuji těm, kteří dali svůj 

hlas kandidátce TOP09 a Starostové 
pro Jihomoravský kraj, 

případně mi udělili preferenční hlas, 
díky čemuž se mi podařilo v těchto 

volbách uspět 
a stát se novým krajským zastupitelem.

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi

Prezentace Svatomartinského spojená s ochutnávkou sýrů
Prezentaci povede sommelier Milan Magni
Akce se koná pod záštitou Vinařského fondu ČR 

Město Kuřim srdečně zve zájemce na prezentaci Svatomartin-
ských vín při kuřimském Svátku vína dne 17. 11. 2012. Řízená degustace 
bude spojená s přednáškou na téma Svatomartinská vína a ochutnávkou 
8 - 12 vzorků Svatomartinského vína a vybraných sýrů. Prezentaci povede 
zkušený sommelier Milan Magni, který je certifikovaným degustátorem 
podle DIN, ÖNORM a ISO. Počet míst je omezený, vstupenky na pre-
zentaci je možné zakoupit v předprodeji od pondělí 5. 11. v Kulturním 
domě, cena za prezentaci je 250 Kč na osobu, začátek prezentací ve 13 a 
13, 45 hodin.



10      ZLOBICE ročník 19, číslo 11/ listopad

volby - glosa

placená inzerce

Volby
Tak, co říkáte těm krajským volbám, úplná paráda.
Nejvíc hlasů získali komunisti a sociální demokrati. Svoji spolu-

práci stvrdili socialisti prohlášením , že Bohumínský zákaz spolupráce s 
komunisty od teď neplatí na krajské úrovni ( dříve neplatil na úrovni ko-
munální a ještě dříve na žádné - to se ale psal rok 1995).

Je to jen otázka času, kdy se vymluví na voliče a povolí si spolupráci 
na nejvyšší úrovni.

Sláva, sláva, sláva, vrátí se nám staré dobré časy.

Co se bude dít : 
- Vystoupíme z NATO a založíme si s Ruskem, Ukrajinou a Bělo-

ruskem nové silné uskupení
- Vystoupíme z EU
- Zrušíme tu příšernou DPH
- Vše znárodníme (vlastně ukradneme ukradnuté)
- - Zdravotní péče bude jen za malé úplatky lékařům
- Džem bude džemem, vrátí se nám rum, tatranky, pomazánkové 

máslo
- Zase budeme mít naše milované štípačky
- Nízké ceny potravin, drahá škodlivá auta
- Budeme zase pracovat na zahrádkách a pěstovat zdravé potravi-

ny
- Všichni budeme mít práci vč. nepřizpůsobivých občanů
- Na dovolenou jenom doma, či na Kubu nebo do Koreje
- atd.
Jsem opravdu nadšený, že konečně skončí ta příšerná, všudypří-

tomná korupce. Už jen proto, že mne nikdy nikdo nechtěl korumpovat 
a přitom například mám plno krabic od vína. Teď nasytíme pouze jednu 
jedinou stranu a korupce má tímto utrum.

Skončí taky ten chaos s výběrem stran při volbách, kdo se v tom 
měl vyznat. 

Samí piráti, veřejné věci, zelení, modří, katolíci, romové, nezávislí, 
závislí apod.

Konečně nastane klid, volební účast bude povinná a nikdo se ne-
bude vymlouvat na to, že nepřišli ausgerechnet právě jeho voliči.

Jaké štěstí, že většina komunistů ještě žije, i když skrytě v jiných 
stranách. Konečně se přestanou přetvařovat, uvolní se emoce a tato elita 
nastoupí zpět na svá místa.

Blaničtí rytíři upadnou do hlubšího spánku a nám zas bude hej.
Taky mám velkou radost, že konečně přestaneme číst ty bláboly 

současných politiků a vrátíme se k osvědčenému marxismu-leninismu.
Sám osobně mám státní zkoušku z tohoto samostatného vědecké-

ho oboru.
Asi se vám to bude zdát jako vychloubání, ale opravdu jsem získal 

na vysoké škole při státnicích za své vědomosti známku za dva, což je těs-
ně za výbornou.

Jedině můj vlastní otec, který komunisty celý život nesnášel, z této 
pěkné známky neměl žádnou radost. Řekl mi :„Tos nemohl ukecat aspoň 
trojku, co já teď povím chlapům ve fabrice ?“

Velká škoda, že nepocházím z dělnické rodiny, to by byla paráda, to 
bych mohl získat určitě nějakou vedoucí funkci.

Budu se alespoň ucházet o učitele marxismu-leninismu na obno-
veném Vysokém učení marxismu-leninismu (VUML).

Chtěl bych tímto komunistům vzkázat, že jsem se pomýlil. Zpo-
čátku jsem fandil kapitalismu, teď vidím, že to byla chyba. Zpočátku jsem 
byl rád, že si každý může koupit toaletní papír, v supermarketech bylo 
plno ovoce i zeleniny. Je to ovšem jenom pozlátko. Chápu, že strana (ko-
munistická) by mi to nakonec rovněž sehnala. Možná by to trvalo delší 
dobu, ale straníci by to jistě dokázali.

Pevně věřím, že napravené ovečky přijmete mezi sebe, jako by to 
učinili katolíci. Těm doufám nic nevrátíte.

Se soudružským pozdravem napravený hříšník Franta
František Merta

P.S. to je vážně průser, i ten počítač mi podtrhl slovo „soudruž-
ským“ jako špatné, soudruzi – na ty programátory je potřeba si taky po-
svítit.



ročník 19, číslo 11/listopad    ZLOBICE   11

volný čas

pozvánka

placená inzerce

Pochod zdraví
Na sobotu byl naplánován turistický výlet na Zlobici. 
Tento výlet spolupořádali členové Komise zdravého města spolu s tě-

lovýchovnou jednotou Sokol.
Sraz byl u sokolovny a asi ve čtvrt na tři odpoledne jsme vyrazili velmi 

volným tempem směrem k vrcholu kopce Zlobice. Počasí bylo jako na objed-
návku, byl krásný slunečný den. Malá zastávka byla v restauraci U Čajdy, kde 
jsme se mírně doobčerstvili, zavzpomínali na nedávno prožité vánoce se sně-
hem, lyžemi, sáněmi, rukavicemi, stromečkem, koledami, smaženým kaprem 
s bramborovým salátem a také s dárečky.

Minuli jsme wellnesscentrum, prošli pod kolejemi a upravenými ces-
tami se vydali k vrcholu Zlobice. Díky vydávanému časopisu nejznámějšímu 
kopci v kuřimském okolí. 

Vrcholu jsme dosáhli všichni bez rozdílu pohlaví a bez kyslíkových 
masek. Na restauraci jsme se všichni těšili a cestou vzpomínali na kozu Jitku. 
Koza Jitka byla známá hospodská společnice, která jako jediná z chovaných 
koz (samozřejmě se zde chovají i ovce, proto taky název zdejší firmy OVEKO 
– ovce, kozy) se ráda promenádovala mezi stoly restaurace, jemným mečením 
„somrovala“ jídlo a nechávala se pohladit od přítomných dětí. Koza Jitka již 
není mezi živými, především pro svoji velmi špatnou životosprávu. 

Ale ouha, restaurace byla zavřená a telefonický rozhovor s číslem uve-
deným na dveřích nám prozradil skutečnost, že objekt mění majitele.

Vlezli jsme nenápadně oknem na terasu rozhledny (dveře byly zavře-
ny pravděpodobně z důvodu zákazu lepšího pozorování Kuřimi – časopis 
Zlobice prý dává lepší obrázek města) a tajně se přesto rozhlíželi po okolí 
(žádné zkreslení sklem). Členové výpravy na základě krásného výhledu plá-
novali svoji budoucnost.

Přelezením specielních dřevěných schodů vedených přes vysoké oplo-
cení areálu jsme se dostali znovu na stezky a cyklostezky vedoucí k domovu. 
Některé zmožené pocestné zachránila paní, která nám s laskavostí kuřimačky 
žijící za městem, darovala šťavnatá jablka.

V restauraci u stadionu do nás zasyčela žlutá limonáda, či hnědé pivo. 
Někteří jsme se ještě zastavili v nové cukrárně (nedaleko té zrušené) 

na zasloužený pamlsek po tak fyzicky náročném výkonu. Cukrárna má velmi 
hezký interiér (česky řečeno – velmi pěkná) a těch zákusků, káv, vína, zmrzli-
ny a všeho možného i nemožného. Škoda jen zmrzliny. Mají ji výbornou , až 
na to, že kopečky je lépe hledat zvětšovacím sklem, neboli lupou. Shodli jsme 
se, že jsme menší kopečky zmrzliny po celé Evropě (dokonce Asii a Africe) 
ještě neviděli, ale asi to bylo tou obrovskou chutí na něco studeného.

Výlet jsme tímto oficielně ukončili sokolským pozdravem NAZDAR.   
Tímto vás zveme k dalšímu ročníku Pochodu zdraví.   

Napsal a nakreslil: Jiří Poláš a Franta Merta                                                                                         

Setkání zdravotníků
Zveme všechny současné i bývalé pracovníky polikliniky v Kuřimi 

všech profesí, spolupracovníky a pamětníky ze zdravotních středisek z 
Veverské Bitýšky a Lelekovic na velké setkání zdravotníků u příležitosti 
oslavy 40. výročí polikliniky v Kuřimi.

Sejdeme se v pátek dne 23. listopadu 2012 v 16 hodin v restauraci 
u Mertů v Kuřimi. Informujte, prosím, své známé, ke kterým se toto po-
zvání včas nedostane. Očekává se hojná účast. Organizační příspěvek se 
nebude vybírat.

Srdečně organizační výbor

Výlov rybníku Srpek
Rybník Srpek v Kuřimi bude během následujících dnů částečně 

upuštěn a 10. listopadu v ranních hodinách vyloven. Rybník je nutné 
vylovit zejména kvůli rozšíření nežádoucích druhů ryb. Po výlovu bude 
zájemcům možný prodej čerstvých ryb přímo na místě.

Nevhodné druhy ryb zanesli do Srpku zřejmě někteří rádoby rybá-
ři, zejména pytláci, kteří na Srpku bohužel často nelegálně rybaří. Původ-
ně byl do Srpku vysazen na jaře loňského roku pouze amur bílý, z důvodu 
přemnožení řas a rdesna bahenního. Výhodou této býložravé ryby je fakt, 
že se v našich podmínkách přirozeně nerozmnožuje, vyskytuje se pou-
ze tam, kde byl nebo je vysazován. Na Srpku se objevili i kapři, kteří zde 
nemají co dělat a z revitalizovaného rybníku by se mohl brzy opět stát 
zabahněný kachňák.

Agentura ochrany přírody a krajiny proto dohodla s nájemcem 
Srpku výlov rybníku, po kterém by se zpátky do vody vrátili pouze vybra-
né druhy ryb. Výlov proběhne 10. listopadu od 9 hodin. Rybáři půjdou 
s tažnou sítí, která bude natažená přes celý rybník, od mělčí zadní části 
rybníku směrem k jeho přední hlubší části. Výlov tzv. na plné vodě, kdy se 
rybník nevypouští celý, je nutný zejména z nedostatečného přítoku vody 
do rybníku, kdy by mohlo při následných mrazech dojít ke zmrznutí vody 
a úhynu ryb. Týden před plánovaným výlovem se začne rybník Srpek po-
malu odpouštět a jeho hladina se celkově sníží zhruba o půl metru. Sa-
motný výlov bude podle nájemce rybníku pana Březy trvat přibližně tři 
hodiny. Po výlovu bude zahájen prodej těch ryb, které se do Srpku vracet 
nebudou.

sš

ABC VITAL  občanské sdružení zve na 
taneční  zábavní odpoledne 

Na Mikuláše s tancem, 
které se  koná ve čtvrtek 29. listopadu od 16:00 hod v domě 

kultury. 
Akce je součástí projektu Senior 2012 za podpory Jihomo-

ravského kraje, města, slévárny Kuřim, ELQA a KME. 
Vstup volný.
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Ceny za kulturu
Již druhým rokem uděloval starosta města Kuřimi ceny za nejlepší 

výkony v oblasti kultury v Kuřimi v sezóně 2011-12. Na základě nominací 
od občanů a institucí ceny navrhl kulturní výbor. A kdo je letos dostal a 
za co?

V kategorii TALENT roku byly uděleny tři 
ceny:

Adéla Václavíková 
Adéla Václavíková vynikajícím způsobem reprezentuje Základní 

uměleckou školu a město Kuřim v celostátním měřítku: V roce 2011 zís-
kala 1. cenu v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ. V letošním 
roce přidala 1. cenu v Národní soutěži v komorní kytarové hře Hradecké 
Guitarreando a to v kytarovém duu s Kateřinou Vašíčkovou (která byla 
v nominační kategorii Talent roku oceněna v loňském roce). Adéla Vác-
lavíková velmi často a ochotně vystupuje na koncertech ZUŠ, svou hrou 
dělá radost všem posluchačům a je dobrým příkladem ostatním mladým 
hudebníkům.

Motýlí )d(efekt
Skupina Motýlí )d(efekt hrající převážně akustickou hudbu na 

pomezí folku vznikla při ZUŠ Kuřim pod vedením Antonína Jarůška. V 
listopadu 2011 postoupili do celostátního kola hudební soutěže Brána v 
kategorii do 15 let. Letos k tomu přidali i účast v celostátním finále Dětské 
Porty. Dvě členky souboru prošli Folkovým souborem Nadi Chocholáčo-
vé, v Motýlím )d(efektu nejen dále rozvíjejí instrumentální dovednosti, 
ale pokoušejí se i o autorský přínos. Kapela vystupuje občas i v Kuřimi. 
Členové skupiny: Tereza Homolová, Zuzana Homolová, Kristýna Sta-
roštíková, Markéta Zelená, David Dufek, ( Jan Prokop odešel z kapely na 
konci školního roku 2011/2012, jako záskok bude hrát Radka Sičová na 
saxofon).

Aritmic Band 
Jazzový orchestr Aritmic Band se stal za pět let od svého vzniku vý-

znamným hudebním tělesem v regionu. Kapela vznikla v září roku 2007 
v Základní umělecké škole v Kuřimi pod vedením pana učitele Josefa 
Koláře. Za pět let v ní došlo k mnoha změnám v obsazení skupiny i jmé-
nech jednotlivých hráčů, zůstává významný saxofonový zvuk, doplněný 
dalšími dechy a rytmickou sekcí. Orchestr je svým záběrem i kvalitou v 
regionu ojedinělý a na svých vystoupeních sklízí úspěchy. Hraje například 
pravidelně na plesu města. 

V kategorii UMĚLECKÝ VÝKON byly uděleny 
dvě ceny:

Antonín Jarůšek 
Učitel ZUŠ, kde vede literárně dramatický obor a působí i v oboru 

hudebním. Vede i hudební skupinu Motýlí )d(efekt, která dostala KuKuč 
v kategorii Talent. Antonín Jarůšek navazuje na úspěchy svých rodičů i 
jako muzikant v Portovních žánrech. Toho zatím největšího ve své kariéře 
dosáhl letos, když získal na českém národním finále soutěže Porta v Řev-
nicích u Prahy třetí místo v celkové klasifikaci. Cestou k němu vyhrál ji-
homoravské krajské kolo festivalu Porta v interpretační i autorské soutěži, 
Postoupil do národního semifinále, odtud do finále a zde obsadil krásné 
3. místo jako nejlepší písničkář (na 1. a 2. místě byly skupiny).

K dur
Pěvecký sbor K dur Kuřim obhájil titul laureáta z loňského roku. 

Za uplynulý rok sbor vyměnil sbormistra, paní Pavlínu Zámečníkovou 
vystřídal od začátku roku 2012 Jiří Šon. Repertoár K duru sahá od po-
pulárních songů, přes písně lidové, spirituály z různých koutů světa až po 
klasickou a duchovní hudbu. V uplynulé sezóně nás sbor reprezentoval 
nesoutěžně např. na adventním koncertě ve Vídni, ale i na spoustě dalších 
akcí v Kuřimi, blízkém i vzdáleném okolí. 

Sbor se navíc podílí i na organizaci kulturního života v Kuřimi, 3. 
listopadu pořádá v Kulturním domě Báječný bál a uslyšíme ho na Kuřim-
ském svátku vína 17. listopadu na náměstí 1. května. 

V kategorii KONCEPČNÍ A DRAMATURGICKÝ 
POČIN byla udělena 1 cena:

Martina Magni
Paní Mgr. Martina Magni vede výtvarný obor na ZUŠ Kuřim. V 

nové budově ZUŠ má za sebou deset let koncepční činnosti ve výtvar-
ných kurzech pro dospělé i děti, které letos připomněla výstavou Cream 
of Cream. Výtvarné práce jejích dětských žáků se pravidelně umisťují v 
celostátních kolech výtvarných soutěží. Pomáhá dětem rozvíjet kreativitu 
daleko nad rámec svých povinností a ukazuje jim, že současné výtvarné 
umění má mnoho podob, které přesahují rámce tradičních maleb, soch a 
kreseb. Připomeňme si jen nápadité performace typu Noc v ateliéru nebo 
Ťapkafest. V sezóně 2011-12 zaujala navíc i výstavou prací žáků ZUŠ v 
restauraci kuřimského wellnessu.

V kategorii ZA VYTVÁŘENÍ KULTURY VŠED-
NÍHO DNE byly uděleny 2 ceny:

Restaurace Wellness Kuřim 
Restaurace nejen přináší příjemné moderní nekuřácké prostředí 

s dobrou a cenově dostupnou gastronomií, ale příjemně propojuje gas-
tronomické a kulturní zážitky. Poořádá pravidelně hudební vystoupení, 
ale má na svém kontě i výstavy a podíl na kulturně společenské akci pro 
veřejnost Hurá prázdniny. Provozní restaurace je paní Věra Kopečná.

Floristka Jana Jakešová Květiny Papaver Flowers
Květiny Papaver Flowers jsou příjemným obchodem v přízemí 

kulturního domu, který se svým sortimentem do těchto prostor hodí. O 
obchod se stará paní Jana Jakešová, která je úspěšná i v soutěžích floristů 
ne mezinárodní úrovni. V uplynulé sezóně získala 5. místo na mezinárod-
ní soutěži o nejkrásnější svatební kytici, 4. místo v soutěži o přízdobu klo-
bouku pro hlavního hrdinu muzikálu či divadelní hry, 3. místo v soutěži 
v kategorii Kytice pro muže a 1. místo v mezinárodní soutěži v kategorii 
Adventní věnec.

Kytice z této prodejny dostávají od pořadatele umělci na akcích v 
KD a ZUŠ pořádaných kulturním centrem, kteří, i při svých zkušenostech 
s květinovými dary, velmi oceňují jejich úroveň.

V katagoriích ZA PROPAGACI KULTURY a MECENÁŠ 
ROKU nebyly ceny uděleny.

V kategorii ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS KUŘI-
MSKÉ KULTUŘE byla udělena jedna cena:

Naděžda Chocholáčová 
Jako pedagožka v oboru hra na kytaru působí v kuřimské umělecké 

škole od roku 1975. Za dobu svého působení vychovala celou řadu vy-
nikajících kytaristů, kteří se po celá léta úspěšně zúčastňovali okresních, 
krajských i celostátních soutěží. Někteří z jejích žáků se vydali na profesní 
dráhu a dodnes reprezentují školu i město Kuřim.

Paní učitelka založila na škole folkový soubor, který řadu let vycho-
vává praktické muzikanty. Žáci v tomto souboru získávali kladný vztah k 
hudbě, k aktivnímu muzicírování a vnímání radosti z kolektivního tvo-
ření. V průběhu let soubor vždy výborně reprezentoval školu na koncer-
tech, soutěžích a vystoupeních při různých příležitostech v městě Kuřim 
i za jeho hranicemi.

Od roku 1988 dosud zastává paní učitelka Chocholáčová funkci 
zástupce ředitele. Odbornými znalostmi a dramaturgickými nápady vý-
razně pomáhala udávat směr chodu školy, svým lidským charakterem 
byla a je oporou celého pedagogického sboru.

Paní Chocholáčová je kromě své pedagogické kariéry aktivní i jako 
výkonná umělkyně - členka souboru Gajdoši Brno, se kterým vydala des-
ky Hudba zámku a podzámčí a v Brně na Špilberku stojí vraný kůň. 

Starosta udělil letos jednu cenu i v MIMO-
ŘÁDNÉ KATEGORII:

Kateřina Tučková 
Kateřina Tučková se narodila v roce 1980 v Brně. Část svého mlá-

dí prožila s matkou v Kuřimi, kde chodila do ZŠ Jungmannova a odkud 
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dojížděla i na brněnské gymnázium. Vystudovala dějiny umění a český 
jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje ve 
výtvarném umění a je autorkou řady odborných publikací z oblasti umění 
Vedle toho je i velmi úspěšnou beletristickou autorkou. Za svůj román 
Vyhnání Gerty Schnirch získala nominaci na ceny Jiřího Ortena a Josefa 
Škvoreckého a získala čtenářskou cenu Magnezia Litera. Letos jí vyšel vel-
mi úspěšný román Žítkovské bohyně, který patří v kuřimské knihovně k 
nejžádanějším titulům. Paní Kateřina Tučková nyní žije střídavě v Brně a 
Praze, ale v rozhovorech i na webu vždy zmiňuje i kuřimskou etapu svého 
života. Ostatně často do Kuřimi jezdí za příbuznými. Za toto přihlášení se 
ke Kuřimi jí udělujeme mimořádnou cenu, kterou si převezme při čtenář-
ské besedě v Kuřimi 16. listopadu v ZUŠ Kuřim.

Díky laskavosti autorky, Kateřiny Tučkové, přináší Zlobice její povíd-
ku, kterou původně publikovala v časopise Weles v čísle 44-45 v roce 2011.

Malířská
I.

Od náměstí přicházeli ke kulturnímu domu dva muži. 
Jeden menší, kulatý blondýn se psem na vodítku, druhý vyšší, štíh-

lý, černovlasý.
-Přijeli umělci z Prahy, ožrali si tu svoje hlavy! dolehlo k uším ta-

jemníka městského zastupitelstva a jeho společnice. Stáli uprostřed něko-
likadílného vchodu do kulturního domu, na vrcholku schodů, a vyčkáva-
vě shlíželi na náměstí. 

-To budou oni, špitla dívka.
Nikdo jiný to nemohl být. Bylo půl jedenácté, městečko žilo pra-

videlným továrním životem a náměstím se pohybovali jen dva mladíci se 
psem a důchodce, rozvážně se sunoucí za vytrčenou hůlkou. 

-Přijeli umělci z Prahy, ožrali si tu svoje hlavy! zanotoval znovu 
vyšší černovlasý a zastavil se před schody ke kulturnímu domu. Společně 
s blondýnem pohlédli nahoru na postavy čekajícího tajemníka a dívky, 
která nesměle zvedla ruku a kratičce, nervózně zamávala pohybem dlaní 
ze strany na stranu a zpátky. 

-To budou oni, řekl černovlasý k blondýnovi a společně začali 
vystupovat nahoru. Pes vyběhl na celou délku vodítka a ještě než stačili 
vystoupat za ním, vzepřel se o klín drobné dívky a s vrtícím ocasem na ni 
začal dorážet.

-Fjodore, lehni! Potvoro, slyšíš?
-Vítám vás v Kuřimi, pánové. Velmi mě těší, Mercl!
-Fjodore!
-Grimmich.
-Moje silonky!
-Fjodore! Promiňte, tak Fjodore! Salajka.
-Mercl. Tajemník. Slečna Málková.
-Málková.
-Fjodore, tys slečně roztrhl silonky.
-Ale to nevadí. 
-Jsou to jen punčochy, že? snažil se o zdvořilou shovívavost tajem-

ník Mercl.
Když se na něj upřely pohledy všech tří shromážděných, rozpřáhl 

se rukou do vnitřku budovy a se širokým úsměvem řekl  -opravdu srdeč-
ně vás tu vítám. Náš kulturní dům konečně dostane zaslouženou korunu. 
Celé město se na to těší. Za chvíli se podíváte tam, pokýval napřaženou 
rukou, -dovnitř, kam to přijde. No a já jsem vás přiběhl jen uvítat a budu 
se muset vrátit zase na úřad. Znáte to, povinnosti. K dispozici vám bude 
zde slečna Málková, ta vám všechno ukáže a vysvětlí, zařídí, pokud bude-
te něco potřebovat. 

-Děkujem. 
-Mám kancelář na úřadě, támhle za rohem. Kdybyste něco potře-

bovali. Tady moje vizitka. Prosím. Prosím. 
Oběma mladíkům podal světle modrý obdélník tvrdého papíru a s 

malou úklonkou se rozběhl dolů ze schodů.
-Na shledanou.
Zbylá trojice se dívala na jeho vzdalující se záda. 

-Půjdeme dovnitř? otočila se k příchozím asistentka Málková.  
-Mám ho nechat tady?
-Ale to nemusíte, jen mu stáhněte délku, on už skákat nebude, že 

ne, broučku?
-Fjodore, neskač! Promiňte. 
Asistentce Málkové sjelo oko tentokrát od levého kolene. 
-Tak půjdeme. Jaká byla cesta?
-Výborná, pokýval zdvořile vyšší černovlasý, který se představil 

jako Grimmich.
  
Dva umělci z Prahy v doprovodu drobné asistentky zašli do velké-

ho sálu kulturního domu. Zastavili se uprostřed a překvapeně obhlíželi 
dřevem obložené stěny.

-A kam to jako chcete? zeptal se ten menší.
-No, mohlo by to být na stropě, taky by to mohlo být v předsálí, 

tam je takové jakoby místo naproti toaletám. A kdyby se vám chtělo, tak 
by to mohlo být ještě tamhle nade dveřmi, z obou stran, podél pódia, roz-
hodila rukama. 

Grimmich se Salajkou se na sebe překvapeně podívali. 
-Ale jistě to nevíte?
-Co, prosím?
-Kde to přesně má být.
-No, sklopila zrak dívka, -hlavně na tom stropě, říkal pan starosta. 

A pan tajemník říkal, že když už v tom budete, tak ještě u toho pódia. A v 
tom předsálí vlastně taky. To se mi zdálo, že je takové prázdné. 

Rozhlédla se po obou.
-Kdybyste tedy měli čas. 
-Mně je to jedno, vy to platíte, pokrčil rameny Salajka.

Kamila Málková se nikdy netoužila měnit. Od dívčích let měla 
dlouhé plavé vlasy, nijak neupravované, světlou pleť, kterou nikdy ne-
zkrášlovala a ani její chlapecká postava jako by se postupem dvaatřiceti 
let neproměnila. Její vzhled zůstal v bezčasí, neodrážel její věk, a kdyby 
nebylo spolužaček tlačících před sebou kočárky, jejichž rukojeti se při-
držuje starší dítě, nevěděl by nikdo, že plachá, drobná dívka stranící se 
společnosti, už své roky pozorně sčítá.     

Kamila se nevdala, nebylo za koho a taky se jí moc nechtělo. Byla 
to jediná chyba, kterou jí vyčítali rodiče. 

Malíř Salajka si nedůvěřivě měřil její černou sukni, do níž měla 
zastrčenou bílou halenku s drobnými knoflíčky sepnutými až k bradě. 
Nohy, které ze sukně vyčnívaly, byly sice bílé, kuželovité a beztvaré, ale 
byly zasazeny v černých střevících, které by v této končině nečekal. 

-To pude, řekl ke svému společníkovi a pustil psa Fjodora z vodít-
ka.

-Můžu, jo? řekl pak s pohledem upřeným do Kamiliných pomněn-
kových očí a zapálil si cigaretu, od níž mu hořící sirka odpadla, chtěně, na 
podlahu z dřevěných parket.

-Ale tady se nekouří, vykřikla zděšeně Kamila, z kabelky vytáhla 
papírový kapesníček a chystala se uhasit hořící sirku, která na parketách 
vytvořila malý černý flíček. Kapesníček jí v ruce vzplál, zděšeně vykřikla, 
upustila jej a s bolestí si prohlížela své krátké nezastřižené nehty, jejichž 
špičky plamínek sežehl do bílých, čpících obloučků. 

Grimmich zadupal hořící kapesníček, na nějž pes Fjodor zuřivě 
štěkal, a řekl, že v tom případě tady nemohou umělci z Prahy pracovat, 
protože šplhat kvůli každé cigaretě z lešení pod stropem je značně neeko-
nomické plýtvání času a peněz zadavatelů. 

Náhle vyděšená Kamila nervózně pokyvovala hlavou a řekla, že 
zjistí, co se pro to dá udělat. 

-My se zatím půjdeme podívat tady naproti, kývl malíř Salajka 
směrem k hospodě za předsálím, z jejíchž prosklených dveří právě potáci-
vě vycházel párek dvou mužů, podpírajících se tak akorát, aby nepřepadli 
na společnou stranu. Vyběhla za nimi statná čtyřicátnice ve velkoryse 
upnutých černých šatech končících mezi převisem zadku a prvním cen-
timetrem stehen, s krajkovou bílou zástěrou a krajkovou bílou čelenkou 
v uhlově černých kadeřavých vlasech. Zkušeně si muže vlevo přidržela za 
kabát, rýpla do něj napřaženou rukou tak, aby nepřepadl na ni, z náprsní 
kapsy vylovila jeho peněženku a řekla, že dnes to dělá stopadesát, které 
také v přihrádce peněženky vyhledala. 

-A je to za voba, tak zítra navopak, jasný? Budu si pamatovat, řekla 
mužům, obešla je, šťouchla je do zad a muži se dali zase potácivě do po-
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chodu.
-Tak támhle budeme, dokud to nezjistíte. A taky se zeptejte, co 

máme na ten strop namalovat, řekl malíř Grimmich a ubaloval si v dlaních 
cigaretu do bílého průhledného papírku. 

Salajka s Fjodorem v těsném závěsu se vypravil kolíbavým krokem 
směrem k hospodě.  

-A ještě se zeptejte, kdo nám přiveze barvy a lešení. A kdy. A do kdy 
to má být hotové. 

-To náhodou vím, řekla polohlasně Kamila.
-Prima. Tak nám to pojďte povykládat tam, pohodil Grimmich 

hlavou směrem za Salajkou, který už za prosklenými dveřmi usedal k jed-
nomu z prázdných stolů. 

II.
U chodníku, těsně před jejíma nohama, zakvílela skřípnutá pne-

umatika a bílá škodovka 160  se zastavila. Z řidičova sedadla se larvovitě 
soukala nadměrně vysoká postava.

-Však zůstaň sedět, hned jedeme! křikla na něj a chytala se kliky 
dveří. 

-Jedeme, jedeme, ale ty musíš nejdřív nastoupit, usmíval se na ni a 
krčil rameny, zatímco v ruce pohazoval klíčky od zapalování.

Obešel předek auta, postavil se ke dveřím spolujezdcova místa, 
hluboce se předklonil, protože klika dveří mu sahala sotva nad kolena, 
vstrčil klíč do zámku a začal jím dveře, a s nimi i celé auto, prudce nad-
hazovat. Při třetím nadhození spojeným s prudkým trhnutím k sobě se 
dveře otevřely.

-To bude vzrušující, vzdechla spokojeně dívka s dlouhými černými 
vlasy, odmetla ze sedadla plechovky a obaly od několika tyčinek Deli a 
nasedla. 

-Koupil jsem to minulej tejden za šest tisíc, řekl jí, když se nasoukal 
dovnitř. 

Seděl o dobrých dvacet centimetrů za úrovní jejího místa, přesto 
do malého prostoru jen stěží naskládal čapí nohy. Kolena vystrčil z obou 
stran volantu a o stehna si opřel celé předloktí. 

-No tak jedeme, pokýval hlavou, zařadil a bílá škodovka se klepavě 
rozjela.

Za dvacet minut zastavili uprostřed náměstí, nedaleko sochy neo-
hroženého Rudoarmějce s kulometem zavěšeným přes vzedmuté plece. 
Hrdý kamenný pohled upíral směrem ke kulturnímu domu.

-Seď, to musím zase já, řekl řidič k dívčiným pokusům otevřít si 
zevnitř dveře. Vysoukal se z auta, obešel předek a stejným způsobem jako 
prve, na třetí trhnutí nahoru a k sobě, otevřel.  Dívka došlápla na zem 
botou s vysokým podpatkem. 

-To bude támhle, kývla směrem ke kulturnímu domu, -trochu to 
tu znám. 

Dlouhán za ní ledabyle zabouchl dvířka a vydali se společně prázd-
ným náměstím k budově s dlouhými vstupními schody. Vystupovali po 
nich mlčky, za členitým vstupem do kulturního domu se zastavili a rozhlí-
želi se kam dál. Z haly vedla přímo proti nim široká chodba. Ze dveří po 
levé straně se vydělila postava s rukama hluboko v kapsách kalhot.  

-Přijeli umělci z Prahy, ožrali si tu svoje hlavy! notovala.  
-Salajka! vykřikla dívka a vyběhla po chodbě směrem k potácející 

se postavě, která se otočila za jejím hlasem. 
-No konečně, konečně! kýval hlavou malíř Salajka spokojeně. 
-Běžte za Grimmichem, já se musím vychcat. Je vevnitř. Ještě s 

Málkovou. To je asistentka.
Dvojice vešla prosklenými dveřmi do restaurace. Fjodor začal ště-

kat.
-No konečně, kde jste byli tak dlouho? Fjodore, zmlkni, sáhl Grim-

mich po psově čumáku. 
-Fjodore! Zlatíčko, to jsme se dlouho neviděli! Nazdar, Igore.
-Dobrý večer, slečno, já jsem Dan Trantina, řekl důstojně dlouhán 

a přisedl si vedle plavovlasé dívky.
-Málková.
-Karolína, taky mě těší, představila se černovlasá dívka. 
-Málková. Kamila.
-Musíte se na to jít hned podívat. Co na to řeknete. Salajka to tam 

zprasil. Nebo chcete ještě pivo? Paní Boženo, prosím vás, můžete tady 
čtyři piva? Pojďte … Kamilo, počkej tady s Fjodorem.

Grimmich se o překot zvedal, z kapsy vytáhl klíče a vedl dvojici ke 
dveřím společenského sálu. Na chodbě se k nim přidal Salajka vracející 
se z toalet.

-Až do otevření tam nikdo jinej nesmí. Jenom my, vysvětloval 
Grimmich, zatímco za nimi zase zamykal. Volnou rukou pak šátral po zdi, 
až narazil na vypínače. Postupně zapínal jeden po druhém, sál osvětlil sil-
ný proud světla. Všichni zaklonili hlavy na zad.

-Panebože, řekla kunsthistorička Karolína. -To nevysvětlím. 

III.
Číšnice Božena utírala za barem sklenice rozmáchlými gesty a 

usmívala se na pohledného malíře Grimmicha. Ten sklopil oči k balené 
cigaretě a pokyvoval hlavou. Uběhlo teprve několik týdnů od chvíle, kdy 
se oženil.

Malíř Salajka dopil sklenici piva, otřel si pusu o rukáv, mávl na číš-
nici Boženu o další čtyři, hřbetem ruky se udeřil do kořene nosu a popo-
sunul si tak kovové brýle.

-Málková ještě neví, že Trantina je dvakrát rozvedenej, má čtyři 
děti, některý nemanželský, a bydlí v autě, kterým jezdí, že ne? kývl smě-
rem k malíři Trantinovi, který se opíral o opěradlo židle Kamily Málkové 
a s obličejem u jejího jí vysvětloval princip nástěnné malby á la fresco. 

-Hlavně že nám pomůže to dodělat, vole, řekl Grimmich.
Číšnice Božena třískla třemi půllitry o stůl, jen Grimmichovi jej 

přistrčila až pod bradu, usmál se na ni a sklidil laskavé, nadmíru dlouhé 
pohlazení od temene hlavy až do půli zad, které se nejprve zdálo být ma-
teřské, v polovině však tento příznak ztratilo. 

-Ta tě žere, řekl závistivě Salajka.
Venku se ozvala smuteční hudba. Všichni zpozorněli a podívali se z 

otevřených oken na náměstí. Nic se nedělo. 
-Hlášení městského rozhlasu. Vážení občané. S velkým smutkem 

oznamujeme, že nás navždy opustil náš manžel, tatínek, bratr, dědeček, 
kamarád, kolega, pan Rostislav Konečný. Zemřel náhle dne dvanáctého 
května, ve věku nedožitých šestaosmdesáti let. Poslední rozloučení s ním 
proběhne následující středu, sedmnáctého května, v šestnáct hodin, v 
krematoriu na Ústředním hřbitově v Brně. Konec hlášení. 

Za okny se znovu rozezněla smuteční hudba. Kunsthistorička se 
překvapeně ohlédla na Salajku. 

-To existuje?
-Slyšel jsem o tom.
-Prej nenadále, přišla ke stolu oznámit číšnice Božena, -to byla 

otázka krátkýho času, kdy se uchlastá. Sedával tady každej den, dcera 
ho vždycky odváděla, prej nenadále. Támhle v tom rohu sedával, ještě s 
Mokrým a Záhorčíkem, to byla trojka. Teď choděj jen ti dva, aspoň je to 
symetrický, jak se o sebe opíraj, když se potácej domů. Někdo něco? 

-Tady dvakrát rum, pro mě a slečnu Málkovou, zvedl ruku malíř 
Trantina. Salajka s Grimmichem se na něj překvapeně podívali.

-Málková nepije.
-Blbost. Dvakrát rum. Nebo ještě někdo?
-Ale no tak všem, mávla rukou s francouzskou manikúrou kunsthis-

torička. 

Několik minut po třetí ranní se paní Málková probudila. Z přízemí 
do ložnice tlumeně doléhala hudba, hlasy a smích skupiny lidí. 

-Slyšíš to? Miloši? 
-No jo, už zase, zívnul vedle ní Málek. 
-Chudák holka. Ta se z té práce zhroutí.
-To má z toho, že nechtěla do TOSky. 
-Nezdá se ti to nespravedlivý, že jí ty malíře starosta nechal na 

krku? A jak mohl čekat takovou obětavost?
-Dyť ví, jakej máme barák. Ten šetří na všem. 
-To je potvora, ten Smyček. A naše holka to vodnese. Když vona 

je taková poctivá, vona by je na ulici nenechala. To má po mně. Tu sou-
citnost.

Paní Málková si protřepala polštář. Z přízemí se ozýval výskot. 
Poté zvuk rozbitého skla a štěkot psa.  

-To se tak směje Kamila? To neznám. Nevíš, kdy to maj dokončit? 
-Říkala dvaadvacátýho?
-To je možný. To je ještě tejden. Už aby to bylo, nespala sem klidně 

nepamatuju. 
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-No jo. Koupilas ty lístky na to votvírání?
-Kamila má zadarmo, že se vo ně stará. Říkala, že donese. Taky seš 

zvědavej?
-No jo. Já nevim, co takoví floutci můžou.
-Nech bejt. Prej sou slavní. V Praze. Říkala Kamila, že sou dost ši-

kovní. 
-Však uvidíme. Spi už.
Málek se otočil na pravý bok, zády k paní Málkové a přetáhl si pe-

řinu přes ucho. 

IV.
-Je to dost vlhký? sahal na omítku Trantina s cigaretou mezi rty. 

Dým stoupal několik desítek centimetrů nad jeho hlavu, pak se rozbíjel o 
vlhký strop a klouzavě se rozléval všemi směry.

-Grimmich to namastil před půl hodinou, dělej, maluj, nezdržuj se, 
zbejvá málo času, supěl Salajka míchající barvy v široké plechovce.

Dan Trantina seděl na vrcholu lešení, dlouhýma nohama klinkal ve 
vzduchu, porovnával tuby s barvami. Černé vlasy, bez stříbřitých známek 
čtyřicítky, měl pocákané kapičkami bílé barvy.   

-Žlutý, červený kadmium, kraplak, okr, titanová běloba, na tělo, 
diktoval Salajkovi, když si od něj bral namíchanou plechovku. 

Postavil se, s hlavou těsně pod stropem, se zvráceným krkem, začal 
širokými, pevně řízenými tahy nanášet barvu do naznačených kontur. 

-Kam dala, sakra, ta Málková ty brejle? Ty je máš? sklonil se k Sa-
lajkovi. 

-Má je v hospodě. 
-Tam sou mně platný. Půjdeš tam ty nebo já?
-Podle toho, kdo je míň platnej, když se nalije. 
-Stejně bude obědová pauza, ne?
-Neblbni. Nejsme tu ani hodinu.
-Ale obědová pauza zhruba je, ne? Kolik je?
-Dvanáct dvacet.
-Tak vidíš, přes oběd já stejně nedělám. Jdeme oba?
Oba malíři začali sešplhávat z lešení.  
V hospodě naproti přes chodbu stál Grimmich u barového pultu, 

za nímž si o sevřené dlaně opírala bradu Božena, u stolu se bavila kunsthis-
torička s Kamilou Málkovou. Před oběma ležely papíry, potištěné formu-
láře, po stole byly rozházeny různě barevné tužky. Mezi dokumenty stálo 
velké a malé pivo.

-Už pije i na oběd, Trantino, řekl Salajka, -máš ji na svědomí.
-Ale prosim tě, dyť to bylo v ní. 
-Tak co? Dáte tam ten roh? zeptala se nadějeplně kunsthistorička. 
-To se ještě uvidí. Kdy to potřebuješ vědět? poposunul si brýle Sa-

lajka.
-Dvacátýho. Ráno.
-V pohodě. 
Ke stolu přišel Grimmich v doprovodu Boženy nesoucí tři piva s 

bohatou pěnou.
-A jak pokračujete, pánové? usmívala se Božena, -už se vám to krá-

tí, že? Už je objednaná kapela, lístky jsou prej rozprodaný, že Kamilko. 
Všichni se děsně těší.

Malíř Salajka si přejel rukou přes krátké vlasy, Grimmich pokrčil 
rameny.

-Bude to bomba, řekl Trantina a přisedl si vedle Kamily.
-Starosta pozval televizi. Kromě místní kabelovky přijede i ČT1, 

regiony, přitakala Kamila a zastrčila si neposedný pramen vlasů za ucho. 
Malíř Trantina jí zasunul vlasy za druhým uchem, sklopila oči ke sklenici 
a cucla si z malého piva. 

-Čtyři rumy. A utopence, k obědu, vzdechl Salajka za odcházející 
Boženou.

-Já nechci utopence, křikla za ní kunsthistorička.
-Těch rumů pět, křikl Trantina. 
-Ještě žes nám dala ty prachy na ubytování, jinak to tu nezaplatíme, 

kýval hlavou Grimmich ke Kamile, která si vyděšeně přiložila prst přes 
ústa a zvedla světlé obočí. 

-Mluv o tom víc nahlas, zaklepal si prstem na čelo Trantina. 

V. 
Když už se nevešli do hospody, naplnilo se i předsálí kulturního 

domu. Božena měla toho večera na výpomoc dvě brigádnice, jedna cho-
dila prostorem hospody, druhá roznášela skleničky s alkoholem chodbou 
a předsálím, skleničku za kovovou dvacetikorunu, z ruky do ruky. 

-Přijeli umělci z Prahy, ožrali si tu svoje hlavy, zanotoval s úzkým 
hrdlem malíř Grimmich a vzal si od jedné z číšnic dvě skleničky, obě je do 
sebe obrátil, a řekl, že účet má na baru, u Boženky.   

-Vole, já myslel, že bude jedna pro mě.
-Promiň, nervy, vysvětlil Grimmich. -Kde je kunsthistorička?
-V sále. Šteluje prý světla. 
-Má to?
-Má.
-Pojďme tam taky. 
-Chceš se drát tím davem?
-Jsme autoři, ne? Pozor, prosíme … jsme autoři, s dovolením …, 

vydal se nesměle malíř Grimmich následovaný malířem Salajkou na cestu 
těsnou skupinou lidí. 

Oba proklouzli úzkou škvírou dveří poté, co se osvětlovači před-
stavili jako autoři.

-No pojďte, mistři, šklebil se mladík v montérkách a zase za nimi 
zamknul. 

Kunsthistorička uprostřed sálu ukazovala, jak se mají snížit kužely 
světla, aby neosvětlovaly strop. 

-Nástropní vypnout úplně. Až zazní bubny po tom řečnění, tak, 
víte, jak to zní … halo, pane u bubnu, ukažte osvětlovačům, jak to zní, ty 
bubny, když se něco odhaluje!

Bubeník, přenášející poslední kabely kolem hudby usedl a sálem 
zavířily bubny.

-Děkuju! Tak až tohle zazní, tak vy ty reflektory nasměrujete na 
strop. Ukažte jak…výborně, tak přesně takhle. 

Všichni v sále zaklonili hlavy a prohlíželi si nástropní malbu.
-Tak stačí, zase dolů, prosím, a teď už to nechte jen na pódium, 

mávala na osvětlovače kunsthistorička, a strop potemněl. Sálem se rozlila 
tma. Osvětlovači a údržbáři se začali rozcházet. Vchodem vedle pódia ve-
šla Kamila a dva muži v oblecích. Zamířili ke dvojici malířů, kteří stáli ve 
svitu světla dopadajícího několik metrů do sálu z pódia.

-Pane starosto, toto jsou autoři. Malíř Salajka a malíř Grimmich. S 
panem tajemníkem se už znáte.

-Přátelé, to bude dnes velký večer. Přijela televize. Chtějí s vámi 
rozhovor. A natočit dílo, samozřejmě. Teď? Nebo až po odhalení? Rozsví-
tíme před zahájením?

-Zahajuje se za osm minut, řekla Kamila.
-Až po zahájení, pokýval hlavou tajemník. 
-Jsem velmi, velmi napjatý, zakláněl hlavu starosta, ale na stropě se 

malba jevila jen v rámci tmavých a světlejších ploch. 
-Proběhne nějaké uvítání, to zařídíme my s panem tajemníkem. 

Odborný přednes má slečna Karolína, hudební doprovod po zbytek 
večera skupina Zjara. Bude to velký večer, pánové. I s televizí, opakoval 
radostně starosta. 

-Měli bychom už jít na pódium, pane starosto, řekla Kamila s vý-
znamným poklepáváním na hodinky. Pokynula i malířům a všichni vykro-
čili ke schůdkům za oponu.

Temným sálem, v jehož čele tajuplně svítilo jen pódium zahalené 
sametovou rudou oponou, zavířily bubny. Dveře se otevřely a do sálu za-
čal halasně pronikat dav lidí. V tmavém prostoru je přitahoval jediný svět-
lý bod, masa se začala tlačit k dřevěnému stupni pódia, přední pokřikovali 
na zadní, zástup ševelil. Náhle bubny utichly. Postrkující se lidé pomalu 
zaujímali své pozice. 

Na pódium vystoupil starosta Smyček, v ruce měl mikrofon.
-Milí přátelé, čekal, až se dav uklidní.
-Milí přátelé. Vítám vás u příležitosti dnešního večera. Dnešního 

velmi slavnostního večera, na který naše město již dlouho čekalo. Naše 
největší, jediná, velká, slavnostní síň, dostala svou korunu! Korunu v po-
době nástropní malby dvou nadaných, mladých, talentovaných umělců, 
pana Salajky a pana Grimmicha! Prosím, přivítejte naše umělce!

Starosta začal prudce gestikulovat k otvoru v oponě, jíž se poma-
lu prosmýkl malíř Salajka, a sotva ustoupil o krok doleva, proklouzl před 
oponu i malíř Grimmich. Zůstali stát za zády starosty a rozpačitě shlíželi 
na první řadu obyvatel Kuřimi, které ještě osvětlovalo světlo pódia. 

-Prosím o potlesk pro naše umělce! zvolal do mikrofonu pateticky 
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starosta a sálem se roznesl tleskot dlaní. Starosta pak pokračoval ve vý-
čtu prestižních událostí, které byly za jeho volebního období v městečku 
uskutečněny, a završil je opakovaným vyzdvižením události výmalby slav-
nostního sálu kulturního domu města Kuřimi, které neváhal přirovnat k 
Alšovým lunetám Národního divadla. Salajka s Grimmichem na sebe 
rozpačitě pohlédli.  

Pak starosta zasadil mikrofon do stojanu na okraji pódia, vyzval k 
odbornému výkladu kunsthistoričku, a za dalšího hlučného potlesku se 
odebral do zákulisí. 

Opona se mírně rozhrnula a na pódium vstoupila kunsthistorička 
Karolína. Černé dlouhé vlasy měla hladce sčesány podél tváře, světlo re-
flektorů jim dodávalo nepřehlédnutelný lesk. Černé krátké šaty jí těsně 
obepínaly tělo. Pomalou chůzí v lodičkách na vysokých podpatcích při-
stoupila k mikrofonu. 

-To je zas exhibice, šeptl ke Grimmichovi Salajka.     
-Vypadá jak z Adams family, nezdá se ti? šeptl zpět Grimmich.
-Hlavně že to okecá. 
-Milí… Obyvatelé… Kuřimi, řekla a odmlčela se.
-Nevystoupila z lítajícího talíře? zeptal se tiše Salajka. 
-Dovolte i mně, abych vás přivítala na slavnostním odhalení umě-

leckého díla, které mimo vaše zraky vznikalo po dobu celého měsíce…, 
řekla a znovu se odmlčela. Významným pohledem přejela neviditelný dav 
ve tmě pod pódiem.

-…díla, které se svým významem bude jednou blížit možná i už 
zmiňovaným Alšovým lunetám…

-Ona se taky zbláznila? šeptl Salajka. 
-Možná je to potřeba, vole, jinak by nás pak odsud vůbec nepus-

tili. 
-…neboť jej vytvořili mladí autoři, staří téměř stejně jako v té době 

byl i Mikoláš Aleš, kteří jsou v měřítku národního kulturního centra pova-
žováni za talentované přední členy nastupující generace!…

-Ježiš, to je trapas.
Salajka si přejel rukávem přes zpocené čelo.
-Vole, nech toho, je na tebe vidět. 
- …zaručuje to nejen jejich dosavadní školení u profesora Ritt-

steina, jehož věhlas překračuje i české hranice, ale také jejich dosavadní 
výsledky, mezi něž patří častá účast na prestižních výstavách u nás i v za-
hraničí…

Sálem obdivně zašumělo. 
- … a co je obdivuhodného právě na díle, které nyní vlastníte vy, 

obyvatelé města Kuřimi? Především je to obdivuhodná, modernizovaná 
práce s klasickou mytologií, která evropskou kulturu provází od jejího 
zrodu …

Sálem znovu obdivně zašumělo. 
- …invenční pojetí klasického tématu hojnosti, jež poskytuje krás-

ná mladá dívka symbolizující Cereru, bohyni úrody s rohem hojnosti, 
rozvinuli tito autoři do bohatě stylizované kompozice s četnými florál-
ními prvky. Jaké téma by se více hodilo do úrodné, jihomoravské krajiny 
oplývající přírodním bohatstvím a lidmi, kteří ji neúnavně zušlechťují? 
Nemohli vybrat lepší symbol, charakterizující svými jednotlivými iko-
nologickými prvky tuto krajinu a toto město… plné hojnosti, obklopené 
lesy a poli, plodnými lány, město plné kvetoucích zahrad, město, které dbá 
o štědrost přírody, o bohatství, které mu tento kraj nadělil…

Sálem se rozléhalo souhlasné mručení, ženy v předních řadách 
pyšně kývaly hlavami všemi směry.

- …a co je dále obdivuhodného na vaší malbě? Je to i rukopis, for-
ma, která je těmto autorům vlastní. Gestická malba expresivního ražení, 
jež se projevuje i na stropě kuřimského kulturního domu a kterou zane-
dlouho uvidíte, je v evropském moderním umění jedním z nejvýrazněj-
ších poválečných proudů!

-Maže jim to kolem huby, naklonil se Salajka ke Grimmichovi. 
-Myslím, že to projde. 
- …a konečně posledním obdivuhodným prvkem této malby je 

odvaha v provedení i v přístupu k tématu, kterou se vždy, po všechny 
doby, vyčleňovala nastupující generace umělců od generace předchozí. 
Inovace, především inovace (!) zavedených schémat odlišuje výtvarné 
dílo významné od bezvýznamného. Milí občané města Kuřimi! Vy vlast-
níte nyní významné výtvarné dílo. Važte si jej. Děkuji za pozornost.

- Bubny, sykla za sebe kunsthistorička během potlesku.
Bubeník přichystaný na svém místě rozpohyboval drobné paličky 

do kmitu kolibřích křídel, sálem se nesl napjatý tón, a v okamžiku jeho 
vyvrcholení, prudkého úderu do cimbálů, se rozsvítilo světlo a na strop 
zamířily reflektory. Sál ztichl. 

VI.
-To je Kamila Málková, ne?
-Ta nemá tak velký prsa.
-A proč je tak rozkročená?
-To je jako ta plodnost.
-Taky myslíte, že je to Málková?
-Neříkala ta kunstorička, že je to nějaká Cerel? 
-Dělej, dej mi brejle, nevidim na to.
-Přes celej strop je ženská, úplně nahá, jen mezi kytkama a ovo-

cem.
-Nečum na to tak. Nebo aspoň zavři hubu.
-To sem teď budou chlapi chodit očumovat. Bude se sem muset dát 

nějakej vrátnej. A bude vybírat.
-Není to porno?
-Kde je Málková, ať řekne, jestli jim to… stála. Modelem.
-To není Málková, to je bohyně úrody, paní Šafránková. 
-To nejde, to se musí zakázat. Dyť sem chodí na divadlo děcka. 

Pane bože.
-To sou hulváti. Já to věděl, že se vod takovejch floutků nedá čekat 

nic dobrýho.
-Prasata to sou.
-Milí pánové redaktoři, najdeme raději slečnu kunsthistoričku, ta 

vám k tomu podá zasvěcenější komentář, prosím, následujte mě do zá-
kulisí. Tudy. 

-Neblbněte, dyť sem na to budou jezdit zájezdy. To nemaj nikde. 
-Ale prosim tě, nahejch obrazů sou plný zámky. To není nic div-

nýho.
-Jenže nikde není Málková.
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život se zvířaty Děti

Virová imunodeficience ko-
ček - FIV 

Virová imunodeficience koček 
(FIV), někdy označovaná jako kočičí 
AIDS, je virové onemocnění, které 
narušuje funkci imunitního systému 
koček. K přenosu je nutný těsný kon-
takt s nakaženou kočkou, dochází k 
němu nejčastěji pokousáním nakaže-
nou kočkou. K přenosu může dojít i 
z nakažené kočky na koťata přes placentu, nebo prostřednictvím naka-
ženého mléka. Nejrizikovější skupinu představují nekastrovaní kocouři 
starší 6 let.

Virus ve vnějším prostředí nepřežívá dlouho a není přenosný na 
člověka. 

FIV probíhá v pěti fázích. 
První fáze – stadium akutní infekce. Objeví se několik týdnů po 

nakažení a trvá 4 – 16 týdnů. Zahrnuje různé klinické příznaky, mezi které 
patří např. horečka, zvětšení mízních uzlin, zánět dásní, zánět spojivek. 

Druhá fáze – stadium asymptomatického nosičství. Trvá měsíce až 
roky. Kočky se jeví jako úplně zdravé. 

Třetí fáze – stadium perzistentní generalizované lymfadenopatie. 
U kočky dochází ke ztrátě hmotnosti, rozvíjí se různé infekce, horečky, 
anémie, záněty v dutině ústní. Mezi méně časté příznaky patří záněty dý-
chacích cest, nervové poruchy, časté kožní infekce a parazitózy. 

Čtvrtá fáze – stadium komplexu zdravotních komplikací. Zde se 
začínají projevovat chronické infekce, postihující dutinu ústní, dýchací 
cesty, nervové příznaky a výrazné posuny v krevním obraze zvířete. 

Pátá fáze – terminální stádium. Toto stádium trvá přibližně 6 -12 
měsíců. Zde se prohlubují problémy popsané výše. 

Diagnostika onemocnění se provádí na základě anamnestických úda-
jů – nekastrovaný kocour ve věku kolem šesti let. Klinický stav zvířete – časté 
opakující se infekce, hubnutí, nechutenství, zhoršená kvalita srsti, zvýšení tep-
loty, zvětšení mízních uzlin. V případě vyšetření krve patří k častému nálezu 
anémie (snížení počtu červených krvinek), snížení bílé krevní řady a snížení 
počtu krevních destiček. Ostatní nálezy korespondují s právě probíhajícím 
jiným onemocněním, které může daný stav u pacienta zhoršovat. 

K dispozici jsou na trhu speciální testy pro diagnostiku tohoto 
onemocnění. Tyto testy se provádí přímo z krve. Velmi často se používají 
tzv. rychlé testy pro diagnostiku FIV, nicméně ani negativní výsledek ne-
musí zaručit, že zvíře danou chorobu nemá, což platí i obráceně. Pokud 
existuje, v závislosti na klinickém stavu zvířete, podezření na FIV, je vždy 
dobré tyto testy po nějaké době opět zopakovat. 

Terapie tohoto onemocnění není zatím žádná. Je vhodné udržovat 
nemocnou kočku v izolaci, a to jednak z důvodu možného nakažení ostat-
ních koček, jednak kvůli její ochraně před jinou infekcí, která by mohla 
zdravotní stav nakažené kočky zhoršit. Lze použít i preparáty s imunos-
timulační a protinádorovou aktivitou, jedná se ale ve většině případů o 
léky humánní. Kočky je vhodné pravidelně odčervovat a očkovat proti 
základním kočičím chorobám. Nutná je i antibiotická léčba probíhajících 
onemocnění. 

Prognóza tohoto onemocnění závisí na stupni poškození imunit-
ního systému zvířete a fázi onemocnění, kdy byla choroba diagnostiková-
na. Přežitelnost je v řádu měsíců, až roků.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. pořádá

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 
(1,5-3 roky)

Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 
nového přechodu pro chodce)

Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
Umí vaše děti pást ovečky? Schovávat se za dubem pod dubem? 

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

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

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

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

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

rovat z bezpečí kočárku nebo se plazit vedle po koberci.

Výroba krabičky z pedigu
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 6.11.2012, 18:30 - 21:00 
Tentokrát si upleteme krabičku na papírové kapesníky, nebo sto-

jánek na tužky. Kurzovné 120 Kč. Prihlášky s volbou Vašeho výrobku do 
4.11.2012 na 

kurimata@googlegroups.com

Hrátky s KuřiMáTky
Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
         9.10. – 11.12.2012 a 8.1. – 27.3.2013  (27.11.2012 se herna 

nekoná)       
         9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hod.
Přijďte si společně pohrát nebo spíše zařádit. Herna je určena dě-

tem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí. Pro starší děti máme lego, korálky a nově skákací ko-
berec.

Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)
Kde: pobočka DDM na ulici Otevřená, taneční sál 
Kdy: od 2.11.2012 každý pátek 15:00-15:45
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové opět začínají. Ne-

zapomeňte na sukýnku a vhodnou obuv. Kurzovné na 1. pololetí 200 Kč. 
První ukázková hodina 2.11. případně 9.11. zdarma. 

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/

Výroba podzimního skřítka z listí.

Děti
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Pozvánka na listopadové 
akce ZUŠ Kuřim

Čtvrtek 1. listopadu 
DUŠIČKOVÉ REJDĚNÍ 
připravili žáci výtvarného oboru. Zahrada ZUŠ od 18 hodin

Úterý 6. listopadu 
PODZIMNÍ VEČÍREK 
žáků hudebního oboru. Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

Čtvrtek 8. listopad  
PODZIMNÍ KONCERT 
žáků hudebního oboru. Sál kuřimské pobočky Veverská Bítýška, 

začátek v 17 hodin

Středa 21. listopadu 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO VÁŽKU 
– 12. ročník. Ve spolupráci s brněnskou Diakonií, výtěžek bude 

věnován nemocným Alzheimerovou chorobou. Komorní sál ZUŠ Kuřim 
od 17 hodin

Sobota 24. listopadu 
MIKROREGION KUŘIMKA SE BAVÍ
v programu vystoupí soubory ZUŠ Kuřim: pěvecké sbory KUŘI-

MSKÁ KVÍTKA, CANTANDO, FOLKOVÝ SOUBOR, skupina MO-
TÝLÍ )D(EFEKT, a jazzový orchestr ARITMIC BAND. Kulturní dům 
Chudčice od 10 do odpoledních hodin

Čtvrtek 29. listopadu  
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SÍTOTISKOVÁ DÍLNA 2011-12“
MILAN, MARTINA A ANNA MAGNI, zahájí Martina Švihová,  

zahraje Aritmic Band. Začátek v 18 hodin, výstava potrvá do 31. ledna 
2013 

Srdečně zve ředitelství ZUŠ Kuřim
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srpek

Na stránkách říjnové Zlobice si čtenáři mohli přečíst představení 
firmy, která pro město zpracovává projekt Revitalizace zeleně v Kuřimi. 
Ten je v plném proudu a jeho představení proběhne na komisi životního 
prostředí ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kuřim dne 5. 11. 
od 17h. Toto projednání je veřejné, takže se každý může přijít podívat a 
připomínkovat projektované dílo před odevzdáním.

Dnes si alespoň krátce představme další 2 projekty ze životního 
prostředí, které by se rády ucházely o peníze z dotační politiky Evropské 
unie. Oba projekty spolu souvisí, ale z důvodu obsazení 2 titulů z Ope-
račního programu Životní prostředí, jsou vedeny zvlášť. Autory obou 
projektů jsou projektanti z firmy ATELIER FONTES, firmy, která pro 
město projektovala už i obnovu rybníka Srpek. Na rozdíl od opatření na 
ošetření stávající zeleně a novou výsadbu dřevin ve městě, kde projektanti 
pracovali pouze s městskými pozemky, v lokalitě za Srpkem, by si pro-
jektanti pouze s městskými pozemky nevystačili (městu patří pozemky 
bývalých polních cest a část pozemků ve stávajícím mokřadu). Proto ještě 
před vypsáním výběrového řízení na projektanta oslovilo město vlastníky 
pozemků v této lokalitě a seznámilo je se záměrem obnovit bývalé polní 
cesty formou zatravněných protierozních pásů s výsadbou zeleně (opí-
ralo se přitom o studii „Klidové zóny Ing. Wagnerové z roku 2007) a se 
záměrem revitalizace nivy Lučního potoka. Na této březnové, a poté de-
tailněji na srpnové schůzce, se vlastníci dotčených pozemků nejen mohli 
seznámit s projektem, ale především se vyjádřit, zda podpoří tento záměr 
odprodejem, směnou či nájmem svého pozemku městu Kuřimi. 

A jaké jsou cíle projektu?
•	 Zlepšení	přírodního	stavu	a	ekologické	stability	v	této	vysoce	ze-

mědělsky využívané lokalitě
•	 Protierozní	ochrana	-	snížení	splachů	z	polí	a	tím	ochrana	kvality	

vody v rybníce i níže na toku
•	 Zlepšení	protipovodňové	ochrany	města		-	pomalejší	průběh	po-

vodně
•	 Příspěvek	ke	snížení	meteorologických	extrémů	–	snížení	rychlos-

ti větru, menší sucho zlepší mikroklima 
•	 Více	rozmanitosti	života	–	více	úkrytů	pro	savce	a	hnízdní	mož-

nosti pro ptáky

•	 Přírodní	vzhled	krajiny	-	rozšíření	rekreačních	možností	pro	oby-
vatele, vznik nových pěšin, možnost vybudování naučných stezek

I když myšlenka obnovy tohoto koutu naší přírody je krásná, čeká 
město ještě nejedno úskalí. Uzavření příjmu projektů se všemi náležitost-
mi o žádosti o dotace končí 23. 11. 2012. Již dnes je jasné, že jednání se 
všemi vlastníky se nepodařilo zdárně naplnit, a tak město přistoupilo k 
rozfázování projektu. V prvé fázi se uskuteční vytvoření protierozních 
pásů včetně výsadeb. Tam, kde se podařilo odkoupit, směnit či prona-
jmout soukromé parcely u Lučního potoka, budou vytvořeny tůně s do-
provodnou zelení. Zmeandrování toku a posunutí přístupové pěšiny je 
závislé na přeložení plynovodu, který vede napříč 84 pozemky s celkem 
41 vlastníky. A zatím městu dalo svůj souhlas s využitím svého pozemku 
jen 83% vlastníků..... I to je úspěch, a děkujeme všem vlastníkům, kteří s 
námi vstoupili v jednání a tím podpořili projekt. Další úskalí nás čeká při 
čekání, zda náš projekt bude vybrán k podpoře ze strany Státního fondu 
životního prostředí, který je pro Českou republiku správce Operačního 
programu Životní prostředí. 

Jitka Sikorová

PODZIMNÍ VÝLET K RYBNÍKU 
SRPKU

V polovině října jsme se s našimi dětmi z MŠ KOMENSKÉHO 
domluvili, že bychom se mohli podívat  kousek dál, než při běžné vycház-
ce, a to k rybníku SRPKU.

Nové děti již v pohodě zvládly adaptaci a tak jme se vypravili za 
poznáním našeho města a jeho okolí.

Vycházka  nebyla pouhou vycházkou, ale spíše výletem zpestře-
ným o ,,stopovanou“.

Toho dne ráno děti ze třídy ježků vymýšlely spolu s p.učitelkou 
pro své kamarády, které jsou z druhých tříd, různé úkoly a psali je do do-
pisů. Poté jsme dětem ze tříd myšek a veverek oznámili, že vyrážíme na 
cestu a oni nás mohou začít stopovat. Ale jakou cestou se dát? To jsme 
jim neprozradili.

Hned po svačině jsme se vydali na naši plánovanou cestu. Děti 
byly nadšené, vůbec jim nevadilo že musí trochu přidat do kroku. Pro 
naše děti z ježků nastal okamžik, kdy po cestě hledaly vhodná místa, kam 
pověsit nastříhané fáborky, které si předem připravily.

,,Kam schováme psaníčko, aby ho děti hned tak nenašly?“, ptaly 
se děti po cestě a p. učitelky musely brzdit jejich vynalézavost, jelikož 
schovky byly tak záludné, že by dopis nikdo nenašel. Cestu i plnění úkolů 
zvládaly i malé tříleté děti, protože jim pomáhali jejich starší kamarádi, 
kteří se o ně pěkně starají i v MŠ.

Největším dobrodružstvím pro děti bylo projití dlouhým nízkým 
tunelem za ulicí Jungmannova–tzv. myší dírou, který musely samy po-
tichu a rychle projít. Spokojeni a s pocitem, že to dokázaly, došly až k 
rybníku SRPKU.

Tam nás přivítala velká třpitící se plocha rybníka, plovoucí kačen-

ky i kačeři. Obešli jsme celý rybník, děti si vyzkoušely během cesty svoji 
fyzickou zdatnost při plnění úkolů i znalosti z přírody, její ochrany a ne-
chaly se poučit o nebezpečí, které tady na ně číhá.

Oříškem pro děti byla otázka, jaké jméno má  potůček, který při-
téká do rybníka a protože to nevěděly, nechaly se tzv. podat. Jeho jméno 
je Luční potok.

Ani nevíme jak, ocitli jsme se najednou u bývalého KUŘÍMAD-
LA, nyní u stojanu s informacemi a mapou leteckého snímku Kuřimi. 
Všem se ulevilo i paní učitelkám, když po chvíli bádání, i bez brýlí našli 
místo, kde jsme právě stáli. Vzápětí k nám doběhly děti z myšek, zamávali 
jsme k hrázi dětem z veverek a po krátkém odpočinku na lavičkách, jsme 
již stoupali polní cestou  za čtyřnohými kamarády, což byla kromě slad-
kostí největší odměna.

Výběh koní se rozprostírá pod kopcem jménem CIMPERK, což 
většina dětí nevěděla. Co ale poznaly, byly výstražné cedulky, kde bylo  
napsané srozumitelnou  kresbou - nekrmit koně a nedotýkat se pásků na 
plotě ohrady. Chvíli jsme zůstali stát a nechali se nehnutě unášet pohle-
dem na tato krásná a velká zvířata, jejich ladné pohyby, hebkou srst, ale 
hlavně velké kulaté oči.

Nezapomněli jsme vše vyfotit a po rozloučení i s dalšími zvířátky, 
jako byly slepičky, kohout a tři roztomilá koťátka, „šupky dupky“ zpět do 
naší školky na oběd.

Při sbírání fáborků po cestě domů se děti začaly ptát : ,,A paní uči-
telko, kdy půjdeme zase na 

nějaký výlet?“
To bude pro děti další překvapení.

Za MŠ KOMENSKÉHO
paní učitelka Hana Ostřížková

Revitalizační opatření za rybníkem Srpek
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listopad 2012

Čtvrtek 1. listopadu 18:00, Zahrada ZUŠ Kuřim - Dušičkové rejdění 
připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Pátek 2. listopadu 18:00, Městská knihovna - Řasy
Jak je možné využít řasy pro bioindikaci kvality vody? Dovíte se, co jsou to sinice a řasy, které jsou součástí sladkovodního 
prostředí. Jaké faktory ovlivňující výskyt sladkovodních řas a následné využití výskytu řas pro určení kvality vody.  O své zá-
věry se podělí Michaela Hronová, která 10 měsíců pozorovala lokalitu Medláneckého rybníka a zároveň prováděla tříměsíční 
doprovodné pozorování na lokalitě kuřimského rybníka Srpku pro srovnání výsledků. Vstup volný.

Od pátku 2. listopadu, Městská knihovna - Staré Brno a Vysočina 
Prodejní výstava malíře Miloše Kučery z Kuřimi.  K vidění i ke koupi budou obrazy s tématikou Brna za starých časů a motivy 
inspirované Vysočinou.  Obrazy jsou tvořeny technikou olejomalby. Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny do 28. 
listopadu 2012. Vstup volný. 

Pátek 2. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape  
Degustační večírek no. 3 s oldies party DJ Flash

Třetí pokračování speciální již legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 
150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustačního 
menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč, Čeko Libre 25 Kč... a spoustu 
dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies party. Vstup od 18 let. Club Escape naleznete v suterénu 
kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
 

Sobota 3. listopadu 19:30, velký sál KD

Báječný bál 
Evergreeny s K durem.

Pořádá K dur Kuřim. Živá hudba 4 sýkorky, vystoupení pěveckého sboru K dur, výuka tance, bohatá tombola a další překva-
pení. Vstupné 150 Kč, předprodej v KD a prodejně Flop Vičar.

Sobota 3. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies Party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

 

Úterý 6. listopadu a každé další úterý (kromě 27. listopadu) 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, 
Kulturní dům, velký sál

Hrátky s KuřiMáTky
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň 
jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně 
budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Ne-
zapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem 
pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Úterý 6. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Podzimní večírek žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 8. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Brejle - představení divadelního spolku Prkno

Dioptrická crazyetuda pro dva herce o tom, jaká překvapení může přinést seznámení na inzerát. Veselá klauniáda jednoho 
vztahu. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
 

Pátek 9. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies party DJ Tomme
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. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 10. listopadu 16:00, Městská knihovna, dětské oddělení
Filip a Klárka v Zemi zdraví

Maňáskové divadlo pro děti Ovečka Tišnov.  Doktor Příroda, Filip a Klárka se opět vydají do Země zdraví. Tentokrát tam čeká 
i zlotřilý Drak Fástfůďák, se kterým musí doktor Příroda bojovat. Naštěstí zdravá výživa má velikou moc.... Vstup volný.

Sobota 10. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.
 

Neděle 11. listopadu 17:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Festival zimních sportů - Filmový festival

Filmový festival zimních sportů (FFZS) je  celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových 
festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboarding, skialpinismus a další aktivity 
v zimní přírodě. Uvidíte 8 �lmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: 
studenti 70 Kč, ostatní 100 Kč.
 

Úterý 13. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape
Diktátor (Sacha Baron Cohen)  - Filmový Klub

Jeden z nejoriginálnějších komiků současnosti Cohen (Borat) znovu provokuje: tentokrát se jmenuje Aladdin a od smrti Kim 
Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory... Komik Sacha Baron Cohen se proměnil v neomezeného 
vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého 
prezidenta každý. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat 
Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě 
postaví čelem a vyrazí do Ameriky... (USA, 83min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
 

Čtvrtek 15. listopadu 19:30, velký sál KD 

Miroslav Donutil 
Cestou necestou 

Večer s předním českým hercem. Předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč.

Čtvrtek 15. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
Two Generations Trio  Escape LIVE MUSIC

Tři nástroje, tři osobnosti, tři názory na hudbu, avšak jednotný a kompaktní výsledný hudební tvar: Two Generations Trio. 
Kapela, která s minimem vyjadřovacích prostředků, ale maximální efektivitou a energií hraje přímočarý jazz, kterému nechybí 
žádná důležitá složka. Naopak strhne svým pevně uzamčeným groovem,rytmickou jistotou, melodickou invencí, celistvým a 
vyrovnaným zvukem. Basista Vincenc Kummer,  kytarista Vilém Spilka,  saxofonista Radek Zapadlo. Tři nástroje, tři osobnos-
ti, ale spousta hudby... Vstupné: 120 Kč namístě, 100 Kč v předprodeji.

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 16. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Kateřina Tučková

Autorské čtení mladé kuřimské spisovatelky, která napsala dva velmi úspěšné tituly. Její prvotina „Vyhnání Gerty Schnirch“ se 
věnuje kontroverznímu tématu odsunu Němců. Kniha „Žítkovské bohyně“, která je o  lidových léčitelkách z oblasti Kopanic, 
autorce přinesla velkou popularitu a zájem.  Přijďte se seznámit s knihami i samotnou autorkou. Pořádá městská knihovna 
Kuřim. Vstup volný. 

Pátek 16. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Electronic beats Pete Ripe B-day
Na dalším dílu klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance. Sestava pro tento večer je objedná-
na takováto: Dazy&Wolf, Nelo, Pete Ripe, Fitch, Alexx. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 17. listopadu 10:00-17:00, náměstí 1. května 

Kuřimský svátek vína
Košt a prodej vín, kulturní program (K dur, cimbálová muzika a další), povídání o víně - nejen o Svatomartinském: volně 
přístupná přednáška se znalcem z vinařského oboru (začátek 14 hodin), zabíjačka, stánkový prodej. Bližší informace na sa-
mostatných plakátech.
 

Sobota 17. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Terako(ko)tova armáda - koncert + Oldies

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bítýšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čínského 
punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobitého charakteru. THERÁKOKO-
TAI (sanskrt; čínsky �éraí-ko-ko-thají, zkr. Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl čínský mnich, který se podobně 
jako Buddha vzdal přepychového světského života a nastoupil na dráhu prvního čínského punkera šířícího svoje punkové 
učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Po skončení Oldies party DJ George. Vstupné dobrovolné. 

Pondělí 19.listopadu 17:00, Městská knihovna
Moderní umění - (cyklus Dějiny umění)

Lektorka se bude zabývat polemizací, kam zmizel artefakt. Dále pak dějinami  land artu  a osobností Ivana Ka�y. Vstup volný.
 

Úterý 20. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Polsko, pobaltské státy, Finsko - cestopisná přednáška

POLSKO-LITVA-LOTYŠSKO-ESTONSKO-FINSKO aneb vzhůru na severo-východ. Cestopisná přednáška cestovatele 
Milana Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Úterý 20. listopadu 19:30, komorní sál ZUŠ
Kvarteto Apollon 

Klasicko jazzové inspirace (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - vio-
loncello). Zpracování děl jazzových klasiků pro smyčcový kvartet. V originálních úpravách amerického smyčcového kvarteta 
Turtle Island můžete slyšet skladby předních jazzových autorů a interpretů, jakými jsou například Chick Corea, Miles Davis, Leonard 
Bernstein a mnoho dalších. Koncert je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Středa 21. listopadu 15:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro děti
Kurz je určen samostatným dětem do 10 let.  Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena, bude se pracovat volnou 
tvorbou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Konec kurzu v 17.00 hodin. Cena kurzu je 150 Kč.

Středa 21. listopadu 17:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro juniorky
Kurz je určen dětem od 10 do 15 let.  Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena, bude se pracovat volnou tvor-
bou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Konec kurzu v 19.00 hodin. Cena kurzu je 200 Kč.

Středa 21. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Bene�ční koncert pro vážku – 12. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s brněnskou Diakonií, výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou a jejich 
blízkým, kteří o ně pečují. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 22. listopadu 17:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro dospělé
Předvánoční korálkování – dary a dárečky.  Chcete si vyrobit kytičkový přívěsek, náramek, náušnice, nebo sváteční náhr-
delník? Letos naposledy opakování  technik – lanko, ketlování, drátky, provázky. Volná tvorba. Přihlášky na mail Hrdinova.
Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Cena kurzu je 300 Kč.
 

Pátek 23. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - DigitalTeror - sektor23 teknoparty
Po půl roce můžete zakřepčit na vlnách tekna. Párty mají na starosti Djové z uskupení sektor23. Zahrají Sektor23 DJ´s & hosté 
tekk/tribe/hardcore/lives. 4 kW sound, vizualizace, dekorace, bar. 20:00 - 05:00. Vstup 30 CZK.
 

Sobota 24. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.
 

Pondělí 26. listopadu 18:00, Městská knihovna
Indiáni Tarahumara - Zrozeni k běhu

O vytrvalosti kmene indiánů ukrytého v divočině Měděných kaňonů na severozápadě Mexika se vypráví legendy. Jaká je současnost 
jejich života a jsou stále právem považováni za nejlepší běžce světa na dlouhé tratě? Zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít odpo-
věď, byla velká výzva pro skupinu českých ultramaratonců... o své zkušenosti se podělí Milan Daněk. Vstup volný.

úterý 27. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape
Šťastnou cestu (Francie, G.Depardieu) - Filmový Klub

Představení u příležitosti souběžně probíhajícího Festivalu francouzského �lmu. Komediální drama z 2. světové války patří 
mezi ty nejpříjemnější snímky, které se u nás ze země galského kohouta za poslední léta objevily. Účinkuje hvězdná sestava: 
Depardieu, Adjani, Ledoyen. Píše se totiž rok 1940, Francie právě pohrála válku a v červnu se v Bordeaux v hotelu Splendide 
scházejí politici, žurnalisté, představitelé vysoké buržoazie, rádoby světáci a špióni ze všech táborů. Mladý hrdina stojí před ně-
kolikerou volbou - mezi elegantní, zkušenou Vivian a počestnou studentkou nukleární fyziky Camille, mezi politiky a podvod-
níky, mezi mladickou bezstarostností a zodpovědnou dospělostí. (Francie, 114min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 27. listopadu 19:30, velký sál KD 

Banjo Band Ivana Mládka 
Orchestr v plné parádě se všemi sólisty, baviči a nestárnoucím Ivanem Mládkem. Předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč.

Středa 28. listopadu 8:30 a 10:00, velký sál KD - Pat a Mat
Divadlo pro děti. Zadáno pro MŠ Kuřim. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 29. listopadu 16:00 -21:00, velký sál KD - Na Mikuláše s tancem
Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior Kuřim 2012. Vstup volný. 

Čtvrtek 29. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Vernisáž výstavy „Sítotisková dílna 2011-12“

Milan, Martina a Anna Magni, zahájí Martina Švihová, zahraje Aritmic Band. Začátek v 18 hodin, výstava potrvá do 31. ledna 2013.
 

Pátek 30. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Drum and Bass Break Trip no. 24
Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Po úspěšné zářiové smršťi přijedou opět Djové ze SUPPORT sound. Tešte se na poctivý 
drum, proložený troškou teku či hardcoru. Vstupný je do devíti zadara, pak za tři pětky.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD - Vlčnovjanka
Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, předprodej od 16. listopadu.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 
Eva a Vašek

Koncert naší nejpopulárnější hu dební dvojice. Vhodný vánoční dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Pá. 2. 11. Trojan (obuv), St. 7. 11. Malicher (smíš. zboží), Pá 9. 11. Textil Břeclav, St. 
14. 11. Bellitex (textil), Pá. 16. 11. Beránek - Levné knihy, St. 21. a čt. 22. 11. Ectimex (second hand).
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje



listopad 2012

Čtvrtek 1. listopadu 18:00, Zahrada ZUŠ Kuřim - Dušičkové rejdění 
připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Pátek 2. listopadu 18:00, Městská knihovna - Řasy
Jak je možné využít řasy pro bioindikaci kvality vody? Dovíte se, co jsou to sinice a řasy, které jsou součástí sladkovodního 
prostředí. Jaké faktory ovlivňující výskyt sladkovodních řas a následné využití výskytu řas pro určení kvality vody.  O své zá-
věry se podělí Michaela Hronová, která 10 měsíců pozorovala lokalitu Medláneckého rybníka a zároveň prováděla tříměsíční 
doprovodné pozorování na lokalitě kuřimského rybníka Srpku pro srovnání výsledků. Vstup volný.

Od pátku 2. listopadu, Městská knihovna - Staré Brno a Vysočina 
Prodejní výstava malíře Miloše Kučery z Kuřimi.  K vidění i ke koupi budou obrazy s tématikou Brna za starých časů a motivy 
inspirované Vysočinou.  Obrazy jsou tvořeny technikou olejomalby. Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny do 28. 
listopadu 2012. Vstup volný. 

Pátek 2. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape  
Degustační večírek no. 3 s oldies party DJ Flash

Třetí pokračování speciální již legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 
150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustačního 
menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč, Čeko Libre 25 Kč... a spoustu 
dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies party. Vstup od 18 let. Club Escape naleznete v suterénu 
kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
 

Sobota 3. listopadu 19:30, velký sál KD

Báječný bál 
Evergreeny s K durem.

Pořádá K dur Kuřim. Živá hudba 4 sýkorky, vystoupení pěveckého sboru K dur, výuka tance, bohatá tombola a další překva-
pení. Vstupné 150 Kč, předprodej v KD a prodejně Flop Vičar.

Sobota 3. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies Party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

 

Úterý 6. listopadu a každé další úterý (kromě 27. listopadu) 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, 
Kulturní dům, velký sál

Hrátky s KuřiMáTky
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň 
jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně 
budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Ne-
zapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem 
pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Úterý 6. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Podzimní večírek žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 8. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Brejle - představení divadelního spolku Prkno

Dioptrická crazyetuda pro dva herce o tom, jaká překvapení může přinést seznámení na inzerát. Veselá klauniáda jednoho 
vztahu. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
 

Pátek 9. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies party DJ Tomme
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. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 10. listopadu 16:00, Městská knihovna, dětské oddělení
Filip a Klárka v Zemi zdraví

Maňáskové divadlo pro děti Ovečka Tišnov.  Doktor Příroda, Filip a Klárka se opět vydají do Země zdraví. Tentokrát tam čeká 
i zlotřilý Drak Fástfůďák, se kterým musí doktor Příroda bojovat. Naštěstí zdravá výživa má velikou moc.... Vstup volný.

Sobota 10. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.
 

Neděle 11. listopadu 17:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Festival zimních sportů - Filmový festival

Filmový festival zimních sportů (FFZS) je  celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových 
festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboarding, skialpinismus a další aktivity 
v zimní přírodě. Uvidíte 8 �lmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: 
studenti 70 Kč, ostatní 100 Kč.
 

Úterý 13. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape
Diktátor (Sacha Baron Cohen)  - Filmový Klub

Jeden z nejoriginálnějších komiků současnosti Cohen (Borat) znovu provokuje: tentokrát se jmenuje Aladdin a od smrti Kim 
Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory... Komik Sacha Baron Cohen se proměnil v neomezeného 
vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého 
prezidenta každý. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat 
Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě 
postaví čelem a vyrazí do Ameriky... (USA, 83min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
 

Čtvrtek 15. listopadu 19:30, velký sál KD 

Miroslav Donutil 
Cestou necestou 

Večer s předním českým hercem. Předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč.

Čtvrtek 15. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
Two Generations Trio  Escape LIVE MUSIC

Tři nástroje, tři osobnosti, tři názory na hudbu, avšak jednotný a kompaktní výsledný hudební tvar: Two Generations Trio. 
Kapela, která s minimem vyjadřovacích prostředků, ale maximální efektivitou a energií hraje přímočarý jazz, kterému nechybí 
žádná důležitá složka. Naopak strhne svým pevně uzamčeným groovem,rytmickou jistotou, melodickou invencí, celistvým a 
vyrovnaným zvukem. Basista Vincenc Kummer,  kytarista Vilém Spilka,  saxofonista Radek Zapadlo. Tři nástroje, tři osobnos-
ti, ale spousta hudby... Vstupné: 120 Kč namístě, 100 Kč v předprodeji.

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 16. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Kateřina Tučková

Autorské čtení mladé kuřimské spisovatelky, která napsala dva velmi úspěšné tituly. Její prvotina „Vyhnání Gerty Schnirch“ se 
věnuje kontroverznímu tématu odsunu Němců. Kniha „Žítkovské bohyně“, která je o  lidových léčitelkách z oblasti Kopanic, 
autorce přinesla velkou popularitu a zájem.  Přijďte se seznámit s knihami i samotnou autorkou. Pořádá městská knihovna 
Kuřim. Vstup volný. 

Pátek 16. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Electronic beats Pete Ripe B-day
Na dalším dílu klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance. Sestava pro tento večer je objedná-
na takováto: Dazy&Wolf, Nelo, Pete Ripe, Fitch, Alexx. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 17. listopadu 10:00-17:00, náměstí 1. května 

Kuřimský svátek vína
Košt a prodej vín, kulturní program (K dur, cimbálová muzika a další), povídání o víně - nejen o Svatomartinském: volně 
přístupná přednáška se znalcem z vinařského oboru (začátek 14 hodin), zabíjačka, stánkový prodej. Bližší informace na sa-
mostatných plakátech.
 

Sobota 17. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Terako(ko)tova armáda - koncert + Oldies

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bítýšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čínského 
punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobitého charakteru. THERÁKOKO-
TAI (sanskrt; čínsky �éraí-ko-ko-thají, zkr. Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl čínský mnich, který se podobně 
jako Buddha vzdal přepychového světského života a nastoupil na dráhu prvního čínského punkera šířícího svoje punkové 
učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Po skončení Oldies party DJ George. Vstupné dobrovolné. 

Pondělí 19.listopadu 17:00, Městská knihovna
Moderní umění - (cyklus Dějiny umění)

Lektorka se bude zabývat polemizací, kam zmizel artefakt. Dále pak dějinami  land artu  a osobností Ivana Ka�y. Vstup volný.
 

Úterý 20. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape  
Polsko, pobaltské státy, Finsko - cestopisná přednáška

POLSKO-LITVA-LOTYŠSKO-ESTONSKO-FINSKO aneb vzhůru na severo-východ. Cestopisná přednáška cestovatele 
Milana Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Úterý 20. listopadu 19:30, komorní sál ZUŠ
Kvarteto Apollon 

Klasicko jazzové inspirace (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - vio-
loncello). Zpracování děl jazzových klasiků pro smyčcový kvartet. V originálních úpravách amerického smyčcového kvarteta 
Turtle Island můžete slyšet skladby předních jazzových autorů a interpretů, jakými jsou například Chick Corea, Miles Davis, Leonard 
Bernstein a mnoho dalších. Koncert je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Středa 21. listopadu 15:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro děti
Kurz je určen samostatným dětem do 10 let.  Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena, bude se pracovat volnou 
tvorbou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Konec kurzu v 17.00 hodin. Cena kurzu je 150 Kč.

Středa 21. listopadu 17:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro juniorky
Kurz je určen dětem od 10 do 15 let.  Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena, bude se pracovat volnou tvor-
bou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Konec kurzu v 19.00 hodin. Cena kurzu je 200 Kč.

Středa 21. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Bene�ční koncert pro vážku – 12. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s brněnskou Diakonií, výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou a jejich 
blízkým, kteří o ně pečují. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 22. listopadu 17:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro dospělé
Předvánoční korálkování – dary a dárečky.  Chcete si vyrobit kytičkový přívěsek, náramek, náušnice, nebo sváteční náhr-
delník? Letos naposledy opakování  technik – lanko, ketlování, drátky, provázky. Volná tvorba. Přihlášky na mail Hrdinova.
Pavla@seznam.cz  nebo tel. 606570008. Cena kurzu je 300 Kč.
 

Pátek 23. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - DigitalTeror - sektor23 teknoparty
Po půl roce můžete zakřepčit na vlnách tekna. Párty mají na starosti Djové z uskupení sektor23. Zahrají Sektor23 DJ´s & hosté 
tekk/tribe/hardcore/lives. 4 kW sound, vizualizace, dekorace, bar. 20:00 - 05:00. Vstup 30 CZK.
 

Sobota 24. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.
 

Pondělí 26. listopadu 18:00, Městská knihovna
Indiáni Tarahumara - Zrozeni k běhu

O vytrvalosti kmene indiánů ukrytého v divočině Měděných kaňonů na severozápadě Mexika se vypráví legendy. Jaká je současnost 
jejich života a jsou stále právem považováni za nejlepší běžce světa na dlouhé tratě? Zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít odpo-
věď, byla velká výzva pro skupinu českých ultramaratonců... o své zkušenosti se podělí Milan Daněk. Vstup volný.

úterý 27. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape
Šťastnou cestu (Francie, G.Depardieu) - Filmový Klub

Představení u příležitosti souběžně probíhajícího Festivalu francouzského �lmu. Komediální drama z 2. světové války patří 
mezi ty nejpříjemnější snímky, které se u nás ze země galského kohouta za poslední léta objevily. Účinkuje hvězdná sestava: 
Depardieu, Adjani, Ledoyen. Píše se totiž rok 1940, Francie právě pohrála válku a v červnu se v Bordeaux v hotelu Splendide 
scházejí politici, žurnalisté, představitelé vysoké buržoazie, rádoby světáci a špióni ze všech táborů. Mladý hrdina stojí před ně-
kolikerou volbou - mezi elegantní, zkušenou Vivian a počestnou studentkou nukleární fyziky Camille, mezi politiky a podvod-
níky, mezi mladickou bezstarostností a zodpovědnou dospělostí. (Francie, 114min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 27. listopadu 19:30, velký sál KD 

Banjo Band Ivana Mládka 
Orchestr v plné parádě se všemi sólisty, baviči a nestárnoucím Ivanem Mládkem. Předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč.

Středa 28. listopadu 8:30 a 10:00, velký sál KD - Pat a Mat
Divadlo pro děti. Zadáno pro MŠ Kuřim. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 29. listopadu 16:00 -21:00, velký sál KD - Na Mikuláše s tancem
Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior Kuřim 2012. Vstup volný. 

Čtvrtek 29. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Vernisáž výstavy „Sítotisková dílna 2011-12“

Milan, Martina a Anna Magni, zahájí Martina Švihová, zahraje Aritmic Band. Začátek v 18 hodin, výstava potrvá do 31. ledna 2013.
 

Pátek 30. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape - Drum and Bass Break Trip no. 24
Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Po úspěšné zářiové smršťi přijedou opět Djové ze SUPPORT sound. Tešte se na poctivý 
drum, proložený troškou teku či hardcoru. Vstupný je do devíti zadara, pak za tři pětky.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD - Vlčnovjanka
Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, předprodej od 16. listopadu.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 
Eva a Vašek

Koncert naší nejpopulárnější hu dební dvojice. Vhodný vánoční dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Pá. 2. 11. Trojan (obuv), St. 7. 11. Malicher (smíš. zboží), Pá 9. 11. Textil Břeclav, St. 
14. 11. Bellitex (textil), Pá. 16. 11. Beránek - Levné knihy, St. 21. a čt. 22. 11. Ectimex (second hand).
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje
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Kultura - pozvánky 

Escape Live Music
čtvrtek 15.11. 20:00 Two Generation Trio  

Tři nástroje, tři osobnosti, tři názory na hudbu, avšak jednotný a 
kompaktní výsledný hudební tvar: Two Generations Trio. Kapela, která 
s minimem vyjadřovacích prostředků, ale maximální efektivitou a ener-
gií hraje přímočarý jazz, kterému nechybí žádná důležitá složka. Naopak 
strhne svým pevně uzamčeným groovem, rytmickou jistotou, melodic-
kou invencí, celistvým a vyrovnaným zvukem. Basista Vincenc Kummer,  
kytarista Vilém Spilka,  saxofonista Radek Zapadlo. Tři nástroje, tři osob-
nosti, ale spousta hudby... Cena 100 Kč pro abonenty a v předprodeji, 
120 Kč na místě.

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz. 

Filmový klub v Clubu Escape
úterý 13.11. 19:00 Diktátor (Sacha Baron Cohen) 
Jeden z nejoriginálnějších 

komiků současnosti Cohen (Borat) 
znovu provokuje: 

tentokrát se jmenuje Aladdin 
a od smrti Kim Čong Ila je považo-
ván za posledního mohykána mezi 
diktátory...

Komik Sacha Baron Cohen 
se proměnil v neomezeného vládce 
zemičky jménem Wadiya, kterou 
chce ze všech sil zachránit před de-
mokracií. Takového borce by chtěl 
mít za svého prezidenta každý. Do-
minuje ve všech oblastech lidské 
činnosti, a přesto je schopen večer 
po vladaření najít čas a energii na 
porci kvalitního sexu s libovolnou 
hollywoodskou herečkou, která je 
ochotná do jeho subsaharského ráje zavítat. Ke svému lidu se chová jako 
milující otec, jenž ví, že je škoda každé rány, která padne vedle...

Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, 
a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do budovy OSN, aby 
mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho 
nebojí, se k výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky... USA, 83 min.

úterý 27.11. 19:00 Šťastnou cestu (Francie, G. Depardieu)
Představení u příležitosti souběžně probíhajícího Festivalu fran-

couzského filmu. Komediální drama z 2. světové války patří mezi ty nej-
příjemnější snímky, které se u nás ze země galského kohouta za poslední 

léta objevily. Účinkuje hvězdná sestava: Depardieu, Adjani, Ledoyen. 
Píše se totiž rok 1940, Fran-

cie právě pohrála válku a v červnu 
se v Bordeaux v hotelu Splendide 
scházejí politici, žurnalisté, před-
stavitelé vysoké buržoazie, rádoby 
světáci a špióni ze všech táborů. 
Země se zmítá v nejistotě, rozervá-
na mezi území okupované Němci 
a jih spravovaný vichistickou kola-
borantskou vládou. Pro mladého 
spisovatele Frédérica znamená se-
známení s jeho sousedkou, slavnou 
filmovou herečkou Viviane, skok 
do středu událostí, které ho mohou 
zbavit - když už ne rovnou života - 
přinejmenším svobody a srdce. Vi-
vianinou vinou se totiž dostává do 
vězení. Odtud uprchne a zaplete se 

do machinací kolem tajné německé atomové zbraně. Mladý hrdina stojí 
před několikerou volbou - mezi elegantní, zkušenou Vivian a počestnou 
studentkou nukleární fyziky Camille, mezi politiky a podvodníky, mezi 
mladickou bezstarostností a zodpovědnou dospělostí. Francie, 114 min.

Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
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Turistika - pozvánky

Program cestopisných pro-
mítání v ZUŠ Kuřim

Přednášky začínají v 17:30 hod., vstupné je 20Kč, děti polovic.

Středa 14. listopadu - Loudání českou krajinou 
– Přednáší Mo-

ravsko Kníničský cyk-
lotremp, horolezec a 
spisovatel Jan Vlasák. Po 
přednášce proběhne au-
togramiáda Honzových 
knih, které zde bude 
možné i zakoupit.

Cyklistické Lou-
dání Českou krajinou je 
prvním závodem svého 
skutečně ojedinělého 
druhu v celé Evropě. 
Podle řady ohlasů se již 
stal kultovní záležitostí. 
Mít svůj zářez na Lou-
dání je extrémně těžce 
získanou památkou na 
celý život (a nejspíš i po 
něm). Trasa závodu je 
do poslední chvíle tajná. 
Vede především terénem, 
často opravdu velmi těž-
kým. Délka je obvykle 

mezi 650 a kolik zaloudáš kilometry.
Loudání probíhá bez zajištění pořadateli na trati. Plánovaná cizí 

pomoc (rodina, kámoši apod.) je zakázaná. Účastník si musí vystačit jen 
s tím, co veze s sebou. Kde a kdy bude spát, co bude jíst, nebo jestli bude 
ztrácet cenný čas hygienou, je čistě jen a jen na jeho rozhodnutí. Za svou 
bezpečnost si každý ručí sám. Trasa je dlouhá xxx kilometrů, buď připra-
ven tlačit kolo xxx kilometrů. Už jen prosté dokončení závodu je velkým, 
především osobním, vítězstvím a zcela jistě zážitkem na celý život.

Inspirací pro vznik Loudání se staly nejtěžší extrémní závody světa 
„The Great Divide Race“ a „Iditarod.“ Parametry Loudání jsou bez nad-
sázky srovnatelné s nejtěžšími světovými závody podobného stylu.

Biker Teepeex: ...doporučuju každému, kdo se chce něco o sobě 
(na sebe i o ostatních) dozvědět a trochu si sám posunout veškeré hrani-
ce. Kdo si jednou, jedinkrát zaloudá, už nikdy nikdy nezapomene . . . .

www.loudani.cz
A Honza Vlasák dodává: „Letos jsem zkusil i další závod ve stej-

ném stylu -CRAFT 1000 MIL ADVENTURE <1000miles.cz>, které 
pořádá známá firma - extrémní biker Honza Kopka . . .“ 

Středa 28. listopadu - Podzim na Sibiři – Přednáší Roman 
Janusz

Nezapomenutelné zážitky z výpravy do sibiřské tajgy v období 
zlatého podzimu… Divoké hory, tajga tisíců barev, radonové prameny, 
majestát a mysticismus nejhlubšího jezera světa, ostrov šamanů – Olchon 
a řada dalších jedinečných dobrodružství v multimediální projekci se sty-
lovým hudebním pozadím.

Sajany – zapomenuté hory na hranici s Mongolskem…Téměř 
zimní přechod hřebene Tunkinských Golců k legendárním Šumackým 
pramenům – magická moc léčivých zřídel v samém srdci Sibiře, radono-
vé horské lázně. Burjatská republika – domov mnohých kultur – mystika 
šamanismu, lámaistická vtělení, tradice pravoslaví. Irkutsk – dřevěná me-
tropole východní Sibiře. Majestát a tajemnost nejhlubšího jezera světa, 
neobyčejné bohatství fauny a flóry, stovky endemických druhů, jedinečná 
krása přírody.

Nezapomenutelná expedice plná nečekaných zvratů…

RAJBAS 2012
O víkendu 23.-25.11.2012 proběhne v Blansku 14. ročník festivalu 

filmů, setkání a dobrodružství. Nabízí pestrý program, který nezůstává 
pouze za dveřmi sálů, ale odehrává se i venku v přírodě. Během tří dnů 
plných filmových projekcí, setkání s outdoorovými sportovci a cestovate-
li, prezentací fotografií, koncertů a workshopů, je také příležitost k účasti 
na závodech a soutěžích nebo k návštěvě jeskyň Moravského krasu. Vše o 
programu na www.festivalrajbas.cz

Mezi hosty ani letos nechybí cyklotremp a spisovatel humorista 
Honza Vlasák z Moravských Knínic. Vedle své sobotní projekce s názvem 
Extrémní biking po Česku (sobota 24.11. Dělnický dům v 17:30 hod.) za-
sedne také do superstar poroty soutěže neprofesionálních filmů OKEM 
DOBRODRUHA  (pátek 23.11. Kino Blansko, od 16:00 hod.) 

ODKOUKAT, PŘIUČIT SE, VYZKOUŠET...          
... je záměrem workshopů, které jsou součástí festivalu Rajbas 2012 

(Blansko, 23.-25.11.).  Jaké jsou meze lidského organismu odhalí Ladislav 
Sieger ve svém bloku na téma PŘEŽITÍ A IMPROVIZACE aneb proč mů-
žeme být lépe připraveni než přírodní národy. Marek Audy a Richard Bouda 
tvrdí, že při faktu, že většina lidí má dvě oči,  prezentovat pouze 2D fotografii 
je jako prezentovat jen půl obrazu. Jejich seminář 3D FOTOGRAFIE přine-
se základy stereofotografování, rady jak exponovat dvojici fotografií speciální 
technikou nebo obyčejným mobilem. Od expertů Michala Lolloka a Patrika 
Jakla z Českého spolku horských průvodců se dozvíte o historii, současnosti 
a budoucnosti zajištěných cest, budeme společně probírat témata: příprava 
a plánovaní túry, bezpečnostní výstroj a její správné používání, metodika a 
pravidla bezpečného pohybu, řešení nouzových a krizových situací. Seminář 
FERRATY obsahuje teoretickou i praktickou část, která proběhne na impro-
vizované ferratě.  Více na www.festivalrajbas.cz. 
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školky

Veselé dýňování v MŠ Ko-
menského   

 Ačkoli počasí přechozích dní nevěštilo nic pěkného, přece jen 
se nad dětmi z MŠ Komenského slitovalo a na čtvrtek 4. 10. 2012 naplá-
novalo nedeštivo. Také proto se kolem 16. hodiny mohly kolem školky 
začít rojit nejen děti, ale i jejich rodiče, pro které bylo připraveno zábavné 
odpoledne s titulem Podzimní dýňování. Hlavní bod programu byl jasný 
a nebyl důvod na tom něco měnit. Dýně, dýně, dýně všude samá dýně.

 Poté co se zahrada MŠ Komenského zaplnila dětmi a jejich 
rodiči, začal kulturní program. Zde měly zejména nové děti jedinečnou 
příležitost ukázat rodičům, co všechno se již ve školce stihly naučit. Za 
kytarového doprovodu paní učitelky Hany Ostřížkové děti zazpívaly hro-
madu písniček, stihly u toho tancovat  a proložit to i básničkami. Nejen 
děti, ale i paní učitelky kolem sebe šířily dobrou náladu a chuť si s dětmi 
taky zazpívat. Za krásný výkon byly děti odměněny jablkovým závinem, 
který zvládly během dne společnými silami s učitelkami upéct. 

 Posilněni takovou dobrotou se všichni vrhli na donesené dýně 
a začali z nich tvořit nejrůznější obličeje a příšerky. Někteří vsadili na kla-
siku, jiní zvolili výzdobu dýně přírodními materiály. Vše bylo povoleno a 
každý výtvor sklidil patřičný obdiv. 

 Zatímco výtvarně zdatnější si ještě hráli se zdobením, ti rych-
lejší už zapálili dětmi nachystaný ohýnek a začalo bujaré opékání. Málo-
kdo odolal vůni špekáčků, plápolajícímu ohni a zvuku kytar. O hudbu a 
zpěv u ohně se kromě všech zúčastněných také zasloužila kapela rodiny 
Gavandových. Než se všichni stačili přemístit k ohni, pohostily paní uči-
telky děti ještě bramborami vařenými ve slupce. 

 Čas ubíhal závratnou rychlostí, špekáčky mizely nejen v žalud-
cích dětí,  ale i dospělých a nikomu se nechtělo domů.  Přiznejme si sami, 
kolik lidí si v dnešní uspěchané době najde čas na něco takového, jako je 
táborák, špekáčky, zpěv v přírodě apod.? Je něco takového pro naše děti 
svátek, dobrodružství a nebo něco, co znají a mají rády?  

 Myslím, že tato společná akce pro rodiče s dětmi v MŠ Ko-
menského byla velice příjemná a užitečná. Člověk měl možnost seznámit 
se nejen s rodiči, se kterými se ráno ospale a odpoledne unaveně potkává 
v šatně, ale i pohovořit s  učitelkami a nasát atmosféru, jakou děti ve škol-
ce zažívají každý den.  

 Abychom nezapomněli na počasí, které nám tak přálo, připo-
mnělo se samo. Ale až nakonec, až bylo vše uklizeno a děti se doma chys-
taly do svých pelíšků. To už však nevadilo. Dýňové výtvory měli čepičky, 
takže si i v dešti pěkně svítily a nám se za bušení kapek na parapet dobře 
spalo. 

 Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce a 
těším se další společné chvilky strávené v tak příjemné společnosti.

Olga Machotková
maminka ze třídy Veverek 

Školka plná zážitků
Rychle uběhly prázdniny a začal nám nový školní rok. S ním 

jsou spojené radosti ze znovushledání s kamarády, s hravým prostře-
dím školky, z nových zážitků, ale protečou i slzičky smutku z odlouče-
ní od maminky. I tyto změny však patří k životu a k tomu, aby se malý 
človíček posunul dál a stával se samostatnějším. My, kteří tvoříme 
zástupce rodiny, to dětem chceme zpříjemňovat a vytvořit nejen přá-
telskou atmosféru, obohacovat se navzájem, ale i různými aktivitami a 
prožitkovým učením podpořit dobrou náladu a možnost spolupráce.

Jednou z těchto akcí letošního roku je sběr uzávěrů od různých 
nápojů pro nemocnou holčičku. Dětem jsme situaci vysvětlili a ony 
v rozhovoru vyjádřily pochopení a zájem o pomoc. Doufejme, že se 
brzy podaří co nejvíce uzávěrů nasbírat.

K dalším aktivitám začátkem roku patřila oslava Dne zvířátek, 
kterou jsme obohatili návštěvou veterinární ordinace. Paní učitelka 
nám přivedla svého psího miláčka, na jehož příkladě nám bylo uká-
záno, co pejsci potřebují, co mají rádi, co jim škodí, co se u nich nej-
častěji léčí a kontroluje. Také jsme navštívili cvičiště, kde se pejsci při-
pravují k tomu, aby rozuměli základním povelům, uměli pomáhat i v 
lidských profesích a překonávat různé překážky. Na vycházkách jsme 
měli možnost pozorovat další vzácná i chovatelská zvířata. Obdivovali 
jsme koně, ovce i kůzlátka, která děti úplně nadchla. Na naší zahradě 
jsme sledovali známé ježky, kteří k nám přišli na výzvědy.

Za zmínku stojí i druhé místo ve výtvorech o včeličkách z Me-
dových dnů.

Podzimní zahradní slavnost nazvanou „bramboriáda“ jsme si 
nechali na začátek měsíce října. Dopolední bramborové hry vedly ke 
zpestření a pokračovaly i odpoledne s rodiči.

Novým nápadem byla soutěž pro šikovné maminky v pečení 
koláčů a moučníků s podzimním ovocem. Soutěživých dospěláků se 
našlo dost. Také děti a paní učitelky nechtěly zůstat pozadu. Mlsní ta-
tínci tvořili porotu a zasloužili jsme si od nich „řád mlsného jazýčku“. 
Konečným výsledkem bylo nejen potěšení chuťových pohárků, ale i 
medaile s poděkováním a imaginární cenou, mezi které patřila „cesta 
ponorkou“, „cesta kolem světa“ nebo „let balónem“.

Mezitím si děti mohly zasportovat, zasoutěžit, tvořit z různých 
přírodnin bramborové panáčky nebo zvířátka. Také rychloloupání 
uvařených brambor vzbudilo nejeden úsměv. K přispění dobré nálady 
patřily i převleky paních učitelek i paní ředitelky s podobou klokanic 
a ježka.

Úsměv a pohoda byly vidět i cítit na každém kroku. Rozzářené 
oči všech zúčastněných, především dětí, byly odměnou pro nás pro 
všechny. S dobrým pocitem budeme pokračovat v myšlence o školce 
plné zážitků.

Blanka Krnáková
 MŠ Zborovská

pozvánka
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školy

Burza sportovních potřeb
ve spolupráci se SRPŠ Jungmannova

Dne 24.11. 2012 se uskuteční na 
základní škole Jungmannova burza sportovních potřeb 

/lyže, kola, brusle, snowboardy, boty, běžky, 
kolečkové brusle atd./

Termín konání:
Výkup: 10.00 hod - 12.00 hod
Prodej:12.00 hod - 14.00 hod

Výplata: 14.00 hod - 15.00 hod
Místo konání: jídelna ZŠ

Do burzy přijímáme sportovní potřeby 
čisté a v zachovalém stavu.

Pohádkové povídání na Tyršovce                  

Pohádka o levé botě
Anna Strážnická, 9.B
Byl, nebyl, a vlastně to není ani tak dávno, jeden velký dřevěný bot-

ník. Od té doby, co opustil obchod, zaujímal tmavý roh chodby v bytě 
paní Novákové. Za tu dobu, co tam stál, zažil už mnoho bot, ale na ty, co si 
paninka přinesla jednoho všedního odpoledne, jen tak nezapomene. Byly 
to černé lesklé lodičky na štíhlém podpatku.

Jedna se jmenovala Pravá a druhá, její trochu nemotorná sestřička, 
Levá. Až na otočené špičky si byly podobné jako vejce vejci.

Nejprve s nimi paní chodila pouze do společnosti, na večírky a do 
divadla. Ach, co ty už slyšely představení. Bohužel pouze slyšely, protože 
byly příliš nízko, než aby viděly na jeviště. 

Nyní už je však brala pouze každé pondělí ke kadeřnici. Nejhor-
ší byla tato cesta pro chudinku Levou. Však jí Pravá cestou pořád říka-
la: „Ach jo, ty jsi taky nemotorná. Kdybys neměla sešlapaný podpatek a 
okopanou špičku, mohli jsme pořád chodit na večírky a do divadel. Páni, 
jak já už dlouho nebyla v divadle!“ „Tobě se to povídá, když na tebe paní 
nenakulhává,“ bránila se Levá. „Kdyby ji netlačil tvůj šev, nekulhala by!“ 
na to Pravá. „Dej pozor, ať se ti z toho povídání neudělá žralok!“ Na toto 
Pravá neřekla nic. Sebemenší šmouha ji k smrti děsila, natož pak žralok! 

 Tak to jejich špičkování skončilo pokaždé a  Levá pak dlouho 
přemýšlela nad tím, že její sestra má vlastně pravdu. Tentokrát to však 
vyostřil rozhovor paní s kadeřnicí.

 „Ach jo, ty boty dnes už nic nevydrží. Mám je teprve chvíli a už 
mají spilované podpatky.“

„Já ne“ špitla Pravá a kadeřnice jen přitakala: „Ano, ano, to abyste 
je zanesla do opravny.“

„Tak ty už jedině do popelnice - pořád je nosit,  opravovat je dražší, 
než si koupit nové.“

„Cože? Do popelnice,“ zapištěla vyděšeně Pravá. Levá vyděšena 
nebyla, zlobila se. Zlobila se na celý svět. Připadala si nepotřebná, tak pří-
šerně zbytečná. Celý život poctivě sloužila a teď ji paní bez mrknutí oka 
vyhodí.

Jak se tak cestou domů zamyslela, přestala dávat pozor, podpatek 
jí zapadl do škvíry mezi dlaždicemi, paní se zvrtla noha, upadla a zlomila 
Levé podpatek. „To snad není pravda!“ zakřičela.

Vstala a polo bosa zamířila do nejbližší obuvi. „Tak“, řekla si Levá, 
„už mne nikdy nikdo neobuje, už nikdy spolu s Pravou nebudu klepat do 
rytmu. “Bylo jí do breku. Pravá mlčela. A v tom najednou paní vyhodila 
Levou do popelnice. Levá čekala, zda za ní přiletí i sestřička, ale nic se ne-
dělo. Pouze slyšela,  jak Pravá klape o chodník. Zvuk slábl až utichl úplně. 
Levá neležela v popelnici dlouho. Za chvíli přijeli popeláři a i se zbylým 
odpadem ji odvezli na smetiště. Levá vzpomínala na chvíle lesku, kdy 
chodila do divadel. A hlavně se jí stýskalo po Pravé, která teď už nejspíše 
také ležela někde na smetišti.

Po několika dnech, kdy Levá neviděla ani duši, se u ní objevila 
housenka. „Ahoj, ty jsi ale hezká botička!“ řekla. „Jenomže mám ulomený 
podpatek,“ vzdychla bota. „Vždyť to nevadí,“ usmála se housenka, „já jsem 
Žofka,“ dodala. „Já jsem Levá,“ usmála se bota. 

Byla to její první opravdová kamarádka. Pravá se s ní kamarádila, 
protože musela, ale Žofka, protože chtěla. Housenka se brzy nastěhovala 
do lodiččiny špičky a Levá, ačkoli ležela na smetišti, byla mnohem šťast-
nější, než když se jako jedna z mnoha bot své paní procházela po červe-
ném koberci.

Začala obnova pramenů v Jánečku
Na přelomu října a listopadu započaly zemní práce na obnovení 

přítoku vody do vodní kaple sv. Jana pod Kuřimskou horou. Do konce to-
hoto roku by měly proběhnout všechny zemní práce, které umožní přive-
dení pramenů zpátky do studánky. Během následujících dvou měsíců tak 
bude mírně ztížený přístup pěších a cyklistů na lesní cestu nad Podhořím 
směrem z ulice Jánská.

Hlavní tři prameny totiž byly navrtány při hydrogeologickém prů-
zkumu přímo na lesní cestě stoupající za kapličkou. Úkolem firmy, která 
vyhrála výběrové řízení, nyní bude zajistit vodě cestu od navrtaných pra-
menů novými drenážemi až do nádrže kaple, kde bude vytékat korytem 
v jednom proudu, jako tomu bylo kdysi. Zemní část prací, která zahrnuje 
jímání vody z pramenů a její propojení do kaple, by měla být hotova do 
Vánoc. Při třeskutých lednových mrazech tak už nebude hrozit zamrznutí 
vody v odtoku, tak jak tomu bylo v minulých letech.

Ostatní práce, které budou zahrnovat zejména restaurování sa-
motné stavby vodní kaple, jsou v plánu investičního odboru MěÚ Kuřim 
na jaře příštího roku, neboť je pro ně nutný souhlas památkářů. Celkově 
odsouhlasilo zastupitelstvo na obnovení a revitalizaci vodní kaple sv. Jana 
částku 600 000 korun, z toho zhruba polovinu obnáší zemní práce.

sš

životní prostředí
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Prodám byt 3+1 OV v Kuři-
mi, ulice Nádražní 10/12. Dům je 
po celkové revitalizaci. Cena 1 755 
000,-Kč. Tel.: 602 156 967.

Prodám půdní byt v OV 115 
m2 Kuřim, nám. Osvobození. Cena 
2.250.000 Kč (případně vyměním 
za menší + dopl.). Tel.: 776 259 
862, 776 423 272.

Prodám stavební pozemek 
v Kuřimi v ulici Na Vyhlídce o plo-
še 500 m2 vč. inž. sítí. 3 900/m2. 
Tel.: 605 710 642.

Prodám zahradu ke stavbě 
RD o ploše 700m2 ,Kuřim, Na Vy-
hlídce vč. inž. sítí 4000/m2. Tel.: 
605 710 642.

Prodám pěknou chalupu na 
Vysočině u Moravce (nad Straž-
kem). Cena dohodou. Tel.: 732 
462 242.

Pronajmu garáž v Kuřimi 
U Vlečky, dolní část. Tel.: 721 247 
772.

Hledám ke koupi byt 2+1 v 
Kuřimi. Bez RK prosím. Tel.: 606 
321 101.

Koupím byt v Kuřimi. Na-
léhavě hledám byt 1+1, 1+kk nebo 
2+kk v Kuřimi. Dobrý technický 
stav, k bydlení do 2 měs. Může být 
i DB. Nižší patra vítána. Platba v 
hotovosti. Volejte na telefon 607 792 
311 od 17 hodin.

Prodám nepoužitý dvou-
deskový radiátor, sleva 50%. Tel.: 
541 230 346, 604 182 704.

Prodám ošlapané žulové 
kostky 10x12 cm, asi 600 ks. Cena 
5 Kč/ kus. Tel.: 541 230 346, 604 
182 704.

Prodám levně diaprojek-
tor na dia 5x5 AV 100, zvlhčovač 
vzduchu do bytu, funkční gramo-
fon, kazetový magnetofon. Tel.: 
604 804 982.

Prodám rámované obráz-
ky (miniatury) čtvercové motivy 
krajina, architektura – památky 
UNESCO. Levně. Vhodný doplněk 
do bytů a chodeb – dekorace bytů. 
Tel.: 604 804 982.

Prodám dveře vstupní s 
nadsvětlíkem s možností otevření 
2/3, s dřevěnou zárubní, v 265 x 
š 125 cm. Dále prodám kastlové 
okno v 170 x  š 125 cm, další v 123 
x š 60 cm, další v 100 x š 50 cm. 
Tel.: 541 230 346, 604 182 704.

Prodám dřevěnou postel 
(smrk), rozměry 205 x 95, se 2 
úložnými šuplíky na kolečkách pod 
postel; daruji k ní matraci 200 x 90 
s pružinovým jádrem na lamelovém 
roštu. Velmi málo používané. Cena 
1500 Kč. Tel.: 605 034 382.

Daruji válendu na nožič-
kách 195 x 85 cm i s matracemi. 
Dále daruji otočnou židli na koleč-
kách. Tel.: 605 034 382.

občanská inzerce - zdarma

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

Nabídka	nemovitostí:

Byty:	
Kuřim,	1+1,	OV,	ul.	Popkova,	IV.NP.	ze	IV.,	lodžie,	40	m2,		1	350	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Bezručova,	IV.	NP	z	IV.,	54	m2+	9	m2	sklep			1	400	000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV		Bezručova	čtv.,	III.NP	ze	III.,	60	m2	+	sklepy,			1	450	000,-	Kč
Kuřim	3+kk,	OV,	Bezručova	čt.	půd.	vestavba,		73	m2,	1	990	000,-	Kč
Tišnov	 2+1,	 OV,	 Králova	 ulice,	 II.N.P./4,	 dům	 po	 revitalizaci,	 balkon,	

1290000,-Kč
  

Směna	bytů:
3+1	Kuřim,	Školní		ve	vlastnictví	Obce	Kuřim	za	2+1	Kuřim,	ne	přízemí	a	pod-

kroví	v	horní	části	Kuřimi	ve	vlastnictví	Obce	Kuřim
2+1	Tišnov,	OV	za	1+1	Kuřim,	OV

Rodinné	domy:
Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
Rozestavěný	 RD,	 Březina	 u	 Tišnova,	 zast.	 pl.	 87	 m2,	 zahrada	 894	 m2,	 

1	800	000,-	Kč
RD	Jinačovice,	3+1	+	garáž,		zast.	pl.	311	m2,	zahrada	367,	k	rekonstrukci,	

2	100	000,-
RD	Lazinov,	/	u		Křetínské	přehrady/		3+1,	garáž,			zahrada	638	m2,	k	bydlení	

i	rekreaci	1	800	000,-	Kč
	RD	Svinošice,	6+kk	samostatně	stojící,	nízkoenergetický	z	r.2008,	zast.	pl.	

208m2,	plocha	pozemku	703m2.	MN	na	provoz	3000Kč!!
 

Pozemky:
stavební	pozemky	Jinačovice,	vč.	inž.	sítí,	1688	m2,	1524	m2,	2	800,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2,	možno	i	pro	

stavbu	2	RD	
stavební	pozemek	Březina	u	Tišnova,	1357	m2,	všechny	sítě,	790,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	š.	37	m
stavební	pozemek	Kuřimské	Jestřábí,	985	m2,	všechny	sítě,	se	stavbou	sto-

doly,	1	000	000,-	Kč

Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny	120	000Kč

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+1,	Popkova,		část.	zařízený,	7	500,-	Kč/měs	+	KT
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok		parkoviště	k	dispozici
	 Kuřim,	 byt	 4+kk,	 nám.	 1.	 května,	 120m2	 +	 terasa,	 slunný	 byt	 ve	 3.N.P.,	

12500+	el.+	plyn	Kč/měsíc
 

placená inzerce 

Koupím náhradní díly na 
VW Brouk nebo KDS. Tel.: 541 230 
346, 604 182 704.

„Hlídání dětí“ Dobrý den, 
je mi 31 let, jsem nekuřačka s pě-
tiletou pedagogickou praxí v MŠ 
i ZŠ, tudíž mám zkušenosti s dět-
mi různého věku. Pokud chcete 
pohlídat Vaše ratolesti, jsem Vám 
k dispozici. Životopis a foto Vám 
ráda pošlu e-mailem. Tel.: 721 873 
608.

Sháním vyučenou krejčovou 
s praxí, která mě naučí šít, jsem rok 
samouk, ale potřebuji vedení a rady, 
práce na konkrétních projektech (ka-
bát, kalhoty, apod.), např.1x týdně 
2hod, odměna dohodou. Kuřim a 
blízké vesnice, příp. Brno.  Tel.: 602 
131 575.

Soukromé lekce angličtiny 
s rodilým mluvčím Kuřim a okolí. 
Dlouhodobé zkušenosti, přátelské 
jednání a individuální přístup. Tel.: 
606 182 480.

Věnujeme 3 koťátka, která 
mají 2 měsíce. 2 kočičí holky (barva 
šedobílá) a 1 kluka (bílá + straka-
tá). Chodí na záchodek a jsou odčer-
vená. Vyzvednout si je můžete ihned. 
Tel. 737 219 621.

Paní hledá veškeré vybavení 
do domácnosti za odvoz, symbo-
lickou cenu. Kuřim a okolí. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 728 315 567.

Hledám starší televizor, 
funkční nebo DVD za odvoz. Tel.: 
605 335 943.

Kdo daruje funkční vysavač. 
Kuřim. Tel.: 723 357 682.

Rozvedená paní hledá jakou-
koliv práci v Kuřimi. Tel.: 605 335 
943.

Koupím funkční plynové 
topidlo Gamat 4000 (např. od-
stavené po přechodu na ústřední 
topení) za rozumnou cenu. Za na-
bídky děkuji. Tel. 776 194 049.

Prodám rodinný dům 4+1 v 
Kuřimi na ul. Dušínova vč. garáže, 
zimní zahrady a sklepa. Volný bře-
zen 2013. Tel. 606 722 377 večer. 
Cena dohodou, ne RK. 

Prodám novou stojací lam-
pu na dřevěném podstavci s bílým 
stínítkem, výška 50cm za 750,-Kč. 
Tel.: 739 593 437.

Prodám dámský tmavě hně-
dý kožený kabát vel.38-40 s kapucí 
za 1/2 původní ceny. Tel.: 739 593 
437.

Pračka Whirlpool AWM 
8085 předem plněná na 6kg, za-
chovalá bez závad celkově v super 
stavu. Cena dohodou. Tel.: 604 
931 599.

Prodám tmavě hnědý 3/4 
dubeňák vel.42 propínací na zip za 
2000,- Kč. Tel.: 739 593 437.

 



32      ZLOBICE ročník 19, číslo 11/ listopad

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 29/2012 ze dne 26. 9. 2012
523/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu na 

pozemku parc. č. 1104/3 v k. ú. Kuřim“ mezi Městem Kuřim a 
majitelem pozemku - paní Kateřinou Neoralovou, bytem Kuřim, 
a spočívá v souhlasu s umístěním, realizací a užíváním splaškové 
kanalizace. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OI)

524/2012 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené 
dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem Kuřim a majitelem stoky 
od prodejny „Lidl“ - firmou Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem 
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OI)

525/2012 RM souhlasí s poskytnutím blíže neurčeného peněžitého daru 
Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkové or-
ganizaci ve výši 10.000,- Kč. Termín plnění: 31. 10. 2012 (KÚ)

526/2012 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části ma-
jetku se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 
Kuřim, IČ 29213380, za celkovou cenu 485.623,60 Kč bez DPH. 
Termín plnění: 26. 9. 2012 (OF)

527/2012 RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 
000 000 „Projekty, studie“ na zpracování projektové přípravy 
„Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, v těchto 
fázích:

 * studie 31 tis. Kč bez DPH
 * DÚR 85 tis. Kč bez DPH
 * DSP 35 tis. Kč bez DPH
 * průzkumy 9 tis. Kč bez DPH
 Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)
528/2012 RM ruší výběrové řízení na dodavatele „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ z důvodů uvedených v příloze 
1B. Termín plnění: 26. 9. 2012 (OMP)

529/2012 RM pověřuje 1. místostarostu Jiřího Koláčka přípravou nové-
ho výběrového řízení ve věci dodavatele „Programová náplň infor-
mačního kanálu TKR Kuřim“. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 30/2012 ze dne 2. 10. 2012
530/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

bude pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel zajištění voleb 
do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. 10. 2012 - 13. 10. 
2012 s firmou ProCad, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 
00 Brno – Medlánky, IČ 46979506, zastoupená Ing. Jiřím Dědkem 
– jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 29.136,- Kč. Termín 
plnění: 4. 10. 2012 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 31/2012 ze dne 10. 10. 2012
531/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 10. 2012. Termín 

plnění: 10. 10. 2012 (KÚ) 

532/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o provedení exekuce“ s 
Mgr. Lucií Valentovou, se sídlem M. Horákové 321/8, Brno, IČ 
72547251, za smluvní odměnu ve výši 10.000,- Kč placenou po-
vinnými. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)

533/2012 RM ruší usnesení rady města č. 481/2012 ze dne 5. 9. 2012 
ve věci dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o. Termín plnění: 10. 10. 
2012 (OMP)

534/2012 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, schvaluje zně-
ní textu „Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady“. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

535/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s Alešem Kořínkem, bytem Kuřim, kdy dotčené budou pozemky 
parc. č. 2206 a parc. č. 2254 obě v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OMP)

536/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s Jiřím Packem, bytem Kuřim, kdy dotčeným bude pozemek parc. 
č. 1246/5 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

537/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s Ing. Liborem Motyčkou, bytem Kuřim, kdy dotčeným bude po-
zemek parc. č. 2455/1 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OMP)

538/2012 RM ruší usn. RM č. 315/2009 ze dne 2. 6. 2009 ve věci zřízení 
věcného břemene na pozemku parc. č. 4877 v k. ú. Kuřim. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

539/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0034 
uzavřené mezi městem Kuřim a HOTELEM KVĚTNICE s.r.o. 
se sídlem Tišnov, nám. Míru 120, okres Brno – venkov, PSČ 666 
01, IČ 63488574, dohodou ke dni 31. 12. 2012 v souladu s čl. 3 
odst. 3. 2. písm. a) nájemní smlouvy. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OMP)

540/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene k vodovodní přípoj-
ce ve prospěch společnosti ALING, s.r.o. se sídlem Mučednická 
1322/35, PSČ 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ 26262363, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákre-
su na pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 
1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000,- Kč bez DPH. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

541/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynovodní přípoj-
ce ve prospěch společnosti ALING, s.r.o. se sídlem Mučednická 
1322/35, PSČ 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ 26262363, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu 
na pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v 
celkové délce cca 10 m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jed-
norázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

542/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou 
Nikolou Mihályovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytové jednotky umístěné v I. nadzemním podlaží budovy v 
Kuřimi, dohodou ke dni 31. 10. 2012. Termín plnění: 30. 11. 2012 
(OMP)

543/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou Nikolou 
Mihályovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve III. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi na dobu 
určitou do 31. 3. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálo-
hy na služby. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

544/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Miroslavem 
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a Katarínou Markovými, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového 
domu v Kuřimi na dobu určitou do 31. 10. 2014 za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 11. 
2012 (OMP)

545/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Richar-
dem Štěpánkem, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt umístěný ve II. nadzem-
ním podlaží bytového domu v Kuřimi ve výši xxxxxx,- Kč za pod-
mínky předchozího podepsání „Uznání dluhu ze strany dlužníka“. 
Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 30. 
11. 2012 (OMP)

546/2012 RM bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu členských 
práv a povinností“ spojených s členstvím v bytovém družstvu mezi 
paní Milanou Šmídovou, trvale bytem 664 91 Ivančice, a panem 
Zbyňkem Jakubcem, trvale bytem 664 34 Kuřim, a schvaluje bu-
doucí pronájem bytové jednotky členu Bytového družstva Škol-
ní, družstvo se sídlem Školní 851, 664 34 Kuřim, IČ 26283778 
– Zbyňku Jakubcovi, trvale bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 
30. 11. 2012 (OMP)

547/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Karlou 
Dospíšilovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
hrazen poplatek z prodlení související s nájmem bytu umístěné-
ho ve II. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi ve výši 
xxxxxx,- Kč za podmínky předchozího podepsání „Uznání dluhu 
ze strany dlužníka“. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 
Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

548/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru (bývalý kosmetický salón) o výměře 
25 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD 
Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim, s paní Janou Höklo-
vou, trvale bytem Kuřim, IČ 75679752, na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. 
+ zálohy na služby s roční valorizací podle míry inflace. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

549/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 
„Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ na pozemku parc. č. 1843/1 v k. 
ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OI)

550/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na 
Projekt „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Pro-
jekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který 
spočívá v úpravě doby  plnění. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

551/2012 RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ z důvodů nepodání nabídek a ukládá Odboru investič-
nímu do 5. 12. 2012 předložit nový návrh výzvy se zahájením za-
dávacího řízení v prosinci 2012 a předpokládanou realizací akce v 
květnu 2013. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

552/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o souhlasu s umístěním a 
provedením stavby na pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. Kuřim“ mezi 
Městem Kuřim a majitelem pozemku - Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo ná-
břeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111. Smlouva spočívá v souhlasu 
s umístěním, realizací a užíváním splaškové a dešťové kanalizace. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OI)

553/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kuřim 
a firmou Vodní díla - TBD a.s, se sídlem Hybernská 40, 110 00 
Praha, IČ 49241648, jejímž předmětem je odborná inženýrská 
činnost a spolupráce při technickobezpečnostním dohledu nad 
vodním dílem – Suchá nádrž Kuřim. Celková cena dodávky je 
109.824,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OI)

554/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností DR. OPTIK 
Moravia s.r.o., se sídlem Musílkova 172/58, 150 00 Praha 5 – Ko-
šíře, IČ 27251349. Reklamní tabule v počtu 1ks bude umístěna v 
rozsahu 1 pole na dobu od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 za cenu 
5.760,- Kč. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OI)

555/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s advo-
kátní kanceláří JUDr. Milan Golas & Mgr. Andrea Vovesná, IČ 
71333410, se sídlem Brno, Dvořákova 13, na dobu určitou dvou 
let. Termín plnění: 1. 11. 2012 (KÚ) 

556/2012 RM souhlasí se sjednocením plateb příspěvku na úhradu 
neinvestičních výdajů na jednoho žáka na částku 9.530,- Kč pro 
fakturaci obcím, v nichž není základní škola zřízena a jejichž žáci 
plní povinnou školní docházku v kuřimských základních školách. 
Termín plnění: 31. 10. 2012 (KÚ, OF)

557/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zaří-
zení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle geometrického plánu č. 2859-308/2012 na 
pozemku parc. č. 2658 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 500,- Kč bez DPH. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

558/2012 RM schvaluje výměnu železné tréninkové fotbalové branky 
za hliníkovou a uvolňuje za tím účelem částku 25.000 Kč z ORG. 
„Drobné investice“. Termín plnění: 10. 10. 2012 (WK)

559/2012 RM schvaluje odprodej služebního vozidla Škody Forman 
LXi, r. v. 1993, RZ BOI 46 – 21 za částku 500,-Kč do výnosu CSS 
Kuřim. Termín plnění: 15. 10. 2012 (CSSK)

560/2012 RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do DPS 
dle přílohy. Termín plnění: 15. 10. 2012 (CSSK)

561/2012 RM schvaluje Smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění kon-
certu Ivana Mládka a Banjo Bandu dne 27. 11. 2012 v sále KD v 
Kuřimi. Termín plnění: 27. 11. 2012 (MKK)

562/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 1. 
10. 2012 v bodě č. 3, schvaluje body č. 1.2. a 2, neschvaluje body č. 
1.1. a 4 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 10. 10. 2012 (OI)

563/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května s Občanským sdružením pro 
realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, se sídlem Tyršova 16, 
664 34 Kuřim, IČ 26562634. Reklamní tabule v počtu 2ks bude 
bezplatně umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 15. 10. 2012 do 
14. 10. 2013. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OI)

564/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města Kuřim o 
dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 
3 s názvem „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ a vzít na vědomí nutnost zajištění jeho spolufinancování 
/nebo vyčlenění finančních prostředků na jeho spolufinancování. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OŽP)

565/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města Kuřim o 
dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 
6. 4 s názvem „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ vzít na 
vědomí nutnost zajištění jeho spolufinancování/ nebo vyčlenění 
finančních prostředků na jeho spolufinancování. Termín plnění: 
16. 10. 2012 (OŽP)

566/2012 RM doporučuje ZM schválit pověření společnosti ATELIER 
FONTES, s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 Brno, IČ 63 48 
64 66, zastupováním města při administraci žádosti a její zaměst-
nankyni Bc. Šárku Kopřivovou, narozenou xxxxxxx, k zastupování 
před státními institucemi, zejména SFŽP ve věcech administrace 
žádosti o dotaci „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a „Pro-
tierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ předklá-
danou do OP ŽP. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OŽP)

567/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
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2904/128 o výměře 144 m2 a parc. č. 3714/45 o výměře 7710 m2 
vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 274.890,- Kč do vlast-
nictví Města Kuřimi od pana Adama Širokého a paní Markéty Ši-
roké, oba bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

568/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/38 o výměře 1129 m2 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m2 
vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnic-
tví Města Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem Kuřim. Ná-
klady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

569/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/38 o výměře 159 m2 a parc. č. 2904/112 o výměře 1080 m2 
vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 39.390,- Kč do vlastnic-
tví Města Kuřimi od pana Rostislava Vlka, bytem Kuřim, a Ing. Mi-
lana Vlka, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

570/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/43 o výměře 190 m2, parc. č. 2904/121 o výměře 5464 m2, 
parc. č. 2913/6 o výměře 63 m2 a parc. č. 2904/47 o výměře 3741 
m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 324.705,- Kč do 
vlastnictví Města Kuřimi od paní Marcely Knoflíčkové, bytem Ku-
řim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

571/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2904/49 o výměře 1718 m2 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 
výši 60.130,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Heleny Ku-
čerové, bytem Moravské Knínice. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 
2012 (OMP)

572/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/96 o výměře 2105 m2 a parc. č. 2784/30 o výměře 9 m2 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 73.765,- Kč do vlastnictví 
Města Kuřimi od pana Vladimíra Formana, bytem Kuřim. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

573/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/127 o výměře 1657 m2 a parc. č. 2784/40 o výměře 297 m2 
vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 60.965,- Kč do vlast-
nictví Města Kuřimi od pana Karla Koláře, bytem Kuřim. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

574/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2904/131 o výměře 236 m2 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 
8.260,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Pavla Císaře, by-
tem Lažánky. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí na-
byvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

575/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/105 o výměře 1169 m2, parc. č. 2903/4 o výměře 90 m2 a 
parc. č. 2784/17 o výměře 105 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou 
cenu ve výši 42.865,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Evy 
Vlkové, bytem Brno. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

576/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/37 o výměře 1206 m2 a pozemku parc. č. 2904/69 o výměře 

1286 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 87.220,- Kč 
do vlastnictví Města Kuřimi od pana Vlastimila Vlčka, bytem Ku-
řim, a Mgr. Aleny Kristýnové, bytem Lipůvka. Náklady spojené s 
převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 
16. 10. 2012 (OMP)

577/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemků 
parc. č. 2904/64 o výměře 302 m2 a parc. č. 2784/28 o výměře 
17 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 10.740,- Kč do 
vlastnictví Města Kuřimi od pana Aleše Trtílka, bytem Tišnov. Ná-
klady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

578/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemků 
parc. č. 2784/41 o výměře 362 m2, parc. č. 2904/117 o výměře 
746 m2 a parc. č. 2904/45 o výměře 277 m2 vše v k. ú. Kuřim za 
celkovou cenu ve výši 39.425,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
pana Jana Maláška, bytem Kuřim, a pana Eduarda Maláška, bytem 
Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyva-
tel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kup-
ní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

579/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemků 
parc. č. 2784/39 o výměře 86 m2 a parc. č. 2904/125 o výměře 
207 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 8.105,- Kč do 
vlastnictví Města Kuřimi od paní Hany Mrázové (id. 25/32), by-
tem Brno, a RNDr., Mgr. Václava Studeného Ph.D. (id. 7/32), by-
tem Šerkovice. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena bu-
doucí kupní smlouva. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

580/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 8. 
10. 2012 a prodloužit termín plnění usnesení ZM č. 1192/2012 do 
31. 10. 2013. Termín plnění: 16. 10. 2012 (STA)

581/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města Kuřim o 
dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 
s názvem: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ vzít na vědomí nutnost 
zajištění jeho spolufinancování /nebo vyčlenění finančních pro-
středků na jeho spolufinancování. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OŽP)

582/2012 RM doporučuje ZM schválit pověření společnosti Projekce za-
hradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 
Brno, IČ 25 33 79 12, zastupováním města při administraci žádosti 
a jejího zástupce Ing. Martinu Trnkovou, narozenou 30.4.1978 v 
Brně, k zastupování před státními institucemi, zejména SFŽP ve 
věcech administrace žádosti o dotaci „Revitalizace zeleně v Kuři-
mi“ předkládanou do OP ŽP. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OŽP)

583/2012 RM doporučuje ZM schválit vyhrazení si, podle § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do své pravomoci rozhodová-
ní ve věcech prodeje inženýrské sítě (televizní kabelové rozvody) 
se všemi součástmi a příslušenstvím. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

584/2012 RM doporučuje ZM jmenovat pracovní skupinu ve věci přípra-
vy prodeje televizních kabelových rozvodů v Kuřimi ve složení:

 a) Ing. Drago Sukalovský
 b) Mgr. Petr Kavka
 c) Ing. Aleš Varmužka
 d) Stanislav Bartoš
 e) Radek Jízdný
 f) Marek Svoboda
 g) odborník z praxe
 Termín plnění: 16. 10. 2012 (STA)
585/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 

parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označe-
ný jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m2 manželům MUDr. Luďkovi 
Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové oba bytem Kuřim, za cenu 
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100,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozem-
ku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

586/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené 
jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 Adé-
le Hýskové bytem 6440 Brunnen, Švýcarsko, za cenu 100,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín pl-
nění: 16. 10. 2012 (OMP)

587/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený 
jako parc. č. 486/13 o vým. 73 m2 manželům Josefu a Miluši Ha-
lovým, oba bytem Kuřim, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z pře-
vodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

588/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený 
jako parc. č. 486/14 o vým. 124 m2 Jitce Přikrylové, bytem, Kuřim, 
za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupu-
jící. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

589/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 Aleši Kašparcovi, 
bytem Kuřim, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spo-
jené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovi-
tosti ponese kupující. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

590/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu části pozem-
ku parc. č. 3274/5 (vlastník manž. Báborovi) dle GP č. 2684-
205/2010 nově označený jako parc. č. 3274/6 o vým. 7 m2 za část 
pozemku parc. č. 3252/1 (vlastník město Kuřim) dle GP č. 2684-
205/2010 nově označený jako parc. č. 3252/21 o vým. 7 m2 vše v 
k. ú. Kuřim bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s uzavřením 
směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hradit manž. 
Báborovi, bytem Kuřim. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

591/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu části pozemku 
parc. č. 3274/4 (vlastník Město Kuřim) o vým. cca 8 m2 za část 
pozemku parc. č. 3272/1 (manželé Bohuslav a Mgr. Ivana Bábo-
rovi) o vým. cca 8 m2 bez cenového vyrovnání. Náklady spojené 
s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou 
hradit manž. Báborovi, bytem Kuřim. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

592/2012 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
612/29 v k. ú. Kuřim, GP č. 2558-211/2009 nově označený jako 
parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, 
se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, za cenu 
1.000,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem po-
zemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupují-
cí. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

593/2012 RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/1999 ze dne 
18. 10. 1999. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

594/2012 RM doporučuje ZM schválit Pravidla o volných bytech v ma-
jetku města a bytových náhradách. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

595/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku p. 
č. 2904/107, k. ú. Kuřim, za cenu 30,- Kč/m2 a pozemků p. č. 
2903/5 a p. č. 2784/18 vše k. ú. Kuřim za cenu 10,- Kč/m2 do 
vlastnictví Města Kuřimi od Římskokatolické farnosti Kuřim, se 
sídlem Křížkovského 55, Kuřim, IČ 49461362. Termín plnění: 16. 
10. 2012 (OMP)

596/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky 

č. 849/2 o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytové-
ho domu č. p. 848, č. p. 849 a č. p. 850 na pozemcích p. č. 1930, p. 
č. 1931, p. č. 1932 a p. č. 1939/3 vše k. ú. Kuřim na ulici Školní v 
Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 1.375.000,- Kč.

 Podmínky převodu:
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města 

částku odpovídající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)
597/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace ve výši 200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, 
Křížkovského 55, Kuřim, na výměnu oken v objektu fary v Kuřimi. 
Termín plnění: 16. 10. 2012 (KÚ)

598/2012 RM doporučuje ZM schválit podnět Obchodní společnosti E. 
G. majetková, a.s., IČ 277 55 140, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, 
o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, spočívající ve změně funkčního 
využití ploch na pozemcích p. č. 3523/1, 3525/2, 3523/3, 3523/4, 
3523/5, 3523/7, 3524, 2612/2, 3501, 3523/6 vše k. ú. Kuřim na 
plochy pro výrobu, skladování a distribuci, za podmínky úhrady 
nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem. Termín plně-
ní: 16. 10. 2012 (OI)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 32/2012 ze dne 15. 10. 2012
599/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění záznamů z vysílá-

ní Zastupitelstva města Kuřimi se společností Direct Filmexport s 
r.o., IČ 26239850, Za Humny 239, 664 34 Rozdrojovice, v hodno-
tě 9.600,- Kč/ 1 vysílání, do doby uzavření nové smlouvy na vysílá-
ní se změnou. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 33/2012 ze dne 16. 10. 2012
600/2012 RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim 

ve výši 140.000,- Kč na projekt „Revitalizace dětského dopravního 
hřiště ZŠ Jungmannova v Kuřimi“ za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Termín plnění: 30. 11. 2012 
(OI)

601/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Miloš Soukup, 
se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která před-
ložila nabídku na opravu místních komunikací technologií velko-
plošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 cm a to za cenu 
290,- Kč/m2 bez DPH opravené plochy. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (OI)

602/2012 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhoto-
vitele veřejné zakázky Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská 
v Kuřimi, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh KS a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 30. 11. 2012 
(OI)

603/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, kaple sv. Jana 
Nepomuckého-optimalizace vývěru pramene“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností AQUAENVIRO s.r.o., se sídlem 
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Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČ 26907909, která předložila nej-
vhodnější nabídku v celkové hodnotě 250.524,- Kč. Termín plně-
ní: 31. 12. 2012 (OI)

604/2012 RM souhlasí s odpojením nouzového výlezu z krytu CO v by-
tovém domě Zborovská č. p. 828 – 830, 664 34 Kuřim. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OSVP)

605/2012 RM schvaluje uzavření licenční smlouvy a servisní smlouvy na 
programové vybavení FISO se společností AQE advisors, a.s., Tř. 
Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OF)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 09/2012 ze dne 16. 10. 2012
1150/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miloše Kotka 

a Jana Hermana. Termín plnění: 16. 10. 2012 (KÚ)
1151/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. La-

dislava Ambrože a Ing. Miluši Mackovou. Termín plnění: 16. 10. 
2012 (KÚ)

1152/201 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 16. 
10. 2012 (KÚ)

1153/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 10. 2012 se změ-
nou a prodlužuje termín plnění usnesení ZM č. 1192/2012 do 31. 
10. 2013. Termín plnění: 16. 10. 2012 (STA)

1154/2012 ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 3 s názvem „Pro-
tierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a bere na 
vědomí nutnost zajištění jeho spolufinancování. Termín plnění: 
23. 12. 2012 (OŽP)

1155/2012 ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 4 s názvem „Revi-
talizace toku a nivy Lučního potoka“ a bere na vědomí nutnost za-
jištění jeho spolufinancování. Termín plnění: 23. 12. 2012 (OŽP)

1156/2012 ZM schvaluje pověření společnosti ATELIER FONTES, 
s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 Brno, IČ 634 86 466, 
zastupováním města při administraci žádosti a její zaměstnankyni 
Bc. Šárku Kopřivovou, narozenou xxxxxxxxxx, k zastupování před 
státními institucemi, zejména SFŽP ve věcech administrace žádos-
ti o dotaci „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a „Protieroz-
ní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ předkládanou 
do OP ŽP. Termín plnění: 23. 12. 2012 (OŽP)

1157/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/128 o 
výměře 144 m2 a parc. č. 3714/45 o výměře 7710 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 274.890,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od pana Adama Širokého, a paní Markéty Široké, oba by-
tem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí na-
byvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1158/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o vý-
měře 1129 m2 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem Kuřim. Náklady spoje-
né s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín 
plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1159/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/38 o vý-
měře 159 m2 a parc. č. 2904/112 o výměře 1080 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 39.390,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od pana Rostislava Vlka, bytem Kuřim, a Ing. Milana Vlka, 

bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena bu-
doucí kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1160/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/43 o 
výměře 190 m2, parc. č. 2904/121 o výměře 5464 m2, parc. č. 
2913/6 o výměře 63 m2 a parc. č. 2904/47 o výměře 3741 m2, vše 
v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 324.705,- Kč do vlastnictví 
Města Kuřimi od paní Marcely Knoflíčkové, bytem Kuřim. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1161/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/49 o vý-
měře 1718 m2, v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 60.130,- Kč 
do vlastnictví Města Kuřimi od paní Heleny Kučerové, bytem Mo-
ravské Knínice. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena bu-
doucí kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1162/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/96 o vý-
měře 2105 m2 a parc. č. 2784/30 o výměře 9 m2, vše v k. ú. Kuřim, 
za celkovou cenu ve výši 73.765,- Kč do vlastnictví Města Kuři-
mi od pana Vladimíra Formana, bytem Kuřim. Náklady spojené s 
převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 
31. 12. 2015 (OMP)

1163/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/127 o 
výměře 1657 m2 a parc. č. 2784/40 o výměře 297 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 60.965,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od pana Karla Koláře, bytem Kuřim. Náklady spojené s 
převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 
31. 12. 2015 (OMP)

1164/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/131 o 
výměře 236 m2, v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 8.260,- Kč 
do vlastnictví Města Kuřimi od pana Pavla Císaře, bytem. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1165/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/105 
o výměře 1169 m2, parc. č. 2903/4 o výměře 90 m2 a parc. č. 
2784/17 o výměře 105 m2, vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve 
výši 42.865,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Evy Vlkové, 
bytem Brno. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí na-
byvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1166/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/37 o 
výměře 1206 m2 a pozemku parc. č. 2904/69 o výměře 1286 m2, 
vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 87.220,- Kč do vlastnic-
tví Města Kuřimi od pana Vlastimila Vlčka, bytem Kuřim, a Mgr. 
Aleny Kristýnové, bytem Lipůvka. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 
2015 (OMP)

1167/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2904/64 
o výměře 302 m2 a parc. č. 2784/28 o výměře 17 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 10.740,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od pana Aleše Trtílka, bytem Tišnov. Náklady spojené s 
převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 
31. 12. 2015 (OMP)

1168/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2784/41 
o výměře 362 m2, parc. č. 2904/117 o výměře 746 m2 a parc. č. 
2904/45 o výměře 277 m2, vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu 
ve výši 39.425,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Jana Ma-
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láška, bytem Kuřim, a pana Eduarda Maláška, bytem Kuřim. Ná-
klady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1169/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2784/39 
o výměře 86 m2 a parc. č. 2904/125 o výměře 207 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu ve výši 8.105,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od paní Hany Mrázové (id. 25/32), bytem Brno, a RNDr., 
Mgr. Václava Studeného Ph.D. (id. 7/32), bytem Šerkovice. Ná-
klady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

1170/2012 ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Re-
vitalizace zeleně v Kuřimi“ a bere na vědomí nutnost zajištění jeho 
spolufinancování. Termín plnění: 23. 12. 2012 (OŽP)

1171/2012 ZM schvaluje pověření společnosti Projekce zahradní, krajin-
ná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 
33 79 12, zastupováním města při administraci žádosti a jejího zá-
stupce Ing. Martinu Trnkovou, narozenou xxxxxxxxxx, k zastupo-
vání před státními institucemi, zejména SFŽP ve věcech adminis-
trace žádosti o dotaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ předkládanou 
do OP ŽP. Termín plnění: 23. 12. 2012 (OŽP)

1172/2012 ZM si vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích do své pravomoci rozhodování ve věcech prodeje inže-
nýrské sítě (televizní kabelové rozvody) v majetku města Kuřimi 
se všemi součástmi a příslušenstvím. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

1173/2012 ZM jmenuje pracovní skupinu ve věci přípravy prodeje nebo 
pronájmu televizních kabelových rozvodů v Kuřimi ve složení:

 a) Ing. Drago Sukalovský
 b) Mgr. Petr Kavka 
 c) Ing. Aleš Varmužka
 d) Stanislav Bartoš
 e) Radek Jízdný
 f) Marek Svoboda
 S termínem předložení zprávy do 25. 4. 2013.
 Termín plnění: 30. 4. 2013 (STA)
1174/2012 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 612/29 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 
o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyr-
šova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, za cenu 1.000,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Termín plně-
ní: 31. 12. 2013 (OMP)

1175/2012 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 9/1999 ze dne 18. 10. 1999. Ter-
mín plnění: 16. 10. 2012 (OMP)

1176/2012 ZM schvaluje Pravidla o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách se změnami. Termín plnění: 16. 10. 2012 
(OMP)

1177/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 2904/107, k. ú. 
Kuřim, o výměře 2564 m2 za cenu 30,- Kč/m2 a pozemků p. č. 
2903/5 o výměře 159 m2 a p. č. 2784/18 o výměře 203 m2, vše 
k. ú. Kuřim, za cenu 10,- Kč/m2 do vlastnictví Města Kuřimi od 
Římskokatolické farnosti Kuřim, se sídlem Křížkovského 55, Ku-
řim, IČ 49461362, za celkovou cenu 80.540,- Kč. Termín plnění: 
31. 3. 2013 (OMP)

1178/2012 ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 o 
velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu 
č. p. 848, č. p. 849 a č. p. 850 na pozemcích p. č. 1930, p. č. 1931, 
p. č. 1932 a p. č. 1939/3 vše k. ú. Kuřim na ulici Školní v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 1.375.000,- Kč.

 Podmínky převodu:
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města 

částku odpovídající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)
1179/2012 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 
55, Kuřim, na výměnu oken v objektu fary v Kuřimi. Termín plně-
ní: 31. 10. 2012 (KÚ)

1180/2012 ZM pověřuje Radu města Kuřimi jednáním se Zdeňkem 
Votavou o nákupu pozemků p. č. 3050/1, p. č.3050/6, 3051/2, 
3054/4, 3055/5, 3055/5, 3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. 
Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 (RM)

1181/2012 ZM schvaluje podnět Obchodní společnosti E. G. majetko-
vá, a.s., IČ 277 55 140, se sídlem Kuřim, Blanenská 257, Kuřim, o 
pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, spočívající ve změně funkčního 
využití ploch na pozemcích p. č. 3523/1, 3525/2, 3523/3, 3523/4, 
3523/5, 3523/7, 3524, 2612/2, 3501, 3523/6, vše k. ú. Kuřim, na 
plochy pro výrobu, skladování a distribuci, za podmínky úhrady 
nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem. Termín plně-
ní: 16. 11. 2012 (OI)

1182/2012 ZM souhlasí s dokončením přípravy IA č.39a) ORG 1208 
000 000 „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
v rozsahu projednané dokumentace pro stavební povolení s před-
pokládanými náklady cca 7.300.000,- Kč. Termín plnění: 31. 10. 
2012 (OI)

1183/2012 ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Městem 
Kuřimí, Obcí Česká a Mateřskou školou Česká, okres Brno – ven-
kov, příspěvkovou organizací a s podmínkami ve smlouvě uvede-
nými se změnou. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

1184/2012 ZM schvaluje částku 2.200.000,- Kč jako částku určenou na 
podporu dle Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2013. Termín plnění: 
15. 10. 2013

1185/2012 ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na 
podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
pro rok 2013 s termínem uzávěrky příjmu žádostí v pondělí 26. 11. 
2012 včetně a schvaluje harmonogram projednání a zveřejnění dle 
zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

1186/2012 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 
2012 v bodech a částkách dle návrhu Výboru pro kulturu a spolko-
vou činnost ZM Kuřimi. Termín plnění: 30. 10. 2012 (KÚ)

1187/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na 
rok 2012 se změnou. Termín plnění: 31. 10. 2012(OF)

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

Pořadatelé a organizátoři sportovních, kulturních a spolko-
vých akcí akcí, organizátoři společenského života

nepřehlédněte
zastupitelstvo vyhlásilo Výzvu na poskytnutí dotací z Progra-

mu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi pro rok 2013 s termínem uzávěrky příjmu žádostí v 

pondělí 26. 11. 2012 včetně.
Informace najdete na str. 3 této Zlobice.
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Sport na ZŠ Tyršova

Fotbal základních škol
Ve středu 26. 9. se na městském stadionu v Kuřimi odehrálo okrs-

kové kolo fotbalového turnaje základních škol. 
Tým reprezentující naši školu byl složen z aktivních fotbalistů a 

doplněn bývalým atletem, florbalistou a žáky, kteří se systematicky žád-
nému sportu v nějakém sportovním klubu nevěnují, ale rádi si fotbal  
ve volném čase zahrají. Přesto se nám dařilo proti soupeřům, převážně 
aktivním fotbalistům, podat slušný výkon a předvádět kvalitní hru, ale 
bohužel se našim útočníkům přilepila smůla na kopačky, jelikož hned v 
prvním utkání proti ZŠ Rajhrad neproměnili pět vyložených šancí. Zápas 
prakticky rozhodla jedna náhodná střela soupeře z 25 metrů. Při našem 
závěrečném tlaku jsme z brejku inkasovali druhý gól a prohráli toto utkání 
0:2. Nezbylo než si připomenout, že fotbal není krasobruslení, nehraje 
se na krásu, ale na góly… Kuřimské derby ZŠ Jungmannova – ZŠ Tyršo-
va skončilo bezbrankovou remízou 0:0  a v posledním utkání s Dolními 
Loučkami jsme remizovali 1:1.

Konečné pořadí turnaje:
1. ZŠ Kuřim – Jungmannova
2. ZŠ Rajhrad
3. ZŠ Kuřim – Tyršova (D. Hýsek, B. Dudar, J. Luzar, R. Vybíral, K. 

Hrnčíř, T. Musil, L. Procházka, J. Dančák, F. Moravec, J. Meduňa, J. Musil, 
D. Dufek, T. Ott, A. Prudek)

4. ZŠ Dolní Loučky
Vítězům gratulujeme, našim hráčům děkujeme za vybojování 3. 

místa a těšíme se na další sportovní soutěžení.

Vranovská empiáda
Ve čtvrtek 27. 9.  se naše škola již tradičně zúčastnila ve Vranově u 

Brna velmi náročného branného závodu Vranovská empiáda. Jednalo se o 
vědomostně – sportovní závod tříčlenných družstev v přespolním běhu, 
na jehož trati bylo připraveno několik stanovišť, kde závodníci museli v 
časové tísni a fyzické únavě prokazovat své pohybové dovednosti, zna-
losti a vědomosti ze zdravovědy, požární ochrany, ekologie apod. Záštitu 
nad závodem převzal a všechny účastníky osobní návštěvou poctil první 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Počasí 
závodu letos přálo a motokrosový areál Vranovský žleb zaplnilo celkem 
372 žáků ZŠ z Brna i širokého okolí. Konkurence byla tedy obrovská.

Závodilo se ve třech věkových kategoriích a nás nejvíce potěšilo 
družstvo v kategorii 6. a 7. tříd (jmenovitě: Š. Badinová, T. Musil a J. 
Přikryl), které vybojovalo nádherné druhé místo. Za naši školu dále zá-
vodili: N. Soldánová, T. Votýpka, J. Badin (6. místo v kat. 8.-9. tříd), D. 
Kubíková, 

D. Dufek, K. Hrnčíř (14. v kat. 8. – 9. tříd), E. Přichystalová, L. 
Sláma, D. Fürješ (43. v kat. 4. – 5. tříd).

Děkujeme všem zúčastněným za sportovní nasazení a reprezentaci 
školy.

Želešická růže 2012
Poslední významnou sportovní akcí v úvodu nového školního roku 

byl již 29. ročník Memoriálu Zdeňka Dvořáka – závody v přespolním 
běhu o želešickou růži, které byly již tradičně také okresním přeborem zá-
kladních škol. Letos se v pátek 5. 10. na startovní čáru postupně ve třech 
věkových kategoriích postavilo 295 žáků ZŠ z okresu Brno - venkov. 

Za naši školu byli k závodu nominováni: A. Keprtová, L. Paulíko-
vá, E. Cachová, E. Přichystalová, N. Varvařovská, A. Prokopová, Š. Badi-
nová, K. Slavíková, D. Kubíková, M. Veselá, A. Winklerová, E. Šrámková, 
M. Prokop, M. Hruška, M. Moravec, J. Laštůvka, J. Němec, J. Přikryl, T. 
Musil, D. Dufek, K. Hrnčíř, T. Strouhal, T. Votýpka. Bohužel se v nomina-
ci musely provést na poslední chvíli z nejrůznějších důvodů změny, které 
nás stály ve dvou kategoriích velmi pravděpodobný postup do krajského 
kola… 

Přesto jsme sklidili velký úspěch v kategorii jednotlivců 6.- 7. tříd, 
kde Jirka Přikryl vylepšil loňské 2. místo a po výborném finiši na cílové 
čáře vybojoval těsné vítězství. Nechal za sebou 47 soupeřů! V této kate-
gorii stojí za zmínku i velmi solidní umístění Tomáše Musila na 5. místě.

Dalším krásným úspěchem bylo 3. místo Míši Veselé mezi nej-
staršími žákyněmi (běželo 51 závodnic!) a úspěchy jednotlivců potrhnul 
úspěch družstva našich nejstarších borců (T. Strouhal, D. Dufek, T. Vo-
týpka, K. Hrnčíř), kteří vybojovali díky svým individuálním umístěním 
2. místo v soutěži družstev. V této kategorii mimochodem startovalo i 
několik zkušených atletů a svou vysokou výkonnost potvrdil suverénním 
způsobem i mistr ČR v přespolním běhu starších žáků. 

V cíli závodu pak našim úspěšným běžcům pogratuloval reprezentační 
trenér atletiky Jiří Sequent. My jim také blahopřejeme a všem dětem, které  se 
na trati závodu vydaly ze všech sil, děkujeme za reprezentaci školy. 

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova
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sport - volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor juniorek

V září zahájil svojí mistrovskou sezónu tým juniorek DDM HIP-
PO Kuřim. Po loňském vydařeném návratu do soutěže tým posílilo ně-
kolik hráček z loňského úspěšného týmu kadetek. V úvodním dvojkole 
juniorky podlehly týmu z Vyškova, ovšem díky novému systému bodo-
vání získaly bod za prohru v pátém setu. Ve druhém dvoukole si juniorky 
hravě poradily s týmem Nového Lískovce a zatím se tedy v pětičlenné 
skupině pohybují na postupových místech do nejlepší jarní skupiny.

V Krajském přeboru juniorek za DDM HIPPO Kuřim nastoupi-
ly: Martina Böhmová, Veronika Štossová, Tereza Plíšková, Hana Šálená, 
Tereza Polášková, Michaela Schnirchová, Klára Netrefová, Tereza Vyo-
rálková 

Krajský přebor kadetek
Kadetky letos zahájily svojí soutěž sérii domácích utkání. V úvod-

ním dvoukole dvakrát zvítězily nad týmem TJ Junior Brno B a připsaly si 
plný bodový zisk. Ve druhém dvojkole jednou zvítězily nad velmi kvalit-
ním týmem VK KP Brno B. Soutěž mají tedy kadetky rozehranou velmi 
dobře a tým se pokusí navázat na loňské úspěšné tažení .

V Krajském přeboru kadetek za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Tereza Polášková, Michaela Schnirchová, Michaela Šplíchalová, Tereza 
Lípová, Veronika Polášková, Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, 
Bára Lukešová, Eliška Smrčková.

Krajský přebor žákyň
Začátek sezóny ukázal, že los letošní kvalifikace byla opravdu vel-

mi těžká. V úvodním kole nastoupily kuřimské žákyně do 4. skupiny po 
4. místě v kvalifikaci. Ve svojí skupině ve Vyškově sehrály tři zápasy. Ve 
všech třech zápasech soupeřky značně přehrávaly a vždy zvítězili 2:0. V 
prvním kole tedy žákyně postoupily do III. skupiny. Druhé kolo sehrály 
kuřimské žákyně na domácí půdě a opět po dvou vítězstvích a jedné po-
rážce obsadily první postupové místo. Po dvou kolech se tedy vyšplhaly 
až do II. výkonnostní skupiny a ta by již měla odpovídat kvalitám našeho 
týmu. Svoje dobré výkony musí žákyně potvrdit ve 3. kole.

V Krajském přeboru žákyň za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Alena Filková, Tereza Lípová, 
Bára Lukešová, Tereza Mojžíšová, Alena Vichtová, Simona Kahleová, 
Barbora Fikesová.

Pohár 7. tříd
Tým hrající v letošní sezóně Pohár 7. tříd prošel před sezónou 

výraznými změnami. V kvalifikaci podal slušný výkon, ale bylo vidět, že 
noví členové jsou ještě ze soutěžního zápasu značně nervózní a nehrají v 
optimálním rozpoložení. V prvním kole to již bylo mnohem uvolněnější 
a ve III. výkonnostní skupině si tým připsal dvě výhry a jednu prohru, 
což bylo druhé místo. Takový výkon a umístění jako na prvním turnaji by 

bylo dobré udržet po celou sezónu.
V Poháru 7 tříd za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Lucie Tesařo-

vá, Tereza Šancová, Katka Hrdinová, Tereza Bělušová , Alena Vichtová, 
Milan Hoplíček, Vít Walsberger, Sára Henešová, Zuzana Rubešová, Beata 
Olšarová

Barevný minivolejbal
Úvodní zápas barevného minivolejbalu se hrál v Brně v hale Vo-

dová a jednalo se o menší verzi, tedy jen modrou a zelenou barvu. Za 
volejbalový kroužek DDM HIPPO Kuřim nastoupil na turnaji jeden tým 
v modré kategorii. Zprvu se hráči a hráčky rozkoukávali na hřišti, ale bě-
hem pár zápasů již podávali optimální výkon a především získávali cenné 
zkušenosti s řešením herních situacích. Celá trojice zvládla turnaj velmi 
dobře a je vidět zlepšující se úroveň techniky.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Sára Henešová, Vít 
Walsberger, Tomáš Rozman.
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Výsledkový servis házenká-
řů SK Kuřim
Muži A

SHC Maloměřice A - SK Kuřim 37:26 (19:11)
I přes výhru v prvním kole nad Bohunicemi, přijížděli naši hráči do 

Maloměřické nafukovačky s vědomím, že je soupeř před sezónou dvakrát 
porazil v přípravě. Vždy však pouze o jedinou branku, což dopředu nahrá-
valo vyrovnanosti utkání. Začátky obou poločasů se více vydařily našim. 
V úvodu zápasu se povedlo zaskočit soupeře rychlým vedením 2:6, na 
které zareagovali až po deseti minutách zatažením obrany. Na tu už naši 
střelci hledali recept složitěji. Naše obrana navíc nebyla tak kompaktní 
jako v minulém kole, a dovolovala tak domácím skórovat z prostoru spo-
jek. Maloměřičtí tak začali postupně obracet výsledek na svou stranu, až 
na závratných 19:11 v poločase. Do druhé poloviny jsme vstoupili opět 
lépe my, a během pěti minut se nám podařilo umazat rozdíl výsledku na 
čtyři branky. Až do padesáté minuty utkání se náskok Maloměřic pohy-
boval od 4 do 6 branek. Poté však přišel zlom v podobě vyloučení pilíře 
obrany P. Kvasnici, který zřejmě na ostatní zapůsobil zcela negativně a 
utkání zústalo až do konce v režii domácích, kteří hladce navyšovali výsle-
dek až na konečných 37.26.

SK Kuřim - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 28:22 (13:8)
Áčko si potřebovalo po vysoké prohře na půdě Maloměřic spra-

vit chuť, to se naštěstí podařilo hned v dalším kole. V domácí aréně jsme 
přivítali soupeře z Havl. Brodu, který odjakživa působí houževnatým 
stylem hry, zejména na postu spojek. I přes absenci Pavla Kvasnici, se 
našim dařila obrana, se kterou měli hosté od začátku problém. Vysokým 
dílem k tomu přispěl i výborně chytající golman Schwarzer, který střelce 
hostí likvidoval někdy až neuvěřitelnými zákroky, po kterých následovaly 
úspěšné rychlé útoky našich křídel. A to byl ten správný recept na udolání 
soupeře. Poločasový náskok pět branek proto zněl pro domácí více než 
příznivě. Druhá třicetiminutovka se nesla v téměř stejném sledu. Našim 
hráčům se dařilo na všech postech, zatímco hostujcí střelci byli stále bez-
radnější, a na jejich hře začínala být znát nervozita z výsledku. To se pře-
neslo i do jejich stylu hry. Marná snaha vsítit branku v poslední vteřině, 
kdy je rozdíl výsledku šest branek, a trefit přitom bez rozmyslu domácího 
obránce téměř do hlavy, byla pouze závěrečným hřebíkem do rakve, která 
pohřbila veškeré Brodské naděje na zisk bodů v Kuřimi.

TJ Sokol Telnice - SK Kuřim 22:22 (9:10)
Pět vteřin, přesně tolik času zbývalo do konce utkání, když Mar-

tin Pišťák vstřelil do sítě soupeře branku, která rozhodla o dělbě bodů v 
Telnici. Na to už domácí naštěstí nedokázali odpovědět, a z hřiště se tak 
odcházelo smírně za stavu 22:22. Místo nuly jsme tak dovezli alespoň 
bod. Začátek zápasu vyšel lépe telnickým, kteří se od druhé minuty ujali 
vedení. My se však nenechali zaskočit, a v desáté minutě už bylo vyrov-
náno. Velkým dílem k tomu přispěla naše důsledná obrana, přes kterou 
se domácí střelci jen těžko prosazovali. Během zbytku poločasu se ještě 
obě družstva dostala do vedení, na konci třicáté minuty jsme to ale byli 
my, kdo odcházel do šatny s jednobrankovým náskokem. Druhá polovina 
přinesla ještě dramatičtější průběh, hra se rychle přelévala a obě strany 
se průběžně střídaly v gólovém úniku. 14 minut před koncem se vinou 
našich technických chyb dostali domácí během dvou minut do vedení o 
tři branky. Telnické publikum, které očekávalo, že už se nezmůžeme na 
odpor, však bylo na omylu. V poslední desetiminutovce se stala celá hala 
svědkem exhibice brankářů, kteří na obou stranách předváděli naprosto 
skvělé výkony. Bohužel pro domácí to však byl právě náš golman, kdo za 
svoje záda nepustil jedinou branku! Bezradní domácí, nejspíše zaražení 
uzavřenou kuřimskou svatyní, polevili v posledních minutách v defenzivě 
a nám se podařilo jejich náskok s notnou dávkou štěstí dorovnat.

SK Kuřim - Legata Hustopeče 28:27 (12:16)
Tým Legata Hustopeče, který se i přes značné změny v kádru držel 

na špici tabulky bez jediné prohry, poprvé okusil hořkost porážky. Naši 
hráči i přes katastrofální vstup do utkání nepřestali bojovat, a dva body 
právoplatně ukořistili pro sebe. Od první vteřiny se naplňoval nejhorší 
možný scénář, během několika minut se hostům podařilo nastřílet přes 

deset branek, zatímco nám pouze tři! Tento stav se však začal lámat po 
zranění hustopečského Semeráda, který kvůli tržnému zranění v obli-
čeji utkání nedohrál, a neúmyslně tak oslabil svůj tým na postu pivota. 
Náskok hostů se začal pomalu tenčit, a do konce první půle se podařilo 
umazat rozdíl na čtyři branky. Se stejným cílem se nastupovalo i do druhé 
třicetiminutovky. Nasazená osobní obrana na nejlepší spojky soupeře, v 
kombinaci se zrychleným přechodem do útoku, byla tím pravým recep-
tem na zaskočené hosty, jejichž náskok byl s blížícím se koncem stále 
menší. V posledních minutách se už hrálo opravdu na krev. Hosté minutu 
před koncem přišli vlastní chybou o míč, a my šli za vyrovnaného stavu 
do útoku, kde se podařilo vstřelit branku P. Mylbachrovi z proskoku spoj-
ky. Mohla tak začít oslava těsného vítězství, kterému nevěřil snad nikdo 
z přihlížejících.

Muži B 
SK Kuřim B - Sokol Újezd u Brna 27:20 (13:10)

Roli favorita potvrdila v prvním zápase uplynulého hracího víken-
du kuřimská rezerva, která si vcelku bez komplikací poradila s mladým 
týmem Sokola Újezd u Brna. Nástup na hrací plochu proto připomínal 
spíše setkání dvou odlišných věkových kategorií. Hosté měli od počátku, i 
přes veškerou snahu, velký problém prosadit se přes naši dobře fungující, 
důraznou obranu. Kterou jistil skvěle chytající Víťa Liškutín. Jejich snaže-
ní často končilo přihrávkou na pivota, kterému se podařilo skórovat, nebo 
vybojovat sedmimetrový hod. Ostatní pokusy spojek končily buď na ru-
kou kuřimských obránců, nebo mimo domácí svatyni. Na druhou stranu 
našim střelcům, se dařilo v útočné fázi prosazovat vcelku bez komplikací. 
Bohužel, ne vždy se podařilo zakončit brankou, a hostující brankář si také 
zapsal několik pěkných zákroků. Vývoj utkání však byl od začátku jedno-
tvárný. Rozdíl ve skóre byl od počátku příznivější na stranu domácích, 
kteří si vždy dokázali uhlídat několikabrankový náskok až do konce, kdy 
se ukazatel zastavil na hodnotě 27:20.

SK Kuřim - Sokol Nové Bránice 23:27 (15:13)
Ke svému pátému duelu nastoupili po fantastické výhře áčka 

kuřimští hráči B-týmu. Ti přivítali tradičního houževnatého soupeře z 
Nových Bránic, který dosud vyhrál pouze jednou. Papírově bylo proto 
vítězství více nakloněno domácím, svědčil o tom i vstup do utkání, kdy 
jsme se ujali vedení, hlavně díky práci v obraně. Tento stav vydržel po ce-
lou první polovinu, a do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením. 
To však v druhém zápasovém dějství dlouho nevydrželo, zápas začal být 
vyrovnanější a hosté začali cítit zisk bodů. Začali nás jednoduše přehrávat 
na postu spojek, s čímž si naše defenziva poradila jen zřídka. Během ně-
kolika minut drželi bráničtí otěže utkání a v poslední desetiminutovce si 
jej už vzít nenechali. První ztráta bodů je o to horší, že před utkáním byli 
hosté poslední v tabulce.

Dorost
Kuřimští dorostenci v celostátní soutěži staršího dorostu jsou po 

pěti kolech na desátém místě a přes nepříznivou situaci v soupisce pro 
velkou marodku si hoši nevedou špatně.

SHC Maloměřice - S.K. Kuřim 34:14
Sestava a branky: Mašek, Šťastný Zelený 3, Němeček 5, Ševčík 6, 

Marek, Kalaš, Procházka, Sojka 
 

S.K. Kuřim - TJ STM Olomouc 23:25 
Sestava a branky: Mašek, Procházka 3, Kalaš, Šťastný 2, Zelený 4, 

Němeček 6, Ševčík 7. Marek, Kania1, Sojka
 

S.K Kuřim - Zbrojovka Vsetín 27:32
Sestava a branky: Mašek, Šťastný 2, Zelený, Němeček 10, Ševčík 

11, Marek, Kalaš 1, Procházka 3, Sojka
 

Sokol ll Prostějov - S.K. Kuřim 37:15
Sestava a branky: Mašek, Šťastný, Zelený 8, Němeček 5, Ševčík 1, 

Marek, Kalaš 1, Procházka 

Starší žáci
Podzimní soutěže házené pokračují

Sokol Telnice - SK Kuřim 41:16 (18:8)
Družstvo starších žáků, po vyrovnaném průběhu prvních 15 mi-



ročník 19, číslo 11/listopad    ZLOBICE   41

Stolní tenis

Sport 

nut zápasu, nevydrželo odporovat zejména fyzicky lépe disponovaným 
domácím hráčům a odešlo s vysokou porážkou. Za zmínku stojí výkon 
hráče domácích Kukly, kterého se našim hráčům nepodařilo ubránit a 
tento sám nastřílel 15 branek. Sestava: Hradský, Šudák 3, Kapoun 5, Mi-
kel 4/1, Vaňous 1, Hirš 3,Čermák ,Svoboda, Novotný, Čermák 

SK Kuřim – Sokol Nové Bránice 22:20 (14:8)
Ve vyrovnaném utkání tentokrát naši hráči byli před soupeřem 

vždy o krok vpředu. Na rozdíl od minulého utkání dovedli i přes mohut-
ně v závěru dotahujícího soupěře utkání dovést do vítězného konce. O 
branky se podělili téměř všichni hráči základní sestavy, vyzdvihnout však 
nutno mimořádný střelecký výkon Adama Kapouna, který nastřílel 10 
branek.  Sestava: Hradský, Šudák 2, Kapoun 10/1, Mikel 3, Hirš 6/1,Čer-
mák 1, Huvar , Svoboda 

Mladší žáci
SK Kuřim – Sokol Újezd u Brna 22:18 (9:11)

Družstvo mladších žáků pokračovalo ve vítězném tažení a i přes 
prohraný první poločas dokázali hoši opět, zásluhou zlepšené střelby ve 
druhé půli, utkání dotáhnout do vítězného konce. Sestava: Čermák 6/2, 
Hirš 10, Huvar 2, Novotný ,Svoboda 1,Horák, Barták, Křivánek J.1, Paras-
ka, Sýs, Šigut, Zelený 2, Dupal, Křivánek M.

Sokol Telnice – SK Kuřim 17:20 (9:11)
Ve vyrovnaném utkání naše družstvo opět zvítězilo a je stále bez 

porážky, za zmínku stojí kolektivní výkon celého družstva. Střelecky se 
dařilo opět Ondrovi Hiršovi, kterého podpořili zodpovědným kolektiv-
ním výkonem i ostatní hráči. Sestava: Čermák 4, Hirš 14, Novotný, Bar-
ták, Křivánek J, Křivánek M., Svoboda 1, Zelený, Paraska 1, Horák,

SK Kuřim – Sokol Nové Bránice 23:14 (11:7)
Po jednoznačném průběhu utkání, kde si zahráli stejnoměrně 

všichni hráči, naše družstvo zvítězilo a zachovalo si tak doposud svou 
neporazitelnost v soutěži. Sestava: Čermák 7, Hirš 11, Barták, Křivánek 
J, Křivánek M., Svoboda, Sýs, Zelený, Paraska, Horák 1, Huvar D.4/1, 
Huvar M., Kříž A., Kříž T.

Legata Hustopeče – SK Kuřim 20:33
I přes slabší účast hráčů, co do počtu, se nám podařilo zvítězit a 

udržet si i nadále sérii vítězných zápasů. Kluci zabojovali a proti výško-
vé převaze se jim podařilo dobře bránit a nastřílet i slušnou porci gólů. 
Opět nejvíce bodoval Ondra Hirš a Vojta Čermák, ale vítězství si zaslou-
žili všichni. Sestava: Čermák V. 13, Hirš O. 19, Barták T. 1, Křivánek M., 
Svoboda M., Zelený J., Paraska M., Horák L., Adamec P.

Přípravka
SK Kuřim zorganizoval v nafukovací hale dne 14. 10. 2012 turnaj 

přípravek za účasti 6 družstev ze Sokolnic, Telnice a pořádající Kuřimi. 
Domácím družstvům se tentokrát dařilo a obsadily druhé a třetí místo. 
Dík patří však všem, kteří se na organizaci tohoto turnaje podíleli. Další 
turnaj čeká kuřimskou přípravku v prvním listopadovém víkendu.

Sestava: Fojtík David, Hirš Martin, Křivánek Martin, Horák Lu-
káš, Dupal Šimon, Sýs Jakub, Sýs Václav, Barták Tomáš, Mudroň Matyáš 

Bližší informace o házené najdete na našem webu: http://www.
hazena-kurim.cz

Tabulky soutěží ve stolním 
tenisu po 3. kole 2012/2013 

Krajská soutěž II. třídy 
1. TTC Moravská Slavia Brno E  3 3 0 0 30:9 12
2. TJ Sokol Brno I C   3 3 0 0 30:9 12
3. TJ Sokol Otnice A   3 2 0 1 26:16 9
4. TJ Holásky A   3 2 0 1 27:19 9
5. TJ Družstevník Hostěradice A  3 2 0 1 22:21 9
6. SK Slatina - Brno C  3 2 0 1 25:24 9
7. Orel Silůvky B   3 1 0 2 22:22 6
8. TJ ČKD Blansko C  3 1 0 2 21:25 6
9. TJ Cemo Mokrá A  3 1 0 2 22:27 6
10. SK Kuřim A   3 1 0 2 12:27 6
11. Orel Boskovice A  3 0 0 3 14:30 3
12. TTC Komořany B  3 0 0 3   8:30 3

Okresní přebor 1. třídy
1. Rebešovice „A“   3 3 0 0 40:14 12
2. Moravské Knínice „A“  3 3 0 0 37:17 12
3. Nové Bránice „A“   3 3 0 0 36:18 12
4. Telnice    3 3 0 0 35:19 12
5. Mokrá „B“   3 2 0 1 30:24 9
6. Radostice „A“   3 2 0 1 33:21 9
7. Hrušovany „A“   3 1 0 2 24:30 6
8. SK Kuřim „B“   3 1 0 2 18:36 6
9. Lažánky „A“   3 0 0 3 21:33 3
10. Rebešovice „B“   3 0 0 3 19:35 3
11. Tišnov „D“   3 0 0 3 16:38 3
12. Nové Bránice „B“  3 0 0 3 15:39 3

Okresní přebor 2. třídy
1. Ivančice „B“   3 3 0 0 40:14 12
2. Ořechov „A“   3 2 1 0 37:17 10
3. Ostopovice „A“   3 2 0 1 33:21 9
4. Tvarožná „A“   3 2 0 1 31:23 9
5. Silůvky „C“   3 1 2 0 31:23 8
6. Nedvědice „A“   3 1 2 0 28:26 8
7. Sokol Kuřim „A“   3 1 1 1 28:26 7
8. Mokrá „C“   3 1 1 1 27:27 7
9. Prace „A“   3 1 1 1 24:30 7
10. Oslavany „A“   3 0 0 3 23:31 3
11. Radostice „B“   3 0 0 3 17:37 3
12. Tišnov „E“   3 0 0 3   5:49 3

Okresní přebor 3. třídy
1. Prštice    3 3 0 0 36:18 12
2. Nové Bránice „C“   3 3 0 0 35:19 12
3. Ostopovice „B“   3 2 1 0 32:22 10
4. Říčany    3 2 1 0 38:16 10
5. Silůvky „D“   3 1 1 1 24:30 7
6. Rebešovice „C“   3 1 0 2 28:26 6
7. Prace „B“   3 1 0 2 24:30 6
8. Ostrovačice „A“   3 1 0 2 23:31 6
9. Lažánky „B“   3 1 0 2 23:31 6
10. Radostice „C“   3 1 0 2 22:32 6
11. Moravské Knínice „B“  3 0 1 2 24:30 4
12. Sokol Kuřim „B“  3 0 0 3 15:39 3

 LVojanec

Pozvánka na házenou
Ne 4.11. 13:00 SK Kuřim - Sokol Sokolnice Ml. Žáci
 Ne 4.11. 14:30 SK Kuřim - Sokol Sokolnice St. Žáci

 

Ne 11.11. 17:00 SK Kuřim - HK Kostelec na Hané Muži 2.liga
Ne 11.11. 13:00 SK Kuřim  - TJ Rožnov p. R. Dorost 2.liga
Ne 11.11. 15:00 SK Kuřim B - SK HC Tišnov muži kraj.přebor

 

Ne 25.11. 17:00 SK Kuřim - HK Ivančice Muži 2.liga
Ne 25.11. 13:00 SK Kuřim - HK Ivančice Dorost 2.liga
Ne 25.11. 15:00 SK Kuřim B - HK Ivančice B muži kraj.přebor
Ne 25.11. 8:30 SK Kuřim - HK Ivančice B Ml. Žáci
Ne 25.11. 10:00 SK Kuřim - HK Ivančice St. Žáci
Ne 25.11. 11:30 SK Kuřim - HK Ivančice A Ml. Žáci

 
So 1.12. 17:00 SK Kuřim - Sokol Sokolnice Muži 2.liga
So 1.12. 15:00 SK Kuřim - HC Přerov Dorost 2.liga
Ne 2.12. 9-13:00 Turnaj Mikulášská Mini



42      ZLOBICE ročník 19, číslo 11/ listopad

Sport - Fotbal

Jak se dařilo či 
nedařilo týmům FC 
Kuřim v říjnu

Muži
9. kolo KP mužů:

FC Sparta Brno – FC Kuřim A 4:1 (1:0)
Branky: Přichystal 3x, Skhurupii – 

Chlup

10. kolo KP mužů: 
FC Kuřim A – Framoz Rousínov 0:0

11. kolo KP mužů:
FK Mutěnice – FC Kuřim A 4:0 (1:0)

Branky:Koštuřík 2x, Závorka, Čepil M.

12.kolo KP mužů:
FK IE Znojmo – FC Kuřim 4:3 (2:1)

Branky: Procházka, Rolník, Samek, Vaší-
ček - Vavřík 2, Hanus

1. Blansko  14 10 2 2 35: 9 32 ( 11)
2. Rousínov  14 9 2 3 34: 19 29 ( 11)
3. Novosedly  14 8 2 4 28: 24 26 ( 2)
4. Bzenec   14 8 1 5 31: 14 25 ( 1)
5. Ráječko  14 8 0 6 25: 23 24 ( 6)
6. Mutěnice  14 7 2 5 29: 21 23 ( 5)
7. Sparta Brno  14 7 2 5 24: 23 23 ( 5)
8. Bosonohy  14 5 6 3 23: 20 21 ( 0)
9. Ivančice  14 5 5 4 24: 21 20 ( -4)
10. Mor.Krumlov  14 6 2 6 19: 20 20 ( -4)
11. Kyjov   14 5 2 7 17: 20 17 ( -4)
12. IE Znojmo  14 5 1 8 21: 27 16 ( -5)
13. Boskovice  14 4 3 7 23: 33 15 ( -3)
14. Rajhrad  14 4 1 9 17: 32 13 (-11)
15. Kuřim  14 2 2 10 16: 35 8 (-10)
16. Podivín  14 1 3 10 13: 38 6 (-18)

Střelci FC Kuřim: Vavřík Martin 6x, 
Chlup Tomáš 3x, Hanus Jakub 3x, Bílý Robert, 
Karásek Jan, Skoumal Tomáš, Stehlílk Roman

Muži B
9. kolo IV. třídy mužů: 

TJ Sokol Chudčice – FC Kuřim B 1:1 (1:0)
Branky: Hradský – Vítek

10. kolo IV. třídy mužů: 
FC Kuřim B – FC Říčany B 3:2 (1:1)

Branky: Š.Šnyrch, Trtílek, Vítek – Antl, 
Horváth

11. kolo IV. třídy mužů:
Sokol Vysoké Popovice – FC Kuřim B 

3:5 (0:4)
Branky: Bravenec 2x, Loucký – Trtílek 

3x, Vítek, Smíšek 

12. kolo IV. třídy mužů:
FC Kuřim B – TJ Domašov/Říčky B 5:0 

(1:0)
Branky: Malásek J. 2x, Trtílek, Smíšek, 

Fryčka

1. Kuřim B  12 11 1 0 55:12 34 ( 13)
2. Lukovany  12   8   2 2 47: 24 26 ( 8)
3. Domašov  12   8   1 3 43: 19 25 ( 4)

4. Vys. Popovice  12 7 2 3 54: 28 23 ( 8)
5. Mor. Knínice  12 6 2 4 35: 28 20 ( -1)
6. Říčany B  12 6 1 5 26: 23 19 ( 4)
7. Vev. Bítýška B  12 6 0 6 39: 36 18 ( 3)
8. Chudčice  12 5 3 4 31: 28 18 ( -3)
9. Zakřany B  12 4 2 6 35: 36 14 ( -7)
10. Čučice  12 4 1 7 31: 60 13 ( -2)
11. Ketkovice  12 4 0 8 24: 40 12 ( -6)
12. Zbraslav B  12 3 0 9 13: 44 9 ( -6)
13. Příbram  12 2 2 8 18: 42 8 (-13)
14. Domašov B  12 1 1 10 15: 46 4 (-11)

Střelci FC Kuřim B: Smíšek Martin 
7x,Trtílek Michal 7x, Vítek Zdeněk 6x, Malásek 
Jan 6x, Kovařík David 4x, Šenkýř Michal 4x, 
Fryčka Marek 3x, Řehoř David 3x, Skoumal To-
máš 3x, Šnyrch Šochruch 3x, Adday Adam 2x, 
Babák Dan 2x, Malásek Michal 2x, Trubiroha 
Aleš 2x,Klimeš Filip

Starší dorost
9. kolo KP st. dorostu: 

FC Starý Lískovec – FC Kuřim 1:5 (0:0)
Branky : Voborník - Kučera 2x, Stříž, 

Hanzl, Hájek

10. kolo KP st. dorostu: 
FC Kuřim – FC Řečkovice 9:1 (5:0)

Branky: Stříž 2x, L.Skoumal 2x, Hudec 
2x, Hájek 2x, Richtárik – Pospíšil

11. kolo KP st.dorostu:
SK Slatina – FC Kuřim 2:3 (0:2)

Branky: Leasure 2x - L.Skoumal 2x, 
vlastní

12. kolo KP st.dorostu:
FC 1919 Kyjov – FC Kuřim 3:0 (2:0)

Branky: Kůřil, Lunga, Šimeček

1. Bystrc   12 12 0 0 57: 12 36 ( 15)
2. Sn Brno  12 9 0 3 36: 22 27 ( 6)
3. Mutěnice  12 7 3 2 35: 16 24 ( 0)
4. Kuřim   12 8 0 4 34: 29 24 ( 9)
5. Slatina   12 6 4 2 29: 19 22 ( 7)
6. Mor.Krumlov  12 7 1 4 35: 30 22 ( 7)
7. Kyjov   12 6 2 4 26: 19 20 ( 2)
8. Křepice   12 5 1 6 24: 24 16 ( -5)
9. Kohoutovice  12 4 1 7 27: 29 13 ( -8)
10. Ivančice  12 3 1 8 18: 26 10 ( -5)
11. Svratka Brno  12 2 3 7 10: 23 9 (-12)
12. MS Brno  12 2 2 8 14: 37 8 (-10)
13. Řečkovice  12 2 1 9 13: 40 7 ( -5)
14. St. Lískovec  12 1 1 10 12: 44 4 (-11)

Střelci FC Kuřim: Stříž Boris 8x, Skou-
mal Lukáš 7x, Kučera Viktor 4x, Hájek Tomáš 
3x, Hanzl Martin 3x, Hudec David 3x,Hoch-
man Tomáš 2x, Doležal Petr, Juchelka Patrik, 
Richtárik Dan, 1x vlastní

Mladší dorost
9. kolo KP ml. dorostu: 

TJ Tatran Starý Lískovec – FC Kuřim 9:2 
(4:0)

Branky: Belák 3x, Lagron 3x, Vránek 2x, 
Mandelík - Holman, Obůrka

10. kolo KP ml.dorostu:
FC Kuřim – FC Řečkovice 0:5 (0:2)

Branky: Bartl 2x, Benakcha 2x, Ondra

11. kolo KP ml.dorostu:
SK Slatina – FC Kuřim 2:1 (0:1)

Branky: Fiala, Hofírek – Dudar

12. kolo KP ml.dorostu:
FC 1919 Kyjov- FC Kuřim 14:0 (6:0)

Branky: Čada 7x, Juřena 3x, Kamenický, 
Klimeš L., Svoboda, Čadílek

1. Sn Brno  12 10 1 1 45: 14 31 ( 10)
2. Svratka Brno  12 10 0 2 52: 12 30 ( 9)
3. Kohoutovice  12   9 1 2 31: 22 28 ( 7)
4. Bystrc   11   8 0 3 32: 13 24 ( 6)
5. St. Lískovec  12   7 1 4 45: 18 22 ( 7)
6. Mor.Krumlov  12   6 2 4 36: 25 20 ( 5)
7. Kyjov   12   5 2 5 40: 30 17 ( -1)
8. Mutěnice  12   4 2 6 27: 40 14 (-10)
9. Ivančice  12   3 3 6 17: 30 12 ( -3)
10. Slatina  12   3 2 7 14: 32 11 ( -4)
11. Řečkovice  11   2 3 6 16: 28 9 ( -3)
12. Kuřim  12  3 0 9 11: 57 9 ( -6)
13. Křepice  12   2 1 9       9: 26 7 (-14)
14. MS Brno  12   1 2 9 10: 38 5 (-13)

Střelci FC Kuřim: Kučera Viktor 6x, 
Holman Filip 2x, Dudar Bohdan, Obůrka Josef, 
Šimek Dan

Starší žáci
7. kolo I. třídy st. žáků: 

ČAFC Brno – FC Kuřim 0:1 (0:0)
Branka: Obůrka

8. kolo I. třídy st. žáků: 
FC Kuřim – SK Tuřany 8:0 (4:0)

Branky: Obůrka 2x, Šimek 2x, Holman, 
Mikel, Nevím, Škára

9. kolo I. třídy st. žáků:
SK Chrlice – FC Kuřim 3:6 (1:3)

Branky: Paták,Ryba, Zbořil – Trtílek 2x,-
Šimek 2x, Holman, Pitel

10. kolo I. třídy st. žáků:
SK Šlapanice – FC Kuřim 1:12

Branky: Kraus - Hýsek 4x, Holman 3x, 
Obůrka 2x, Puraska, Trtílek, Šimek

1. Slatina   10 9 1 0 29: 6 28 ( 10)
2. ČAFC 2011    9 8 0 1 52: 6 24 ( 12)
3. Kuřim   10 7 2 1 50: 17 23 ( 11)
4. Boskovice  10 6 2 2 39: 11 20 ( 5)
5. Svratka Brno B    9 5 1 3 29: 19 16 ( 1)
6. Řečkovice  10 5 0 5 31: 30 15 ( 0)
7. Slavkov     9 3 2 4 22: 14 11 ( -4)
8. Rousínov    9 3 0 6 32: 38 9 ( -6)
9. Tuřany     9 3 0 6 18: 43 9 ( -3)
10. Chrlice  10 2 1 7 20: 47 7 ( -5)
11. Rájec-Jestřebí  10 1 1 8 18: 66 4 (-14)
12. Šlapanice  11 1 0 10 6: 49 3 (-12)

Střelci FC Kuřim: Holman Filip 15x, 
Obůrka Josef 12x, Šimek Dan 8x,Hýsek Do-
minik 4x, Trtílek Lukáš 3x, Mikel Jiří, Morkus 
Jonáš, Nevím Tomáš,Paraska Mikuláš, Pánek 
Michal, Pitel Martin, Strouhal Tomáš, Škára 
Michal

Mladší žáci A
7. kolo I. třídy ml. žáků:

ČAFC Brno - FC Kuřim 3:8 (2:1)
Branky: Pitel 3x, Kazda 2x, Trtílek 2x, 

Dobiáš 
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Listopadová soutěžní utká-
ní FC Kuřim

Muži A:
13. FC Kuřim - FK SK Bosonohy 3.11.2012 

14.00 SO
16. FC Kuřim - Slovan Bzenec 10.11.2012 

14.00 SO

Muži B:
14. FC Vev. Bítýška – FC Kuřim 10.11.2012 

14:00 SO

Starší dorost:
13. FC Kuřim - FC Kohoutovice 3.112012 9.30 SO 
14. FC Kuřim - Dosta Bystrc 10.11.2012 9.30 SO

Mladší dorost:
13. FC Kuřim - FC Kohoutovice 3.112012 

11.45 SO 
14. FC Kuřim - Dosta Bystrc 10.11.2012 11.45 

SO

Starší žáci:
11. FC Kuřim – MKZ Rájec 4.11.2012 9.00 NE

Mladší žáci A:
11. FC Kuřim – MKZ Rájec 4.11.2012 10.45 NE

Mladší žáci B,C, starší přípravka a mladší 
přípravka:

Konec soutěžní sezony, halové turnaje.
Více na www.fckurim.cz

8. kolo I. třídy ml. žáků:
FC Kuřim - Tuřany 4:0

Branky: Šťastný 2x, Musil , vlastní

9. kolo I. třídy ml. žáků:
SK Chrlice – FC Kuřim 1:15 (0:11)

Branky: Čamrda – Dobiáš 4x, Trtílek 4x, 
Dančák 3x, Morkus M. 3x, Musil

10. kolo I. třídy ml. žáků:
SK Šlapanice – FC Kuřim 2:11

Branky: Daňhel, Jucha - Trtílek 4, Hýsek 
3, Dobiáš, Morkus M., Musil, Pitel

1. Kuřim   10 10 0 0 83:13 30 ( 18)
2. Svratka Brno B  10 8 0 2 29: 24 24 ( 6)
3. Boskovice  10 7 0 3 69: 32 21 ( 6)
4. Řečkovice  11 6 2 3 41: 35 20 ( 5)
5. ČAFC 2011    9 5 1 3 49: 21 16 ( 4)
6. Tuřany     9 5 0 4 33: 19 15 ( 3)
7. Šlapanice  11 3 1 7 21: 54 10 ( -5)
8. Chrlice   10 3 1 6 24: 60 10 ( -2)
9. Rousínov    9 3 0 6 19: 37 9 ( -6)
10. Slatina  10 2 1 7 24: 40 7 (-11)
11. Slavkov    9 2 0 7 18: 50 6 ( -9)
12. Rájec-Jestřebí  10 1 2 7 18: 43 5 (-13)

Střelci FC Kuřim: Trtílek Lukáš 18x, 
Dobiáš Adam 14x, Pitel Martin 11x, Dančák 
Jakub 8x, Morkus Jonáš 7x, Morkus Matěj 7x, 
Šťastný Lukáš 6x, Hýsek Dominik 4x, Musil To-
máš 3x,Kazda Jan 2x, Antoňů Michal, Vašíček 
Šimon, 1x vlastní

Mladší žáci B
7. kolo OP ml. žáků: 

Sokol Dolní Loučky – FC Kuřim B 1:5 
(1:2)

Branky: Soukup – Al –Dury, Hajsler, Pe-
řina O., Zabadal K., Šťastný

8. kolo OP ml. žáků: 
FC Veverská Bítýška – FC Kuřim B 0:7 

(0:3)
Branky: Zabadal K. 2x, Antoňů , Vašíček, 

Hruška, Hajsler, Šťastný

9. kolo OP ml. žáků:
FC Kuřim B – Sokol JAPO Střelice 2:4 

(1:1)
Branky: Šťastný 2x – Eden 3x, Barša

10. kolo OP ml. žáků:
TJ Oslavany – FC Kuřim C 0:18 (0:11)

Branky: Kulibaba 3 x, Pitel 3x, Zavřel J. 
3x, Šťastný 3x, Fila 2x, Hajsler 2x, Antoňů, Pe-
řina O.

1. Kuřim B  10 9 0 1 72: 15 27 ( 12)
2. Kuřim C  10 9 0 1 63: 8 27 ( 12)
3. Střelice   10 6 0 4 36: 35 18 ( 3)
4. Čebín   10 6 0 4 37: 37 18 ( 3)
5. Domašov  10 5 0 5 31: 30 15 ( 0)
6. Vev. Bítýška  10 3 0 7 15: 40 9 ( -6)
7. Dolní Loučky  10 2 0 8 10: 41 6 ( -9)
8. Oslavany  10 0 0 10 9: 67 0 (-15)

Střelci FC Kuřim B: Šťastný Lukáš 16x, 
Hajsler Martin 11x, Antoňů Michal 8x, Kuliba-
ba Leonid 7x, Hruška Martin 6x, Vašíček Šimon 
6x, Zabadal Kryštof 4x, Zavřel Jakub 4x, Pitel 
Martin 3x,Fila Lukáš 2x, Peřina Ondřej 2x, Al – 

Dury Sami, Dvořák David, 1x vlastní

Mladší žáci C
7. kolo OP ml. žáků:

FC Kuřim C - FC Čebín 10:0 (3:0)
Branky: Schlögl 3x , Vacula 3x, Laštůvka 

2x, Otřísal , Peňáz

8.kolo OP ml.žáků:
Sokol Dolní Loučky - FC Kuřim C 1:4 

(1:1)
Branky: Konečný – Sláma L. 2x, Laštův-

ka, Peňáz

9.kolo OP ml.žáků: 
FC Kuřim C – FC Veverská Bítýška 6:0 

(3:0)
Branky: Sláma L. 2x, Fila, Laštůvka, 

Pleskač, Vacula

10.kolo OP ml.žáků:
Sokol JAPO Střelice – FC Kuřim C 2:6 

(1:3)
Branky: Eden, Holešovský – Laštůvka 

2x,Hégr D., Schlögl, Sláma L., Vacula

Střelci FC Kuřim C: Vacula Jakub 14x, 
Laštůvka Jakub 13x,Sláma Lukáš 10x, Pleskač 
Matěj 8x, Schlögl Tomáš 8x, Hégr Dominik 3x, 
Otřísal Václav 2x, Peňáz Jan 2x,Adam Kříž, Ja-
kub Pělucha, Fila Lukáš 

Starší přípravka
7. kolo OP st. přípravek:

FC Kuřim – FC Ivančice B 3:8 (2:2)
Branky: Tomíček 2x, Hégr T. – Hledík 

3x, Šnepfenberg 2x, Kožnar Martin, Kožnar 
Marek, Novák

8. kolo OP st. přípravek:
AFK Tišnov A – FC Kuřim 15:2 (7:0)

Branky: Vlach 7x, Dvořák 3x, Schulz 2x, 
Horák, Krupka, Jonáš, vlastní – Toldy, Zabadal Š.

9. kolo OP st. přípravek:
FC Kuřim – Sokol JAPO Střelice 8:7 

(2:5)
Branky: Pleskač 2x, Schlögl 2x,Hégr 

T.,Tomíček, Valášek, vlastní

1. Tišnov A  10 9 0 1 107: 38 27 ( 12)
2. Ivančice A  10 8 1 1 120: 28 25 ( 10)
3. Střelice   10 5 1 4 75: 58   16 ( 1)
4. Ivančice B  10 5 1 4 59: 56   16 ( 1)
5. Rajhrad  10 4 0 6 76: 57   12 ( -3)
6. Kuřim     9 3 1 5 41: 62  10 ( -5)
7. Rosice   10 2 1 7 34:103    7 ( -8)
8. Zastávka    9 0 1 8 20:130     1 (-11)

Střelci FC Kuřim: Valášek David 9x, To-
míček Jakub 8x, Schlögl Tomáš 4x, Pleskač Ma-
těj 3x, Hégr Tadeáš 3x, Hégr Dominik 2x, Kato-
lický Aleš 2x, Laštůvka Jakub 2x, Toldy Matyáš 
2x, Fila Lukáš, Kokeš Nicolas, Kříž Adam , Va-
cula Jakub, Zabadal Šimon, vlastní

Mladší přípravka
7. kolo OP ml. přípravek:

AFK Tišnov – FC Kuřim 9:8 (6:2)
Branky: Dřevěný 5x, Srba 4x – Martínek 

4x, Vlček 2x, Kokeš, Sláma J.

8. kolo OP ml. přípravek:
FC Moravské Knínice – FC Kuřim 13:8 

(4:3)
Branky: Fabiánek 9x, Hanák 2x, Matyáš, 

Šipka – Deufner 3x, Neuman 2x, Gregor, Hraz-
děra, Sláma J.

9. kolo OP ml. přípravek:
FC Kuřim – Sokol Drásov 17:5 (11:3)

Branky: Sláma J. 8x, Martínek 6x, Neu-
man 2x, Zavřel – Hanák, Jež, Kellner, Ondruš-
ka, Šikula

10. kolo OP ml. přípravek:
FC Čebín – FC Kuřim 12:5 (6:4)

Branky: Doležel 5x, Kluska K. 3x, Krejsa 
2x, Kluska A., Koláček - Sláma J. 3x, Zavřel F. 2x

 1. Tišnov   10 10 0 0 170:25 30 (12)
2. Čebín   10 7 1 2 113: 45  22 ( 7)
3. Kuřim   10 7 0 3 115:60 21 ( 6)
4. Zastávka    9 4 1 4    57:58   13 (-2)
5. Vev.Bítýška    9 4 0 5    47:54   12 (-3)
6. Mor. Knínice  10 2 0 8    29:139   6 (-9)
7. Lažánky    9 2 0 7    26:108    6 (-6)
8. Drásov     9 1 0 8    27:95       3 (-9)

Střelci FC Kuřim: Sláma Jakub 39x, 
Martínek Šimon 37x, Zavřel Filip 8x, Paľkovič 
Michal 7x, Deufner Ondřej 6x, Neuman Daniel 
5x, Vyleťal Lukáš 3x, Gregor Jiří 2x, Tomášek 
Martin 2x, Vlček František 2x,Hrazděra Miro-
slav, Kaiser Tunde, Kokeš Nicolas, vlastní
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Šipky

PowerliftingKickbox

sport

Jedenáctý ročník odstartoval
V sobotu 20. 10. 2012 proběhl první turnaj série jedenáctého roč-

níku poháru o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaj se konal v Klu-
bu Pohoda Kuřim. Zúčastnilo se 14 hráčů. Rozhodčím byla, tak jako v 
minulých ročnících, Lenka Klašková. 

Výsledky turnaje č.1:
1. R. Skopal 10, 2. D. Malík 8, 3. P. Cimbálník 7, 4. T. Sehnal 6, 5. J. 

Kessner 5, A. Klaška ml. 5, 7. L. Klašková 4,  M. Beranec 4, 9. A. Klaška st. 
3, V. Smejkal 3, P. Dvořáček 3, M. Gotthans 3 atd.

Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 
(vchod ze dvora) v sobotu 10. 11. 2012 v 19:00hod.

David Hedbávný

KOSA CUP 2012 
„Otevřené mistrovství ČR“ – Praha  

V sobotu 13.10.2012 se v Praze konal další ročník tradičního tur-
naje Kosa Cup s podtitulem „Otevřené mistrovství ČR“. Tento již klasic-
ký turnaj v polokontaktních disciplínách kickboxu si nenechalo ujít 106 
závodníků, kteří se registrovali do více než 130 startů. Kromě českých 
závodníků se zúčastnili i bojovníci z Německa. Pořadatelé opět připravili 
2 výkonnostní kategorie pro disciplíny semicontact a lightcontact. Kro-
mě již ostřílených borců startujících v kategorii ELITE, měli začínající 
závodníci připravenu kategorii ZAČÁTEČNÍCI. Pořadatelé turnaje měli 
připraveny celkem 4 zápasiště tatami, z čehož jedno bylo osazeno elektro-
nickým skórovacím systémem. Zápasilo se formou tzv. „looser“ pavouka, 
takže pořádná porce zápasů tak byla zaručena. Nejobsazenější kategorií 
byl lightcontact začátečníků do 80 kg s úctyhodnými 22 závodníky. I další 
kategorie byly vesměs silně obsazeny, a k vidění bylo mnoho zajímavých 
zápasů. Na tatami předvedlo své umění hned několik reprezentantů ČR. 
Pěkné zápasy však byly k vidění i v začátečnických kategoriích. Nasazení 
mnoha borců bylo vysoké a je jen otázka času, kdy i oni rozšíří řady ka-
tegorií ELITE. 

 Z klubu TJ Infighting Moravské Knínice zápasil František Srnec, 
Honza Hlávka a Tomáš Houbal v light kontaktu. František Srnec nastou-
pil na dva zápasy a na body je prohrál. Honza Hlávka nastoupil ke třem 
zápasům - dvakrát prohrál a jednou vyhrál. Vzhledem k jejich prvním zá-
pasům podali super výkon a bojovali se ctí a pokorou. 

 Tomáš Houbal bojoval ve 4 zápasech a všechny vyhrál. Stal se 
tak mistrem ČR v light kontaktu ve váze do 80 kg !!!

Seznam zúčastněných týmů (v abecedním pořadí): BULLDOG‘S 
GYM Praha, EH Security, Kickbox Stochov, Kosagym Kadaň, Kosagym 
Praha, Kosagym Teplice, Panthers Fighters, SK Leon Most, SK Taekwon-
Do Most, SK VALDMANs GYM, SKS Arena Kladno, Soru Gym Chru-
dim, SPORT RELAX Děčín, Tiger Team, TJ Infighting M. Knínice, Wu-
shu Pelhřimov, Sensei Kampfsport Berlin (DE). 

L.Vojanec/ P.Vrtěna

Silový trojboj opět úspěšný
12. a 30. MS v silovém trojboji dorostenců a juniorů, Polsko-

Szczyrk 28. srpna - 2. září 
Polské město Szczyrk přivítalo 28. srpna 283 dorostenců a juniorů 

nominovaných na Mistrovství světa v silovém trojboji. V české výpravě, 
která měla pouze čtyři členy, byla Kuřim zastoupena 2x a to Lukášem 
Tkadlecem- juniorem a Pavlem Uhrem- dorostencem.

Lukáš startoval v pátek 31.8. ve váhové kategorii do 83 kg a to v nejvíce 
obsazené kategorii 19-ti závodníky. Dosáhl velmi pěkného sedmého místa s 
těmito výkony: dřep - 292,0 kg, benč- 210,0 kg, mrtvý tah - 260,0 kg. 

Druhého záři startoval v kategorii do 120 kg dorostenec Pavel 
Uher, který obsadil celkově páté místo. Na třetí místo mu chybělo pou-
hých 7,5 kg. Jeho výsledky: dřep- 277,5 kg, benč- 170,0 kg a na závěr per-
lička mrtvý tah 277,5 kg. V této disciplíně byl nejlepší, když porazil oba 
favorizované soutěžící z USA a získal zlatou medaili v této disciplíně.

Oběma našim zástupcům gratulujeme. Také je potřeba poděkovat 
Vladimíru Popovi, který na vlastní náklady jel s našimi soutěžícími jako 
osobní trenér.

18. Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen Itálie Terni od 
9. 8. – 11.8.  

Do Italského města Terni se sjelo devátého srpna nejlepších 109 
evropských benčařů, aby změřili své síly v této snad nejpopulárnější si-
lové soutěži. V české výpravě,která měla 7 mužů a dvě ženy nechyběl ani 
kuřimský Miloš Hýbl. Miloš startoval ve váhové kategorii do 93 kg, kde 
obsadil výkonem 235kg pěkné sedmé místo. Škoda třetího pokusu, kte-
rým se pokoušel o nový český rekord 252,5 kg, pokus mu ale rozhodčí v 
poměru 2:1 neuznali. Přesto Milošovi blahopřejeme.

Extraliga družstev v silovém trojboji, 15. 10. Svitavy
Bronzové medaile vybojovalo družstvo KST Kuřim v extralize 

družstev v silovém trojboji, když vynikajícím finišem odrazila nakonec 
nápor čtvrtého Nymburku „B“ a páté Jihlavy. 

1. Sokol Nymburk    3282,5kg       1936,50 bodů
2. Olympia Zlín         2972,5kg       1872,59 bodů
3. KST Kuřim            2905,5kg       1801,70 bodů
Pro klub je to opět další velký úspěch, kterým jsme jen potvrdili 

úspěšnost této sezóny. Siláci z Kuřimi nenastupovali do bojů jako favori-
té. Přední týmy aspirující na medaile byly nabity českými reprezentanty 
a špičkovými závodníky. Zejména Nymburk, který měl ve svém středu 
Milana Špingla, bronzového medailistu z mistrovství světa, jenž navzpíral 
1072 kg v trojboji. Za suverénním Nymburkem se umístíl  Zlín se ztrá-
tou  64 bodů. Kuřim vynikajícími výsledky v závěrečné disciplíně porazila 
Nymburk „B“ o pouhých 1,31 bodu a pátou Jihlavu o 1,47 bodu! 

Velký podíl na úspěchu mají zejména Vladimír Pop, který nazvedal 
v trojboji 820 kg (dřep 320 kg, benč 220 kg, mrtvý tah 280 kg) a Pavel 
Župka (trojboj 782,5 kg, dřep 290, benč 205 a mrtvý tah 287,5kg). Na 
týmovém úspěchu se dál podíleli Jakub Koten a Tomáš Šmíd. 

Dá se předpokládat,že se v této sezóně v extralize opět bez problé-
mů udržíme. Ještě jednou všem soutěžícím gratulujeme.
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Kuřimská běžecká liga 
Kuřimská hodinovka, 12-minutovka a 8-mi-
nutovka

Kuřimská hodinovka, 8-minutovka a 12-minutovka se letos konala 
v sobotu 20. 10. za velmi teplého počasí. Zima tedy nikomu nebyla, spíš 
při hodinovce museli běžci zvolit pomalejší tempo, protože teplo opravdu 
ubíralo síly.

Dětí dorazilo na závody celkem 33, 17 mladších běželo 8-minu-
tovku a 16 starších pak 12-minutovku. A právě při běhu na 12 minut se 
dvěma chlapcům podařilo překonat stávající traťový rekord a poprvé 
na těchto kuřimských závodech překonat vzdálenost 3 km! Dokázal to 
Adam Hladký z Moravské Slávie Brno a Tomáš Votýpka z místního od-
dílu AK Kuřim.

Dospělých závodníků na hodinový běh dorazilo 52, několik z nich 
tady bylo poprvé, ale dorazili i pravidelní účastníci z Kuřimi, Tišnova i 
Brna, kteří pamatují počátky tohoto závodu před více, než 30 lety. Výkon 
nejlepšího Jakuba Skalky byl letos necelých 16km, nebýt tak teplého po-
časí, možná by hranice 16 km byla pokořena.

Před posledním závodem poháru KBL jsou velmi těsné rozdíly ve 
výsledcích v některých kategoriích. Proto bude letošní poslední závod 
velmi zajímavý a napínavý. Pojďme se podívat na možnosti, které se na-
bízejí: 

V kategorii žen je o 1. a 2. místě prakticky rozhodnuto. Na 3. místo 
ale může mít zálusk v podstatě kdokoli, kdo běžel již 1 nebo 2 závody a 
přijede na poslední závod.

Podobná situace je u žen nad 45 let. Kategorie 35-44 let má asi 
celkem jasno, půjde jen o kosmetické úpravy v bodovém hodnocení.

V nejmladší mužské kategorii jde asi hlavně o to, jestli na poslední 
závod dorazí fenomenální Jakub Skalka a Martin Pohanka, který když do-
razí, tak pravděpodobně dosáhne na jeden z pohárů pro letošní rok. 

V kategorii mužů 40-49 let půjde o boj o 2. a 3. místo, v podstatě 
přímý souboj rozhodne mezi Liborem Konečným a Jaroslavem Kropáč-
kem.

Padesátníci již asi mají jasno, šedesátníci na prvních dvou místech 
taky. Jestli se bude rozdávat i pohár pro třetího, se uvidí, až podle toho, 
kolik šedesátníků dorazí na poslední závod. 

Velká neznámá se týká i dětských, potažmo lidových závodů. Tam 
jde většinou o to, zda děti příjdou na dostatečný počet závodů během 
roku. Proto kdo příjde na poslední závod, velmi tím zvyšuje své šance na 
pěkné umístění v celkovém hodnocení poháru Kuřimské běžecké ligy.

Posledním závodem letošního ročníku Kuřimské běžecké ligy 
bude Běh na Babí lom, v neděli 4. 11. na Podlesí. Proběhne zároveň slav-
nostní vyhlášení výsledků celého ročníku.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky – dospělí:
Ženy do 34 let: 1. Tereza Procházková Ořechov 1990 12702, 2. 

Lenka Vejrostová Brno 1985 8783, 3. Kristýna Diatková Ekol Team 1994 
8570, 4. Denisa Krestová Zetor Brno 1994 8415

Ženy od 35 do 44 let: 1. Lucie Novotná Brno 1975 12226, 2. Ali-
ce Studničková Brno 1970 12137, 3. Helena Soldánová Rousínov 1972 
10965, 4. Alice Votýpková Kuřim 1971 10680, 5. Simona Nečasová Ku-
řim 1969 10242, 6. Věra Boudníková Blansko 1975 8525

Ženy nad 45 let včetně: 1. Lenka Slabáková AK Olymp Brno 
1966 11019, 2. Iva Zitová AC Mor. Slávia 1959 10602

Muži do 39 let: 1. Jakub Skalka Loko Trutnov 1991 15652, 2. On-
dřej Strnad Brno - Medlánky 1980 15147, 3. Rudolf Matulka Kohoutovi-
ce 1993 14742, 4. Pavel Hověžák AC Mor. Slávia 1975 14201, 5. Michael 
Lapčík Brno 1988 13558, 6. Luděk Chini AC Kloboučky 1974 13499, 7. 
Pavel Polák Team Nutrilite 1981 13351, 8. Aleš Sikora TJ Slovan Podlesí 
1973 13330, 9. Vít Sikora TJ Slovan Podlesí 1995 13155, 10. Karel Ha-
louzka Javorníky 1973 13057, 11. Marek Konečný Kuřim 1996 12776, 
12. Petr Sedlák Brno 1977 9860, 13. Vojtěch Lapčík Brno 1994 5200

Muži od 40 do 49 let: 1. Radek Dočkal Rila team Brno 1966 
14895, 2. Jaroslav Kropáček Brno 1970 14115, 3. Ronald Barták Kuřim 
1965 13458, 4. Libor Konečný Kuřim 1971 13174, 5. Petr Novotný Ku-
řim 1965 13166, 6. Vilém Strakoš SK Fuga 1969 13146, 7. Jaromír Marek 
Brno 1964 12731, 8. Roman Kresta Zetor Brno 1965 12231, 9. Martin 

Jaskulka Kuřim 1968 11600
Muži od 50 do 59 let: 1. Martin Skyba Dino sport Ivančice 1962 

14194, 2. Miroslav Nosek AC Mor. Slávia 1955 13929, 3. Luboš Prudek 
Kuřim 1961 13236, 4. Karel Zourek Bedřichovice 1959 13168, 5. Bořivoj 
Chromý Kontest Tišnov 1953 12628, 6. Vladimír Volavý AC Mor. Slávia 
1955 12488, 7. Miloš Frýba Kontest Tišnov 1955 12345, 8. Josef Kunc 
LRS Vyškov 1960 12277, 9. Libor Novotný Kuřim 1961 12029, 10. Ka-
rel David LRS Vyškov 1961 11870, 11. Luděk Helán Moravské Knínice 
1959 11095, 12. Lubomír Liška Kuřim 1955 9777

Muži od 60 do 69 let: 1. Aleš Stráník Blansko 1950 12099, 2. Vla-
dimír Cetkovský ARC Brno 1945 10936, 3. Karel Fuksa AC Mor. Slávia 
1946 10572, 4. Aleš Vejrosta Brno 1947 8653, 5. Jaroslav Mrkos Kuřim 
1950 8162

Muži nad 70 let včetně: 1. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 
9800

Děti – 12-minutovka:
Dívky 10-11 let: 1. Adéla Koláčková AK Kuřim 2001 2881, 2. 

Barbora Prochová AC Mor. Slávia 2001 2708, 3. Daniela Kropáčková 
Brno 2001 2667

Chlapci 10-11 let: 1. Kryštof Šípek VSK Uni Brno 2002 2987, 
2. Jakub Stibal AK Kuřim 2001 2927, 3. Vojtěch Zhoř AK Tišnov 2001 
2806, 4. Adrian Horvát AK Tišnov 2001 2276

Dívky 12-13 let: 1. Markéta Havlátová AK Tišnov 2000 2819, 2. 
Jana Soldánová AHA Vyškov 1999 2714

Chlapci 12-13 let: 1. Adam Hladký AC Mor. Slávia 2000 3029TR, 
2. Ondřej Jahoda Jiskra V.Bitýška 2000 2885, 3. Martin Votýpka AK Ku-
řim 2000 2873, 4. Jan Blatný AC Mor. Slávia 1999 2726, 5. Adam Prudek 
AK Kuřim 1999 2675, 6. Milan Haban AK Tišnov 2000 2140

Děti – 8-minutovka:
Dívky 7 let a méně: 1. Eliška Konečná Kuřim 2005 1614, 2. Lucie 

Babáková AK Tišnov 2005 1445, 3. Sabina Tesaříková AK Tišnov 2005 
1379, 4. Klára Svobodová Kuřim 2006 1378, 5. Klára Cacková Caca Tým 
Tišnov 2007 1356, 6. Barbora Blatná Jinačovice 2006 1059, 7. Libuše 
Černá AK Tišnov 2008 405

Chlapci 7 let a méně: 1. Ondřej Cacek Caca tým Tišnov 2005 
1651, 2. Ondřej Černý AK Tišnov 2005 1531, 3. Roman Budaj AK Tiš-
nov 2006 1529, 4. Martin Šír Brno 2008 869

Dívky 8-9 let: 1. Zuzana Pazourková AK Kuřim 2003 1758, 2. 
Sára Horvátová AK Tišnov 2003 1260

Chlapci 8-9 let: 1. Šimon Jelínek Kuřim 2004 1671, 2. Jonáš Ko-
nečný AK Kuřim 2003 1622, 3. Alexandr Havlík Kuřim 2003 1613, 4. 
Martin Hubel AC Mor. Slávia 2003 1594

AS

Příští, prosincové číslo Zlobice vyjde v pátek 7. prosince 
2012. 

Uzávěrka je v pátek 29. listopadu 2012, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 1. prosince.
Prosím o dodržení termínů.
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sport - Atletika

Dětský atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 4.10. proběhl na stadionu v Kuřimi atletický čtyřboj pro 

děti. Počasí bylo příjemné, proto i účast byla vysoká. Na závody dorazilo 
64 dětí, tradičně nejvíce bylo těch nejmenších. Byly rozděleny do 10 ka-
tegorií a změřily síly ve čtyřech disciplínách – 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. Ale 
přijelo i hodně dětí z Tišnova.

Výsledky závodu:
Ročník 2005 a mladší dívky ( Jméno škola/oddíl 60m skok z 

místa hod míčkem 200m): 1. Eliška Konečná Komenského 10,9 158 15,6 
38,0, 2. Kristýna Podlucká Jungmannova 11 143 12 42,0, 3. Linda Něm-
cová AK Tišnov 11,9 143 13,2 45,0, 4. Lída Hlucháňová Jungmannova 
12,3 124 11,6 43,0, 4. Lucie Babáková AK Tišnov 12,5 137 10,2 44,0, 6. 
Adéla Martinková Komenského 13 140 7,6 47,0, 7. Iva Odehnalová AK 
Tišnov 12,2 131 6,9 46,0, 8. Anička Vacková Komenského 12,6 136 7,4 
48,0, 9. Bára Fialová MŠ 13,0 132 10,5 51,0, 10. Kamila Kollarčíková MŠ 
12,9 119 7,6 48,0, 11. Sára Kollarčíková MŠ 19,4 99 3,4 78,0, 12. Linda 
Čížková MŠ 18,9 74 3,3 79,0, 13. Michaela Lochmannová MŠ 29,0 83 2 

Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m skok z místa míček 200m): 
1. Ondřej Cacek AK Tišnov 11,7 151 11 45,0, 2. Matyáš Rozman Ko-
menského 13 133 14,6 52,0, 3. Vojtěch Ondráček AK Tišnov 13 115 10,9 
50,0, 4. Štěpán Gavanda Komenského 13,3 123 8,1 49,0, 5. Michal Svo-
boda MŠ 14,2 125 8,8 54,0, 6. Šimon Tajovský MŠ 13,9 119 6 50,0, 7. 
Jan Šťastný MŠ 14,5 118 9 60,0, 8. Jan Čížek MŠ 13,8 110 6,6 55,0, 9. 
Čeněk Hlucháň MŠ 13,7 104 5,3 56,0, 10. Ondřej Zdráhal MŠ 15,1 98 
7,4 57,0, 11. Michael Badin MŠ 23 58 8,2 87,0, 12. Tadeáš Hanyk MŠ 19 
88 3,7 85,0

Ročník 2003 – 2004 dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka mí-
ček 400m): 1. Michaela Skoumalová Lipůvka 10,6 304 22 1:19,0, 2. Zu-
zana Pazourková Tyršova 10,5 335 13,4 1:26,0, 3. Kateřina Valentová AK 
Tišnov 11,6 266 14,6 1:52,0, 4. Kateřina Svobodová Jungmannova 12,9 
200 9,6 1:57,0

 Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Jonáš 
Konečný Tyršova 10,4 293 25 1:31,4, 2. František Vlček Jungmannova 
10,6 339 32 1:32,7, 3. Šimon Řehka Jungmannova 10,2 281 27 1:33,1, 4. 
Jan Dočkal Jungmannka 10,5 262 22 1:27,7, 4. Jakub Tomíček Jungman-
nova 11,0 280 25 1:30,9, 6. Kryštof Klimeš AK Tišnov 11,3 254 17 1:32,9, 
7. Vojtěch Hora Tyršova 12,0 247 21 1:39,8, 8. Jakub Matula Jungmanno-
va 11,7 241 20 1:41,4, 9. Radek Havlát AK Tišnov 12,7 222 16 1:43,9

Ročník 2001-2002 dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 
400m): 1. Adéla Koláčková Jungmannova 9,5 336 25 1:15,6, 2. Eva Foj-
tíková Jungmannova 10,5 308 14 1:27,7, 3. Pavlína Odehnalová Tyršova 
10,8 314 16 1:28,2, 4. Anna Ryšavá Kuřim 11,2 268 24,5 1:28,0, 5. Adéla 
Sáblíková AK Tišnov 10,8 271 15,5 1:37,6, 6. Michaela Blažková Jung-
mannova 10,6 0 13 1:43,6

 Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Voj-
těch Zhoř AK Tišnov 9,3 387 41 1:14,3, 2. Jakub Stibal Česká 10,2 370 
44 1:20,0, 3. Filip Drhlík AK Tišnov 9,8 376 35 1:28,9, 4. Michal Mo-
ravec Tyršova 10,2 289 40 1:26,0, 5. Tomáš Rozman Tyršova 10,5 333 
35 1:37,6, 6. Filip Mísař AK Tišnov 10,7 290 28 1:32,2, 7. Matěj Pleskač 
Jungmannova 10,8 268 25 1:26,3, 8. Jáchym Badin Tyršova 12,5 253 18 
1:56,4

Ročník 1999 – 2000 dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka mí-
ček 800m): 1. Markéta Havlátová AK Tišnov 9,4 345 32 3:02,6, 2. Ště-
pánka Badinová Tyršova 9,8 365 32 3:32,5, 3. Petra Pikulová Kuřim 0 384 
0 3:06,0, 4. Kristýna Slavíková Tyršova 10,0 319 19,5 3:17,2, 5. Zdenka 
Parasková Jungmannova 11,2 310 21 3:53,6

Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 800m): 1. Petr 
Havlát AK Tišnov 9,4 381 37 3:02,0, 2. Tomáš Kubíček AK Tišnov 9,8 
361 42 3:06,6, 3. Martin Votýpka Kuřim 10,5 359 30,5 3:02,9, 4. Jan Jícha 
AK Tišnov 10,1 325 24 3:21,0

 Ročník 1998 – 1997 chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka 
míček 800m): 1. Filip Moravec Tyršova 8,3 465 63 3:09,0, 2. Jan Kopečný 
AK Tišnov 8,4 480 52 3:10,9, 3. Jan Badin Tyršova 9,6 371 29 3:00,0

AS

Vlastimil Šafařík mistrem 
světa v powerliftingu

Ve dnech 17 – 22. září proběhlo ve slovenském Bardějově mistrov-
ství světa v silovém trojboji (powerliftingu) federace GPC. Soutěže se 
účastnilo celkem 515 závodníků všech věkových a váhových kategorií z 
26 zemí světa. Na tomto šampionátu dosáhl významného úspěchu tepr-
ve čtrnáctiletý reprezentant ČR , kuřimský rodák, Vlastimil Šafařík když 
zvítězil v kategorii dorostu (13-15 let) při tělesné váze 62,5 kg a získal 
tak titul mistra světa. Současně vytvořil výkonem 275 kg v trojboji nový 
světový rekord, kterým překonal dosavadní rekord 

Kanaďana J. Kalyana o 5 kilogramů.. Nebýt neuznaných třetích 
pokusů v benchpressu a pozvedu, mohl být celkový trojboj ještě výrazně 
vyšší.

 Výkony v jednotlivých disciplínách byly: dřep 107,5 kg, tlak (ben-
chpress) 60 kg, pozved 107,5 kg. Vlastík soutěžil v kategorii „RAW“ tzn. 
bez použití speciálních superdresů a bandáží a byl věkově vůbec nejmlad-
ším účastníkem celého mistrovství (dva dny před závody oslavil svoje čtr-
nácté narozeniny). Jeho výkon je o to cennější, že celý závod absolvoval 
silně nachlazený, s nastupující virózou a horečkou.

Ziskem titulu mistra světa, kterému předcházelo ještě vítězství na 
MČR a ME, završil tak svoji letošní, stoprocentně úspěšnou, soutěžní se-
zónu.

Vlastimil se powerliftingu věnuje teprve druhým rokem, trénuje 
převážně v domácí posilovně ve svém bydlišti v Letovicích, pod vedením 
svého otce, čs. reprezentanta, trojnásobného mistra ČR a mistra Evropy v 
powerliftingu. Jinak je členem klubu powerliftigu Podivín, pod vedením 
stále aktivního závodníka a pořadatele soutěží pana Vladimíra Svobody.

Vlastík, vzhledem ke svému věku, může v nejnižší věkové skupině 
startovat ještě i příští rok. Proto můžeme očekávat další zlepšení a případ-
ně i posunutí hodnot dosavadních rekordů.

Vzhledem k tomu, že powerlifting není olympijský sport, musí si 
prakticky všichni závodníci hradit veškeré výdaje spjaté se soutěžením z 
vlastní kapsy. Ale tak už v dnešní době v tomto a podobných „malých“ 
sportech chodí.

Powerlifting

Dřep se 107,5 kg.



Placená inzerce



Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné pro Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost další-
ho studia Charakteristika oboru Optimální průměr 

ze ZŠ  

Informační technologie  
18-20-M/01 

elektronické počítačové systémy  do 2,20  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ  

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do 
oblasti informačních technologií.  

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická administrativa  do 2,40  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem z ob-
lasti strojírenství. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

číslicově řízené stroje   do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou 
přípravou. Programování CNC strojů. 

Mechanik seřizovač  
23-45-L/01  do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 

VŠ 
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou pří-
pravou. Programování CNC strojů. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

23-51-H/01   do 3,20  není 
nástavbové 

studium zakon-
čené MZ  

Tříletý obor zaměřený na montáž strojů a zařízení a ruční 
kovodělné práce.  

Obráběč kovů  
23-56-H/01   do 3,20  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ  
Tříletý obor zahrnující práce na soustruzích, frézkách, 
bruskách a dalších strojích.  

Elektrikář 

 26-51-H/02 
silnoproud   do 3,00  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů 
a zařízení. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Kuřim, s.r.o. nabízí tyto obory vzdělání: 

  

www.zamekkurim.czwww.zamekkurim.cz  
V prvním roce státních maturit byl u nás neúspěšný jen jeden student. Naše celková úspěšnost byla 98,2%. 
V České republice byla  průměrná úspěšnost středních škol 89,8%. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři 

fyzické osoby. tel.: 541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48  

  

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
Provozní elektrotechnika 

26-41-L/52  vyučení v 
oboru 

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

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy elektro-
technických učebních oborů. 

Provozní technika 
23-43-L/51  0 - 500 Kč (denní) 

1000 Kč (dálkové) 
VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy strojíren-
ských a příbuzných učebních oborů. 

vyučení v 
oboru 

  

  

Zveme Vás na návštěvu školy ve dnech 3., 4. a 5. 12. 2012 (Út—Čt) od 8:00 do 18:00.  
Nebo po telefonické domluvě (tel.: 541 231 038) kdykoliv.  


