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PŘEHLED KUŘIMSKÝCH MÉDIÍ 

k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě Kuřimi 
 

1. 

 

Plakátovací plochy po městě 
- zajišťuje Společenské a kulturní centrum Kuřim 
- ceník a termíny výlepu na www.kulturakurim.cz 

 

Petra Vrtíková 
vrtikova@kdkurim.cz 
702 250 914 

2. 

 

KAM V KUŘIMI - KULTURA  
- program kulturních a společenských akcí ve městě 
Kuřimi 

- plakáty s programem akcí „KAM v Kuřimi“ jsou umístěny 
na plakátovacích plochách a ve Zlobici nebo na tzv. 
horizontech na sloupech veřejného osvětlení 
 

 
Eliška Špačková 
kultura@kdkurim.cz 
774 019 425 
 

3. 

 

KAM V KUŘIMI - SPORT  
- sportovní pozvánky na akce konané ve městě Kuřimi 
s měsíční periodicitou 

- plakáty s programem akcí „KAM v Kuřimi“ jsou umístěny 
zejména na plakátovacích plochách a ve Zlobicí nebo 
na tzv. horizontech na sloupech veřejného osvětlení 

 

Petr Ondrášek 
ondrasek@kurim.cz 
775 712 716 
 

4. Hlášení městského rozhlasu 

 

podatelna Městského úřadu Kuřim 
posta@kurim.cz 
541 422 311 
 

5. 
 

AKTUALITY a KALENDÁŘ AKCÍ na www.kurim.cz  
 

Šmahelová Soňa  
smahelova@kurim.cz 

6. 

 

Facebook města Kuřimi  
- www.facebook.com/Kurim 
 

Šmahelová Soňa  
smahelova@kurim.cz 

7. 

Přenosná reklamní zařízení  
- např. áčka s plakáty, venkovní roll-up, beach flag apod.  
- řeší se jako zábor veřejného prostranství  

 

zábory veřejného prostranství pro akce: 
vedoucí Finančního odboru MěÚ Kuřim, 
777 363 600 
krátkodobé pronájmy: řeší se 
samostatně s vlastníkem pozemku či 
objektu (např. u nádraží SŽDC) 
 

8. 
ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí 
- ceník a termíny na www.zamekkurim.cz  

 

pozvánky, články, zpravodajství: 
vojtech.novotny@zamekkurim.cz 
Novotný Vojtěch – 541 231 038 
inzerce: zlobice@zamekkurim.cz 
541 231 038  
 

9. 

 

Reklama na sloupech veřejného osvětlení  
- navigační tabule, plakáty A1 v nosičích (tzv. horizonty), 
jiný způsob uchycení (viz. např. cirkusy) 
  

Reakce, s.r.o.  
Životský Jiří 
reakcesro@reakcesro.cz 
776 886 526 

10. 

 

Informační kanál města Kuřimi  
- informační kanál a reklamní blok 
- www.kurimskymagazin.cz/reklama 

 

Novák Alexandr  
kurimskymagazin@seznam.cz   
604 167 376 

11. 

 

Kabelová televize KOTVA KA  
- soukromý televizní kanál kabelové televize (komerční i 
nekomerční sdělení) www.ikotva.cz 

 

Kadlec Aleš 
kadlec-kotva@volny.cz  
774 303 343 
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12. 
Městská zábradlí podél silnic II. třídy  
– na instalaci reklamních bannerů dle ceníku 

Alena Janoušková  
janouskova@kurim.cz 
777 363 605 

13. 
Roznos letáků do domovních schránek  
- různí dodavatelé, distribuční společnosti  

mj. Česká pošta Kuřim 
Legionářská 334 
541 230 187 

14. 
Nástěnka ve vestibulu Městského úřadu Kuřim  
– jen nekomerční sdělení a pozvánky na akce 

podatelna Městského úřadu Kuřim 
posta@kurim.cz 
541 422 311 

15. 

 

Wellness Kuřim  
– plakátky, letáky, jiné reklamy v prostorách Wellness 
Kuřim (po domluvě – možnost partnerství akce) 
 

Sojka Jan 
sojka@wellnesskurim.cz 
734 346 450 

16. 

 

Školská zařízení vhodná k propagaci akcí pro děti: 
Vždy po předchozí domluvě s ředitelem školy.  
 

a) ZŠ Jungmannova (školní rozhlas, nástěnky)   mach@zskj.cz 

b) ZŠ Tyršova (školní rozhlas, nástěnky)  skola@tyrsovkakurim.cz 

c) MŠ Kuřim (nástěnky) novotna@mskurim.cz 

d) SOŠ a SOU Kuřim  skola@zamekkurim.cz 

17. 
Městské nástěnky  

- - k pronájmu  

Alena Janoušková  
janouskova@kurim.cz 
777 363 605 

18. 

 

Tišnovsko – Kuřimsko 
- Inzertně-informační tištěný měsíčník 
 

www.tisnov.info 
725 711 500 

 
Aktualizováno dne:   9.12.2020 
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