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Výstavba prodloužení podchodu zahájena

Byl v Kuřimi prezident?

V pondělí 14. října 2013 byla slavnost-
ně zahájena výstavba Prodloužení podchodu 
železniční stanice Kuřim. Zahájení se spo-
lu se zástupci města Kuřimi zúčastnil také 
hejtman Jihomoravského kraje a zástupci 
realizátora stavby, Českých drah a Správy že-
lezniční dopravní cesty.

Stavba, která je v podstatě prodloužením 
stávajícího podchodu do severní části Kuřimi, 
který v současnosti končí východem na III. ná-
stupiště, bude uvedena do provozu v červenci 
2014. Vstup do podchodu bude bezbariérový z 
ulice Dr. Vališe a prodloužení tunelu měří při-
bližně 10 m.

Na veřejnou zakázku s názvem Bezbari-
érové zpřístupnění pochodu železniční stanice 
Kuřim bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém 
zvítězila nabídka Sdružení Pochod – železnič-
ní stanice Kuřim, HABAU CZ s.r.o. a Held & 
France Baugessellschaft m.b.H. se sídlem v Čes-
kých Budějovicích za vysoutěženou cenu 11,8 
milionu korun vč. DPH. Dotace na stavbu má 
činit přibližně 10, 2 milionu korun. 

Podchod se bude stavět pod kolejemi 
č. 4 a č. 6, které jsou obslužné, takže není na 
nich osobní doprava, omezení osobní dopravy 
nebude žádné, město v rámci zakázky platí cca 
1,5 milionu za újmu Správě železniční dopravní 
cesty za výluku pouze na těchto kolejích (posu-
nují se tam vagóny, jezdí tam nákladní doprava 

a vlastní obsluha železnice), výluky na těchto 
kolejích budou po dobu třech měsíců, po tuto 
dobu musí dodavatel stavby vybudovat tunel 
podchodu (stavebně se jedná o most) a všech-
ny práce, aby mohly být koleje 4 a 6 vráceny do 
provozu. Dalšího půl roku bude běžet zkušební 

provoz, zda je stavba v pořádku. V průběhu zku-
šebního provozu budou postupně dokončeny 
ostatní práce na podchodu. Termín dokončení 
stavby je naplánován na červenec 2014.

Soňa Šmahelová

Mám na mysli prezidenta republiky, 
protože v České republice je tolik prezidentů, 
že když si člověk uplivne, tak má obavu, aby 
nějakého nezasáhl. Prezident republiky Miloš 
Zeman prý ve čtvrtek 26. 9. 2013 navštívil Ku-
řim. Kdybych neměl nadstandardní informační 
styky (s kým nebudu psát), tak bych se to ani 
nedověděl. Co věděli ostatní občané, nevím. In-
formace o návštěvě prezidentů jsou určitě přís-
ně tajné, protože, co kdyby na prezidenta někdo 
podnikl atentát a zrovna v Kuřimi. To bychom 
se proslavili na věčné časy. Zatím Kuřim prosla-
vují jen kauzy s týráním dětí, prý odposlechy na 
úřadě, trestní oznámení na prvního místosta-
rostu a jeho propírání v médiích a jiné kuriozity. 
Dlouho jsem nevěděl v kolik hodin, minut a kde 
může kuřimský lid vzdát hold svému preziden-
tovi. A tak jsem se na to těšil! Nakonec jsem se 
dověděl, že bude přijat na bývalé TOSce asi v 
11:00 hod. vrchním majitelem několika zde 
rozmístěných společností.  Pozor, někdo by se 
mohl přít, že TOSka je také Kuřim, tedy určitě 

je na kuřimském katastru a tak jsou moje nářky 
vlastně zbytečné. Mně však jde o těch několik 
občanů, možná ale, že jsem sám jediný z téměř 
11 tisíc Kuřimanů patřících do těch dolních 10 
milionů, které prezident tak rád připomíná.  

Když se to tak vezme, tak kde by mu na-
konec kuřimský lid vzdával hold? I když Kuřim 
má dvě náměstí, tak na nich lze jen obtížně po-
řádat něco, co je na náměstích v jiných městech 
běžné. Prostě kuřimská náměstí jsou na…..nic. 
To je zřejmě dáno tím, že teprve v roce 2014 
oslaví město 50 let od povýšení do městského 
stavu. 
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Na dohled od Zlobice

Volby jsou za námi
V pátek 25. a v sobotu 26. října proběh-

ly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Více o nich a po-
drobnosti z hlasování vám přinášíme uvnitř to-
hoto vydání Zlobice.

Upozornění - hon na drob-
nou zvěř

Oznamujeme občanům, že dne 16. 11. 
2013 od 8:30 do 14:00 hodin se bude v lokalitě 
mezi AMP (TYCO) a Třemi kopečky (Záruba, 
Horka, Červený vrch) konat hon na drobnou 
zvěř. Upozorňujeme tímto občany na nebez-
pečí zranění pří vstupu do honitby, a proto je 
žádáme, aby se v uvedené době zdrželi návštěvy 
těchto lokalit. Za pochopení děkuje Myslivecké 
sdružení Paseky-Jehnice.

Výstavba kruhové křižovat-
ky Blanenská

Od pondělí 14. října začala výstavba kru-
hové křižovatky na ulici Blanenská u Wellness 
Kuřim. Doprava je zde omezena na jeden jízdní 
pruh a řízena semafory. Interval semaforů byl 
po vzájemné dohodě odboru dopravy MěÚ 
Kuřim a investora částečně upraven tak, aby 
byla doprava plynulejší. Kruhový objezd, na 
který bude v budoucnu napojen obchodní dům, 
má oficiální termín dokončení 31. 12. 2013, ale 
investor předpokládá, že dopravní omezení na 
jeden jízdní pruh bude trvat pouze měsíc.

Za Lidlem už se začíná sta-
vět

Stavba nového chodníku a osvětlení za 
Lidlem by měla být v plném proudu. Práci zdr-
žely ještě požadavky Lidlu na použití jiné tech-
nologie, než která byla navrhovaná v projektu. 
V důsledku tak zřejmě dojde k napojení někte-
rých sítí pomocí robota pod částí vozovky.

Kuřim budou krášlit trvalky
Ve městě byly v měsíci říjnu vysazeny 

první trvalkové záhony. Jeden suchomilný 
byl vysazen na ulici Legionářské mezi silnicí a 
chodníkem a druhý byl osázen trvalkami do po-
lostínu v parčíku u pošty. 

sš

Z města Stíny a polostíny
Erotické hrátky

Dne 3.10.2013 kolem poledne ohlá-
sila na Policii ČR v Kuřimi matka školačky z 
Lelekovic děsivý zážitek své dcery. Ta se stala 
svědkem únosu. Viděla muže, který svazoval 
na zadním sedadle auta ženu, která měla ústa 
přelepená páskou a svazování se bránila. Policie 
rozjela pátrací akci. Podařilo se jí zjistit majite-
le příslušného vozu. Z řidiče se ale nevyklubal 
únosce. Scénka únosu byla jen neobvyklou 
předehrou k erotickým hrátkám, což potvrdila 
i dotyčná unesená.

Útok na úřední osobu
Dne 16.10.2013 se dostavil v odpoled-

ních hodinách do kanceláře vedoucího odboru 
investic MÚ Kuřim pracovník firmy, která ve 
městě opravuje komunikace. Zcela nečekaně 
udeřil úředníka dvakrát do obličeje. Napade-
ný upadl na zem. Se zlomeninou klíční kosti, 
s hematomy a otoky v obličeji, byl odvezen do 
nemocnice. Útočník, který po útoku zmizel, na-
padl vedoucího údajně proto, že mu dopoledne 
vytkl špatně odvedenou práci při rekonstrukci 
chodníku.

Agresivní přítel
Dne 18.10.2013 přivolala Policii ČR 

žena z Veverské Bítýšky. Přijela za svým příte-
lem. Když ale zjistila, že je opilý, chtěla odjet. 
Muž ale ženu začal stíhat svým vozem a několi-
krát záměrně do jejího auta naboural. Nakonec 
žena zastavila, z auta utekla a schovala se v domě 
u kamarádky. Muž si zlost dále vybíjel na autě. 
Rozbíjel okna, tloukl do karoserie. Přivolanou 
policejní hlídku chtěl napadnout. Poté vyhro-
žoval sebepoškozením a sebevraždou. Putoval 
proto pod dohled lékařů na psychiatrii.

Porušili, co se dalo
Dne 18.10.2013 ve večerních hodinách 

zadržela policejní hlídka v Čebíně dva motoris-
ty. Mladý řidič měl pozitivní dechovou zkoušku 
na alkohol a nikdy nevlastnil řidičské oprávně-
ní. Motocykl Simson neměl poznávací značku 
ani vyražený VIN kód. Oba navíc neměli na 
hlavách přilby.

Další případ spojený se zneužíváním 
návykových látek se udál těsně po půlnoci 
21.10.2013 v Kuřimi. Policisté kontrolovali 
auto řízené mužem, který nadýchal skoro dvě 
promile alkoholu a navíc měl vyslovený zákaz 
řízení motorových vozidel. Protože nemohl s 
autem odjet, zavolal si svého kamaráda. Ten s 
autem odjel. Na druhém konci Kuřimi je ale za-
stavila jiná policejní hlídka v rámci akce zamě-
řené na návykové látky za volantem. Kamarád 
měl pozitivní test na pervitin.

Okradl bývalou přítelkyni
Dne 21.10.2013 podala trestní oznámení 

na Policii ČR v Kuřimi žena z Hradčan na svého 
bývalého přítele. Ten jí neoprávněně vyčerpal 
20 tisíc z jejího účtu z bankomatu, odcizil poly-
styrenové desky za 22 tisíc Kč, mobil za 3 tisíce 
Kč a nepředal jí tržby z jejího obchodu v obje-
mu 30 tisíc Kč. Ženě tak vznikla celkem škoda 
75 tisíc Kč.

H.N.

Poděkování
Vážení občané,
děkuji všem, kteří se zasloužili o bezpro-

blémový průběh voleb v Kuřimi.
Děkuji všem občanům, kteří svou účastí 

na volbách dali zřetelně najevo, že jim vývoj v 
naší vlasti není lhostejný a jsou za něj ochotni 
přijmout spoluodpovědnost.

Děkuji všem, kteří volili kandidátní lis-
tinu TOP09 s podporou Starostů, za kterou 
jsem kandidoval, a jsem pyšný na náš volební 
výsledek v Kuřimi.

Děkuji všem, kteří mi dali svůj prefe-
renční hlas. Jejich počet mne mile překvapil, a 
uvědomuji si, že je pro mne závazkem do bu-
doucna a doufám i oceněním toho, jak vykoná-
vám funkci starosty.

Přeji nám všem co nejlepší společnou 
budoucnost.

Drago Sukalovský 

Kuřimské poučení
Vážení čtenáři, v tomto čísle najdete asi 

dost znepokojivého čtení. Myslím, že ani vý-
sledek voleb není zrovna radostný, zvlášť když 
ČSSD dva dny po volbách předvádí nevídaný 
vnitřní boj.

Když jsem poslouchal komentáře po-
litiků i politologů, jaká to bude hrůza, když je 
v parlamentu sedm stran, musel jsem se po-
usmát. Do kuřimského sedmnáctičlenného 
zastupitelstva se stran probojovalo osm, a pak 
ještě paní zastupitelka Kalinová opustila ODS 
a oznámila, že se stává autonomní pravicovou 
silou, tedy vlastně devátou stranou. Vím proto, 
jak je v takovém případě obtížné slepit koalici, 
vyjednávat kompromisy a zachovávat chladnou 
hlavu, když máte pocit, že po dobrém už to dál 
nepůjde. 

I k takové situaci může pochopitelně 
dojít, ale mělo by to být až po vyčerpání všech 
rozumných možností a s předem promyšlenou 
strategií, jak nefungující nahradit fungujícím.

Přeji vám mnoho inspirativního čtení v 
Zlobici a jasnou mysl.

Jiří Brabec, šéfredaktor
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Volby jsou za námi, 
ale co je před námi?

V pátek 25. a v sobotu 26. října proběhly předčasné volby do 
parlamentu ČR. V době uzávěrky Zlobice je ještě brzy zhodnotit je-
jich význam v širším kontextu, nicméně v komentářích už silně za-
znívá slovo přelomové. Ze všech stran, které byly v předchozím par-
lamentu posílili jenom komunisté. Co očekávat od úplných nováčků, 
stran Ano (vedená Andrejem Babišem) a Úsvit přímé demokracie 
Tomio Okamury vlastně nikdo netuší. Naopak návrat KDU-ČSL 
přivítala naprostá většina komentátorů kladně. Shrňme si krátce ce-
lostátní výsledek: 

Celkové výsledky hlasování. Voleb se zúčastnilo celkem 
5.010.944 z 8.424.227 oprávněných voličů. Volební účast tedy byla 
59,48%. To je druhá nejnižší v historii. Strany se v konečném pořadí se-
řadily takto:
Strana   číslo   název      Platné hlasy  celkem   v %     
1   Česká str.sociálně demokrat.      1 016 829    20,45     
20   ANO 2011       927 240    18,65     
21   Komunistická str.Čech a Moravy     741 044    14,91     
4   TOP 09       596 357    11,99     
6   Občanská demokratická strana     384 174     7,72     
17   Úsvit přímé demokr.T.Okamury     342 339     6,88     
11   Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.     336 970     6,78     
23   Strana zelených       159 025     3,19     
3   Česká pirátská strana      132 417     2,66     
2   Strana svobodných občanů      122 564     2,46     
15   Strana Práv Občanů ZEMANOVCI      75 113     1,51     
18   Dělnic.str.sociální spravedl.      42 906     0,86     
9   politické hnutí Změna       28 592     0,57     
5   HLAVU VZHŮRU - volební blok      21 241     0,42     
13   Suver.-Strana zdravého rozumu      13 538     0,27     
10   Strana soukromníků ČR       13 041     0,26     
24   Koruna Česká (monarch.strana)      8 932     0,17    
22   LEV 21-Národní socialisté       3 843     0,07     
14   Aktiv nezávislých občanů       1 237     0,02     
12   Volte Pr.Blok www.cibulka.net      1 225     0,02         
7   Romská demokratická strana       609     0,01     
16   OBČANÉ 2011        455     0,00     
8   Klub angažovaných nestraníků       293     0,00 

Mandáty si rozdělily strany, které celorepublikově překročily 5% 
hlasů. Konkrétně takto: Přehled zisků mandátů: ČSSD 50, ANO 2011 
47, KSČM 33, TOP 09 26, ODS 16, Úsvit 14, KDU-ČSL 14.

Jižní Morava
V Jihomoravském kraji se voleb zúčastnilo celkem 577.860 z 

954.319 voličů, což znamená mírně nadprůměrnou účast 60,55% voličů. 
Kraj se výsledky nijak nevymykal republice v tom smyslu, že 5% překro-
čilo právě těch 7 stran, které se do parlamentu dostaly. Ovšem lidovci zde 
byli o mnoho silnější, než je republikový průměr. Na to pochopitelně do-
platily nižším ziskem především pravicové strany TOP09 a ODS. Jinak 
nadprůměrného výsledku zde dosáhla ČSSD, na jejíž kandidátce byly 
špičky strany, ale rozdíl nebyl příliš velký od republikového průměru.

1 Česká str.sociálně demokrat.   131 684  22,94  
20 ANO 2011     99 509  17,34 
21 Komunistická str.Čech a Moravy   82 414  14,36 
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   58 928  10,26 
4 TOP 09      56 224   9,79 
6 Občanská demokratická strana   40 255   7,01 
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   37 258   6,49 
23 Strana zelených     18 780   3,27 
2 Strana svobodných občanů    14 868   2,59 
3 Česká pirátská strana    14 110   2,45 
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI   9 714   1,69 
18 Dělnic.str.sociální spravedl.    3 390   0,59 
9 politické hnutí Změna    1 883   0,32 
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok   1 371   0,23 
10 Strana soukromníků ČR    1 186   0,20 
24 Koruna Česká (monarch.strana)   1 045   0,18 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu  978  0,17  
22 LEV 21-Národní socialisté   260  0,04 

Volební účast znamenala, že z Jihomoravského kraje usedne ve sně-
movně celkem 23 poslanců. Konkrétně 6 z ČSSD, 5 z ANO, 4 z KSČM, 3 
z KDU-ČSL, po 2 z TOP09 a ODS a 1 za Úsvit. 

V ČSSD postoupili kandidáti z prvních 6 míst kandidátní listiny, 
přičemž dvojka na kandidátce Michal Hašek v počtu preferencí přeskočil 
(podle očekávání) jedničku Bohuslava Sobotku. 5% preferencí překročil 
ještě třetí Jeroným Tejc. Jinak žádná zemětřesení na volitelných místech. 
Uvádíme místo na kandidátce, počet a procento preferenčních hlasů a 
pořadí mandátu.
2   Hašek Michal JUDr.   25.531   19,38   1     
1   Sobotka Bohuslav Mgr.  22.175   16,83   2     
3   Tejc Jeroným JUDr.  16.859   12,80   3     
4   Petrů Jiří Ing.    4.950    3,75   4     
5   Sklenák Roman Mgr.   4.022    3,05   5     
6   Toufar Lubomír Ing.    3.498    2,65   6

U hnutí ANO 2011 dominovali kandidáti z prvních dvou míst 
kandidátky. Jinak i zde postoupilo 5 prvních míst na kandidátce a to do-
konce bez jakékoliv rošády a přes 5% preferencí se dostali první tři kan-
didáti.
1   Stropnický Martin MgA.   10.203   10,25   1     
2   Vyzula Rostislav prof. MUDr. CSc.     8.680    8,72   2     
3   Rais Karel prof. Ing. CSc.,MBA,dr.h.c     6.606    6,63   3     
4   Chalupa Bohuslav Ing.    2.116    2,12   4
5   Janulík Miloslav MUDr.    2.607    2,61   5     

U KSČM došlo v rámci Jihomoravského kraj k jedinému případu, 
kdy preferenční hlasy dostaly do sněmovny někoho, kdo přeskákal své 
kolegy. Tím, kdo dosáhl tohoto výsledku je dlouholetá poslankyně Zuzka 
Bebarová Rujbrová, která z pátého místa poskočila až do čela výsledkové 
listiny.
5   Bebarová Rujbrová Zuzka JUDr.  7.674   9,31   1  
2   Grebeníček Miroslav doc. PhDr. CSc.  6.672   8,09   2     
1 Adam Vojtěch MUDr.     6.327   7,67   3     
4   Pojezný Ivo Mgr.    4.259   5,16   4 

Věře Křivánkové, která kandidovala s číselm 3, ani 4,89% preferen-
cí nestačilo.

Lidovci rovněž do sněmovny posílají první tři kandidáty a to s jed-
nou rošádou, kdy trojka na listině přeskočila dvojku.
1   Mihola Jiří Mgr. Ph.D.  8.989   15,25   1
3   Uhlík Josef Ing.   5.572    9,45   2     
2   Klaška Jaroslav Ing. arch.   5.497    9,32   3

Podotýkáme, že nad 5% preferencí se dostal ještě Zdeněk Peša 
(bývalý kandidát na senátora) se 6% hlasů, který tak poskočil z 5. na 4. 
místo. A že naše kuřimská Miluše Macková získala celkem 1.162 prefe-
renčních hlasů, což je 1,97%.
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volby

V TOP 09 došlo k malé rošádě, když kandidátka z 2. místa přesko-
čila jednotku. Do sněmovny se dostali oba.
2   Putnová Anna doc. RNDr. Ph.D., MBA  4.820   8,57 1
1   Kostřica Rom prof. MUDr. CSc.    4.183   7,43   2

TOPka měla smůlu v tom, že kdyby byla účast o málo vyšší, po-
stoupilo by z JmK o poslance víc a byl by to třetí člověk TOPky. Tím by 
byl Válek Vlastimil prof. MUDr. CSc., MBA, který kandidoval ze čtvrté-
ho místa ale počtem preferencí 3.202, což je 5,69% by přeskočil třetího na 
kandidátce našeho kuřimského Draga Sukalovského. Ten dosáhl 4. nej-
lepšího individuálního výsledku na kandidátce TOP, když dostal 2.393  
preferencí, což je 4,25%.

Z ODS mandátu dosáhli dva první mužové kandidátky, tedy ne-
straník Petr Fiala a naopak stranická špička Pavel Blažek. Procento prefe-
rencí Petra Fialy je v kraji zdaleka nejvyšší, byl to tedy velmi dobře zvo-
lený lídr.
1   Fiala Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M.  11.372   28,24   1     
2   Blažek Pavel JUDr. Ph.D.    3.109    7,72   2     

Na třetí, ale nepostupové místo kandidátky se z 9. přesunul díky 
6,44% preferencím Roman Kraus, přes 5% se dostali ještě JUDR. Marta 
Výmolová (nasazená jako 4) s 5,34% preferencí a Květoslav Svoboda (na-
sazený jako číslo 5) s 5,16%. 

Za Úsvit získal mandát lídr kandidátky. Ani on a pochopitelně ani 
nikdo jiný z kandidátů ale nepřekročil 5% preferenčních hlasů.
1   Adam Petr Mgr.  1.512   4,05   1     

Okres
Volební účast v okrese Brno-venkov byla vyšší než v kraji, kon-

krétně 64,33%. Velmi krátce k výsledkům (uvádíme jen procentuální 
zisk těch, kteří se dostali nad 1%). ČSSD 21,79%, ANO 18,06%, KSČM 
14,34%, TOP09 10,83%, KDU-ČSL10,44%, ODS 6,68%, Úsvit 6,55%, 
Strana zelených 2,89%, Strana svobodných občanů 2,57%, Česká pirátská 
strana 2,39%, SPOZ 1,47%.

Zde vidíme, že TOP těsně porazila KDU-ČSL a naopak ODS jen 
těsně zvítězila nad Úsvitem. Za zmínku ještě jistě stojí, že Drago Suka-
lovský získal v rámci okresu Brno venkov 7,27% preferencí, což byl mezi 
TOPkaři druhý nejlepší výkon a hlasovalo pro něj 838 lidí. Paní Miluše 
Macková získala 504 preferenčních hlasů mezi voliči lidovců, což je velmi 
pěkných 4,53%. 

Kuřimsko
Zajímavé je, jak se výsledky za Kuřim a Kuřimsko (tedy oněch 

9 obcí, pro něž jsme obcí  rozšířenou pravomocí) liší od celého okresu 
Brno-venkov. Kuřimsko: ČSSD 20,94%, ANO 18,32%, TOP09 14,80, 
KSČM 11,58%, KDU-ČSL 8,36%, ODS 7,74% a Úsvit 5,11%.

Čili Topka silnější než komunisti, poměrně slabý výsledek lidov-
ců a Úsvit jen těsně nad 5%. Dodejme zase i preferenční hlasy pro dva 
Kuřimské kandidáty. Drago Sukalovský 465 hlasů, což je fantastických 

27,29% a jasné vítězství, Miluše Macková 169 hlasů, tedy úctyhodných 
17,44%.

Kuřim
Nadprůměrná volební účast 66,21%, tedy 5.618 z 8.485 oprávně-

ných voličů. To je první fakt. Své hlasy přiřknuli stranám takto:
ČSSD       1.268 22,73%
ANO    994 17,82%
TOP09    832 14,91% 
KSČM    701 12,56% 
ODS    393  7,04%
KDU-ČSL   361  6,47%
Úsvit    277  4,96% 
Strana svobodných občanů  225  4,03% 
Strana zelených   196  3,51%
Česká pirátská strana  129  2,31% 
SPO ZEMANOVCI    68  1,21%
Dělnic.str.sociální spravedl.   62  1,11%
Koruna Česká (monarch.strana)   19  0,34%
Suver.-Strana zdravého rozumu   15  0,26%
politické hnutí Změna   14  0,25%
HLAVU VZHŮRU     11  0,19% 
Strana soukromníků ČR   11  0,19%
LEV 21-Národní socialisté   2  0,03%

TOP09 tedy celkem bezpečně porazila komunisty, ODS rovněž 
poměrně jasně KDU-ČSL a Úsvit by se nad 5% nedostal. Vysoko nad prů-
měr se dostala Strana svobodných občanů. A zase se podívejme na prefe-
rence D. Sukalovského (367=44,11%) a M. Mackové (105=29,08%). Jak 
se dalo očekávat vysoké, nejvyšší v jejich kandidátkách. 

Okrsky
Přinášíme přehlednou tabulku volební účasti v procentech a pro-

centuálního zisku jednotlivých stran v okrscích. Zde už najednou jasně 
vyvstává, že jednotlivé okrsky volily naprosto různě. Volební účast se 
pohybovala od necelých 53% až po více než 81%. A velmi proměnlivé 
byly i výsledky jednotlivých stran. Okrsek č. 1 vyhrála TOPka před ANO, 
okrsek č. 8 ANO před TOPkou. Zbylé ČSSD. Ale vidíte, že i na dalších 
místech jsou rozdíly veliké.  

Okrsek Účast ČSSD ANO KSČM TOP ODS KDU Úsvit
1 70,98 15,28 18,96 6,16 21,54 10,58 5,89 6,72
2 63,76 24,50 18,62 14,33 14,09 7,10 7,10 4,65
3 61,78 25,14 18,00 15,32 10,11 5,95 5,95 5,05
4 52,96 25,57 16,72 16,55 12,45 4,75 5,73 4,26
5 68,95 21,07 18,72 11,70 12,54 4,68 9,69 6,35
6 67,72 27,13 17,61 13,63 13,63 4,82 4,82 4,97
7 72,01 26,38 12,81 14,69 14,32 7,16 7,03 3,39
8 81,77 16,89 25,33 10,13 18,24 10,81 5,40 2,02

A ještě pár zajímavých výsledků: Strana svobodných občanů získa-
la v prvním okrsku 6,62%, ve 4. 5,73%. Překonala tedy v nich magickou 
hranici. K tomu byla blízko i DSSS v 7. okrsku ziskem 4,89% a pěkného 
výsledku dosáhli piráti ve 3. okrsku - 3,42%.

A co bude dál
Teď dojde asi k velkému hemžení a překvapivým krokům při sesta-

vování orgánů sněmovny i vlády. Asi to bude těžký a dlouhodobý proces. 
My můžeme přemýšlet, co nám volby o nás řekly. A doufat, že to nakonec 
dopadne lépe, než to vypadá. V příští Zobici se ještě vrátíme k volbám v 
okolních obcích a dalším komentářům.

Jiří Brabec
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Nový ceník za nájemné a 
služby na hřbitově

Rada města Kuřimi schválila dne 17. října 2013 nový ceník za ná-
jemné a služby na hřbitově v Kuřimi. Ke zvýšení cen oproti minulým de-
setiletím nakonec dojde, nebude však tak dramatické, jako v ceníku, který 
RM původně schválila začátkem roku. Všichni občané, kteří už za služby 
a nájem na hřbitově zaplatili, budou obesláni dopisem od Centra technic-
kých služeb Kuřim, na základě kterého jim bude přeplatek vrácen. 

Nový ceník pro hřbitov Kuřim:
a) nájemné za hrobové místo -  17,- Kč/m2/rok
b) poplatek za služby – 20,- Kč/m2/rok
c) kolumbárium – 100,- Kč/rok
Nájem za hrobové místo i výše ceny služeb se hradí ze skutečné 

nezaokrouhlené výměry hrobu.
Výše nájemného
Maximální výše nájemného za pronájem pozemku na hrobová mís-

ta je stanovena cenovým výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2013 na 
20,- Kč/m2/rok. Město Kuřim za své veřejné pohřebiště (tzv. starý i nový 
hřbitov na ul. Tišnovská v Kuřimi), účtuje nájemné ve výši 17,- Kč/m2/
rok.

Výše ceny služeb s nájemným spojených
Výše ceny za služby s nájmem spojené se stanovuje individuálně 

dle velikosti hrobového místa. Služby s nájmem spojené zahrnují podíl 
nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění provozu celého pohřebiště 
(tzv. starý i nový hřbitov na ul. Tišnovská v Kuřimi), a to dle zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

Zejména jde o tyto náklady:
a) správa pohřebiště (úklid a údržba ploch, zimní údržba, revize, ...)
b) náklady na energie
c) drobné opravy

Ceník byl schválen usnesením RM č. 657/2013 ze dne 17. 10. 
2013 s účinností od 18. 10. 2013. Žádáme tímto všechny občany, kteří už 
za služby a nájemné na hřbitově zaplatili, aby nechodili na radnici ani na 
Centrum technických služeb, ale vyčkali na obdržení dopisu od Centra 
technických služeb, na základě kterého jim bude přeplatek za nájemné a 
služby na hřbitově vrácen. Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř pět set 
plateb, budou všechny vyřízeny nejpozději do poloviny prosince letošní-
ho roku. 

sš
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Světový den diabetu v Brně
V České republice se s cukrovkou léčí téměř 800 tisíc lidí (zdroj: 

ÚZIS). Protože tato vážná nemoc nebolí, její rizika lidé často podceňují a 
k lékaři přijdou až s komplikacemi. Počet diabetiků se v posledních letech 
prudce zvyšuje a věk diabetiků naopak snižuje. Nemoc si nevybírá ani věk 
ani pohlaví.

I když se lékařská věda snaží pacientům s diabetem maximál-
ně ulehčit život, velká část zodpovědnosti zůstává na nich samotných. 
MUDr. Michal Haas ze společnosti Eli Lilly, která se výzkumu a léčbě 
cukrovky dlouhodobě věnuje, připomíná alarmující skutečnost: „Pouze 
část pacientů chce o svém onemocnění vše vědět a aktivně ho ovládat. 
Základní podmínkou léčby je totiž vůle pacienta naučit se s cukrovkou žít 
a pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, zaznamenávat údaje k jednot-
livým dávkám inzulínu (množství, datum, čas), vypočítat, jak velkou je 
potřeba aplikovat další dávku, a v neposlední řadě se musí naučit zacházet 
s pomůckami pro aplikaci inzulínu.“

Den diabetu s Lilly, který se koná v sobotu 9. 11. v brněnské ZOO 
při příležitosti Světového dne diabetu, je zaměřen nejen na nemocné cuk-
rovkou, ale také na širokou veřejnost.

Každý z nás by měl mít základní povědomí o tom, co cukrovka 
a život s ní znamená. Edukační program Den diabetu s Lilly představí v 
brněnské ZOO zábavnou formou zásady správného životního stylu dia-
betika, mezi něž patří také pravidelný pohyb a zdravé stravování. Program 
na pěti stanovištích na trase prohlídky ZOO bude probíhat od 10 do 16 
hodin a je určen především dětem. Všichni držitelé průkazu diabetika 
mají po dobu akce vstup do ZOO zdarma. 

MUDr. Terezie Skokanová

Doporučení Policie ČR
Vzhledem k tomu, že v měsíci říjnu došlo v Kuřimi k několika vlou-

páním do rodinných domů, doporučuje Obvodní oddělení Kuřim Policie 
ČR zvýšenou opatrnost při zabezpečování domů a bytů. 

Policie doporučuje zejména důsledně zamykat dveře i zavírat okna, 
včetně ventilaček. Všechna vloupání, která se odehrála v říjnu, proběhla v 
noci, v ulicích Podhoří, U Rybníka, Husova a Pod Vinohrady, v domech 
kde lidé spali, a neměli zamčené dveře nebo zavřená okna. Zloději kradou 
zejména kabelky, peněženky a věci, které najdou zejména při vstupu do 
domů. 

OO Kuřim PČR tímto žádá občany o spolupráci, aby v případě, 
že uvidí podezřelé vozidlo nebo podezřelé občany v lokalitě, kde bydlí, 
volali, nejlépe na linku 158, nebo telefonní čísla OO Kuřim PČR: 541 
230 333 a 974 626 710.

sš

Upozornění na prodejce 
energií

V Kuřimi se v posledních týdnech vyrojili podomní prodejci ener-
gií, kteří se odvolávají na spolupráci s kuřimskou radnicí. Město Kuřim 
proto upozorňuje občany, že tito podomní prodejci energií, kteří v sou-
časnosti kontaktují občany v místě jejich bydliště, nemají nic společného 
s projektem Snížení nákladů pro domácnosti, který pořádala společnost  
eCENTRE, a který se konal pod záštitou Městského úřadu Kuřim.

Vyjádření obchodního partnera eCENTRE a Městského úřadu v 
Kuřimi. 

Vážení spoluobčané, 
v poslední době se množí případy oslovování občanů našeho měs-

ta podomními prodejci ve věci zprostředkování výhodnějších cen elek-
třiny a plynu. Z dostupných podkladů bylo zjištěno, že se zřejmě jedná o 
společnost Terra Group Investment, a.s., jejichž zástupci tvrdí, že jejich 
akce probíhá pod záštitou Kuřimské radnice a je pokračováním činnosti 
kontaktního místa na radnici. 

Společnost eCENTRE, se kterou jsme projekt elektronické aukce 
připravili, 1 etapu uzavírání smluv s občany a přípravu na aukci ukončila 
30. září a s výše zmíněnou aktivitou nemá nic společného. Chtěli bychom 

naše občany upozornit, že radnice našeho města se společností Terra 
Group Investment, a.s., ani s podomními prodejci, kteří podklady této 
firmy používají, nikdy nejednala, s touto společností nespolupracuje a 
činnost těchto podomních prodejců je zcela mimo projekt „Snížení ná-
kladů pro domácnosti“.

Rekonstrukce pracoviště 
cestovních dokladů a občan-
ských průkazů

Městský úřad Kuřim upozorňuje občany, že od čtvrtka  31.10.2013 
do středy 06.11.2013 budou uzavřena pracoviště občanských průkazů a 
cestovních dokladů v budově Městského úřadu Kuřim z důvodů rekon-
strukce obou pracovišť, a to jak pro nabírání nových žádostí, tak i pro 
výdej hotových dokladů. V této době nelze žádným způsobem na MěÚ 
Kuřim, z důvodu odpojení agendových systémů, nabírat nové žádosti o 
občanské průkazy ani cestovní pasy, rovněž v této době nebude možné 
vydat žádný doklad již vyhotovený.

Žádost o nový občanský průkaz není vázána na místo trvalého 
pobytu, lze ji proto podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozší-
řenou působností v České republice. Po dobu „uzavření“ pracoviště na 
Městském úřadu v Kuřimi, můžete tedy podat žádost o občanský průkaz 
i mimo Kuřim. 

Podání žádosti o nový cestovní pas je vázáno taxativně na místo tr-
valého pobytu, a proto žádost o nový cestovní pas nebude možné v době 
uzavření pracovišt možné na jiném místě podat.

Poslední úřední den před uzavřením obou pracovišť bude středa 
30.10.2013, kdy bude provozní doba od 7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 
do 18.30 hodin. Náhradní úřední den pak bude v pátek 8.11.2013 od 7.30 
do 11.30 hodin. Od pondělí 11.11.2013 budou obě pracoviště opět v pl-
ném provozu. 

Děkuji za pochopení.
Mgr. Lenka Krejčová

vedoucí OSVV

Zrušení sKarty
Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim 

informuje občany, že 1. listopadu 2013 vejde v účinnost zákon č. 
306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, který ruší kartu 
sociálních systémů, tzv. sKartu. 

Zrušení sKarty - Informace odboru sociálních věcí a prevence 
Městského úřadu Kuřim: 

1. listopadu 2013 vejde v účinnost zákon č. 306/2013 Sb., o zru-
šení karty sociálních systémů, který ruší kartu sociálních systémů, tzv. 
sKartu. 

Do 30. 4. 2014 proběhnou veškeré procesy, které ukončí její exis-
tenci. Během listopadu 2013 pošle Úřad práce ČR (ÚP) informativní 
dopis všem držitelům sKarty s vysvětlením, jak dále postupovat. Všichni 
držitelé sKarty by tak měli nejpozději do 1. 12. 2013 vědět, jak se v kon-
krétní situaci zachovat. 

V případě, že si klient přeposílá v současné době dávky z účtu 
sKarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou, od dubna 2014 
bude dostávat peníze na tento účet přímo. 

Jestliže klient ÚP čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá 
hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech, bude nutné, aby 
nejpozději do 31.1.2014, osobně nebo písemně oznámil příslušnému 
kontaktnímu pracovišti ÚP, jakým způsobem chce v budoucnu dávky 
dostávat. 

V případě osob se zdravotním postižením, kterým slouží sKarta 
zároveň jako průkaz OZP, skončí její platnost dnem 30. 4. 2014, bez ohle-
du na to, jaká je na ní uvedená doba platnosti. Jejich majitelé si budou 
muset na ÚP zajistit výměnu dokladu za průkaz TP, ZTP a ZTP/P. 

Klienti, kteří sKartu nevlastní, budou dávky nadále pobírat stej-
ným způsobem jako dosud.
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Mimořádné úřední dny pro 
výměnu řidičských průkazů

V roce 2013 končí poslední etapa povinné výměny řidičských prů-
kazů. Týká se těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 
1.2001 do 30. 4. 2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. Vzhledem k 
tomu, že se blíží konec roku, vypsal odbor dopravy MěÚ Kuřim několik 
mimořádných úředních dnů pro výměnu řidičských průkazů podléhají-
cích povinné výměně.

Městský úřad Kuřim Jungmannova 968/75 Kuřim Odbor dopra-
vy oznamuje, že řidičské průkazy podléhající povinné výměně k 31. 12. 
2013 (tedy řidičské průkazy vydané do 30. 4. 2004) lze vyměnit i v mi-
mořádné úřední dny:

Úterý 29. 10. 2013 
Úterý 12. 11. 2013
Úterý 19. 11. 2013
Úterý 26. 11. 2013
Úterý  3. 12. 2013
Vždy v době od 7:30-11:30 nebo 12:30-15:00 hodin.
Kde si vyměníte řidičské průkazy:
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova 968, 664 34 

Kuřim
Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,
Obvyklé úřední dny, kdy si ještě můžete řidičský průkaz vyměnit: 
Pondělí a Středa 7:30-11:30 hod a  12:30 – 18:30 hod.
Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335 
E-mail: kovar@radnice.kurim.cz

Informace odboru sociálních věcí a prevence Městského 
úřadu Kuřim

Rodinné pasy
Projekt Rodinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s 

dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a 
dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Držitelé Rodinných 
pasů mohou využívat slevy na území celé České a Slovenské republiky a v 
oblasti Dolního Rakouska. 

Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace 
je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, 
samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy. 
Podmínkou je  trvalé bydliště v Jihomoravském kraji a alespoň jedno dítě 
do 18 let.

Registrace
1. Poštou
Žádosti o registraci posílejte na adresu:
Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, s heslem na obálce 

Rodinné pasy.

2. E-mailem
Registrace je možná také prostřednictvím e-mailu, který zašlete na 

adresu: jiznimorava@rodinnepasy.cz 

3. Registrace on-line
Na www.rodinnepasy.cz

Údaje potřebné k registraci:
1. Jméno rodiče (rodičů)
2. Adresa bydliště vč. PSČ, na kterou mají být pasy doručeny
3. Jména dětí a rok jejich narození
4. E-mail, případně telefonní číslo

INFOLINKA +420 543 211 254

Senior  pasy
SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na pod-

poru obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je zdarma. O 
kartu mohou požádat i blízcí seniora (partner, rodina, přátelé).

Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služ-
by poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 
5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, 
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební 
nákupy.

Registrace
1. Registrace on-line:
Na www.seniorpasy.cz
2. Osobně (případně v zastoupení) na odboru sociálních věcí a 

prevence MěÚ Kuřim, Jungmannova
968/75, 664 34 Kuřim
pondělí a středa od 7.30 – 17.00 hod., dveře č. 215
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Názory P. Němce

Byl v Kuřimi prezident ?
(pokračování ze str 1)
Už se na to těším, jak se bude celý příští rok oslavovat a zejména 

potom kolem 1. 7. 2014, což je právě ten významný den. Takže o tom, 
jak to bylo v Kuřimi při organizaci návštěvy prezidenta M. Zemana vám 
nemohu napsat nic. 

 
Pamatuji si však na návštěvu jiného prezidenta, a to Václava Klau-

se. To bylo také zajímavé a myslím, že jsem o tom ještě nepsal. V. Klaus už 
je mimo úřad, já už jsem také mimo úřad, tak  doufám, že oba dva překo-
náme to, o čem budu psát.  Byl jsem tajemníkem městského úřadu a toho 
návštěva prezidenta ve městě jen tak nemůže obejít. Mysleli jsme si na 
úřadě, že navštíví město, setká s jeho přestaviteli, městským lidem, že na-
vštíví TOSku, potom všechny  a stále se to měnilo. Nakonec vlastně také 
město nenavštívil a byl jen v té TOSce. Současný prezident asi opsal tento 
způsob návštěvy Kuřimi od svého předchůdce. Ostatně se dobře znají. 

Také se tehdy konaly přípravy, jak ho přivítat. Tehdejší starosta O. 
Štarha z toho měl  hlavu  velkou jako … Řešilo se, kde ho představitel 
města přivítá, kde bude lid provolávat slávu (nebo házet kameny), která 
úřednice ho přivítá chlebem a solí, které děti budou zpívat  ódu na jeho 
počest a hlavně, co mu dát, aby na Kuřim nezapomněl. To byl problém, 
co mu dát na památku – jako sportovci tenisovou raketu, basketbalový 
míč, tepláky, jako makroekonomovi knihu v angličtině od oblíbeného li-
berálního ekonoma? Kuřim není ve světě ničím  starobylým známa, snad 
jen z moderních dějin obráběcími stroji. Tušili jsme, že ten dostane asi na 
TOSce. Nestydím se napsat, že jsem dostal nápad – udělit mu jako prv-
nímu Cenu města Kuřimi a tím odstartovat udílení tohoto ocenění celé 
řadě významných, nejen kuřimských mužů a žen. Podle mne by bylo hez-
ké mít jako prvního v řadě těchto ocenění  prezidenta republiky. Nápad 
byl starostou přijat. Ale podle pravidel o udělování muselo rozhodnout 
zastupitelstvo města. A jak to dopadlo? Prezident V. Klaus nedostal nic. 
Zastupitelsko města mu udělení této ceny neodhlasovalo. Tehdejší zastu-
pitelka A. Matějíčková předložila na jednání zastupitelstva návrh, aby tuto 
cenu dostal kuřimský malíř Rudolf Kondei. Ten tedy jako první obdržel 
Cenu města Kuřimi. Nikdo na světě nemůže lépe rozhodnout, komu tato 
cena patří a komu ne než představitelé – zastupitelé města. Plně to respek-
tuji. Aby to nebylo tak pitomé, jak kdosi prohlásil po neudělení ceny, tak 
se rada města usnesla, že když nedostal prezident cenu města, tak dostane 
alespoň Medaili města Kuřimi, tedy ocenění jakoby o stupeň nižší. Rada 
města také věděla, co dělá, a její rozhodnutí je nezpochybnitelné. A tak 
se i stalo. Už to začínalo mít podobu známého filmu, ve kterém se děj 
točí kolem toho, zda…… dajli medaili. Z prezidentské kanceláře přišlo 
za tuto medaili  poděkování. Malí Češi jsou také Češi a „velké“ Kuřimany 
v zastupitelstvu nevyjímaje. 

Co dostal prezident M. Zeman při své návštěvě Kuřimi nevím. Já 
jsem pro něho určitý dárek měl. Teď to musím vypít sám. 

Jsem asi staromódní, protože prezident republiky je pro mne Pre-
zident s velkým P. Že něco dělá dobře a něco špatně, protože mi Češi ro-
zumíme všemu, a něco se mi na jeho činnosti líbí či nelíbí, že ho někdo 
uznává a jiný ne, to je podle mne něco jiného, to je politika. Podle mého 
názoru, když přijede prezident do města, tak  to má být pro občany a třeba 
jen na pět minut a dál ať si dělá, co mu majestát umožní. Těžko mohu radit 
prezidentovi republiky, protože jsem jím nikdy nebyl a už asi ani nebu-
du. Myslím si, že bude také dobré když si Kuřim udrží již určitou tradici 
nepojmenovávat žádnou ulici či náměstí po prezidentu republiky. Jakési 
pokusy v minulosti dopadly špatně. 

P. Němec

PS. S určitou nadsázkou říkám: „Až bude M. Zeman kandidovat 
do druhého volebního období, můj hlas už nedostane, ledaže by s ním 
kandidoval i K. Schwarzenberg, potom má určitou šanci.“

O mateřské škole a ještě 
něco navíc

Už jsem si v duchu říkal, že nebudu o kuřimské mateřské škole víc 
psát. Moudré je však přísloví, které říká: „Nikdy neříkej nikdy.“ A tak do 
toho a ještě něco navíc.

Jak to vypadalo s přijímáním dětí do mateřské školy v letošním 

roce? 
Kapacita mateřské školy pro docházku dětí je 441 míst a k tomu 

má město ještě nasmlouváno v obci Česká dalších až 20 míst. Na školní 
rok 2013/2014 se přihlásilo k docházce 209 dětí, přijato bylo 144 dětí, 
nepřijato bylo 65 dětí. Dále bylo podáno 26 odvolání proti nepřijetí ke 
Krajskému úřadu JMK a dvěma z nich bylo vyhověno. Nejmladší dítě, 
které bylo ještě přijato je narozeno 29. 9. 2010. Do mateřské školy v České 
bylo přijato 14 dětí, z nich nejmladší je narozeno 21. 1. 2011. A máme 
všechna data pro úvahy až spekulace. 

Proč nebylo vyčerpáno všech 20 míst v Mateřské škole Česká ne-
vím. Možná část míst vyčerpala obec Česká pro své děti. Zajímavé je to, 
že nejmladšímu dítěti byly při přijetí 2 roky a 8 měsíců. Jistě mohly být v 
České přijaty i děti starší a mohlo jich být i více, ale z nějakých důvodů 
neprojevili rodiče o tato místa zájem. Třeba z důvodů dopravy dítěte do 
školy nebo i jiných. V roce 2012 navštěvovalo mateřskou školu v České 20  
kuřimských dětí. Pokud bude počet kuřimských dětí v České dále klesat, 
bude muset zastupitelstvo města zvažovat, zda ještě tuto mateřskou ško-
lu využívat a platit nájem. Obecní zastupitelstvo v České si bude muset 
položit otázku, zda už ekonomické důvody nezačínají omezovat provoz 
mateřské školy, do níž chodí málo dětí. Jedná se totiž o samostatnou bu-
dovu tzv. staré mateřské školy.

V Kuřimi opět nebyli uspokojeni všichni žadatelé o umístění dětí 
do mateřské školy. Záleží, jak se to vezme. Ideální představa rodičů je ta-
ková, že jakmile dítě dosáhne 3 let, kdykoli v průběhu roku, mělo by být 
přijato do mateřské školy. Pokud tomu nebrání školský zákon a nějaké 
pedagogické zásady, skutečně ideální stav. Ale v životě je málo co ideál-
ního. Důležité je datum narození nejmladšího přijatého dítěte, a to je 29. 
9. 2010. V roce 2008 to bylo datum 30. 9. Sportovní terminologií řečeno, 
druhý nejlepší výsledek s nejmenším možným rozdílem jednoho dne.  
Netvrdím, že vzhledem ke kritériím, zejména zaměstnanosti maminky, 
nebylo odmítnuto nějaké starší dítě případně i několik. Tyto děti zřejmě 
nezískaly potřebný počet bodů. Jak je to s kritérii, jsem psal kdysi v minu-
losti. Na straně druhé jsem si také jist, že byly přihlašovány děti narozené 
po 29. 9. 2010 a na ty se především nedostalo. V minulosti jsem měl tako-
vý případ v rodině a listopadový vnuk se do mateřské školy nedostal. 

I přes tento stav se domnívám, že se město Kuřim, jako zřizovatel 
mateřské školy, zhostilo umísťování dětí do mateřské školy v celku dob-
ře. Zákonná povinnost je to pro město jen u dětí předškolního ročníku. 
O opatřeních podnikaných ke zvýšení kapacity mateřské školy od roku 
2008 bylo také několikrát psáno. Tehdy byla kapacita 338 dětí a srovnej s 
rokem 2013, kdy to je 441 a 20 míst v obci Česká. 

V měsíci září je přijímání dětí do mateřské školy téma pro místní, 
regionální i celostátní média. Stav je špatný. Nejlépe to podle mne vy-
jádřila v jedněch novinách maminka, které řekla: „Když jsem byla v po-
rodnici, tak se psalo, jak jsou plné a někde i přeplněné dětmi. Po třech 
letech znovu slyším, jak jsou přeplněné mateřské školy. To s tím nedokáží 
politici  něco udělat?“ Nedokáží. A já k tomu jen dodávám: „A za tři roky, 
milá maminko, uslyšíte, jak je to špatné  na základní škole, v mnoha už to 
začíná, a potom ještě na střední škole a nakonec možná i na vysoké škole, 
kde je to spíše záležitost jednotlivých studijních oborů. Žijeme přeci v 
Česku.“ 

Dokonce se probudily politické strany a v předvolebním boji na-
bízejí, jak tento problém řešit! To se probrali zájemci o vysoké politické 
posty brzy. Letos se nevyřeší nic, v roce 2014 se přijme příslušná legis-
lativa a třeba i najdou peníze a v roce 2015 a dalších letech se začne sta-
vět. Ale to už bude ta populační vlna dětí z mateřských škol většinou na 
základních školách. Tam se znovu zjistí, že… To by bylo pořád dokola. 
Přitom stačilo, aby byl před třemi lety zřízen nějaký dotační titul na stavby 
a rekonstrukce mateřských škol, jejichž zřizovatelem je obec a tito, jak já 
říkám, obyčejní zastupitelé by dokázali situaci vyřešit lépe než vysoce po-
stavení politici. Jde totiž o to, že mnohé, zejména malé obce, si nedokáží 
při stavbě mateřské školy sami pomoci. Nemají na to peníze. 

V Německu se prý nedostatek míst v mateřských školách řeší tak, 
že rodiny, které nemají děti ve škole, berou sociální dávku nazvanou tref-
ně „sporákovné“, patří totiž maminkám, které jsou doma s dětmi u sporá-
ku. To bychom potřebovali i u nás v Česku, další sociální dávku nejlépe za 
každé dítě a školky budou prázdné hned. 

Mateřské školy jsou podle mne významná sociální pomoc a až po-
tom nástroj pro vzdělávání dětí a jejich přípravu na docházku do základ-
ní školy. Nechť to neberou učitelky mateřských škol ve zlém. Tyto školy 
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Placená inzerce

slouží také k hlídání dětí a k tomu, aby maminky mohly nastoupit do prá-
ce a vydělávat na živobytí v některých případech doslova a do písmene. 
Tak už to v Česku bývá, že zákony něco předpokládají, ale život je jiný.     

Co čeká mateřskou školu v Kuřimi? Vyžádal jsem si data z eviden-
ce obyvatel města, které v podobě grafu mají název Věkové složení obce, 
někdy se mu také říká Strom života, protože to tak trochu strom připomí-
ná. Doufám, že trocha čísel čtenáře Zlobice neunaví.

Nejsilnějším ročníkem v Kuřimi jsou 38letí, kterých je 223 (103 
mužů / 120 žen). Jejich děti tvoří to populační maximum současných 
let. Potom nastává, jak směrem ke starším, tak mladším občanům pokles 
početnosti ročníků. Starší, než 38letí nás nemusí v úvahách o dětech v 
mateřské škole zajímat, ti už nebudou mít mnoho nových dětí. Pokles 
počtu občanů v dalších ročnících je naprosto zřejmý. Nejslabší je ročník 
16tiletých, kterých je jen 86 (39 mužů / 42žen)! To je skoro třikrát méně 
a to samé platí i pro počet žen jako rodiček dětí. Dětí, které takto slabé 
populační ročníky budou mít, musí být odhadem také 2-3krát méně než 
je nyní. Umisťování dětí do mateřských škol se vyřeší, jak už to někdy v 
přírodě nebo ve společnosti bývá, samo. Za přibližně 10 let začnou zastu-
pitelé města řešit, co s nenaplněnými mateřskými školami, protože za 20 
let budou mateřské školy poloprázdné. Potom začíná opět počet občanů 
v jednotlivých ročnících, a to dosti značně, růst, ti budou mít více dětí a 
mateřské školy budou potřeba. Počty dětí se budou přibližovat dnešním 
hodnotám, mateřské školy budou znovu velmi potřeba. Dětí bude o však 
něco méně, ledaže by se stalo něco s porodností žen. Ta je u nás jedna z 
nejnižších v Evropě. Doufám že městští zastupitelé nebudou takoví hlu-
páci jako v některých městech v minulosti a nezačnou mateřské školy ru-
šit, předělávat na hazardní herny, prodávat a kdoví co ještě.  

P. Němec

Krokodýl z řeky Nil
Po Kuřimi se nám rozběhlo rovnou pět krokodýlů a nejsou do 

krokodýli jen tak ledajací, chodí s děti na vycházky za dobrodružstvím.
Mateřská škola Kuřim se rozhodla vstoupit do projektu Walkodile, který 
pochází z Velké Británie. Cílem projektu je zvýšení pasivní bezpečnos-
ti předškolních dětí v silničním provozu. Důvodem pro realizaci tohoto 
projektu je vysoká hustota dopravy a s ní spojená rizika úrazů . MŠ zakou-
pila  5 sad bezpečnostního chodítka Walkodile, je to speciální pomůcka, 
svým tvarem připomíná krokodýla, zabraňuje dětem nečekaně vstoupit  
do vozovky a eliminuje riziko vzniku případného úrazu či nehody. Děti 
jsou lépe vidět na silnici, neboť mají na sobě oblečeny reflexní postroje. 
Pro děti je chůze s Walkodile zábava, dává jim větší pocit nezávislosti, ne-
boť se nemusí neustále držet za ruku a zároveň je tak i povzbuzuje k větší 
vzájemné interakci.

Vynálezkyně a autorka Walkodine, paní Elaine Stephen, převzala 
za tento vynález od britské královny Alžběty II. Řád britského impéria za 
svou práci věnující se bezpečnost dětí v silničním provozu.

Až jednou potkáte naše krokodýlí kluky a holky nebojte se, jen po-
skakují, smějí se a právě teď si vyrazili se svojí paní učitelkou objevovat 
krásy okolí a města Kuřimi.

Mgr. Lenka Slámová, ředitelka MŠ Kuřim

Mateřská školka
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Čas afér v Kuřimi
V posledních týdnech (a někdy i měsících) se vedou mezi občany 

Kuřimi řeči o všelijakých aférách, souvisejících s radnicí a lidmi na ní. 
Zlobice má informovat o životě v Kuřimi a tyto aféry jsou, ať chceme 
nebo ne, součástí života města. Proč se zatím nic v našich novinách ne-
objevilo? Důvod je jasný. Celých dvacet let, co Zlobici připravujeme, se 
držíme jednoho pravidla. V posledním čísle před volbami nepřinášet 
informace, které jsou o nedořešených kauzách, mohly by ovlivnit voleb-
ní výsledek, a ti, kterých se týkají, by na ně nemohli reagovat. Teď už 
máme po volbách, některé kauzy se navíc pohnuly dál, takže je na čase 
je otevřít i na stránkách našich novin a přinést pokud možno přesné in-
formace.

Obviněný Koláček
Šuškandy o různých sporných činech a slovech pana Koláčka patří 

ke koloritu města prakticky od jeho zvolení místostarostou, ba i z dob 
dřívějších. Problém byl vždycky v tom, že je člověk dostal z druhé nebo 
třetí ruky, a pokud se pokoušel dopátrat pravdy, ti, kterých se týkaly, mu 
je sice někdy potvrdili, ale zároveň řekli, že veřejně tak neučiní. Šlo o pří-
pady vyžadování jisté provize za místostarostovo rozhodnutí (například 
u změny územního plánu nebo odměn některých funkcionářů institucí 
zřizovaných městem), případy pomouvání jiných osob a další nepravdi-
vá tvrzení pana prvního místostarosty. Musím říci, že nějaké pomluvy se 
šíří prakticky o komkoliv, kdo působí v Kuřimi ve veřejném životě. Ten či 
onen vzal úplatek za veřejnou zakázku a podobně. O sobě vím, že podle 
šuškandy jsem například hlavou kuřimského židovstva, nebo pořádám 
satanské mše a rituály a kdysi jsem měl na starosti i orgie s nezletilými. 
Jsem tedy k takovým šeptandám dost skeptický, ale musím dodat, že na 
pana Koláčka těch pomluv bylo jaksi více než na ostatní. No, možná se 
ještě něco dozvíme. Nicméně příběh, který teď hýbal Kuřimí a o kterém 
referovaly i televize, včetně Novy, je doložený poměrně neprůstřelně.

Spor o dítě
Začalo to prakticky nevinně a pana Koláčka by mohlo být člověku 

za první dějství skoro líto. V Kuřimi se rozpadlo manželství a manžel měl 
pocit, že mu manželka brání ve styku s dítětem, a vypravil se na radnici 
žádat o pomoc. Konkrétně 21. června 2013 manželka nevydala předško-
lačku manželovi s tím, že děvčátko je nemocné, ve školce si stěžovalo na 
bolest ouška, a tak by nebylo vhodné, aby šlo ven, a radši by se mělo vyle-
žet. (Což opravdu ze školky mamince volali.) Pan Koláček přislíbil tatín-
kovi prošetření případu a pomoc. Až potud vypadá vše dobře. Jenomže 
tuto agendu má na starosti na radnici OSPOD čili Orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, lidmi obecně nazývaný sociálka. A zde je třeba připome-
nout, jaké jsou vztahy volených zástupců města k úředníkům. Část úřed-
níků vykonává agendy v přímé pravomoci města, ty mají volení funkci-
onáři právo i povinnost kontrolovat a úkolovat. Část úředníků radnice 
ale vykonává činnosti v přenesené působnosti státu, to znamená, že vůči 
funkcionářům města nejsou v žádném pracovním vztahu a funkcionáři 
do jejich pravomoci zasahovat nesmějí. Funkcionáři nemají proti běžné-
mu občanovi žádné pravomoci vůči nim, nemohou tedy ani nahlížet do 
jejich agendy (zvlášť u citlivých dat, a to data o dětech jsou, je to přímo 
zakázáno) natož jim cokoliv nařizovat, jak mají rozhodovat. Správně tuší-
te, že OSPOD patří do této druhé kategorie.

Podle informací, které máme k dispozici, se pan Koláček přesto 
o to pokusil a vyžádal si ústně data od úřednice. Ta mu je přesně podle 
zákona odmítla vydat, a protože se k ní pan místostarosta choval hrubě, 
informovala o jeho požadavcích písemně nadřízenou. 

Nezvaná návštěva
Pan Koláček ale kauzu nevzdal. V sobotu 22. června zazvonil u dve-

ří příslušné rodiny, představil se, tvrdil, že je nadřízený úřednic OSPOD 
(nepravda), že nahlédl do spisu (další nepravda) a že je oprávněn na místě 
překontrolovat stav věcí a že má právo vstoupit do bytu (což je narušování 
domovní svobody). V bytě byla babička dětí (matka jejich matky). Pan 
Koláček si na mobil nafotil holčičku a řekl, že přijde na kontrolu, až bude 
matka doma (ta byla v práci). Další návštěvu pan Koláček provedl v pon-
dělí 24. června. Doma zastihl holčičku, maminku i babičku. Holčičku s 

babičkou poslal do vedlejšího pokoje a komunikoval s matkou. Podle její-
ho tvrzení ji ujistil, že její manžel je psychopat (což pozná, protože kromě 
jiného vystudoval i psychologii – že by další titul?), a že jí pomůže. Velmi 
nevybíravě se vyjádřil o úřednicích OSPOD (jednu referentku označil za 
ceckatou krávu), a pak začal maminku přesvědčovat, že muž má touhu 
rozsévače, takže maminka nabyla dojmu, že jde o typické sexuální obtě-
žování. Matka byla v šoku, ze kterého se po hodinu a půl dlouhé návštěvě 
vzpamatovávala. Nicméně asi i to by panu Koláčkovi prošlo, jen by jedna 
paní byla otřesena tím, co nám to sedí na radnici.

Když pohár přeteče
Jenže pan Koláček měl asi pocit, že je na dobré cestě a přišel do 

bytu znovu v pátek 28. června. Maminku nenašel, prohodil pár slov s je-
jím přítelem i synem a zase odešel. Více štěstí měl, když dorazil v úterý 
2. července večer. Znovu se dotazoval (snažil se mimo jiné získat od ma-
minky potvrzení, že se vedoucí kuřimského OSPOD k ní chovala hrubě, 
což maminka odmítla, protože to nebyla pravda) a zase odešel. Dlužno 
dodat, že o těchto jeho aktivitách úřednice OSPOD nic nevěděly, a řešily 
problém péče o dítě samy. Takže si předvolaly maminku dětí i její mamin-
ku na městský úřad na 3. července. Ty dorazily na jednání a tázaly se na 
počátku jednání, kde je pan Koláček? To úřednici udivilo, a sdělila jim, že 
pan Koláček s tím přece nemá nic společného. To zase udivilo obě občan-
ky, protože když s tím nemá nic společného, tak co to u nich opakovaně 
dělal? Dospěly k názoru, že co je moc, je příliš a celou kauzu zaprotoko-
lovaly v přítomnosti vedoucí OSPOD a paní tajemnice jako osoby nad-
řízené všem úředníkům. Zároveň matka s dcerou do protokolu uvedly, 
že celou věc oznámí na Okresním státním zastupitelství pro podezření z 
trestného činu, což také učinily.

Utajená kauza
Pro dokreslení situace dodejme, že starosta byl v té době na do-

volené mimo hranice ČR. Připouštím, že základní informace o celé 
kauze jsem zjistil poměrně rychle, ale jako novinář neprozradím přesně 
jak. Nicméně jsem považoval za rozumné o nich informovat dalšího za-
stupitele. Jako novinář totiž vím, že pokud se taková informace dostane 
kolegům z velkých médií, zpravidla po ní vyrazí jako ohaři. Nechtěl jsem, 
aby při případném sběru materiálů narazili na zastupitele, který by třeba 
řekl něco, co by dokázali překroutit. Zároveň jsem požádal o diskrétnost. 
Asi jsem si vybral správného člověka, diskrétnost byla zachována. Orgány 
činné v trestním řízení dělaly, co měly. Prvním signálem bylo, že kauzu 
ihned neodložily, což se děje v případě, kdy zjevně k spáchání trestného 
činu nedošlo. Vím, že požádaly pana starostu, aby s věcí neseznamoval 
širší veřejnost (obě dámy chtěly, aby byl protokol rozeslán zastupitelům), 
dokud nedokončí přípravnou fázi šetření. Nastal tedy čas jakéhosi ticha 
před bouří. Jaké materiály vyšetřovatelé získali, nevím. Předpokládám 
ale, že vyslechli i pana místostarostu Koláčka, takže ten musel tušit, že se 
něco děje. Vyšetřovatelé nabyli dojmu, že je vše doloženo dostatečně, aby 
mohlo být vzneseno obvinění a učinili tak.

Bouře vypukla na Nově
Nova přinesla ve své hlavní zpravodajské relaci 8. října večer o celé 

kauze reportáž, která, myslím, popsala tehdejší stav celkem věrně. Jak se 
k údajům reportéři dostali, nevím, a zřejmě to nikdo nezjistí, protože no-
vináři svoje zdroje chrání. Mohlo to uniknout jak z města, tak od orgánů 
činných v trestním řízení, protože zpráva se objevila po obvinění. A taky 
to pochopitelně mohly médiím sdělit matka či babička dětí, a kdo ví, kdo 
ještě. Pan Koláček do této reportáže telefonicky sdělil, že je za tím sta-
rosta, nu, je to jeho názor. Každopádně v pátek 12. října pořádala jeho 
společnost ABC Vital v KD Kuřim akci pro seniory, na které vystoupil a 
vše jim vysvětloval. Nebyl jsem tam, vím jen z druhé ruky, že je ujistil, že 
nic špatného neprovedl, že k tomu má i stanovisko právníků a z Minis-
terstva práce a sociálních věcí. (O tomto posledním faktu pochybuji, nic 
tam nevěděli.)

Co bude dál
Podle mých informací soud věc projedná ve zkráceném řízení, 

takže možná už v polovině listopadu bychom měli mít první verdikt. Ne-
myslím si, že by byl vynesen nepodmíněný trest (teoreticky by mohl pan 
místostarosta dostat až dva roky). Výsledky jsou možné všelijaké: 
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* Soudce rozhodne, že nedošlo k protiprávnímu jednání, pan Koláček 
bude očištěn a pojede se dál. Státní zástupce se neodvolá.

* Státní zástupce se proti takovému rozsudku odvolá. Na pana Koláčka 
musíme tedy hledět jako na nevinného, ale bude se čekat na vý-
sledek odvolání. Pro politika to je nepříjemná situace, kdy by měl 
zvážit, jestli rezignovat a prohlásit, že se vrátí, až bude očištěn, 
nebo setrvávat ve funkcích a bojovat s těmi, kdo na něj hledí s po-
dezřením.

* Soudce rozhodne, že k porušení zákona došlo, ale že nemělo intenzitu 
trestného činu, ale přestupku. Přestupková komise pak udělí panu 
Koláčkovi pravděpodobně peněžitý trest.

* Soudce rozhodne, že se pan Koláček dopustil trestného činu, pan Kolá-
ček se neodvolá. Bude tedy odsouzen. V tom případě by mohl být 
zároveň zbaven i zastupitelského mandátu. Bude záležet na kon-
krétním verdiktu soudu. 

* Soudce pana Koláčka odsoudí a ten se odvolá. Rozsudek tedy nebude 
pravomocný a kauza se dál potáhne asi několik měsíců.

Co my s tím?
Oním „my“ míním v první řadě zastupitele města. Mám-li hovořit 

za sebe, bude-li konstatováno, že k porušení zákona nedošlo, nehodlám 
dál věc řešit. Bude-li konstatováno, že došlo k porušení zákona ve smys-
lu zneužití úřední pravomoci, nehodlám čekat, jak se dál věc potáhne a 
předložím na nejbližším zastupitelstvu návrh na odvolání pana Koláčka ze 
všech funkcí, pokud na ně nebude rezignovat sám. Předpokládám ovšem, 
že průběh bude bouřlivý. Dovedu si představit, že do nejbližší Zlobice do-
stanu několik příspěvků, které se pana Koláčka budou zastávat, a možná i 
několik takových, kde někdo potvrdí, že byl svědkem nějakého nekalého 
jednání pana místostarosty. Jak mu to může ublížit nebo prospět v příštích 
komunálních volbách, potažmo v pozici v rámci ČSSD, nevím. Nicméně 
předpokládám, že všelijaké kotrmelce jsou v kauze ještě možné.

Špiclování na radnici
Tento příběh je z jiného soudku. Nebylo vzneseno žádné obvinění 

orgány, kterým to přísluší, ba ani nebylo vedeno žádné vyšetřování. Přes-
to podle šeptandy i otevřených tvrzení různých lidí (zejména pana první-
ho místostarosty) se vedení radnice (míněn především pan starosta Suka-
lovský, případně i paní tajemnice Zimmermanová) dopouštěli a možná 
ještě dopouštějí nezákonného špiclování zaměstnanců městského úřadu, 
případně i místostarostů. Získávají obsah jejich SMS, sledují, s kým si 
telefonují, čtou jejich emaily, možná dokonce neoprávněně kopírují je-
jich počítačové soubory. Cokoliv z toho je velmi vážné. Než se pokusím 
popsat, jak jsem si celou aféru propátral já, musím říci několik úvodních 
upozornění. Jsem loajálním zaměstnancem města, s panem starostou i 
paní tajemnicí mám, myslím, dobré vztahy. Mám osobní zkušenosti s tím, 
jak řídit instituci velikosti městského úřadu v Kuřimi. Nejsem počítačový 
odborník (tím jsem byl tak před 20 lety), ale přece jen asi vím o tom, jak 
počítače fungují, víc než naprostá většina úředníků i kolegů zastupitelů. 
Nuže o co jde?

Špiclování telefonů
Funkcionáři města i někteří úředníci mají služební mobilní telefo-

ny. Jde zejména o ty lidi, kteří by měli být k zastižení kdykoli, část pracov-
ní doby tráví v terénu nebo prostě hodně telefonují na jiné mobily, takže z 
mobilu to vyjde levněji. Tyto služební mobily jsou majetkem města, které 
také platí jejich provoz. I já s kolegyní v Kulturním domě máme společný 
služební mobil. Například proto, že část akcí pořádáme mimo KD, takže 
musíme být na příjmu i na zámeckém nádvoří nebo v ZUŠce, a také proto, 
že nám potenciální návštěvníci na ně volají, když se chtějí zeptat, jestli 
jsou lístky.

Město Kuřim má, stejně jako jiní zákazníci, možnost kromě každo-
měsíčního krátkého výpisu o uskutečněných voláních, získat i podrobný 
výpis, kde je přesně uvedeno u každého služebního mobilu o každém vo-
lání, kdy se uskutečnilo, na jaké číslo a jak dlouho trvalo. Podobně je uve-
deno, na jaké číslo byla odeslána SMS a kdy. Město jako majitel si může 
tyto informace stáhnout z internetu. I tuto službu si může sjednat každý 
majitel mobilu při některých tarifech.

Někteří lidé se tedy domnívají, že starosta či tajemnice za dlou-

hých večerů bádají nad těmito výpisy, kdo je s kým ve spojení. Nevím, 
ale myslím si, že mají jiné práce dost. Nejdřív poznamenejme, jaké vý-
pisy nedostávají. Nedozvědí se, kdo na ta služební čísla volal a kdy a jak 
dlouho s držitelem hovořil. Nedozvědí se, kdo jim posílal SMSky a kdy, 
natož s jakým obsahem. Nedozvědí se ani obsah SMS či hovorů z čís-
la odesílaných. A museli by detektivně pátrat, komu patří čísla, na které 
bylo voláno. Předpokládám, že takový výpis dostávají i z mobilu, který v 
kanceláři používáme my, a je mi to úplně jedno. Já i kolegyně máme svoje 
neslužební mobily a soukromé věci vyřizujeme zpravidla z nich. Dokon-
ce ze svého soukromého mobilu vyřizuji občas i služební věci, dávám na 
sebe manažerům i umělcům soukromé číslo, kdyby potřebovali zavolat a 
v práci to nikdo nebral. V kontaktech na služebním mobilu nemáme ani 
já, ani kolegyně uloženy své osobní známé a příbuzné. Přesto se výjimeč-
ně může stát, že ze služebního telefonu uskutečníme soukromý hovor. 
Zejména tehdy, když nám někdo volal v soukromé věci na služební mobil 
(tomu prostě nezabráníme), my hovor zmeškali a pak nás mobil upozor-
ní, že jsme zmeškali hovor. Tak ho vytočíme. Předpokládám ale, že z ta-
kových ojedinělých volání se problém dělat nebude. Jsou-li zaměstnanci, 
kteří se toho bojí, že pokud by se znelíbili vedení města, mohli by být za 
takový hovor potahováni, asi jim to nevymluvím. Ale nikdy se to nestalo. 
A pokud někdo využívá služebních mobilů k tomu, aby si přes ně vyřizo-
val masově soukromé věci ve výši hovorného ve stovkách korun měsíč-
ně, pak jsem osobně pro to, aby za to kárán byl, protože používá majetek 
města ke svému obohacení (tedy úspoře za svůj telefon). U funkcionářů 
města si myslím, že něco takového nepřichází do úvahy (každý hovor s 
občanem je potenciálně výkonem jejich funkce, pokud nejde o place-
nou erotickou linku). Pokud mohu soudit podle vlastních zkušeností, v 
normálních firmách to funguje tak, že zaměstnanci vědí, že vedení má k 
dispozici detailní výpisy jejich hovorů a brzdí se v soukromém používání 
služebních telefonů. Vedení se bádáním ve výpisech nezabývá, pokud vý-
razně nestoupne měsíční poplatek za telefony. Není důvod předpokládat, 
že by tomu na městském úřadě v našem městě mělo být jinak. A jediný 
způsob, jak se dostat k vašim SMS je, že necháte zapnutý mobil na stole a 
odejdete. Pak se ale nedivte, jestli se vám v nich bude hrabat žárlivý part-
ner, zvědavý kolega nebo kdokoli jiný.

Šmírování počítačové
Podobná pravidla platí i pro počítače. Služební počítač je majet-

kem města a měl by být užíván k pracovnímu výkonu, nikoliv na soukrmé 
aktivity. Pro zaměstnance – úředníky to platí stoprocentně, pro funkcio-
náře města pak spíš platí opačné tvrzení: Nikdo nesmí zjišťovat, co zde 
děláte, pokud nepřekračujete zákony. Používání firemních počítačů má 
ale i další úskalí. Pokud si úředník do počítače z vlastní iniciativy nain-
staluje nelegální program a přijde „softwareová policie“, napaří pokutu 
městu. Proto se vedení města rozhodlo zakoupit oficiální počítačový pro-
gram, který objednala paní tajemnice a nainstaloval zaměstnanec města, 
mající správu software na starosti. Co program dělá? V hrubých rysech ře-
čeno provádí jakousi statistiku využití počítače, tedy od kdy do kdy bylo s 
jakým programem pracováno. Ani to se pochopitelně nemusí úředníkům 
líbit, zvlášť pokud nevědí přesně, jaký je výstup. Tak například přijdu v 
sedm do práce a pustím si prostřednictvím internetu tiše hudbu z nějaké 
rozhlasové stanice (například hrající nepřetržitě celý den blues). Hudba 
mne uklidňuje, odfiltrovává rušivé zvuky z okolí a já jsem při ní zvyklý 
pracovat celý den. Ve čtyři odpoledne tedy hudbu vypnu a jdu domů. 
Program pak o mně vypoví, že jsem se věnoval tomuto programu minutu 
při pouštění a minutu při vypínání. A to nikomu vadit neude. Naopak, 
pokud si ráno otevřu soubor, se kterým mám pracovat, a pak ho mám 
celý den otevřený, ale nenapíšu ani čárku, je informace o tom, že jsem 
se mu aktivně věnoval minutu, dost nepříjemná. Podobně se předpoklá-
dá, že není nic proti ničemu, když si ráno na pět minut pustím nějaký 
zpravodajský server a přečtu headline nejdůležitějších zpráv, nebo když 
občas budu vyhledávat novinky v oblasti, kde pracovně působím. To bych 
přímo dělat měl. A konečně předpokládám, že partička soliteru u kafe v 
pauze mne také neohrozí vyhazovem. Někdy je to docela dobré řešení, 
když mi někdo slíbí, že mi zavolá za pět minut nějaké informace, které 
pro práci potřebuji. Dělat pět minut něco jiného nemá smysl, tak sedím a 
čekám, zklidňuji mysl. Pokud si ovšem pustím nějaký ten film, nebo budu 
hry hrát hodinu, nebo se podívám na záznam včerejšího seriálu či budu 
dvě hodiny hledat informace, jestli mladá Zemanová v tom pornu hrála, 
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pak je asi něco špatně a zatnou-li mi tipec z vedení, dobře mi tak. Daňový 
poplatník by to měl schválit.

Vedení města si od tohoto software slibovalo tři zsadní věci:
Za prvé vyhmátnout nelegální software a odstranit ho (nebo legalizovat). 

A opravdu byl nalezen.
Za druhé najít další pomocné informace pro určení toho, kdo má v kance-

lářích práce mnoho a kdo méně.
Za třetí případně najít zaměstnance, kteří se dokáží u počítače flákat ho-

diny.
Vedení města udělalo jednu strategickou chybu. Ze zákona musí 

úředníky informovat, že program spustilo. Vedení rozhodlo nejdřív pro-
gram nainstalovat (ale nespouštět), až pak lidem oznámit, že tu je, dát 
jim čas k „úklidu“ v počítači a potom jej spustit. Pro představu: Podle 
obdobného zákona musí informovat majitel veřejných prostor předem 
jejich návštěvníky, pokud tam spustí kamerový systém. Je ovšem zákonné 
umístit nejdřív kamery, pak vyvěsit cedulku „pozor, kamerový systém,“ a 
pak je spustit. Instalací programu byl pověřen pracovník úřadu, který má 
na starosti IT. Ten postupoval logicky a ze serveru dal příkaz k instalaci 
programu do všech městských počítačů. Až potom, ale před spuštěním 
programu, mělo dojít k tomu, že bude software programu odstraněn z 
těch počítačů, kde nemá co dělat, protože nepatří úředníkům, ale funk-
cionářům samosprávy. A po tom, co ti dělají v práci, je paní tajemnici 
pranic.Na schůzi zastupitelstva, na které jsem bohužel pro nemoc nebyl, 
se přesto věc přetřásala jako div ne kriminální jednání. K takovému ale 
nedošlo. O věci v této Zlobici najdete i článek objektivní a suše faktický 
od Soni Šmahelové („Jak je to s monitoringem na radnici“). Já zde uvedu 
jen některá fakta, která považuji za podstatná.

Pravidla bezpečnosti dat
Software objednala tajemnice úřadu, jen ona má právo nahlížet 

do výsledků monitoringu. Ona může rozhodnout, které informace komu 
sdělí (při dodržení zákonů). Nikoliv starosta. Nikdo ani v nejmenším 
nemá podklady pro to, že by tak starosta činil.

Software neumožňuje sledovat obsah mailů. Zákon přímo zakazu-
je, aby měl kdokoliv cizí bez svolení příjemce přístup k mailům byť i v 
úředním počítači, pokud mailová adresa obsahuje jméno příjemce (např. 
kolacek@radnice.kurim.cz), i kdyby šlo o úředníka. (Poznamenávám, že 
si toho jsem vědom, proto moje úřední mailová adresa je kultura@mkku-
rim.cz, takže když třeba zastůňu nebo jsem pryč, může kolegyně číst mou 
poštu a reagovat na ni.) Předpokládám, že úředníci to řeší tak, že každý 
má někoho, komu přístup do svého mailu povolil.

Každý, kdo surfuje na webu, po sobě zanechává stopy, které různé 
webové programy dokážou dešifrovat. Ne starosta nebo tajemnice, ale 
někdo od Googlů, Facebooků, Twiterů a podobně tedy ví, co v pracovní 
době děláte.

Žádná data na vašem počítači nejsou bezpečná před ukradením, 
zneužitím, vymazáním, pozměněním. Pokud to někdo chce udělat a je v 
počítačových technologiích lepší než vy, prostě to nakonec dokáže. Ako-
rát někdy to jde snadno, někdy se nadře. Proto pouze idiot mu cestu zjed-
nodušuje tím, že v počítači nechává něco, co tam nepatří (nejlépe v složce 
nazvané Tajné). A nevěřte tomu, že stačí soubor jen jednoduše smazat. 
Prakticky jedinou jistotu máte, když při odchodu od počítače jej vypne-
te a zamčete kancelář, od které nemá nikdo jiný klíč. Což pokud vím, na 
radnici dělá pan Koláček, který tvrdil, že mu starosta leze do počítače. Na-
opak starosta je docela důvěřivý, takže když není v práci, je to pan první 
místostarosta, který do jeho kanceláře chodí a svolává tam různá jednání. 
Pan starosta ale pana Koláčka z ničeho neobviňuje, takže má data možná 
jištěná jinak, nebo v práci nic třeskutého v počítači nepřechovává.

Každý ajťák, který vám vleze do počítače, na druhou stranu tuší, že 
někde je ještě lepší ajťák než on, který dokáže najít stopy po jeho průniku. 
Taže zbytečně neblbne. 

Suma sumárum: Chápu, že někteří úředníci, kteří občas v práci dě-
lají, co nemají, nejsou z monitoringu nadšeni, ba že mají obavy, že by jim 
někdo mohl práce přidat. Ale jako občan chci, aby opravdu pracovali. A 
jakékoliv podezírání pana starosty považuji za liché. 

Inzultace na radnici
Šuškanda praví, že byl na radnici fyzicky napaden a zraněn úředník. 

Slyšel jsem variantu, že podnikatelem, jinou že Romem. Ona to vlastně 
moc není šuškanda. Až na to, že násilník byl živnostník a nerom. I o tom 
najdete ve Zlobici článek „Napadení úředníka v pracovní době“. Za aféru 
považuji něco jiného – tedy rozhorlení některých kolegů zastupitelů, že je 
o tom nikdo okamžitě neinformoval. Nechápu proč by měl. Pokud radní 
napíše, že se měla sejít Rada města a okamžitě přijmout nějaké stanovisko 
či usnesení, přemýšlím jaké. Usnesení, že se úředníci nemají mlátit? Nebo 
usnesení, že se přijme ochranka, která bude s každým návštěvníkem cho-
dit po úřadě a hlídat ho? Nebo že budou úředníci od klientů odděleni 
mříží? Fakt nevím. Vím, že každý z nás musí počítat s tím, že se střetne 
se zlem. Cestou na vlak, na lavičce v parku, v práci. Kdekoliv. A bude-li 
útok rasantní a nečekaný, tak mu prostě bude fyzicky ublíženo. Musíme 
se s tím naučit žít. 

Někdy jsou ovšem pomlouvačné kampaně hůř zahojitelné, než 
roztříštěná klíční kost. Vím to, tu kost jsem měl roztříštěnou taky.

Jiří Brabec

Jak je to s monitoringem na 
radnici 

V posledních týdnech se hodně píše do novin a mluví mezi lidmi 
o monitorování zaměstnanců na kuřimské radnici. Připravili jsme pro vás 
krátkou historii celé záležitosti. 

Na Městském úřadu Kuřim byl do všech počítačů, které jsou v 
majetku radnice, nainstalován legální program pro monitorování práce 
zaměstnanců městského úřadu. Věc běžná nejen ve velkých firmách, ale i 
ve státní správě, a hlavně dobrá, zejména pro všechny daňové poplatníky. 
Státní správa má fungovat a šlapat stejně dobře jako prosperující soukro-
má firma. Zaměstnanci mají pracovat efektivně a využívat čas strávený v 
zaměstnání výhradně k výkonu své práce. Zaměstnávat úředníky, kteří 
většinu své pracovní doby surfují po internetu, nakupují v e-shopech ane-
bo hrají počítačové hry, dnes už není možné. Nehledě na časté problémy 
se stahováním nelegálního softwaru, za který pak úřad může zaplatit tuč-
né pokuty. 

Podle tajemnice Městského úřadu Kuřim Mgr. Aleny Zimmer-
mannové bylo důvodů ke spuštění monitorovací programu na radnici v 
Kuřimi několik. Hlavním důvodem byl monitoring vytíženosti jednot-
livých odborů a jejich zaměstnanců: „Potřebovali jsme získat přehled 
o práci jednotlivých zaměstnanců, kde máme rezervy, zda někdo nemá 
málo práce a někdo naopak není přetěžován. Dalšími důvody byla hrozba 
pokut za nelegální software v městských počítačích, který bohužel sku-
tečně instalován byl, a samozřejmě kontrola, zda nejsou počítače radnice 
zneužívány pro soukromé účely. Nyní máme k dispozici relevantní data 
o tom, jak kdo z našich zaměstnanců pracuje.“ Veškerá vyhodnocení prá-
ce jednotlivých úředníků se budou scházet výhradně v rukou tajemnice 
úřadu, která je pak s jednotlivými vedoucími vyhodnotí a případně bude 
řešit. Stejný program je užíván v řadě jiných měst a obcí, např. v Mikulově, 
Žďáru nad Sázavou, Pelhřimově, Semilech a dalších. 

Monitorování práce zaměstnanců na Městském úřadu Kuřim ob-
jednala tajemnice úřadu Alena Zimmermannová, která o záměru infor-
movala starostu města. Ona jediná, jako šéfka celého úřadu, má přístup k 
výstupům z tohoto programu: „Program byl původně objednán na dobu 
dvou měsíců a následně bylo na základě dohody s dodavatelskou firmou 
užívání programu prodlouženo o další čtyři měsíce,“ řekla Alena Zim-
mermannová. Dále uvedla, že všichni zaměstnanci byli s instalováním 
monitorovacího programu do počítačů na jejich pracovištích řádně a s 
předstihem seznámeni ještě před tím, než byl program spuštěn. Podle ta-
jemnice MěÚ Kuřim tak všichni měli dostatek času tzv. vyčistit případný 
nežádoucí software ve svém služebním počítači. Monitorovací program, 
který v počítačích na radnici nyní funguje, má schopnost rozeznat odkazy 
webových stránek, které zaměstnanec navštívil, a také monitoruje akti-
vitu v souborech, což znamená, že dokáže nejen poznat, jak dlouho měl 
zaměstnanec otevřený jaký soubor, ale také jak dlouho v něm skutečně 
pracoval. Program v žádném případě neumožňuje sledování obsahu sou-
borů nebo sms zpráv odeslaných z monitorovaného počítače, ani adresá-
ty, obsah či počet přijatých či odeslaných emailových zpráv. 

Otázka monitorovacího programu se probírala na jednání minulé-
ho Zastupitelstva města. Důvodem byl především fakt, že monitorovací 
program byl nainstalován i na počítačích starosty a obou místostarostů. 
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O instalaci programu však místostarostové nebyli informováni. „Bohužel 
k tomu došlo, program byl totiž nainstalován automaticky ze serveru na 
všechny počítače na úřadě, tedy i starostovi a místostarostům,“ vysvětluje 
celou věc tajemnice Zimmermannová. „Nedošlo nám, že tímto způso-
bem se dostane i na počítače představitelů samosprávy, byla to chyba,“ 
dodává. Před spuštěním monitoringu byl sledovací program z počítačů 
starosty a místostarostů odstraněn, k jejich sledování tak v žádném pří-
padě nedošlo. I přesto, že k žádnému sledování místostarostů nedošlo, se 
jim starosta za toto nepříjemné nedorozumění omluvil. 

Soňa Šmahelová

Napadení úředníka v pracov-
ní době

V budově Městského úřadu Kuřim došlo ve středu 16. října k váž-
nému fyzickému napadení vedoucího jednoho z odborů. Útočníkem byl 
smluvní pracovník firmy, kterou město v ten den upozornilo na špatnou 
kvalitu odvedené stavební práce. Napadený zaměstnanec je v současné 
době po hospitalizaci v nemocnici, kde se podrobil operaci a bude něko-
lik týdnů v domácím léčení. 

Napadání úředníků je, nejen v Kuřimi, bohužel, stále častějším 
jevem. V loňském roce došlo k celkem deseti útokům na úředníky ku-
řimské radnice v jejich pracovní době, naštěstí šlo většinou „pouze“ o 
hrubou verbální agresi a výhružky ublížením na zdraví, jeden útok však 
skončil fyzickým napadením zasahujícího inspektora veřejného pořád-
ku. Podle starosty Kuřimi Draga Sukalovského se město snaží napadení 
zaměstnanců předcházet: „Původně jsme zavedli školení, ale v poslední 
době jsme přidali i kurzy sebeobrany, které organizují policisté z místního 
obvodního oddělení Policie ČR.“ Úředníci projdou kurzem, kde se učí, 
jak fyzickému útoku předcházet a také jak se případně bránit. „Bohužel, 
včerejší útok byl natolik překvapivý a brutální, že napadený nemohl útoku 
předejít.“ dodal starosta, který napadeného vedoucího odboru vezl do ne-
mocnice, a také podal trestní oznámení na Policii České republiky, která 
případ v současnosti řeší.

sš

Partnerství pro místní rozvoj 
v Brně očima občanů       

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy 
univerzity ve spolupráci s Mezinárodním institutem marketingu, komu-
nikace a podnikání provedla průzkum veřejného mínění na téma Partner-
ství pro místní rozvoj v Brně. Z průzkumu vzešlo, že prvořadým úkolem 
vedení města je zlepšit komunikaci a prezentaci strategických cílů rozvoje 
Brna samotným občanům.

Klíčovou otázkou výzkumu probíhajícího v jarních měsících bylo 
zjistit, který podnik považují Brňané za nejvýznamnější pro město, a dále 
v čem vidí nejdůležitější úkol brněnského magistrátu pro další rozvoj 
města. 

Z výsledků výzkumu vyplynuly tyto poznatky. Za nejvýznamnější 
podnik pro rozvoj města Brna považují respondenti Veletrhy Brno, Do-
pravní podnik města Brna a Zetor. Mezi dalšími byly tyto podniky: IBM 
ČR, Masarykova Univerzita, Pivovar Starobrno.

Ukázalo se, že za hlavní výhodu Veletrhu Brno považují obyvatelé 
to, jak přispívá k image 

a reprezentaci města. Veletržní akce jsou zároveň přínosem pro 
zdejší cestovní ruch. Zetor je vnímán jako jeden z  nejvýznamnějších za-
městnavatelů, podobně také společnost IBM.   Další výhoda Zetoru je 
spatřována v konkurenceschopnosti jeho produkce. Za klady Pivovaru 
Starobrno jsou považovány tradice a historie značky, dostupnost a kvalita 
vyráběných produktů a přínos pro reprezentaci města. 

K nejčastěji uváděným nedostatkům Veletrhů Brno patří nárůst 
dopravy, a s tím související negativní dopad na životní prostředí. Tento 
negativní jev je vyčítán i společnosti Zetor. 

U společnosti IBM je záporně vnímán příliv cizinců a zároveň 

úbytek pracovních příležitostí pro místní. Z výzkumu, jako největší ne-
výhoda Pivovaru Starobrno, vyplynul negativní vliv na životní prostředí, 
přesněji zápach z pivovaru. 

Hlavní úkol magistrátu pro další rozvoj města vidí občané ve větší 
čistotě města 

a zlepšování infrastruktury. Mezi dalšími úkoly byly zmíněny opra-
va silnic, tvorba a péče 

o veřejnou zeleň, podpora podnikatelů, vzdělání aj.
Výsledky výzkumu poukazují na to, jak málo si Brňané uvědomují 

určující úlohu strojírenských podniků typu Zetor, stejně jako dlouho-
letou tradici mezinárodních veletrhů, které přestávají být rozhodujícím 
faktorem pro další rozvoj města. I představy obyvatel 

o nejdůležitějších úkolech magistrátu pro další rozvoj města jsou 
poněkud přízemní.  

Tereza Čapková, Kristýna Čapková, David Gurník, 
Štěpánka Humpolová, Iveta Plachká, Dana Opálková

Otevření Kompetenčního 
centra

V pondělí 7. října 2013 bylo v Kuřimi slavnostně otevřeno Kom-
petenční centrum Kuřim (INTEMAC) v areálu TOS Kuřim. Centrum 
má sloužit strojírenským firmám pro jejich vývoj a výzkum a spolupraco-
vat s vysokoškolskými odborníky.

Slavnostní zahájení provozu proběhlo v první den Mezinárodní-
ho strojírenského veletrhu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího 
Ciencialy. Kompetenční centrum má sloužit strojírenským firmám, pro 
které bude zajišťovat výzkumné služby, především díky úzké spolupráci 
s odborníky z vysokých škol. Kompetenční centrum je plně vybaveno 
výzkumným, zkušebním a meřícím zařízením nové generace, často se 
jedná o unikátní přístroje v rámci celé České republiky – například zaří-
zení typu laser tracker, dynamometr pro měření řezných sil a kroutícího 
momentu nebo aparatura pro měření přesnosti chodu vřeten. Celková 
plocha objektu přesáhne tisíc metrů čtverečních a centrum kromě labo-
ratoří nabízí také kanceláře a zasedací místnosti. Firmy si tak mohou v 
centru zadat konkrétní výzkumné úkoly a také mohou využít vybavení 
centra pro svoje vlastní měření. V centru budou probíhat vzdělávací akti-
vity, jako jsou semináře, workshopy nebo akce umožňující navázat nové 
kontakty. Kompetenční centrum v Kuřimi vzniklo rekonstrukcí bývalého 
výpočetního střediska TOS Kuřim a jeho provoz zajišťuje Jihomoravské 
inovační centrum ( JIC).

sš

z Brna

událost
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Zaskočte si pro radu, 
jak se zbavit odpadu!

V úterý 1. října se areálu sběrného dvora na Havlíčkově ulici kona-
la ekologicko-naučná akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“.  
Hlavním cílem akce bylo přivést děti z mateřských a základních škol hra-
vou formou ke třídění odpadu. Akci pořádal Jihomoravský kraj a společ-
nost Elektrowin s podporou Městského úřadu Kuřim. V prostorách sběr-
ného dvora se měly děti možnost seznámit s jednotlivými možnostmi 
třídění, na přilehlé ploše pak pro ně bylo připraveno několik her a soutěží. 
Samy děti také donesly do sběrného dvora z domova vyřazené elektro-
spotřebiče a baterie, které vytřídily a odevzdaly do sběrných nádob.

sš
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K dur

Lázeňští šviháci v „malém 
českém Hollywoodu“

Ne že by členové pěveckého sboru K dur patřili zrovna mezi ranní 
ptáčata, ale první říjnovou sobotu jako by tomu všechno nasvědčovalo. 
Většina z nás toho dne vstávala před pátou ranní a spěchala směr Luha-
čovice. Dostali jsme totiž nabídku, aby si náš sbor zahrál malinkou roli v 
připravovaném seriálu České televize Znamení koně II a v 7:30 jsme byli 
očekáváni „na place“ na lázeňské kolonádě v Luhačovicích. Naše role byla 
zahrát pěvecký sbor venkovských učitelů, kteří zpívají na slavnosti svěcení 
nového pramene v seriálovém lázeňském městečku.

Naše filmové záběry se točily na pódiu postaveném na kolonádě. 
Když jsme na něj nastupovali, bylo ještě pokryté jinovatkou, což vzhle-
dem k tomu, že ženy měly zpívat v letních halenkách, nebylo zrovna po-
vzbudivé. Nicméně než se vyřešily všechny technické záležitosti a zazněla 
první klapka, zpoza protějšího kopce se vyhouplo slunce, které blahodár-
ně rozehřívalo naše zkřehlé kosti.

Na jeden záběr se pak natočily dvě písně našeho vystoupení, kdy 
byl potřeba především zvuk a obraz vystupujícího sboru. Záběr se sice 
musel několikrát opakovat, ale k naší cti nutno dodat, že nikoliv naší vi-
nou. Tu nevhodně zafoukal větřík do mikrofonů, tu se herci nebo kom-
parz dívali špatným směrem. Po každé písni nás ovšem herecké publikum 
odměnilo nadšeným potleskem a nám skromným zpěvákům z Kuřimi 
nikterak nezkalil radost fakt, že ten potlesk měli napsaný ve scénáři.

Při dalším záběru jsme měli velmi vtipný úkol, a totiž předstírat 
zpěv oněch dvou písní, které jsme předtím natáčeli, ovšem tentokrát v 
naprosté tichosti, neboť se natáčel dialog herců. Museli jsme se tedy asi 
během pěti vteřin puštěného playbacku chytit do rytmu a pak už jen do 
nastalého ticha otevírat pusu jako kapříci podle toho, jak nás dirigoval 
sbormistr. Tato scéna, ve které šlo především o dialog tří herců (Vilmy 
Cibulkové, Bolka Polívky a Davida Matáska), se vícekrát opakovala. My 
jsme stále předváděli svoji pantomimu, ovšem pokaždé jsme za ni sklidili 
nadšený pantomimický potlesk. Ustát tuto situaci a nezačít se smát dalo 
některým hodně práce. 

Když zaznělo od režiséra poslední: „Stop! Máme to!“ byli jsme 
propuštěni z filmových služeb.  Tím ovšem naše lázeňské dobrodružství 
neskončilo. Náš přičinlivý sbormistr nám totiž během natáčecích pauz 
stihl domluvit dvě vystoupení v lázních. Nejprve jsme zazpívali v nádher-
né budově hotelu Jurkovičův dům a o něco později jsme pokračovali dru-
hým koncertem v prostorné hale u pramene Vincentky. Vlastně jsme tím 
vzdali hold slavnému léčivému prameni všech zpěváků. Nevím, jestli to 
bylo tou Vincentkou, kterou jsme se všichni před vystoupením pořádně 
posilnili, ale zpívalo se nám opravdu dobře. Se spoustou nevšedních zá-
žitků jsme se odpoledne s malebnými Luhačovicemi rozloučili a zamířili 
zpět do Kuřimi.

Naše chvilka filmové slávy bude k vidění v úvodním dílu seriálu 
Znamení koně II, který bude Česká televize vysílat od září příštího roku. 
Jsme moc zvědavi, jestli nás tam poznáte.

Na závěr mi dovolte malé pozvání na již pátý ročník Báječného 
bálu s K durem, který se bude konat v sobotu 9. listopadu od 19:30 hodin 
v Kulturním domě v Kuřimi. Přijďte se pobavit, zatancovat si za doprovo-
du skvělé kapely 4 Sýkorky, zaposlouchat se do známých melodií a kdo 
bude mít štěstí, tak i vyhrát něco v tombole. Těšíme se na setkání s vámi!

Za pěvecký sbor K dur Nicola Šimonová
www.k-dur.cz
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Placená inzerce

život se zvířatyživotní prostředí

Vrozené vývojové vady srdce 
u psů

V minulém článku jsme si obecně 
popsali jednotlivá možná onemocnění 
srdce. V tomto se zaměříme na některé 
vrozené vývojové vady srdce, které se mo-
hou u psů vyskytovat.

Vrozené vady srdce jsou vady, se kte-
rými se pes narodí, ve většině případů jsou 
dědičné a vyskytují se téměř u všech plemen 
psů. Některá plemena psů ale mají větší predispozice pro výskyt těch-
to onemocnění. Tyto vady se většinou projeví ihned po narození. Jsou 
charakterizovány převážně srdečním šelestem. Patří sem např. patentní 
ductus arteriosus, defekt síňového, nebo komorového septa, Fallotova 
tetralogie, pulmonální, nebo aortální stenóza. Diagnostika těchto one-
mocnění se provádí důkladným anamnestickým a klinickým vyšetřením, 
EKG a RTG vyšetřením a echokardiografií. 

Ductus arteriosus – jde o malou cévu mezi plicní arterií, která 
vede krev do plic, a aortou, která vede krev do celého těla. Po porodu se 
tato céva uzavírá. V případě jejího neuzavření zůstává tzv. perzistentní du-
ctus arteriosus (PAD) a dochází k rozvoji srdečních problémů. Jedná se 
o onemocnění dědičné, na které má vliv i prostředí. PDA dělíme podle 
jeho velikosti do šesti stupňů. Nejčastěji dochází k proudění krve z levé 
strany srdce na pravou, krev z aorty s vyšším tlakem se dostává do plicní 
arterie. Dochází ke zvýšenému objemu krve v plicích, což má za následek 
tvorbu plicního otoku. Mezi nejčastější příznaky patří kašel, omezení to-
lerance k zátěži, hubnutí. Bez chirurgického zákroku je pravděpodobný 
předčasný úhyn. Méně často dochází k pravolevému zkratu. Ten má za 
následek dodávání špatně okysličené krve do těla. Pes má zkrácené dýchání 
a trpí slabostí nebo kolapsem zadních končetin. Z plemen, u kterých se ten-
to problém vyskytuje nejčastěji, patří německý ovčák, malý pudl, maltézský 
pinč, yorkshirský teriér. Častější je u fen. Většinou se jedná o náhodný nález 
při poslechu srdce u klinického vyšetření, např. před vakcinací. Pokud se pro-
blém zjistí včas, je možná chirurgická terapie problému podvázáním duktu. 
Chirurgický zákrok se doporučuje provést u psů mladších 2 let u levopravého 
zkratu. Nejlepší je provést zákrok ve věku 8 - 16 týdnů, než dojde k vývoji 
nezvratných změn. Prognóza u nižších stupňů postižení je velmi dobrá. 

Defekt síňového septa – jedná se o otvor v přepážce mezi pravou 
a levou síní. Je to onemocnění velmi vzácné a projevuje se nejčastěji šeles-
tem při systole (stahu srdeční svaloviny síní) a rozštěpem druhé srdeční 
ozvy. Velký defekt vede k abnormálnímu toku krve z levé strany srdce přes 
defekt do pravé části srdce. Toto způsobuje více práce pro pravou stranu 
srdce, což může vést k pravostrannému selhání srdce. Příznaky mohou 
být dýchací obtíže, slabost, únava při pohybu, abnormální srdeční ryt-
mus, zvětšení břicha nebo náhlý úhyn. Mezi často postižená plemena pa-
tří boxer, dobrman, samojed a bobtail. Terapie se u mírnějších forem bez 
klinických příznaků neprovádí, u těžších forem se řeší chirurgicky. 

 Defekt komorového septa – jedná se o otvor v přepážce mezi 
pravou a levou komorou. Je podmíněno geneticky a vyskytuje se velmi 
často u keeshondů, anglických buldoků, špringršpanělů, novofundland-
ských psů a sibiřských husky. Příznaky se mohou vyvíjet měsíce a roky, v 
závislosti na velikosti defektu. Patří sem zkrácený dech a neochota k pohy-
bu. Vzácně se může vyskytnout kolaps a srdeční zástava u psů s velkým defek-
tem nebo u hyperaktivních psů. Terapie může zahrnovat medikaci k podpoře 
srdce a redukci kongesce plic, speciální dietu a omezení pohybu. Chirurgická 
uzavření defektu se provádí vzácně. Štěňata s velkým komorovým septálním 
defektem obvykle uhynou předčasně před 8. týdnem života.

 Fallotova tetralogie – jde zde o kombinaci čtyř defektů, a to vel-
kého defektu komorové přepážky, pulmonální stenózu, hypertrofii (zvět-
šení) pravé srdeční komory a přemístění aorty vpravo. Jedná se o dědičné 
onemocnění. Zvířata bývají předvedena majitelem v nízkém věku, mezi 
druhým a osmým týdnem života, pro zpomalený růst, dušnost, menší 
pohybovou aktivitu a výraznou cyanózu (modrofialové zbarvení sliznic, 
které jsou nedokrvené). Bez léčby se vzácně dožijí 1 – 2 let. Z plemen 
se nejčastěji vyskytuje u anglického buldoka, keeshonda, drsnosrstého 
foxteriéra, toy pudla a sibiřského husky. Léčba se provádí chirurgicky, je 
možná i medikamentózní léčba. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Výlov rybníku Srpek
V sobotu 5. října se od časných ranních hodin konal výlov rybní-

ku Srpek.  K úplném vypuštění rybníku a výlovu všech ryb dala podnět 
Agentura ochrany přírody a krajiny z důvodu přemnožení některých dru-
hů ryb, které nebyly do Srpku vysazeny.

Původní sádka amura bílého se v průběhu dvou let značně rozšířila 
o množství plevelných ryb, zejména kaprů a karasů stříbrných. Při výlo-
vu se ukázalo, že lidé hodili do vody také množství KOI kaprů a zlatých 
karasů, kteří se vyznačují často zářivou oranžovou barvou, a chvílemi to 
vypadlo, že rybáři chytili také zlaté rybky. V sítích uvázlo i několik exem-
plářů želvy nádherné, která je teplomilným terarijním zvířetem a zimu by 
v rybníku zřejmě nepřežila. Naštěstí se našlo hned několik zájemců, které 
si tyto dravé želvy odnesli domů. 

Mezi parádní úlovky patřil desetikilový amur nebo více než met-
rový sumec, řádově tak vylovili rybáři několik metráků ryb, mezi kterými 
převládali amuři bílí a kapři. Část ryb se prodala přímo na místě a zbytek 
byl odvezen k prodeji do Brna. Podle hodnocení pracovníků Agentury 
ochrany přírody a krajiny proběhl výlov v pořádku, až na nedokonalé vy-
puštění rybníka, které pravděpodobně způsobil špatný sklon dna a výpus-
ti. Přebytečné bahno tak bude muset být odbagrováno a současně bude 
vyčištěno také koryto potoka, aby mohla voda z rybníku lépe odtékat.

sš
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Výstava Zaniklá řemesla v 
Kuřimi

V rámci Medových dní byla letos zveřejněna na zámku v Kuřimi 
netradiční výstava o řemeslnících v Kuřimi, resp. v kuřimském panství od 
17. století do padesátých let 20. století. Tematicky vycházela z předchozí 
výstavy „Kuřim v artefaktech“, na které jsme si vyzkoušeli, že i Kuřim má 
zajímavé dějiny, osobnosti a hlavně je stále zájem současných obyvatel 
nezapomenout na doby dávné i nedávné.

Výstava Zaniklá řemesla vznikala více než půl roku a podílelo se 
na ní množství soukromých osob i institucí. Kromě víkendu, po který 
probíhaly Medové dny, si výstavu mohly prohlédnout i děti ze základ-
ních a středních škol ještě do čtvrtku 3. 10. jako komentovanou prohlíd-
ku. Výstava bude (ale již bez doprovodných předmětů) ještě umístěna v 
knihovně, vznikne z ní tištěný materiál pro případné další využití (např. 
při přípravě nové knihy o Kuřimi) byl z ní natočen malý medailon novou 
kabelovou televizí z Vyškova, a ve Zlobici bude vycházet seriál na pokra-
čování inspirovaný texty této výstavy. Tak se neztratí vynaložená práce, ze 
které vyšlo téměř 100 panelů A3, pro které byly přeloženy z německého 
kurentu dokumenty z Archivu města Brna, zpracováno více než 130 fo-
tografií, nastudováno množství odborné literatury k jednotlivým řemes-
lům, zhotovena mapa předválečných řemeslných dílen apod.

Největší část výstavy byla věnována pivovaru, jehož budova na ul. 
Křížkovského stále stojí, byť dnes slouží městu Brnu k uchování archivá-
lií. Pivovar je v Kuřimi zmiňován již v kupní listině z roku 1547, jeho zánik 
před druhou světovou válkou vyvolal požadavek odstranění konkurence 
malých pivovarů prvnímu brněnskému akciovému pivovaru. Z tohoto 
důvodu uzavřelo město Brno (majitel pivovaru) v roce 1930 smlouvu s 
dnešním Starobrněnským pivovarem a pivovarem Moravia. Brno se zavá-
zalo, že v pivovaru neobnoví výrobu ani jej za účelem výroby piva nikomu 
nepronajme. Brněnské pivovary za to měly po dobu 15 let platit 50 000 
korun ročně.

Pozorní návštěvníci si ale mohli o pivovaru najít i jiné zajímavosti, 
jako např. že u nás při vaření piva přišel o život nešťastný pomocník, když 
spadl do kádě s horkým pivem; že jeden ze sládků, Josef Beneš, se učil u 
evropsky věhlasného reformátora pivovarnictví F. O. Poupěte; anebo že 
nájemce pivovaru a palírny nechal vyrábět i tzv. Rosolku, což byl likér z 
masožravé rostliny.

Příští ročník Medových dní bude 10., tedy jubilejní. Organizátoři 
se už dnes zamýšlejí nad tím, čemu jej věnovat, jaký doprovodný program 
a výstavu připravit. Bude tento možná již poslední ročník věnovaný opět 
symbolicky zemědělství, ke kterému má včelařství nejblíže? Nechte se 
překvapit a pozvat na Medové dny 2014…

Jitka Sikorová, 
odbor životního prostředí, MěÚ Kuřim

Foto: Návštěva výstavy zaniklých řemesel školami.

Ještě k Medovým dnům
Počasí nám letos přálo. Většina příchozích, kterých se na zámku 

mohlo (včetně dětí) za ta dva dny posledního zářijového víkendu vystří-
dat kolem 1200-1500 byla spokojena i s programem. Jsou tu však pro-
blémy.

Zejména v sobotu prostě někteří prodejci nepřijeli. Někteří odřek-
li v pátek, někteří se neobtěžovali ani zavolat. Příčina byla jasná - spousta 
akcí v okolí, kam přijde víc lidí a kde jsou tím pádem větší tržby. Jedna z 
možností je udělat medové dny jednodenní a to jen v neděli. Denní ná-
vštěvnost se tím zvýší a problémy s trhovci zmenší.

Smutným faktem je i to, že zatímco populární brněnští Kamarádi 
vystupovali na pódiu, někdo se jim vloupal do šatny a ukradl umělkyni 
kabelku s penězi i doklady. Bohužel.

Nicméně příští ročník jistě uděláme zase na podzim (už kvůli 
medu je to jindy nemožné), a pak budeme přemýšlet, jak dál. Dobré ná-
pady vítány.

Jinak osobně se skláním nad dílem paní Sikorové a jejích pomocní-
ků. Výstava o řemeslech byla výtečná.

Jiří Brabec
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Náš seriál
Na sérii článků, které by mohly zajímat nejen mladé maminky, jsme 

se domluvili s Pavlou Hájkovou. Pavla Hájková je porodní asistentkou pro 
region Kuřim a okolí v rámci okresu Brno-venkov. Cvičí s těhotnými a vede 
předporodní kurzy, dále přípravu pro budoucí rodiče a po narození dítěte pak 
kurzy od 2. měsíce kojence pro jejich všestranný rozvoj a poskytuje podporu 
rodinám s malými dětmi. Pracuje jak ve skupinách, tak i individuálně a to od 
roku 2005.

Lezu, lezeš, lezeme
O tom, jak je zdravá poloha na břiše, není sporu. V životě kojence 

se od prostého ležení na bříšku přes stádium plazení až k lezení dostává-
me krok za krokem. Rychlost vývoje je individuální, pro některé děti je 
frustrující, že když se už podaří zkoordinovat končetiny a tělo pro pohyb, 
směr je opačný - couvají. Tady opravdu potřebují pomocnou ruku, která 
jim zapře nožičky a oni vyrazí VPŘED.

Další podmínkou pro samostatný pohyb je dostatečná motivace. 
Pokud si myslíme, že stará známá barevná kačenka zaujme dítě natolik, 
aby se vyšvihlo k namáhavému výkonu, jsme na omylu. V tomto smě-
ru jsou děti náročné, rády se posunou k hudební nebo zvukově zajmavé 
hračce, nepohrdnou ani mobilem. 

Je dobré “vodit děti do společnosti”. V rodinách podobně starých 
dětí se najdou jiné hračky a v druhém půlroku života stoupá zájem o vrs-
tevníky. Plazení a později lezení je prospěšné pro správný vývoj páteře a 
bezpečné nacházení polohy vsedě, vkleče a později ve stoje.

Děti tuto polohu cítí jako bezpečnou a lezení mohou dávat před-
nost před chůzí i ve věku nad 12 měsíců.

Pro rodiče je to velká úleva, když nemusí stát za dítětem a obávat 
se, že při zakolísání ve stoji, padá dítě vzad. Tento problém nastává u dětí, 
které nelezly, ale z polohy na zádech se postupně dostali do sedu  a pak 
do stoje. U nich je právě návrat do polohy vkleče neznámý. A tak v lepším 
případě je úspěchem, když dítě ze stoje, přejde do polohy vsedě i za cenu 
tvrdšího dopadu na zadeček.

Výchova ve skupině kojenců je jednodušší, učíme se pozorováním 
a napodobováním, jak děti, tak rodiče. Nepotřebujeme vysvětlující slova. 

Dnes je to výsada takzvaných primitivních národů, že od narození 
dítětě, přes jeho dospívání a pubertu až k dospělosti žije v systému rituá-
lů, zkoušek, v pevně utvořených společenských vazbách. Dříve i v našich 
rodinách byl větší počet dětí rozmezí prvního a posledního dítěte byl i 20 
let. Rodiny byly více otevřené. 

Nebylo vyjímkou, že matka a dcera měly potomky stejně staré, 
sourozenci i další příbuzní se vzájemně hlídali a vychovávali.

Udržovala se tak aktivní paměť jak zacházet s dětmi. 
Moje vlastní zkušenost z rodiny je velmi dobrá, starali se o mě 4 

starší sourozenci a já se později starala o jejich děti.
Dnešní doba nevytváří dobré sociální podmínky pro vícečlenné 

rodiny. 
Je možné hledat jiné formy společenství. 
Vytváření nových vazeb mezi lidmi může mít formu krátkodoběj-

šího, ale i hlubšího přátelství. Jít nějakou dobu “spolu” nebo vytvářet přá-
telství na celý život.

Pavla Hájková

děti

Pátek 13. prosince 17:00, velký sál KD

Michal je kvítko
Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti. 
Pořádá pragokoncert. Vstupné 155 Kč, 

děti do dvou let možno vzít na klín zdarma. 

Předprodej už probíhá v kanceláři 
Společenského centra Kulturní dům.

  

pozvánky
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Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD
Prapůvodní Kamelot & 
Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém ve představí téměř kompletní původní 
sestava legendární brněnské kapely a zároveň nejnovější projekt jejího 
frontmana se sestavou mimořádných muzikantů vedených Jiřím Paře-
zem. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. 11. 

Pondělí 9. prosince 19:30, velký sál KD
Jitka Zelenková 
– Vánoční koncert “Splněná přání”
Jitka Zelenková, s doprovodem klavíru, kytary, kontrabasu a perkusí

- koncert, který sklízí velký úspěch u publika. Jitka se při výběru 
repertoáru zaměřuje na písničky s neopakovatelnou intimitou vánoční 
nálady, které nazpívala na albu Moje Vánoce. 

V programu publikum osloví znamenitými texty Eduarda Pergne-
ra, Eduarda Krečmara a Pavla Vrby. Pořad ozdobí i blokem svých největ-
ších hitů a baladických, šansonově laděných písní. Předprodej od 1. listo-
padu. Vstupné 250 a 200 Kč.
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mateřské školky

Mateřinka a „babí léto“
Dovolte mi na začátku takové krátké zamyšlení.
Po narození patří každý malý človíček výhradně rodičům. Učí se 

základům a hodnotám, které v životě bude sám používat.
V další životní etapě ho jistě ovlivní mateřská školka, kde získá do-

vednosti, návyky, učí se dodržovat pravidla a jak si poradit v kolektivu 
vrstevníků. Každý rok do naší třídy nastupují nové děti.

Je to náročné, než si zvyknou trávit nějaký čas bez rodičů a než do-
jdou s naší pomocí ke spokojenosti a samostatnosti. Když jsou připraveny 
do základní školy a my je propouštíme na další „životní pouť“, vidíme, 
jaký pokrok udělaly, jak se osamostatnily, jak mnozí z nich zmoudřeli, jak 
touží „vzlétnout“ a nestačí jim už jen malý prostor. Potřebují jít dál. Naší 
odměnou a snad i zpětnou vazbou je to, když nás usměvavé tváře teene-
gerů zdraví při cestách naším městem nebo za námi dojdou na návštěvu 
a svěří se s tím, že do školky chodily rády a že by se chtěly vrátit. Čas však 
vrátit nelze a naše oči spočinou na nových svěřencích, kteří si mnohdy 
ještě neví rady, ale i oni za nějakou dobu získají jistotu a sebedůvěru.

Zpestřením dnů a her v naší mateřince je uspořádání zahradních 
slavností, kde se poznáváme i s rodiči našich dětí. Snažíme se pro ně vy-
myslet zajímavý kreativní program, který by se líbil nejen dětem, ale i do-
spělým. Letos jsme uspořádali slavnost s názvem: „Koulelo se, koulelo 
červené jablíčko“. Vše bylo namotivováno jablíčkem, jak už název napo-
vídá. Děti zazpívaly několik písniček, tvořily různé figurky z přírodnin 
i z látek a energii si mohly vybít při pohybových dovednostech. Mlsný 
jazýček si přišel na své při ochutnávce jablíčkových dobrot od šikovných 
maminek i od dětí a paní učitelek jednotlivých tříd. Nechyběl ani ohýnek, 
kde se podle uvážení mohl opéci i nějaký ten špekáček. Paní kuchařky 
vařily s úsměvem na požádání čaj i kafíčko, takže o dobrou náladu ani 
spokojená bříška tu nebyla nouze.

Přálo nám i počasí, které vykouzlilo snad nejkrásnější podzimní 
den. Sluníčko vytvořilo nádhernou atmosféru s ozářenými barvícími 
se listy na stromech, kterých tu máme dost. Poslední včelky a slunéčka 
sedmitečná se radovaly z krásy „babího léta“. Každý si tu našel, co chtěl, 
někdo poetiku, jiný tvořivost či pobavení s přáteli. 

My jsme byly vděčné za spokojené tváře všech účastníků. Zkrátka 
bylo to potěšení na všech stranách, a tak to má být. 

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská Kuřim 

Podzimní slavnost
  Brzké podzimní počasí letos neukázalo právě tu nejvlídnější ná-

ruč. Avšak i přes tento mírný handicap jsme u nás, na MŠ-ZŠ Komenské-
ho, připravili pro naše malé svěřence každoroční tradiční tvoření a dne 
10. 10. nastal onen významný okamžik s názvem „Podzimní slavnost“.

  V úvodu děti předvedly, co se během krátké docházky do mate-
řinky stihly naučit. Třídy Broučci a Zajíčci přednesly a zazpívaly několik 
společných básní a písní. Třídy Koťata a Myšky kromě výše zmíněného 
předvedly navíc poutavé kolektivní tance. Za odměnu si všichni vysloužili 

nadšený potlesk rodičů i náhodně přihlížejících a mohlo se přistoupit k 
vlastním činnostem.

Jako první přišel na řadu skřítek Podzimníček. Během několika 
málo chvilek byl okrášlen barevnými listy, které si děti pro tento účel 
samy nasbíraly a nalepily. Pro všechny hravé a skotačivé školkáčky byly 
rozestavěny překážkové dráhy, kde všichni zdolávali veverčí záludnosti, 
skákali jako zajíčci do pelíšku, plazili se po lavičce jako hadi, kreslili skřít-
kovi křídami domeček a bloudili jako nevidomí „temným lesem“. Jedinou 
záchranou bylo lano, kterého se neustále přidržovali.

Po tom všem přítomným jaksepatří vyhládlo, a proto jsme všechna 
bříška ukojili čerstvě opečenými, voňavými špekáčky nad hřejivými pla-
meny ohně. Tím ale podzimní tvoření nekončilo. Paní učitelky to nejlepší 
nechaly na konec – „pozvaly“ na slavnost vílu. Protože však byla víla les-
ní, chodilo se za ní v nastalé polotmě krajem lesa s rozličnými lampiony, 
baterkami, lucerničkami, čertími rohy - prostě světýlky, bez asistence ro-
dičů. Odvaha dětí byla náležitě odměněna, mj. zacinkáním na „kouzelný“ 
zvoneček. 

Příjemné cinkání mělo i jiný smysl – symbolicky jsme se rozloučili 
s létem a vyšli vstříc novým zážitkům barevně laděného podzimu a bílé 
zimě.

Za kolektiv MŠ-ZŠ Komenského: 
M. Vičarová

pozvánka
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zš tyršova

Lelekovický trilek 2013
Ve čtvrtek 3. 10. se šest vybraných žáků - Patrik Zvonek (3. B), Jan 

Petrů (4. A), Jakub Winkler (5. B), Natálie Němečková (3. A), Sabina 
Mišková (4. C) a Veronika Zvonková (5. B), zúčastnilo netradičního tri-
atlonu „Lelekovický trilek“. 

Od olympijského triatlonu se závod lišil první disciplínou, jelikož 
plavání zde bylo nahrazeno vědomostním, tentokrát matematickým úko-
lem. Další disciplíny již byly klasické, tj. jízda na kole a běh. Děti tak v du-
chu antického řeckého přesvědčení kalokagáthia rozvíjely tělo i ducha.

V rámci rozcvičení jsme se do sousedních Lelekovic vydali i přes 
ranní mrazík na kolech. Děti tedy musely prokázat nejen sportovního 
ducha, počtářské dovednosti, ale i značnou otužilost, za což si zaslouží 
velkou pochvalu! Jeli jsme po cyklostezce vedoucí přes Podlesí.

V samotném závodě potom byl naším nejúspěšnějším závodníkem 
Patrik Zvonek, který vybojoval ve své kategorii 3. místo (gratulujeme!). 

Matematický úkol z našich závodníků splnila nejlépe Sabina Miš-
ková, která dlouho bojovala o 3. místo, ale po kolizi se soupeřkou se jí 
umístit na stupních vítězů nepodařilo. 

Po skončení závodů a vyhlášení výsledků  jsme se stejnou cestou 
na kolech všichni v pořádku vrátili ke škole. Pro děti to byl tedy takový 
malý cyklistický výlet spojený se závoděním a počítáním.

Všem našim mladým sportovcům – cyklistům děkujeme za repre-
zentaci školy.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

Želešická růže 2013 – 

Míša Veselá na skvělém 2. místě!
Pro žáky základních škol byl významnou sportovní akcí v úvodu 

nového školního roku kulatý – již 30. ročník závodů v přespolním běhu 
„O želešickou růži“. Závody byly současně oficiálním okresním přebo-
rem základních škol a tak se v pátek 27. 9. v Želešicích u Brna postavilo 
postupně ve třech věkových kategoriích na startovní čáru 269 žáků ZŠ z 
okresu Brno - venkov. 

Za naši školu byli k závodu nominováni: Pazourková Zuzana (5. 
B), Vacková Helena (5. B), Dosedlová Adéla (5. A), Vacula Jakub (5. A), 
Barták Tomáš (5. B), Svoboda Michael (5. A), Odehnalová Pavlína (7. 
A), Prokopová Alžběta (7. B), Paulíková Lucie (6. A), Justová Anna (6. 
A), Moravec Michael (6. B), Vlk Zbyněk (7. B), Rozman Tomáš (6. A), 
Olexa Jakub (7. B), Veselá Michaela (9. A), Přikryl Jiří (8. A), Dufek Da-
vid (9. A), Prudek Adam (9. B), Prokop Jan (9. B). 

Bohužel se nám ve starších kategoriích nepodařilo obhájit všechny 
loňské úspěchy.

Právo vystoupit na stupně vítězů si na náročné trati vybojovala 
pouze Míša Veselá, která v kategorii nestarších dívek nestačila jen na jed-
nu soupeřku a o jeden stupínek vylepšila loňské 3. místo. Na trati porazila 
41 soupeřek! 

Za úspěch lze v početné konkurenci nejmladších běžkyň považovat 
i přední umístění našich páťaček, tj. 4. místo Zuzky Pazourkové a 5. místo 
Heleny Vackové a v kategorii nestarších žáků 5. místo Jirky Přikryla. 

Do první desítky startujících se ve svých kategoriích ještě vešli 
Kuba Vacula (9.), Tomáš Barták (10.), Adéla Dosedlová (10.) a Michael 
Moravec (10.). Ve všech kategoriích startovalo 40 – 50 závodníků.

Ostatním našim běžcům se už tolik nedařilo a svými umístěními 
zůstali za očekáváním. Důležité však je, že se všichni dokázali na trati vy-
dat ze všech sil a překonat především sami sebe. Za podzimního sluníčka 
zdravým pohybem na čerstvém vzduchu udělali něco pro své zdraví.

 Míši gratulujeme a všem našim vytrvalostním běžcům děkujeme 
za reprezentaci školy. 

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova



24      ZLOBICE ročník 20, číslo 11/ listopad

sem přijde leták  LEt201311-
Zl



ročník 20, číslo 11/ listopad     ZLOBICE   25

sem přijde leták  LEt201311-
Zl



26      ZLOBICE ročník 20, číslo 11/ listopad

zš tyršova

placená inzerce

Vranovská empiáda 2013
Ve čtvrtek 26. 9.  se naše škola již tradičně zúčastnila ve Vranově u 

Brna velmi náročného branného závodu tříčlenných smíšených družstev 
„Vranovská empiáda“. Na kopcovité trati závodu  čekalo běžce opět něko-
lik stanovišť, na kterých museli v časové tísni a fyzické únavě (při vysoké 
TF) prokazovat své znalosti a vědomosti ze zdravovědy, požární ochrany, 
ekologie apod. Také museli předvést určité pohybové dovednosti jako 
např. hod granátem na cíl nebo běh s hasičským přístrojem. 

Počasí závodu letos přálo a motokrosový areál Vranovský žleb za-
plnilo několik školních výprav ze širokého okolí.

Všechny účastníky svou osobní návštěvou poctili první náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, domácí paní sta-
rostka Ing. Kateřina Jetelinová i kuřimský pan starosta Ing. Drago Suka-
lovský.

Závodilo se ve třech věkových kategoriích a nás moc potěšilo, že se 
naši žáci opravdu činili a zasloužili tak o to, že ve Vranově bylo jméno naší 
školy hodně často vyhlašováno! Naše nejúspěšnější  družstvo v kategorii 
6. a 7. tříd (jmenovitě: Alžběta Prokopová, Pavlína Odehnalová a Zbyněk 
Vlk), vybojovalo skvělé 1.  místo. Třetí se ve stejné kategorii umístili  o 
rok mladší Lucie Paulíková, Michael Moravec a Tomáš Rozman. V kate-
gorii 8. a 9. tříd doběhli na 3. místě Michaela Veselá, Adam Prudek a Jiří 
Přikryl.

V nejmladší kategorii 5. tříd, kde konkurence počtem 64 družstev 
byla největší, se na solidním 5. místě umístili Zuzana Pazourková, Micha-
el Svoboda, David Miška.

Za naši školu ještě závodili: David Dufek, Štěpánka Badinová a 
Dorota Kubíková, (16. místo v kat. 8. – 9. tříd). 

Děkujeme všem zúčastněným za sportovní nasazení a reprezentaci 
školy.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova
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ZŠ Jungmannova

Okolí Kuřimi padlo do rukou 
dětí z „Jungmannky“

Rukavice, třídící pytle, nablýskané fotoaparáty - to vše jste mohli 9. 
října ráno vidět na naší Základní Škole Jungmannova. Jelikož nám počasí 
v dubnu vůbec nepřálo, tento den jsme se tedy pokusili uklidit okolí Kuři-
mi. Spolu se tříděním odpadu všeho druhu, od rozbitých deštníků, práš-
ků, kuchyňských potřeb až po roztrhané plachty, byla na programu soutěž 
o nejlepší fotografie. Tu s přehledem vyhrála třída paní učitelky Vackové 
6. B. Teď si jistě pochutnávají na zasloužené odměně v podobě dortu. Ale 
nepředbíhejme a pozastavme se nad šálkem čaje s historií. 

Píše se rok 1226 a právě se koná pohřeb snad nejoblíbenějšího 
mnicha Františka z Assisi. Zakladatel řádu františkánů zasvětil celý život 
péči o nemocná a opuštěná zvířata. A stal se vzorem pro většinu tehdejší-
ho obyvatelstva. Proto je tedy 4. říjen stanoven na jeho památku Meziná-
rodním dnem zvířat. Tento den datuje počátek své tradice do roku 1931, 
kdy byl založen ve Florencii jako úmluva ekologů, kteří chtěli upozornit 
na situaci ohrožených druhů.

Vraťme se zpět do školních lavic roku 2013. Po důkladném výkla-
du paní učitelky o správném třídění a chování v přírodě jsme konečně vy-
razili do terénu. Někteří k Srpku, další do okolí Záruby. A že toho bylo na 
třídění dost! Nestačili jsme se divit, co občané Kuřimi dokáží bezohledně 
vyhodit do lesa, potoků nebo na pole. Každou zajímavost jsme fotoapa-
ráty důkladně zdokumentovali, vše protřídili do bílých pytlů a na oběd 
už jsme se s parádními úlovky vraceli do školy. Den plný zábavy jsme si 
bezvadně užili a s dobrým pocitem odcházeli ze školy. Snad se příští rok 
zapojí nejen žáci, ale i obyvatelé nejenom Kuřimi. Lidé by se rozhodně 
měli zamyslet nad tím, jak to na naší planetě dřív vypadalo, jak to vypadá 
nyní a jak to bude vypadat například za 10 let. Pokud budeme pokračovat 
v bezohledném devastování přírody, tak si myslím, že se svojí planetou 
opravdu nebudeme spokojeni. Nejen my, ale i všichni živočichové.

Lucie Streďanská, 9. B
Vítězná fotografie žáků 6. B.

Filmový klub v Clubu Escape
středa 13. 11. 19:00 Veřejný nepřítel č. 1 

Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve 
své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně 
lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. 
Na každou novou „fušku“ se pomocí plastických operací a nejrůznějších 
masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván „mužem tisíce tváří“. Ná-
rod ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. 
Jeho odvážné skutky, nesčetné útěky z vězení, milostné románky, nad 
nimiž zůstával rozum stát, jeho bájná dobrodružství, obrovský cynismus 
a výsměch policii, z toho všeho vznikl pro Francouze skutečný národní 
epos. Životopisný, Krimi, Drama, Francie, Itálie, Kanada, 2008, 109 min. 
Režie: Jean-François Richet. 

středa 20. 11. 19:00 Veřejný nepřítel č. 1: 
Epilog

Závěrečná část vyprávění o Jacques Mesrinovi, který byl největší 
francouzský gangster všech dob. Byl ve své vlasti známější než jakákoliv 
celebrita. Epos o člověku, který byl skutečným hrdinou nebo antihrdi-
nou… Filmy Veřejný nepřítel č. 1 a Veřejný nepřítel č. 1: Epilog (premiéra 
1. 1. 2009) se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinen-
tech a s rozpočtem přes 80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší francouzskou 
produkci všech dob.

Životopisný, Krimi, Drama, Francie, Itálie, Kanada, 2008, 109 min. 
Režie: Jean-François Richet.

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

Kultura
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Kultura - Cestování

placená inzerce

Tierra SNOW FILM FEST v 
Clubu Escape

Filmový festival Tierra SNOW FILM FEST je celovečerní pro-
mítání špičkových filmů plných extrémního lyžování, zimního lezení, 
skialpinismu a dalších extrémních zážitků a sportů. Tento skvělý filmový 
festival pro vás připravil na neděli 10. 11. od 17:00 hodin Club Escape na 
zámku v Kuřimi.

Hlavní program je sestaven ze sedmi filmů, které získaly řadu oce-
nění na zahraničních filmových festivalech: Crossing the Ice – Napříč 
ledy, Tempting fear – Lákavý strach, Blue Obsession – Modrá posedlost, 
Snow Way, Nordfor sola - Na sever od slunce, Neviditelná hora, Unicorn 
Sašimi – Sašimi z jednorožce. Vstupné studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Popis filmů hlavního programu
Lákavý strach / Tempting Fear

Andreas Fransson je asi nejodvážnějším extrémním lyžařem své  
generace. Ve filmu Andreas zkoumá místo, kde strach přemůže všechny 
emoce, protože smrt číhá na každém chybném kroku. Režie: Mike Doug-
las, Kanada, 2012, 25 minut

Ocenění: ‚Best Action Film‘ Adventure Film Festival, ‚Best Story‘ 
X-Dance, Cold Smoke Award 

Napříč ledy / Crossing The Ice
Dva australští dobrodruzi, James Castrission and Justin Jones, se 

vydávají na nebezpečnou cestu napříč Antarktidou a zpět a to zcela bez 
pomoci. Žádní tažní psi, žádní draci, pouze dva muži táhnoucí na saních 
své zásoby přes 1140 km nehostinného ledu a mrazu. Režie: Justin Jones, 
Austrále, 2012, 44 minut

Ocenění: Grand Prize Banff Mountain Film
Modrá posedlost / Blue Obsession

Modrá posedlost, snímek o kráse lezení na ledu v aljašském le-
dovcovém platu Juneau Icefield. Alan Gordon se  snažil zachytit místa na 
ledovci Mendenhall, která díky přírodním změnám nejsou nikdy stejná. 
Režie: Alan Gordon, Jordan Halland, USA, 2011, 8 minut

Neviditelná hora
Po překonání sebe samého na Mt. Blancu chtěl nevidomý ho-

rolezec Juraj Prager zkusit něco dalšího a opět posunout svoje hranice. 
Shlédněte dobrodružství výstupu na Elbrus severní stranou bez jakékoliv 
podpory. Režie: Petra Geletová, Slovensko, 2013, 20 minut

Na sever od slunce / Nordfor sola
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Rozhodli se strávit devět měsíců 

studené norské zimy v izolaci za polárním kruhem v neobydlené záto-
ce omývané Atlantikem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty 
odpadků. Cílem je posbírat alespoň tunu odpadků, které přináší moře, 
postavit si z nich dům, užít si surfování a přežít tmu. Režie: Jørn Nyseth 
Ranum, Inge Wegge, Norsko, 2012, 46 minut

Ocenění: The Norwegian Documentary Film Festival: Audience 
Award

Snow Way
Dokumentární film mapuje dvacetiletou sportovní kariéru nejú-

spěšnějšího českého snowboardisty Martina Černíka. Popisuje jeho cestu 
od prvních zatáček v Krkonoších přes olympiádu až po extrémní sjezdy 
v divoké přírodě.  Režie: David Kačírek, Martin Huasner, produkce: LIP 
Production, ČR, 2012, 40 minut

Sašimi z jednorožce / Unicorn Sashimi 
Unikátní audio-vizuální snímek z japonských hor. Slovy autorů: 

„Vydali jsme se ulovit mýtického hokkaidského jednorožce. Ukázalo se 
ale, že zvíře je těžké natočit a tak jsme se rozhodli alespoň si trochu za-
lyžovat.“  Režie: Ben Knight, Nick Waggoner and Travis Rummel, USA, 
2011, 5 minut

Ocenění: Vancouver IMFF Grand Prize, Sheffield Adventure Film 
Festival Best Artistic Film
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Kultura - Cestování

Cestopisné před-
nášky v ZUŠ KU-
ŘIM

T.O. Llano Estacado pořádá v ZUŠ 
Kuřim cyklus cestopisných přednášek s 
promítáním filmů a diapozitivů. Vstupné je 
20Kč, děti polovic. Níže uvádíme přehled 
nejbližších přednášek.

Plavby ledovým oceánem

Středa 6. listopadu od 17:30 bude v ZUŠ 
Kuřim promítat své filmy a diapozitivy z plaveb 
ledovým oceánem a z plavby kolem Antarktidy 
legendární mořeplavec Rudolf Krautschneider. 
Do Kuřimi přijede krátce před tím, než ve svých 
70 letech opět vypluje na moře. Po představení 
proběhne autogramiáda jeho knih napsaných 
na moři, které zde bude možné zakoupit (cena 
cca 200 Kč).

Legendární mořeplavec Rudolf Kraut-
schneider v Kuřimi.

Spousta kluků má sny o dobrodružství, 
o dálkách vonících exotickým kořením, duní-
cích zvucích bubnů, divošských rituálech nebo 
hukotu burácejících vln. Některým takový sen 
vydrží, ale jen málokdo udělá razantně rozho-
dující krok do neznáma a sám se na cestu za svý-
mi sny vydá. Rudolf Krautschneider pochází ze 
země bez moře a přesto se stal mořeplaveckou 
legendou. Narodil se ve Vídni a po válce se s 
matkou přestěhoval do Znojma. V 16 letech po-
prvé uviděl moře, které se mu stalo osudným. 
Plavit se na cizích lodích jej však nebavilo. Lodě 
začal stavět sám a svérázně se zapsal do historie 
námořního jachtingu. S první lodí Vela doplul 
v roce 1976 na Shetlandy. O tři roky později s 
novou jachtou Polka na Špicberky a v létech 
1981 - 1983 na Falklandy. Další lodí byla Polár-
ka, na které absolvoval spolu se dvěma kamará-
dy plavbu kolem Antarktidy. Zatím poslední a 
jeho největší lodí je replika Magalhaesovy  Vic-
torie,  pevná dřevěná plachetnice typu „karaka“ 
z počátku 16.  století. Jednou již obeplula svět 
a jak Ruda říká, její plavba kolem světa nikdy 
neskončí!

Lidé se ho často ptají, kde na to bere a 
on odpovídá: „Nepiju, nekouřím a to již samo o 
sobě umožní jednou za deset let cestu kolem světa. 
A řekněte sami, jíte, když máte hlad? V křesílku u 
televize, kdy se cpete tím, co lednička dala…?”

V životě vystřídal mnoho zaměstnání 
a profesí. Živil se jako dřevorubec, pracoval v 
dolech. Vzdělaní ukončil v sedmé třídě, přes-
to napsal desítku knih a natočil několik filmů. 
Některá jeho díla byla přeložena do polštiny, 

němčiny a angličtiny. Od roku 1994 začal vozit 
na „suché“ plavby lidi, kteří chtěli odvyknout 
závislosti na drogách. Zapojil se také do budo-
vání dětských domovů rodinného typu. Děti 
o prázdninách bere na plavby a jejich šťastný 
úsměv považuje za svůj největší životní úspěch.

(www.moreplavecruda.cz)

Střední Amerika

Pondělí 11. listopadu od 17:30 hod bude 
v ZUŠ přednášet a promítat obrázky jinačovický 
Milan Štourač. Přednáška bude o státech stře-
doamerického regionu GUATEMALA-HON-
DURAS-BELIZE. Po přednášce proběhne au-
togramiáda knihy Barvitosti toulek, kterou zde 
bude možné zakoupit.

Milan Štourač o své přednášce říká: „Za-
vítáme do oblasti, jejíž břehy omývá Tichý oceán 
i Karibské moře. Pokusíme se v těchto zemích po-
odhalit tajemný svět mayské civilizace. Navštívíme 
GUATEMALU se sopečnými pohořími, jezerní 
perlu Atitlán, či velkolepou indiánskou lokalitu Ti-
kal. Hanzelka a Zikmund označili GUATEMA-
LU za nejhezčí zemi na světě. Cestou tropickými 
pralesy zavítáme na výlet do HONDURASU.

Ruiny „Mayských Athén“ nás nadchnou a 
jistý čas strávíme i na pobřeží. 

Poslední navštívenou zemí je BELIZE, 
malá, britsky směřovaná enkláva v jinak okolním 
španělsky orientovaným světě. Všude nás budou 
doprovázet památky indiánských, předkolumbov-
ských kultur a krásná příroda.“

Indiáni Tarahumara – zroze-
ni k běhu

Pondělí 25. listopadu od 17:30 hod bude 
v ZUŠ promítat a vyprávět RNDr. Alena Žá-
kovská o vytrvalosti kmene indiánů ukrytého 
v divočině Měděných kaňonů na severozápadě 
Mexika. Vypráví se o nich legendy. Jaká je sou-
časnost jejich života a jsou stále právem pova-
žováni za nejlepší běžce světa na dlouhé tratě? 
Zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít od-

pověď bylo velkou výzvou pro skupinu českých 
ultramaratonců a současně českým pokračo-
váním světového knižního bestselleru Born to 
Run (Zrozeni k běhu). Příběh o neobyčejném 
setkání s mužem,  který přijal jméno El Caballo 
Blanco (Bílý kůň), prožívá  parta běžců během 
závodu s indiány obutými do sandálů vyrobe-
ných z gumy starých pneumatik. 

Hrdinské časy v Tatrách

Pondělí 2. prosince od 17:30 hod bude 
nad svými fotkami z Tater vzpomínat morav-
skoknínický horolezec a cyklotramp Jan Vla-
sák. O Tatrách říká: „Žil jsem tam 10 let. Lozil 
po Tatrách za každého počasí, ve dne i v noci, v 
listopadu i v máji…  všechno jedno… Učil jsem 
lézt Petra Hámora i Petra Šperku…“

Po přednášce proběhne autogramiáda 
Honzových knih, které zde bude možné i za-
koupit.

Miloš Kotek

Pozvánky do 
knihovny

Pátek 22. listopadu v 18.00 hodin

Kurz korálkování 
pro dospělé

Poslední letošní kurz bude, jako obvyk-
le, mix technik. Neboli, co kdo chce, abyste si 
mohli vyrobit dárečky pro kamarádky, mamin-
ky, tety, tchýně apod.  K dispozici budou věci 
na rokajovou pružinku, náramky husťáčky, ket-
lování, barevné měděné dráty, lanka, paměťák, 
velkodírkové pandory….  Na kurz je třeba se 
přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo 606 570 008. 

Cena kurzu je 300 Kč.

Pondělí 25. listopadu v 18.00 hodin

Kurz korálkování 
pro juniorky

Kurz je určen slečnám od 10 do 15 let. 
Poslední letošní kurz bude, jako obvykle, mix 
technik. Neboli, co kdo chce, abyste si mohly 
vyrobit dárečky pro kamarádky, maminky, tety.  
K dispozici budou věci na  rokajovou pružinku, 
náramky husťáčky, ketlování, barevné měděné 
dráty, lanka, paměťák, velkodírkové pando-
ry…. Na kurz je třeba se přihlásit na mail hrdi-
nova.pavla@seznam.cz nebo 606 570 008.

 Cena kurzu je 200 Kč.
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Kuřimata

Kuřimata
 Mateřské a rodinné centrum
      Farského 481, Kuřim

Pondělí 10:00 – 11:30
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Organizované cvičení, tanečky a výtvarka.
Vstupné 30 Kč na dítě.

Pondělí 18:00-19:30 11.11.a 9.12. 
(následující Čtvrtek 17:00-18:30 21.11. a 19.12.)

Psychologický seminář o rodičích a dětech 
Informace z vývojové psychologie, klinické psychologie a jejich 

využití v běžném životě. Podrobněji k tématům viz web.
Vstupné 90 Kč

Pondělí 18:45-19:45 
 Jóga

70 Kč/lekce

Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 
Hrátky s KuřiMáTky

Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné 
potřeby. Vstupné 20 Kč na dítě. 

Úterý večer
Výtvarná dílna pro dospělé

5.11.2013 19:00-21:00 Korálkování
Večer plný korálků, drátků a povídání pod vedením Darji. Výroba 

náhrdelníku a náramku nebo náušnic metodou trojlanka. Ukázky výrob-
ků na webu. Cena kurzovného je 110Kč. V případě zájmu je nutné se 
předem registrovat nejpozději do neděle 3.11.2013 na emailové adrese: 
DHalvova@seznam.cz

12.11.2013 19:00-21:00 Keramika (každé druhé úterý v 
měsíci)

Vstupné 150 Kč, nutné potvrdit  účast na mail: jitka.ruf@seznam.cz

Středa 9:00-11:30
Hlídání dětí

Připravujeme od listopadu, předpokládaná cena 150Kč/dítě/do-
poledne. Zájemci se prosím registrujte na mail: kurimata@googlegroups.
com

Středa odpoledne
Program pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník 

Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz a 
nasem webu.

Čtvrtek 15:30-16:15
Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců

Společná setkávání těch nejměnších - pohádky, písničky, básnič-
ky, rytmika. Pokud chcete, vezměte i staršího sourozence. Dle zájmu do 
17:00 volné hraní.

Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 

Čtvrtek 19:00-21:00 
Klub deskových her

Osadníci, Carcassonne, Agricola ...
Hrajete rádi? Přidejte se.
Vstupné 30 Kč.

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

Od 11.10.- 13.12.2013
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně je materiál a vypálení výrob-

ků. Kurz povede paní Růžičková z Lelekovic, která vede kurzy keramiky v 
kuřimských školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná.

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

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

sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! 

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

kultura - pozvánka
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kultura - z regionu

Obecní knihovna Jinačovice 
hlásí: sešli jsme se na nauč-
né stezce již poosmé!

Po půlroční přestávce, která byla dána počasím, nemocí a prázdni-
nami, jsme se v neděli 22. září 2013 opět sešli před obecní knihovnou v 
Jinačovicích, abychom mohli společně vyrazit vlastními auty na druhou 
motorizovanou stezku, tentokrát do Kutin. Tam jsme se původně chtěli 
brodit přes říčky, ale protože potoky byly po nedávných deštích celkem 
hluboké (a voda studená), využili jsme raději dřevěné lávky k přechodu 
přes vodní tok. Když nastala situace, že žádná lávka nebyla k dispozici, 
tatínci si chtěli jakýsi přechod v akci „Z“ vybudovat sami, a musím říct, že 
jim to celkem šlo. Ale maminky je v polovině práce zastavily s tím, že od-
mítají podstoupit riziko koupání sebe (nebo svých dětí) v ledové vodě. 

Proto jsme se vrátili k autům a odjeli do Dolních Louček, navštívit 
zříceninu hradu Lúčka.

Zřícenina hradu Lúčka (někdy nesprávně nazývaného Střemchov ) 
stojí na vysoké ostrožně zvané Hradisko s nadmořskou výškou 412m, obté-
kané řekou Loučkou. Lze z nich rozeznat původní dispozici gotického hradu 
s podélným jádrem s válcovou věží o průměru 9 metrů v čele nad obezděným 
šíjovým příkopem a palácem na jihovýchodě i dalšími budovami. Hrad byl 
založen nejspíše v druhé polovině 13. století ale již od 15. století je veden jako 
pustý. Přesné datum stavby není známo, ale podle slovanského názvu se dá 
předpokládat, že stál již před rokem 1200, neboť později postavené hrady 
měli již názvy poněmčené. Zřícenina hradu je chráněnou kulturní památkou. 
Zdroj: http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=1629 

Tam se dětem líbilo, běhaly po hradbách, střílely z pozůstatků 
hradních stěn, odvážlivci se vrhli do studny. Po cestě děti hledaly obráz-
ky ptáčků a schované bonbóny, proběhla také rodinná soutěž ve znalosti 
mluvících zvířátek z pohádek. 

Počasí nám překvapivě nádherně vyšlo, děti všechno zvládly, za-
končení stezky proběhlo v cukrárně Cherry v Předklášteří. 

Stezky se zúčastnilo 22 zájemců, rozdíl mezi nejmladším a nejstar-
ším byl 60 let. 

Pokud nám bude počasí přát i nadále, rádi bychom letos ještě vyra-
zili na Babí lom, na rozhlednu, kde straší… Ale o tom snad příště!

Stezky jsou určeny všem zájemcům, rodinám, jednotlivcům, seni-
orům, každému, kdo má zájem strávit půl dne ve společnosti ostatních, 
které pojí láska k přírodě a mají soutěžního ducha… Účast na stezkách je 
zdarma, pro děti jsou nachystané úkoly, soutěže a drobné odměny. Více 
informací na www.jinacovice.cz/knihovna

Za Obecní knihovnu Jinačovice 
Šárka Ondrušková, bemovasarka@email.cz

kultura - pozvánka
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

29/2013 ze dne 25. 9. 2013
598/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 18. 9. 2013. 

Termín plnění: 25. 9. 2013 (KÚ)
599/2013 RM schvaluje prominutí části poplatku z prodlení z dlužného 

nájemného k bytu č. xxx/x ve výši xxxxxx Kč paní Zdeňce Kloudo-
vé, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 25. 9. 2013 (OMP)

600/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bý-
valé květinářství) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. 
p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Ku-
řim, o výměře 55,90 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Výše nájemného min. 90,-Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 
Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. Termín pl-
nění: 30. 9. 2013 (OMP)

601/2013 RM ruší usnesení RM č. 586/2011 ze dne 21. 12. 2011 ve věci 
pronájmu části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim. Termín 
plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

602/2013 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 
2940/14 v k. ú. Kuřim o výměře 880 m2 panu Petru Dufkovi, by-
tem Kuřim, za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s šestimě-
síční výpovědní lhůtou za účelem zřízení obslužné komunikace s 
tím, že všechny náklady na zřízení a údržbu cesty ponese nájemce. 
Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

603/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s manž. Jiřím a Natalií Rozmanovými, bytem Kuřim, a manž. Ji-
řím a Nikolou Králíkovými, bytem Domašov, ve věci prodloužení 
veřejného vodovodu, kdy dotčeny budou pozemky ve vlastnictví 
města Kuřim parc. č. 2455/1 a 2455/4, vše v k. ú. Kuřim. Termín 
plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

604/2013 RM ruší věcné břemeno ve věci uložení plynárenského zaříze-
ní ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene na pozemcích parc. č. 2208/1 a parc. č. 2220, vše v k. ú. 
Kuřim, dle smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla zapsá-
na do katastru nemovitostí pod č. j. V-10448/2011-703. Pozem-
ky jsou ve vlastnictví Města Kuřim, LV č. 1. Náklady na zrušení 
věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Termín 
plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

605/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 175/2007 se 
společností Hloušek, s.r.o., se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 
Brno-Židenice, IČ 15549721, kterým se mění umístění reklamní 
tabule na silničním zábradlí z ul. Legionářské naproti DDM nově 
na ul. Legionářskou u Elprumu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

606/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, s Ing. Dagmar Hiršovou, 
bytem 664 34 Kuřim, IČ 75354748. Reklamní tabule v počtu 1ks 
bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 10. 2013 do 20. 
12. 2013 za cenu 806,70 Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 12. 2013 
(OI)

607/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na „Dopracování ná-
vrhu územního plánu Města Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení podle návrhu se změnami. Termín plnění: 4. 10. 2013 
(OI)

608/2013 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12121973, podepsané zá-
stupcem fondu dne 3. 9. 2013, o poskytnutí podpory ze státního 
fondu životního prostředí ČR mezi městem Kuřim a Státním fon-
dem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je po-
skytnutí podpory na akci „Zateplení mateřské školy na ul. Komen-

ského v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI) 
609/2013 RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 65.000 Kč z ORG 1 006 

000 000 Drobné investice na provedení nátěru nové hřbitovní zdi. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

610/2013 RM schvaluje pro výstavu „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ uzavření 
pojistné smlouvy na přepravu předmětů z muzea v Předklášteří a 
Muzea Romské kultury s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 
110 00 Praha-Nové Město, IČ 45272956, za celkovou částku 1.000 
Kč. Termín plnění: 7. 10. 2013 (OŽP)

611/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 26307189, souhlasí s výsledkem hodnocení podle Zá-
znamu usnesení hodnotící komise a přiděluje zakázku „Dodávka 
chodníkového samosběrného čistícího vozidla“ společnosti HA-
NES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha, IČ 26131919. RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Centrem technických služeb 
Kuřim, s.r.o., IČ 26307189, a výše uvedenou společností, za cenu 
2.305.050 Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 10. 2013 (CTSK)

612/2013 RM uděluje předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim, s MUDr. Ivou Laštůvkovou, jejímž předmětem je nájem 
nebytových prostor v objektu Domu s pečovatelskou službou č. p. 
1272 na ul. Zahradní v Kuřimi na dobu určitou do 28. 2. 2019 za 
účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení - ordinaci 
praktického lékaře. Termín plnění: do 31. 10. 2013 (CSSK)

613/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
16. 9. 2013 v bodech č. 2, 4, schvaluje bod č. 1, v bodě č. 3 souhlasí 
s povolením připojení sjezdu z ul. Rozdělovací na pozemku parc. č. 
1077/2, dle zápisu v příloze. Termín plnění: 25. 9. 2013 (OI)

614/2013 RM schvaluje přepracování optimalizační studie „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ v souladu se závěry výboru sportovního 
ze dne 14. 8. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

615/2013 RM schvaluje záměr stavby „Oplocení, přístřešek pro auto a 
kůlna s pergolou“ na ul. Nová 695, Kuřim, s požadavkem umístění 
stavby 2m od hranice městského pozemku parc. č. 1416, k. ú. Ku-
řim. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OI)

616/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhoto-
vitele veřejné zakázky „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“, 
schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 1. 10. 2013 (OI)

617/2013 RM schvaluje Memorandum o spolupráci při prosazování ote-
vřených dat mezi Městem Kuřim a Fondem Otakara Motejla (Na-
dace Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 
00 Praha 3, IČ 47611804). Termín plnění: 30. 9. 2013 (KÚ)

618/2013 RM bere na vědomí zprávu o postupu investiční akce „Spor-
tovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, a souhlasí s 
realizací umělého povrchu, typu umělého trávníku s křemičitým 
vsypem v první fázi. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

619/2013 RM ruší své původní usnesení ze dne 11. 9. 2013 ve věci vý-
běrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013“ pro bod velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací 
asfaltovou emulzí. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

620/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Miloš 
Soukup, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, 
která předložila nabídku na opravu místních komunikací techno-
logií velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí 
za cenu 128,20 Kč včetně DPH za m2 opravené plochy. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI)

621/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení na festivalu Di-
vadlo pod MASkou s agenturou G studio s.r.o., se sídlem Rázusova 
84, Brno, 614 00. Termín plnění: 25. 9. 2013 (MK)
Jiří Filip Koláček, MBA   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města
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632/2013 RM ruší usnesení č. 514/2013 ze dne 21. 8. 2013. Termín pl-
nění: 31. 10. 2013 (KÚ)

633/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení 
města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší transpa-
rentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo se společností M. C. Triton, spol. s r.o., se sídlem Evrop-
ská 846/176a Praha 6, IČ 496 22 005, za celkovou cenu 496.100 
Kč. Termín plnění: 31. 10. 2013 (KÚ)

634/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o po-
souzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise 
na zakázku „Opatření vedoucí k vyšší transparentnosti a otevřenosti 
MěÚ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
Gordic, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, Jihlava, IČ 479 03 783, za 
celkovou cenu 255.612,50 Kč. Termín plnění: 31. 10. 2013 (KÚ)

635/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy se Svazem měst a obcí dle pří-
lohy. RM pověřuje starostu města k návrhu osob pro projektový 
tým projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působnos-
tí. Termín plnění: 31. 10. 2013 (KÚ)

636/2013 RM zřizuje 4 nová pracovní místa na dobu určitou 12 – 19 mě-
síců na odboru investičním, Městského úřadu Kuřim, za účelem 
realizace projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolu-
práce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou pů-
sobností“ dle podmínek projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001, a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi 
zařazených do Městského úřadu Kuřim na 70, a to od 1. 11. 2013. 
Termín plnění: 31. 10. 2013 (KÚ)

637/2013 RM doporučuje ZM založení společnosti s ručením omeze-
ným s názvem Kuřimská vodárenská, s.r.o., se sídlem Jungmanno-
va 968/75, 664 34 Kuřim, v níž jediným společníkem bude Město 
Kuřim, základní jmění společnosti bude činit 200.000 Kč, prvním 
jednatelem bude Ing. Aleš Varmužka. RM současně doporučuje 
ZM schválit znění zakladatelské listiny podle přílohy. Termín pl-
nění: 5. 11. 2013 (KV)

638/2013 RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč pro Římsko-
katolickou farnost Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 
49461362. Termín plnění: 20. 10. 2013 (KÚ)

639/2013 RM ruší usnesení č. 496/2013 ze dne 6. 8. 2013. Termín plně-
ní: 15. 10. 2013 (OMP)

640/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalé 
zlatnictví) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 
Kuřim) na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, o výměře 10,40 
m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve 
výši 90,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Nájemné bude každoročně 
valorizováno o výši inflace. Termín plnění: 15. 10. 2013 (OMP)

641/2013 RM schvaluje uvolnění částky 20.000 Kč z „drobných investic“ na 
pořízení a instalaci vícedílné vývěsky poblíž zastávky u KD Kuřim za 
účelem propagace sportů provozovaných v rámci Sportovního areálu 
Kuřim a Wellness Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

642/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 31. 10. 2013 (CSSK)

643/2013 RM doporučuje ZM snížit příspěvek na provoz Centra sociál-
ních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, o 728.000 Kč. Termín 
plnění: 9. 10. 2013 (CSSK)

644/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou 
Kristýnou Navrátilovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu č. xxx/x umístěného ve II. nadzemním pod-
laží bytového domu č. p. xxx a xxx, postaveného na pozemcích p. č. 
1799 a p. č. 1800, vše v k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 
Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

30/2013 ze dne 1. 10. 2013
622/2013 RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledek kontroly ex post 

ROP Jihovýchod akce „Bezbariérové zpřístupnění podchodu že-
lezniční stanice Kuřim ze severní části města“ a souhlasit s pokra-
čováním stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“.

Termín plnění: 3. 10. 2013 (OI)
623/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-

ním zábradlí v Kuřimi, s MARKETINGOVOU KANCELÁŘÍ.
CZ, s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ 29272262. Reklamní tabule 
v počtu 3 ks budou umístěna v rozsahu 2 polí na 3 místech na dobu 
3. – 26. 10. 2013 za cenu 2.323,20 Kč vč. DPH. Termín plnění: 26. 
10. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

31/2013 ze dne 9. 10. 2013
624/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 2. 10. 2013. 

Termín plnění: 9. 10. 2013 (KÚ)
625/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 

2011/O/0120, jehož předmětem je pronájem nebytového prosto-
ru (kanceláře č. 113) umístěného v I. nadzemním podlaží budo-
vy č. p. 968, na pozemku p. č. 1742, vše k. ú. Kuřim, ve prospěch 
Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, 
Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m2/měs. + pau-
šální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 21% DPH s 
roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhů-
tou. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

626/2013 RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 
o výměře 1,2 m2 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 
895 v ul. Na Královkách, postaveného na pozemcích p. č. 1814 a 
p. č. 1815, vše v k. ú. Kuřim, manželům Ing. Jiřímu Pokornému a 
Ing. Bronislavě Pokorné, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou (do 
doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) 
za nájemné 20,- Kč/rok. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

627/2013 RM ruší usnesení č. 585/2011 ze dne 21. 12. 2011 ve věci zří-
zení věcného břemene. Termín plnění: 15. 10. 2013 (OMP)

628/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění re-
klamy na silničním zábradlí č. 2012/B/0062 s Občanským sdruže-
ním pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi se sídlem Tyr-
šova 16, 664 34 Kuřim, IČ 26562634, kterým se prodlužuje termín 
bezplatného umístění 2 ks reklamních ploch na nám. 1. května do 
14. 10. 2014. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

629/2013 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 182/98 
o napojení světelné reklamy na těleso veřejného osvětlení na ul. 
Tišnovská v Kuřimi s panem Alešem Gambolisem, bytem 664 34 
Kuřim. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

630/2013 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 
veřejně dostupné služby elektronických komunikací č. 0154 se společ-
ností KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 469 94 
033, a realizací datové služby. Termín plnění: 23. 10. 2013 (KÚ)

631/2013 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskyto-
vání veřejně dostupné služby elektronických komunikací č. 1580 
se společností KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Ku-
řim, IČ 469 94 033, a realizací datové služby. Termín plnění: 23. 
10. 2013 (KÚ)
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645/2013 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi panem Romanem Kokešem, trvale bytem 
664 34 Kuřim, a manž. Pavlem a Hanou Kosovými, oba trvale by-
tem 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednot-
ky č. xxxx/x paní Zdeňce Kadidlové, trvale bytem 602 00 Brno, 
na dobu určitou do 31. 10. 2018. Termín plnění: 30. 11. 2013 
(OMP)

646/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Renatou Me-
sárošovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxx/x umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx 
a xxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 10. 2014 za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 11. 
2013 (OMP)

647/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Radkem Kotlánem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu č. xxxx/x umístěného v podkroví bytové-
ho domu č. p. xxxx, xxxx a xxxx, postaveného na pozemcích p. č. 
2138/3, p. č. 2138/2 a p. č. 2138/1, vše v k. ú. Kuřim, dohodou ke 
dni 31. 10. 2013. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

648/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
7. 10. 2013 v bodě č. 1 a schvaluje body č. 2, 3, 4. Termín plnění: 
31. 10. 2013 (OI)

649/2013 RM schvaluje uvolnění částky 100.000 Kč na vybudování 
předčistícího zařízení v Lučním potoku u rekreační plochy Srpek. 
Termín plnění: 30. 10. 2013 (OI)

650/2013 RM ruší usnesení č. 130/2013 ze dne 6. 3. 2013. Termín plně-
ní: 30. 10. 2013 (OMP)

651/2013 RM bere na vědomí zprávu o dalším postupu přípravy pro-
jektu „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením 
objednávky na poskytnutí právních služeb pro posouzení způsobu 
zadání veřejné zakázky na vypracování variantní optimalizační stu-
die se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., 
IČO 28360125, se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 616 00. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

652/2013 RM souhlasí s uzavřením objednávky na zpracování územní 
studie „Sportovního areálu Kuřim“ se společností KNESL+KYN-
ČL, s.r.o., IČ 479 12481, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, a schvaluje vyčlenění částky 120.000 Kč z ORG 1008 000 
000 „Projekty, studie“. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

32/2013 ze dne 17. 10. 2013
653/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

bude pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsled-
ků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konaných dne 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013 se společností Boss-
Can ComPrint, spol. s r.o., se sídlem Minská 13, 616 00, Brno, IČ 
63488191, zastoupená Davidem Dvořákem – jednatelem společ-
nosti, v celkové hodnotě 18.150 Kč vč. DPH. Termín plnění: 22. 
10. 2013 (KÚ)

654/2013 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Českou repub-
likou - Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 
00007064, a městem Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Ku-
řim, IČ 00281964, jejímž předmětem je bezúplatný převod majet-
ku v souhrnné účetní hodnotě 352.925,95 Kč. Termín plnění: 15. 
11. 2013 (KÚ)

655/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se 
společností EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, Tišnov, IČ 

26286653, jejímž předmětem je budování parkovacích stání v lo-
kalitě Na Loučkách. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

656/2013 RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi JUDr. Karlem 
Maláskou, Hornická 901, Tišnov (insolvenční správce) a Davidem 
Vykypělem, bytem Brno, jejímž předmětem jsou nemovitosti v k. 
ú. Moravské Knínice za kupní cenu 2.550.000 Kč ve vlastnictví 
dlužníka Romana Fertöho, bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 
2013 (OMP)

657/2013 RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbito-
vě v Kuřimi s účinností od 18. 10. 2013 dle zápisu. Termín plnění: 
31. 10. 2013 (OMP)

658/2013 RM ukládá jednateli Centra technických služeb s.r.o., se síd-
lem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 26307189, upravit do 16. 
12. 2013 všechny nájemní smlouvy uzavřené po 31. 3. 2013 pod-
le ceníku účinného od 18. 10. 2013. Termín plnění: 16. 12. 2013 
(CTSK)

659/2013 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospoda-
ření města ke dni 30. 9. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 
38.879.299,05 Kč. Termín plnění: 5. 11. 2013 (OF)

660/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Martinem Abrahami Karavardanjanem a Manyou Karavardanja-
novou, oba trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxx/x umístěného v podkroví bytového domu postaveného na 
pozemcích p. č. 2129, p. č. 2128, p. č. 2127, p. č. 2126, p. č. 2125 a 
p. č. 2124, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 
Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

661/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Martinem 
Abrahami Karavardanjanem a Manyou Karavardanjanovou, oba 
trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 896/10 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 896 a 897 v ul. Na 
Královkách, postaveného na pozemcích p. č. 1816 a p. č. 1817, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 30. 11. 2013 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služ-
by. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

662/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“ a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností NAUTICA, spol. s 
r.o., se sídlem Pekařská 56, 602 00 Brno, IČ 26966328, v hodnotě 
1.328.034 Kč vč. DPH, která předložila vhodnou nabídku. Termín 
plnění: 31. 10. 2013 (OI)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 07/2013 ze dne 3. 10. 2013
1127/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. 

Petra Němce. Termín plnění: 3. 10. 2013 (KÚ)
1128/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladi-

slava Zejdu a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 3. 10. 2013 
(KÚ)

1129/2013 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 3. 
10. 2013 (KÚ)

1130/2013 ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v platném znění Ing. Oldřicha Štarhu jako 
zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projed-
návání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim. Termín plnění: 3. 10. 2013 
(OI)

1131/2013 ZM bere na vědomí výsledek kontroly ex post Úřadu regi-
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fotoreportáž - 28. říjen

onální rady ROP Jihovýchod akce „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ dle pří-
lohy č. 1 a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností HABAU 
CZ s.r.o. a Held & Francke Baugessellschaft m.b.H., se sídlem 1. 
člena sdružení Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 
26068338, na realizaci stavby „Bezbariérové zpřístupnění podcho-
du železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Termín plnění: 
4. 10. 2013 (OI)

1132/2013 ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozem-
ků p. č. 2208/2 a p. č. 2988/2, vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy se společností EDEN Develo-
pment, a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, Praha 10, IČ 
25127306. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

1133/2013 ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozem-
ků p. č. 2615/13, p. č. 2615/16, p. č. 2615/18, p. č. 2615/19, p. č. 
2615/20 a p. č. 2615/21, vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu měs-
ta podpisem příslušné smlouvy se společností OC Kuřim, s.r.o, se 
sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, IČ 29375223. Termín pl-
nění: 30. 11. 2013 (OMP)

1134/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na 
rok 2013, dle zápisu. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OF) 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Akce ZUŠ v listopadu
Úterý 5. listopadu

DÝŇOVÝ WORKSHOP 
- připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ 

Zahrada ZUŠ od 18 hodin

Čtvrtek 7. listopadu
PODZIMNÍ VEČÍREK žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim

Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

Středa 20. listopadu
BENEFIČNÍ KONCERT PRO VÁŽKU – 13. ročník

připravila ZUŠ Kuřim ve spolupráci s brněnskou Diakonií, 
výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou

Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

ZUŠ

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádný koncert v prosto-
rách ZUŠ Kuřim, který se bude konat 

dne 19.11.2013 v 18:30 hod.
Budete mít možnost si jako první 

vyposlechnout hudební Trio, 
které tvoří trojice kvalitních a uznávaných profesionálů 

ve složení flétna-violoncello-klavír.  
V  tomto složení bude mít Trio premiéru na debutovém multi-
žánrovém večeru v rámci projektu BOHEMIAN PRESTIGE dne 

19. prosince 2013 v Besedním domě- Brno.
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Zaniklá řemesla v Kuřimi
V příštích několika číslech Zlobice bude pro Vás připraven seriál 

o historii řemeslných dílen a řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském 
panství od sedmnáctého století do první poloviny století dvacátého. Ten-
to seriál je připraven z materiálu výstavy Zaniklá řemesla v Kuřimi, 
která proběhla na zámku v rámci Medových dní 2013. Tato zastavení v 
minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat naši historii, ale přinést za-
jímavé poodhalení bohatého života našich předků. Proto budeme rádi, 
když budete na dané téma reagovat, doplníte jména a osobnosti z Vaší 
rodinné historie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které budou pak 
uchovány v el. podobě v městském archivu. Jako prvním, a také nejob-
sáhlejším tématem, se budeme zabývat historií kuřimského pivovaru.

Pivovar
Stojí tyčka vprostřed dvoře,
chvála tobě velký bože, bože na nebesích.
Na tej tyčce chmelí roste,
až to chmelí natrháme, piva z něho navaříme.

Historie kuřimského pivovaru - stejně jako celého města Kuřimi 
(německy Gureinu) – je od poloviny 16. st. spjatá s městem Brnem. Va-
ření piva v Kuřimi ve velkém bylo možné až po stavbě pivovaru, který na 
Kuřimském panství začal fungovat po zakoupení tvrze rodinou Nekešů – 
tedy někdy po roce 1527. Pivo se běžně vařilo v domácnostech (a tato do-
vednost se nám připomíná ještě recepty v kuchařkách z 19. st.), ale první 
zprávy o pivovaru jsou až z kupní listiny z roku 1547, kdy byla ves Kuřim 
společně se zdejší tvrzí, dvorem a pivovarem zakoupena městem Brnem 
od poručníků po zesnulém Zikmundu Nekešovi z Landeka. Z kupní lis-
tiny se dozvídáme i takové podrobnosti, jako že: „Ve dvoře statku poruč-
níci ponechali šest krav dobrých, sviní desatero, koně vozníky tři (tažné 
koně), vozy dělené okované dva, pluhy dva, brány dvě, slepice kopu, pše-
nice dva centy, rýže jeden cent, v pivovaře pánev (na pražení pšeničného 
sladu) a jiné všecko náčiní k tomu náležející a dva centy sladu a nevod 
(tažná rybářská síť), kterým se v rybníku ryby loví“. (Podobně při koupi 
Lelekovic v roce 1557 je pivovar zmiňován i tam, stejně jako v listině o 
koupi Veverské Bítýšky Znatou z Lomnice a jeho manželky Magdalény z 
Mírova v roce 1572: „…hrad Veveří se dvorem u hradu, městys Veverská 
Býtýška s kolaturou, s panským pivovarem, mlýnem, s chmelnicí i se za-
hradou u mlýna ležící“). 

Po prodeji kuřimských nemovitostí ve prospěch královského měs-
ta Brna v roce 1547, kdy se Kuřim přičlenila k ostatním zakoupeným pol-
nostem a lesům v okolí Brna, se stala správním střediskem pro brněnský 
velkostatek Kuřim. Počet obcí, které spadaly pod Kuřimské panství, se v 
průběhu tří století poněkud měnil, ale pro základní orientaci je možné 
si představit tzv. horní a dolní panství. Horní panství obsahovalo obce 
a města: Kuřimská Nová Ves, Katov, Kuřimské Jestřebí, Blahoňov, Nele-
peč, Úsuší, Žernůvka, Prosatín, Čížky, Pánov, Deblín, Pejškov, Braníškov, 
Holasice, Maršov, Lažánky a jeho přirozeným centrem byl Deblín. Dolní 
panství tvořily obce a města: Nuzířov, Lipůvka, Šebrov, Svinošice, Kuřim, 
Lelekovice (Česká), jehož centrem byla Kuřim.

Chod panství měl na starosti správce (někdy též označovaný jako 
hejtman), který sídlil na kuřimském zámku, pivovar měl v čele mistra 
sládka - v 17. st. se mu říkalo mistr pivovar, kterému pomáhali 1-2 po-
mocníci. Všechno ostatní obstarávaly ženy, zřejmě i proto, že po třicetileté 
válce nebylo dostatek mužů. Nosívaly horké pivo do kádí (nosičky piv), 
opatřovaly úklid, myly kádě a ostatní pivovarské náčiní, čistily sudy před 
naplněním (sudomyjky). Rozvoj pivovarnictví především v 19. století 
přinesl nové technologie, a ty si žádaly větší profesionalizaci pracovníků 
pivovaru. A tak se chasa pivovarská (či chasa sladovnická) začala dělit na 
sladáky, vařiče piva a chasníky pro sklepy, bednáře a pomahače. V období 
první republiky byl v pivovaře na čelním místě sládek, poté tu byl pod-
sládek, nadsladovní, kontrolor sklepů a mistři s předáky (spíleční, vařiči, 
sklepmistři). Dále tu pracovali sladovníci, bednáři, strojníci, ale také řidiči 
či kočí. Nebylo výjimkou, že si pivovar držel kováře či koláře, domovníka 
a ponocného (nočního hlídače). 

Dokud byl kuřimský pivovar vlastněn panstvím, byl sládek stálým 
zaměstnancem panství a bydlel přímo v pivovaře. Jména zaměstnanců 
pivovaru se dochovala jen sporadicky, např. na výpise pracovního týdne 
roku 1805 jako zaměstnanci nájemce pivovaru M. Zieisela: Loschtiak 
(Lošťák), Sladky (Sladký) a Plch. Zaměstnanci pivovarské chasy (podle 
fotografie od pí. Pešové) v roce 1905 byli Sladovští, Pánovský, Popek, Vlk, 
Peša, Prešúr, Kazda a Prudký. Tragická událost v roce 1892 zaznamenaná 
v pivovarském časopise Kvas přinesla další jméno pracovníka kuřimského 
pivovaru: „Děsné neštěstí událo se v Kuřímě na Moravě v tamějším pivo-
vaře. Nádeník Frant. Strážnický, zaměstnaný v pivovaře, sklouznuv, spadl 
do kotlu naplněného vařícím pivem. Ačkoliv nešťastníku ihned poskyt-
nuta první pomoc, zemřel přece v několika hodinách na to ve strašných 
bolestech.“ 

Dá se předpokládat, že pivovar byl původně umístěn přímo v tvrzi 
Kuřimské, což by odpovídalo tradici v našich zemích. Ale žádné písemné 
důkazy o tom nabyly zachovány. Nám jediná známá budova pivovaru s 
barokními prvky leží na ulici Křížkovského č. p. 50 a v současné době je v 
ní umístěn depozitář Archivu města Brna. 

Pivovarští sládci

Známí sládci Kuřimského pivovaru Roky působení
Marek 1670?
Jíra Zavadil 1675?
Franz Schimko 1786
Václav (Wencl) Riegler 1791 - 1803
Josef Beneš 1806-1828
Moises Eisler 1826 -?
Hynek Mallat 1886- 1889
Aurel Bernkopf 1892 - ?
Václav Frank ? - 1896
Zdeněk Schubert 1896-1897
Menzel Schubert 1898
Mojžíš Zeissel 1898-1901
Josef Zeissel 1901 -1914
Josef Vlk 1920 -1928
(Zeisselovi se vyskytují v pivovarských pramenech jako sládci, jed-

nalo se ale zejména o nájemce).

Historie - seriál

Budova bývalé palírny a bednárny naproti pivovaru,Vávra 2013

Budova bývalého pivovaru, Vávra 2013
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Historie - seriál

Sládci odpovídali za chod pivovaru a tedy i za kvalitu piva. Jména 
prvních sládků, která se zachovala v písemnostech Archivu města Brna, 
známe jen díky náhlému úmrtí sládka. Když na konci 17. st. zemřel sládek 
Marek hrozilo, že se slad zkazí. Vandrovní sladovnický tovaryš Jíra Zavadil 
tehdy situaci zachránil – udělal a usušil slad. Dostal od kuřimského pan-
ství za práci zaplaceno 1 rýnský zlatý a 10 krejcarů. Díky této záchranné 
akci pak dostal v pivovaru i trvalou práci jako další sládek. 

Mezi nejznámější sládky kuřimského pivovaru patří rodina Zeis-
selů (někdy psaná s jedním s). Byli to židovští podnikatelé, které známe 
i z pivovarů z Boskovic nebo Skrbně na Olomoucku. Kuřimský kronikář 
Josef Dvořáček uvádí, že Josef Zeisel ročně platil za pronájem pivovaru a 
palírny v Kuřimi 3000 zl. 

Josef Beneš ( Joseph Benesch) – Je postava mezi kuřimskými slád-
ky mimořádně zajímavá. Narodil se v roce 6. 3. 1764 v Řečkovicích, kde 
byl jeho otec David Beneš hostinským. Koncem 18. století se učil umění 
výroby piva a sladu v brněnském městském pivovaru. A měl zde oprav-
du dobrého učitele, dokonce není troufalé říci, že toho vůbec nejlepšího, 
jaký v té době existoval. Mladý Beneš se učil od F.O.Poupěte.

František Ondřej Poupě (nebo Andreas Popie jak ho nazývá Beneš 
v dopise, či plně německy Franz Andreas Paupie) se narodil v Českém 
Šternberku 26. 11. 1733 a o výrobě sladu a piva věděl snad úplně vše, co 
v tehdejší Evropě bylo známo. Během svého studia prošel jako tovaryš 
pivovary v Německu, Polsku, Rakousku i Čechách. Podrobně se začal za-
jímat o technologii výroby, o kvasný proces, vhodnou teplotu a hustotu 
vařeného piva. Dokonce vynalezl „pivní váhu“, což je předchůdce dneš-
ního hustoměru. Napsal několik odborných prací v němčině i češtině na 
téma vaření piva, které představovaly na tehdejší dobu vrchol poznání. 
Všude, kde působil, se kvalita piva výrazně zlepšila a dokázal také mno-
hem ekonomičtěji zacházet se surovinami, takže provoz pivovaru pak byl 
mnohem rentabilnější. Posledním působištěm Františka Ondřeje Poupě-
te byl brněnský městský pivovar, kam nastoupil v roce 1798 a kde také 
1.12.1805 zemřel na plicní chorobu. Od tohoto skutečného odborníka, 
který působil v brněnském městském pivovaru na konci svého života v 
letech 1798 – 1805 se tedy Josef Beneš učil a stal se vrchním tovaryšem. 
Když Poupě v prosinci 1805 umírá, Beneš se poohlíží po novém půso-
bišti a v březnu 1806 se stává kuřimským sládkem. Musí složit přísahu a 
kauci ve výši 600 zlatých – tato kauce je mu po 22 letech jeho působení v 
pivovaru v roce 1828 zase vrácena (reálně vyplacena až v polovině roku 
1829). Kuřimský pivovar nemohl dostat lepšího sládka. 

Beneš dostával roční plat 200 zlatých – ten mu byl v roce 1813 
dekretem zvýšen na 250 zlatých. Kromě toho dostával také deputáty, kte-
ré tvořilo obilí, hrách, kroupy, dřevo a mnoho dalšího. Předešlý sládek 
si nechal u obecního ovčáka pást dvě krávy, zřejmě i Beneš tuto službu 
využíval. V roce 1828 zažádal Beneš o penzi, která mu byla přiřknuta ve 
výši 150 zl. I přesto ale zřejmě v pivovaru dál působil, neboť v archivních 
materiálech nacházíme záznamy o tom, že dostal tu zaplaceno za nějakou 
drobnou práci, tu že dostal provizi. Jeho znalosti a rady byly zřejmě ne-
postradatelné.

Mapa panství v 17. století dle Laurincové Městský statek Kuřim ve 2. polovině 
17. století

V kuřimské matrice je také doklad, že jeho život v Kuřimi nebyl 
vždy zrovna nejšťastnější – v roce 1825 zemřela jeho dvouletá dcerka Ka-
teřina na úbytě a téměř na rok přesně 5. 3. 1826 tříměsíční dcerka Marie. 
V matrice je při té příležitosti zapsáno bydliště rodiny Kuřim v č. p. 51 (v 
roce 1826 Kuřim je uvedeno bydliště v č.p. 50, což je budova bednářství a 
palírny, kterou obě souvisela s pivovarem).

V roce 1833 se Josef Beneš vrací do svých rodných Řečkovic, kde 
je rovněž pivovar a kde možná také přispěl nějakou radou a zde také 17. 2. 
1835 umírá. Zůstává po něm jeho žena Kateřina.

Z dalších písemností, které Josef Beneš napsal, a týkají se kuřim-
ského pivovaru, je fakt, že si posteskl nad tím, že brněnský hostinec U 
černého medvěda odebírá méně piva než dříve.

Jitka Sikorová
(pokračování příště)

Mapa rozdělení správy církevních a panských statků okolo Brna, podle inter-
netové stránky Moravského zemského archivu,zpracovala Montágová 2013.

František Ondřej Poupě
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Placená inzerce

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

Prodám garáž v ulici U vleč-
ky, cena dohodou. Tel.: 606 120 
875

Prodám garáž na Lipůvce, 
bez elektřiny. Cena 75000 Kč. Tel.: 
602 149 136 po 20. hodině

Pronajmu garáž U vlečky 
(elektřina), volná od listopadu. 
Tel.: 739 931 711 Zn. dohoda

Pronajmu garáž od listopadu 
2013 v areálu Husova ulice. Tel.: 
777 148 392

Pronajmu zděnou garáž s 
elektřinou na ulici U Stadionu. 
Tel.: 541 230 448, 603 399 340

Pronajmu byt 1+1 ( 2 lodžie 
) na ul. Popkova v Kuřimi, volný, 
nezařízený, měsíční nájemné  včetně 
inkasa 7.500,-Kč. Tel. : 608 707 628 
ve večerních hodinách  

Hledáme byt 1+1 do pro-
nájmu v Kuřimi. Cena do 6000 Kč. 
Tel.: 605 335 943

Hledám ke koupi rodinný 
dům v Kuřimi nebo nejbližším okolí. 
I k menším opravám. Nabídněte pro-
sím. Tel.: 773 568 099

Mladá rodina s dítětem hle-
dá levný pronájem bytu v Kuřimi. 
Email: AIT.HOC@seznam.cz

Daruji milou čtyřměsíční 
mourovanou  kočičku. Odčervená,oč-
kovaná,nezávazná návštěva vítaná. 
Tel.: 724 513 002

Hledám slečnu nebo paní 
na doučování klasických tanců 
(valčík,polka).Jsem úplný začáteč-
ník. Finančně odměním. Tel.: 605 
962 966

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 604 961 269

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

 Prodám NOKIA 6070, ba-
revný displej, MMS, fotoaparát/
kamera, FM rádio, infraport, organi-
zér, java, hry, s novou nab., stříbrný, 
jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 
Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269

Prodám nepromokavou 
plachtu na auto, lehká, pevná, 
odolná proti slunci i mrazu, na 
všechny typy os. aut, zesílený okraj 
s kovovými oky, nová v orig. bale-
ní, cena jen 390 Kč. Zašlu i na do-
bírku. T : 776 168 887

občanská inzerce - zdarma

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., pouze 
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
Tel.: 776 168 887

 Prodám nový dětský no-
tebook, mnoho výukových pro-
gramů, Ideální dárek pro každé 
předškolní dítě ! Cena 990 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 776 168 887

Hledáme veškeré vybavení do 
domácnosti za nízkou cenu nebo od-
voz. Tel.: 605 335 943

Prodám dvě nové prošívané 
deky s husím peřím. Obě deky za 
cenu 2000 Kč. Tel.: 736 635 921

Prodám masážní křeslo s 
mnoha programy. Cena dle dohody. 
Tel.: 736 635 921

Prodám rotoped. Původní 
cena 3500 Kč nyní 1500 Kč. Tel.: 
728 315 567

Vlastníte-li ještě VHS kazety 
nabízím přepisy, převody Vašich zá-
znamů na DVD případně i zvuko-
vých MC kazet. Tel.: 604 804 982

Prodám obrázky rámované 
čtvercové žánr krajina – architek-
tura, dále starší ale funkční video-
rekordéry VHS, S – VHS – různé 
typy – levně. Tel.:  604 804 982

Prodám větší množství su-
kulentů, netřesků – různé velikosti a 
druhy vhodné do okrasných nádob. 
Tel.: 604 804 982

Prodám  intarzovaný staro-
žitný stolek po renovaci, stáří cca 
140 roků, původně sloužící jako 
šicí stolek, rozměry 60x43 cm, 
výška 78 cm. Cena dohodou. Tel.: 
774 515 291.

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

Koupím lištovou / bubno-
vou sekačku MF 70, VARI s pří-
slušenstvím, to není podmínkou. 
Koupím i poškozené nebo nekom-
pletní. Děkuji. Tel.: 731 487 850

Umožním uschovat vám 
kola, motorky na zimu. Tel.: 732 
244 347
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Kuřimská nafukovačka opět 
stojí

Od října se na kuřimském stadionu opět rozpíná dominanta nafu-
kovací haly. Na její nafouknutí se sešlo čtyřicet házenkářů, kteří stavění i 
sbalení „Bubliny“ mají tradičně na starost, aby ji společnými silami při-
pravili na další sezónu.

Každoroční obnova nafukovací haly je založena na využití práce 
dobrovolníků, přesto není zadarmo. Náklady na postavení jsou zejména 
spojeny s obnovou materiálů, proto každoročně rostou. Letos obnova 
stála 162 tisíc, kdy se při stavbě umísťovala například nové svrchní části 
plachty, která sněhem, ledem a povětrnostními podmínkami dostává nej-
více zabrat a 5 nových zářivek. 

Zejména rodiče trénujících dětí od házenkářů, přes fotbalisty až po 
malé tenisty zde v uplynulých letech pamatují lednové teploty v hale oko-
lo pěti stupňů. Letos by se mělo podařit o nějaký teplotní stupeň vnitřní 
teplotu uchránit. To ukáže až opravdová zima. Při extrémních mrazech 
se v uplynulých letech nepodařilo vyhnout rizikovým výpadkům ener-
gií, kdy dojde k neplánovanému sfouknutí s hrozbou dalšího poškození 
pláště.

Uvidíme, jaká to bude situace napřesrok. Nafukovací hale už letos 
skončila životnost, ale nějaký rok ještě bude muset kuřimskému sportu 
vydržet, vedle dvou školních tělocvičen jako prakticky jediné zimní spor-
toviště. 

-po-
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Výhra na pátý pokus a kon-
kurz na gólmany

Po nepodařeném vstupu do nové sezóny se kuřimská házen-
kářská mašina rozjíždí jen velmi pozvolna. Zapomenuta je loňská 
neporazitelnost na domácím hřišti. Velkou otázkou je navíc problém 
s postem brankářů, kteří se vinou zdravotních problémů na úvod 
podzimu stali kriticky nedostatkovým zbožím. Nečekané vytíženos-
ti tak čelí brankář Filip Mašek, který jako kometa vyletěl z dorostu až 
do A-týmu mužů. 

Ostatním družstvům kuřimské házené se daří lépe. Dorostenci 
potěšili výhrou. Rezervní B-tým byl dokonce chvíli na druhém místě 
tabulky. Nově posílená přípravka zase vyhrála turnaj v Bránicích v 
obou kategoriích. Navíc potěšitelné je, že rychle se stihli zapojit také 
nejmenší házenkářské naděje, a to včetně dívek. Do přípravky se 
totiž nově zapojila dvacítka děvčat a Kuřim tak mohla do kategorie 
přípravek postavit hned čtyři své týmy.

2. liga muži
SK Kuřim - SHC Maloměřice 24:30 (10:13)

Na utkání se soupeřem z Maloměřic nastupovali hráči áčka od-
hodláni konečně doma bodovat. Do úvodních minut však vstoupili lépe 
hosté, a od začátku se ujali vedení. V průběhu poločasu sice Kuřim něko-
likrát dokázala mírně zkorigovat narůstající manko, soupeř si však vede-
ní pečlivě hlídal hlavně trestáním chyb rychlými útoky, které spolehlivě 
proměňoval.

Kuřim pak zlepšila práci v obraně proti postupnému útoku hostů, 
ale přesto domácí odcházeli o poločase do šatny s tříbrankovou ztrátou 
(10:13). V házené tento rozdíl není nepřekonatelný, při aktuální formě 
obou soupeřů však tentokrát byl. 

Když už se Kuřim dostala do střelecké příležitosti, často byli její 
střelci likvidováni zkušeným maloměřickým brankářem Mazačem. To se 
začalo odvíjet i na psychice a bojovnosti týmu ve zbytku zápasu. Ukvape-
ná střelba, nepřesné nahrávky a technické chyby v útoku nebyly receptem 
jak obrátit skóre zápasu, a kuřimská bublina byla po šedesáti minutách 
hry opět bez bodového přídělu.

Sestava a branky:  Mašek Filip, Kašparec Michal - Pišťák Martin - 2, 
Kopřiva Jan - 3, Kašparec Martin - 2, Chýlek Pavel - 5, Mylbachr Petr - 4, 
Kvasnica Pavel, Dlapa Michal - 4, Marek Tomáš - 1, Kopřiva Vojtěch - 4.

Handball KP Brno „B“ - SK Kuřim 27: 33 (9:15)
Hráči A-týmu  v pátém kole soutěže zavítali na palubovku zálohy 

extraligového Králova Pole. Domácí, kteří svůj rezervní tým staví letos 
zejména na nadějných juniorech, nemají letos dobrou bilanci. Setkaly se 
tak dva týmy se špatným startem do soutěže.

Do zápasu lépe vstoupili hráči Kuřimi. Během tří minut si trpě-
livou hrou vypracovali náskok 1:4. Královopolští se sice snažili rychlou 
kombinační házenou snížit ztrátu, ale připravená obrana byla často doslo-
va nad jejich síly. V útoku se Kuřimi dařilo hlavně na postu spojek, které 
často dohrávaly míče na pivoty nebo sbíhající křídla. Do konce první půle 
hosté z Kuřimi zvládli svůj náskok navýšit na nadějných šest branek, a do 
šaten tak odcházeli za příznivého stavu 9:15.

Druhá polovina přinesla větší brankové hody na obou stranách. 
Domácí se snažili zrychlit hru, ale Kuřimští dokázali na každou branku 
odpovědět, a nedovolili tak Královopolským přiblížit se více jak na čtyři 
branky. Svoji poslední šanci viděli domácí ve vysunuté obraně na kuřim-
ské spojky, i tak se však trpělivým útokem Kuřim dokázala vždy prosadit a 
udržet vedení na svojí straně. Konečný výsledek 27:33 je tak zaslouženou 
odměnou.

Sestava a branky:  Mašek Filip, Malkovský Martin - Sowinski Ja-
kub, Kopřiva Jan - 4, Kašparec Martin -4, Chýlek Pavel - 6, Mylbachr Petr 
- 4, Kvasnica Pavel - 3, Audy Jan - 3, Dlapa Michal - 3, Marek Tomáš - 3, 
Slavíček Michal 3 a Kopřiva Vojtěch.

Jihomoravská liga muži 
SK Kuřim „B“ - SHC Maloměřice „B“ 34:33 (14:15)
Ve svém pátém střetnutí přivítala kuřimská rezerva družstvo z Ma-

loměřic, které bylo v porovnání s domácími na hřišti na pohled živější. I 
tak však bylo utkání po celý svůj průběh absolutně vyrovnané, a vedení si 
oba týmy přehazovaly jako horký brambor. 

Žádné z družstev nedokázalo za celých šedesát minut odskočit na 
výraznější brankový rozdíl, a bylo jasné, že pokud nenastane zásadní zlom 
v utkání, uvidí přítomní diváci dramatickou koncovku. 

Takový zlom přišel v druhé třicetiminutovce v podobě dvou pří-
mých červených karet na straně Kuřimi. Přesto domácí zvládli se soupe-
řem držet krok i v několikanásobném oslabení. Utkání nakonec vygra-
dovalo do přestřelky, ve které dokázali kuřimští pouhé tři vteřiny před 
koncem vstřelit rozhodující branku, na kterou už soupeř nemohl nijak 
reagovat.

Sestava a branky:  Mašek Filip, Obůrka Adam, Tauš Michal - 1, Pí-
sařík Boris - 1, Pivoňka Oldřich, Rašovský Jiří - 2/1 , Sowinski Jakub - 1, 
Sýs Zdeněk, Šubík Roman – 9, Vítek Radim, Mikel Jiří, Hálek Roman - 6, 
Kopřiva Jan - 4, Mikel Jiří – 11.

Sokol Nové Bránice - SK Kuřím „B“ 24:20 (10:8)
Při výjezdu na utkání do Bránic pomýšleli hráči kuřimské rezervy 

na to, že stejně jako v předchozích soutěžních ročnících přivezou body. 
Opak byl ale pravdou. Utkání bylo od počátku spíše ve znamení úpor-
ných obran obou celků, kterým kryli záda dobře chytající gólmani. Bran-
ky padaly spíše sporadicky. Za prvních deset minut viděli diváci pouhé 
čtyři gólové situace (2:2). Do konce první poloviny se oba celky vystří-
daly ve vedení. Do šaten však odcházeli šťastnější domácí (10:8), kteří v 
posledních čtyřech minutách sérií branek obrátili utkání na svoji stranu.

Začátek druhé poloviny vyšel lépe Kuřimi, během pěti minut 
zvládla umazat manko, a začínalo se odznovu (12:12). To však bylo na-
posledy, kdy kuřimští házenkáři dosahovali na vedení ve skóre. Domácí 
začali pozorněji bránit a trestali vynucené technické chyby. Výsledek lze 
považovat za první letošní selhání v porovnání s předchozími herními 
projevy B-týmu.

Sestava a branky:  Mašek Filip, Malkovský Martin - Tauš Michal - 
1, Písařík Boris, Pivoňka Oldřich, Navrátil Ondřej – 2, Rašovský Jiří - 1, 
Sowinski Jakub - 1, Sýs Zdeněk, Šubík Roman – 3, Vítek Radim -4, Mikel 
Jiří, Kopřiva Jan - 7. 

2. liga dorostenci
SK Kuřim - SHC Maloměřice 24:19 (13:8)

Hra byla od počátku vyrovnaná a nebyla nouze o pěkné házenkář-
ské momenty. Po sérii faulů však v 15. minutě přišla přímá diskvalifikace 
hráče Maloměřic, a zbytek utkání musel soupeř dohrát s oslabenou sesta-
vou. Po pěti minutách přišla přímá diskvalifikace i pro domácího hráče 
Ševčíka. Do konce poločasu téměř nebyl znát rozdíl, které družstvo je 
vlastně oslabené. Série chyb z domácí strany a nedisciplinovaná hra zapří-
činily, že se Maloměřičtí stále drželi na dostřel.

Házená
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Druhá polovina se nesla ve stejném duchu jako ta první. Malomě-
řice dokázaly držet tempo, a naši dorostenci se nadále herně trápili. Na-
štěstí se podařilo udržet pětibrankový náskok z první poloviny a povinné 
vítězství snad bude dorostencům Kuřimi čerstvou krví do žil do dalších 
zápasů. 

Sestava a branky: Mašek Filip, Jeřábek Lukáš, Kohoutek Jan, Hrad-
ský Dalibor, Šťastný Tomáš - 1, Procházka Ondřej - 3, Peňáz Patrik - 6, 
Kapoun Adam, Ševčík David - 5, Kunický Jakub - 5, Macek Šťepán - 4. 
Trenér Kohout Jan. 

DTJ Polanka - SK Kuřim 34:16 (18:4)
Kuřimští dorostenci vstoupili do utkání poněkud vlažně. To mělo 

za následek také neproměňování vypracovaných šancí, se kterými si často 
poradil domácí brankář. V kombinaci s nakupenými technickými chyba-
mi a nedůraznou defenzívou byl poločasový výsledek téměř debaklem 
18:4.

Do druhé půle vstoupili naši hráči mnohem lépe, a byli tak Polance 
rovnocenným soupeřem. Důrazněji bránili, a v útoku hráli trpělivě. Na 
zvrat ztráty z první půle to sice nestačilo, i tak však odehráli druhou po-
lovinu v poměru 16:12, což proti takto zkušenému soupeři stojí za po-
chvalu.

Sestava a branky: Mašek Filip, Jeřábek Lukáš, Kohoutek Jan, Hrad-
ský Dalibor, Šťastný Tomáš - 1, Procházka Ondřej - 1, Peňáz Patrik - 1, 
Kapoun Adam 2, Ševčík David - 4, Zelený Jan - 5. Trenér Kohout Jan. 

Posílená přípravka vyhrála turnaj v Bráni-
cích, nechyběly ani nově příchozí házen-
kářky

Nejmladší házenkářské naděje SK Kuřim vyhrály turnaj v Nových 
Bránicích, a to dokonce v obou kategoriích. Velmi potěšitelné je, že do 
soutěžních zápasů dokázali naskočit také nově příchozí kluci a holky. SK 
Kuřim tak poprvé postavila do přípravek celkem 4 týmy, navíc včetně dí-
vek, kterých se zapojilo na dvě desítky.

Z loňska sehraný A-tým minižáků s přehledem vyhrál nad stejně 
starými protivníky. Dobrým výkonem zchladil ambice domácímu týmu 
na celkové prvenství. Béčko bylo složeno převážně z nových hráčů, kteří 
začali s házenou po zářijovém náboru. Po teprve měsíčním tréninku kluci 
podali moc sympatický a bojovný výkon. Dokázali se prosadit proti sou-
peřům a dokázali tak zvítězit ve svém prvním zápase v kariéře. O lepší 
umístění je připravil jen smolný první zápas proti Ivančicím. Svoje první 
branky tak vsítili Matyáš, Ciencalová a Mušálek. 

U kuřimských přípravek se dařilo díky ostrostřelcům Vojtovi Sý-
sovi a Tomáši Běhavému vhodně doplněnými nově příchozími hráči. 
Tým přípravky Kuřim „C“ suverénně přehrál ostatní soupeře a vyhrál 
svůj turnaj. Svoje první branky zaznamenali Jakub Tyl a Lukáš Vyleťal. 
Nově příchozí dobře zapadli do družstva. Tým Kuřim „D“ složený čistě z 
nově příchozích dětí byl podpořený Tomášem Běhavým a podal také ve-
lice dobrý výkon. Naši nejmenší vybojovali remízu a dokonce také první 
výhru ve své počínající kariéře. Nakonec  skončili na 6. místě pouze díky 
horšímu skóre. Holky se ukázaly jako bojovnice a Cvrkalová, Matyášová 
a Večeřová daly své první branky za přípravku. Turnaje se zúčastnili i dva 
hráči předškolního věku, šikovní kluci Adam Eremiáš a Šimon Tyl. Při 
vyhlášení výsledků turnaje sklidili naši hráči a hráčky zasloužený potlesk. 

Výsledky minižactvo:
Kuřim A: Hustopeče B 14: 5, Nové Bránice 8:4, Ivančice dívky 

14:1, Kuřim B 17:1, Ivančice 16:5, Hustopeče A 17:8
Kuřim B: Ivančice 5:7, Hustopeče B 1:9, Nové Bránice 0:10, Ku-

řim A 1:17, Ivančice dívky 4:3, Hustopeče A 2:7
Pořadí: 1. Kuřim „A“, 2. Nové Bránice, 3. Hustopeče, …… 6. Ku-

řim „B“, 7. Ivančice dívky.
Kuřim C: Hustopeče 7:6, Nové Bránice 21:8, Kuřim D 14:1, Ivan-

čice dívky 18:3, Ivančice 18:6
Kuřim D:  Nové Bránice 7:7, Ivančice dívky 20:4, Kuřim C 1:14, 

Hustopeče 1:9, Ivančice 5:6
Pořadí: 1. Kuřim „C“, 2. Hustopeče, 3. Nové Bránice …… 6. Ku-

řim „D“.
Sestavy a branky: za Kuřim „A“ Huvar 4, Šigut 18, Fojtík 29, Dupal 

14 a Hirš 23, za Kuřim „B“ Ciencalová 1, Novák 6, Mušálek 1, Matyáš 5, 
Pelikán, za Kuřim „C“  Schindler, Sýs Vo. 43, Tyl J. 4, Běhavý 26, Vyleťal 
5, Blažek. Za Kuřim „D“ Tyl Š. Tyl J. 1, Vaněrka, Eremiáš, Cvrkalová 11, 
Matyášová 1, Večeřová 6, Běhavý 15.

Kdy na házenou?
Neděle 17. 11. na stadionu - nafukovačka
9:30 hod, SK Kuřim – Sokol Sokolnice, JM liga mladší žáci
11:00 hod, SK Kuřim - Sokol Sokolnice, JM liga starší žáci
13:00 hod, SK Kuřim – Fatra Napajedla, 2. liga dorostenci
15:00 hod, SK Kuřim „A“ – Sokol Sokolnice, 2. liga muži

Sobota 23. 11. na stadionu – nafukovačka
9.00 – 13:00 hod, turnaj přípravek a minižáků

Sobota 30. 11. na stadionu – nafukovačka
9.00 – 13:00 hod, turnaj přípravek a minižáků

Neděle 1. 12. na stadionu - nafukovačka
13:00 hod, SK Kuřim – Sokol Přerov, 2. liga dorostenci
15:00 hod, SK Kuřim „A“ – Sokol Velké Meziříčí, 2. liga muži 

-po-
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MUŽI A
8. kolo KP mužů 

TJ Slovan Bzenec – FC Kuřim 1:3 (1:1)
Vyrovnaný první poločas co do herního projevu, tak i skóre. Naše 

vedení zajistil po samostatné akci M. Šenkýř. Domácí vyrovnali díky indi-
viduální chybě za 7 minut. V závěru poločasu a hlavně na začátku druhé 
půle nás podržel brankář L. Kučera. Domácí se snažili strhnout vítězství 
na svou stranu a zapomínali na bránění. Střídající R. Losenický našel ve 
vápně J. Jandu a ten si dokázal poradit jak s obráncem, tak i s brankářem. 
Soupeř se ještě ve větším počtu hráčů snažil vyrovnat. V těchto fázích hry 
šel 2x sám na brankáře T. Hájek, T. Skoumal netrefil prázdnou branku. 
Střelecké trápení ukončil svojí druhou brankou J. Janda. Domácí nám po 
zápase sportovně pogratulovali k zaslouženému vítězství a burčák na zpá-
teční cestě o to víc chutnal. 

Branky: Jan Janda 2x, Michal Šenkýř. Sestava: Kučera L. – Mejt-
ský, Kozumplík, Stříž, Fryčka – Peřina, Šenkýř M., Karásek, Skoumal T. 
- Janda, Kučera V. Střídající: Losenický, Hudec, Prosecký, Řehoř, Hájek, 
Babák

9. kolo KP mužů: 
FC Kuřim – RAFK Rajhrad 3:1 (2:1)

Dva prohrané osobní souboje, neobsazený hráč při autu a parádní 
střela zajistila hráčům Rajhradu v 52. sekundě vedení 1:0. Ani toto varo-
vání nebylo dostatečné a tak ze spánku nás zřejmě probral až zákrok L. 
Kučery, kdy zlikvidoval samostatný únik soupeře. Po pěkné kombinační 
akci byl v 19. minutě faulován ve vápně J. Janda a sám proměnil penaltu. 
Za deset minut využil T. Skoumal chyby nejistého brankáře hostů a za-
jistil vedení 2:1. Ve druhém poločase dostali příležitost střídající hráči a 
přinesli s sebou na hřiště i fotbalovou kvalitu. Po faulu na J. Karáska pro-
měnil druhou penaltu J. Janda. Další 100% šance zůstaly nevyužity. Sou-
peř si před koncem utkání vypracoval pouze v jedné chvíli 2 příležitosti ke 
skórování, ale díky dobře fungující hře defenzivních hráčů již gól nevstře-
lil. Pro diváky zajímavý zápas skončil naším zaslouženým vítězstvím. 

Branky: Jan Janda 2x, Tomáš Skoumal. Sestava: Kučera L. – Mejt-
ský, Kozumplík, Stříž, Babák – Peřina, Šenkýř M., Losenický, Skoumal 
T. – Janda, Malásek. Střídající: Hudec, Prosecký, Řehoř, Karásek , Kučera, 
Hanus

10. kolo KP mužů: 
Framoz Rousínov – FC Kuřim 4:2 (1:1)

To, co se v sobotu odehrávalo na hřišti v Rousínově, lze nazvat pa-
rodií na fotbal. Někteří hráči si zřejmě jen tak mimochodem oblékli fot-
balové dresy a v tomto duchu nastoupili k mistrovskému utkání. Alibis-
tické pobíhání po hřišti, přihrávání soupeřům a strach ze soubojů nemůže 
vést k vítězství. Jen pro ilustraci statistika středního záložníka: 7 dobrých 
přihrávek, 14 špatných. V 1. poločase 5 osobních soubojů z toho 3 pro-
hrané. Bohužel podobný výkon podala většina účastníků této parodie. Je 
nepochopitelné, že před 7 dny se odehraje kvalitní utkání a za týden si tito 
samí hráči počínají tak, jak bylo uvedeno výše. Nezbývá mi než se omluvit 
všem příznivcům, kteří ztratili sobotní odpoledne podívanou na hodně 
nepodařené ,,představení“ . 

Branky: Michal Šenkýř, Jan Malásek. Sestava: Kučera L. – Mejtský, 
Kozumplík, Stříž, Babák – Bílý, Šenkýř M., Hanus, Skoumal T. – Karásek 
Kučera. Střídající: Hudec, Prosecký, Řehoř, Losenický, Fryčka

11. kolo KP mužů: 
FC Kuřim – FK SK Bosonohy 1:1 (0:1)

Kvalitní utkání mohli tentokrát vidět diváci na domácím hřišti se 
soupeřem z Bosonoh. Náš tým vstupoval do zápasu bez 6 hráčů základ-
ního kádru. Kopačky tak oprášil i Michal Plšek a ukázal, že fotbal hrát 
nezapomněl. Zkušený hostující tým měl v 1. poločase 2 šance a i my jsme 
tento počet vyrovnali. V poslední minutě však hosté využili nepřímý kop 
a do kabin odcházeli s vedením 1:0. Po přestávce mělo naše mužstvo 
herní převahu a zaslouženě se podařilo vyrovnat. Branku vstřelil Tomáš 
Skoumal. Za předvedený výkon a nasazení si tentokrát kluci zaslouží po-
děkování. 

Ještě nezbývá než dodat důležitou informaci. V týdnu došlo ke 
změně v realizačním týmu, ve funkci asistenta trenéra Luďka Beránka 

nahradil Jiří Losenický. 
Branka: Tomáš Skoumal. Sestava: Kučera L. – Fryčka, Kozumplík, 

Stříž, Babák – Šenkýř M., Plšek M., Losenický, Skoumal T. – Karásek, Ku-
čera. Střídající: Hudec, Prosecký, Řehoř, Mejtský, Kovařík

12. kolo KP mužů: 
SK Vojkovice – FC Kuřim 1:0 (1:0)

Herní převaha našeho týmu po celou dobu utkání přinesla bohu-
žel pouze 3 střely na branku. Domácí tým dobře bránil a naše snaha o pro-
sazení se v pokutovém území soupeře postrádala fotbalovou myšlenku. 
Domácí tým tak potrestal jednu ze dvou chyb naší defenzivy a do tabulky 
si připisuje 3 body. 

Sestava: Kučera L. – Fryčka, Kozumplík, Stříž, Karásek – Hudec, 
Hanus, Losenický, Skoumal T. – Janda, Kučera. Střídající: Bílý, Hovha-
nisjan, Prosecký, Mejtský, Babák

Ivo Peřina
Po třinácti odehraných kolech se kuřimské áčko nachází na před-

poslední patnácté pozici. 

MUŽI B
8. kolo III. třída muži: 

FC Kuřim B – TJ Sokol Řeznovice 2:0 (0:0)
První poločas nedělního utkání byl z našeho pohledu katastrofál-

ní, nikomu se nechtělo hýbat, prostě antifotbal. Od inkasování branky nás 
zachránil Zdenek Homolajda, když reflexivním zákrokem vyrazil střelu z 
bezprostřední blízkosti. Do druhého poločasu jsme nastoupili už s chu-
tí hrát, (nebo soupeř odešel?) a výsledkem byla aktivní hra, kdy jsme si 
začali vytvářet šance nebo standardky. Vedoucí branku jsme vstřelili po 
deseti minutách hry. Po ose Filip, Marta, Filip, přišel od posledně jme-
novaného přízemní centr, na který si Vápno pěkně na první tyč naběhl 
a zakončil. Deset minut na to jsme vedli 2-0 když Michal hlavou usměr-
nil standardku, kopanou Palcem, do sítě. Skóre mohlo být i vyšší, jenže 
ani Radkovi, ani Vápnovi to v soubojích jeden na jednoho proti brankáři 
hostí nevyšlo. Je otázkou, zda jsme si za výkon v prvním poločase výhru 
zasloužili, protože týmy hrající o špici by si na nás smlsly. 

Branky: Michal Trtílek, Michal Plšek. Sestava: Homoláč- Klimeš, 
Beránek, Vítek, Babák- Hanzl, Plšek, Coural, Kupský- Trtílek, Martinů. 
Střídali: Hovhannisjan, Kovařík

9. kolo III. třída muži: 
TJ Sokol Dolní Loučky – FC Kuřim B 1:0 (0:0)

Vyrovnané utkání rozhodla povedená střela křížem ze čtyřiaše-
desáté minuty. My jsme předváděli hru pouze po šestnáctku domácích, 
chyběl nám důraz v útočné fázi, tímto způsobem nevyhrajeme nad ni-
kým. Musím uznat kvalitu domácích, s tak zodpovědně bránícím a důraz-
ně hrajícím mužstvem jsme ještě nehráli. Pro mě jednoznačný kandidát 
postupu. 

Sestava: Homoláč- Klimeš, Mejtský Babák, Hovhannisjan- Bílý, Plšek, 
Vítek, Hudec- Trtílek, Kovařík. Střídali: Martinů, Hanzl, Malásek M. 

10. kolo III. třída muži: 
FC Kuřim B – TJ Sokol Radostice 2:2 (1:1)

Zápas rozhodly 3 aspekty:
Prvním byla obrovská hrubice Homolajdy. Po třech minutách ve-

dení, kdy Kovi namazal Hudymu na gól před prázdnou branku, Zdenek 
přihrál nepochopitelně soupeři, který ve dvojici na brankáře situaci dobře 
vyřešil a vyrovnal. 

Druhým aspektem, bylo neproměňování i těch nejvyloženějších 
šancí, obzvláště pokud byl Radek sám před brankářem. 

A třetím bylo pofidérní odpískání pokutového kopu, když pomez-
ní rozhodčí jasně řekl hlavnímu, že rukou hrál soupeř z Radostic, nicmé-
ně hlavní sudí nepochopitelně odpískal penaltu v poslední minutě proti 
domácím. 

Ještě bych chtěl vyzdvihnout výkon Květoše Dančáka, který v prv-
ním mistrovském utkání za muže odevzdal velmi dobrý výkon. 

Branky: Beránek, Hudec. Sestava: Homoláč- Klimeš, Beránek, 
Mejtský, Hovhannisjan- Hudec, Vítek, Šenkýř J., Dančák- Kovařík, Trtí-
lek. Střídali: Malásek M., Hanzl, Martinů, Adday, Cholek

11. kolo III. třída muži: 
Pojihlavan ZD Kupařovice - FC Kuřim B 1:2
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Ostudný výkon béčka sice v tomto utkání vedl k vítězství, jenže to 
bylo s nejslabším soupeřem, se kterým jsme zatím hráli. Už v šesté minutě 
jsme obdrželi hloupou branku, když Levonovi ujely nohy, nikdo ho neza-
jišťoval a útočník dal domácím naději na vítězství. Nám se naštěstí poda-
řilo vyrovnat během minuty. Filip byl při svém průniku faulován, Marta z 
následného trestňáku načechral míč na zadní tyč, kde navrátivší se Čuhy 
hlavou vyrovnal. To bylo v prvním poločase prakticky vše z obou stran, 
jelikož my jsme se utápěli v sólování, hračičkaření, a brečení nad tvrdou, 
místy až přehnaně, hrou domácích. 

Druhý poločas nebyl z naší strany o moc lepší, ale přesto jsme se 
začali dostávat do šancí, což bylo ale spíš zásluhou špatné kondice domá-
cích, kteří v průběhu druhého poločasu postupně odpadali fyzicky. Jenže 
naše 100% šance ne a ne skončit v síti. A to jsme jich měli, Vápno 3, Radek 
2, a Čuhy 1. Nakonec nás vysvobodil Radek 5 minut před koncem, když 
hlavou usměrnil centr nejlepšího hráče na hřišti, Filipa. 

Je s podivem, jak se ve hře předvádějí hráči se zkušenostmi z kraj-
ského přeboru. Místo toho, aby pomáhali mladším a učili je, předvádí 
trapné výkony. 

Branky: Martin Čuhel, Radoslav Martinů. Sestava: Homoláč- Kli-
meš, Beránek, Čuhel, Hovhannisjan-Cholek, Vítek, Šenkýř J., Hanzl- Tr-
tílek, Martinů. Střídali: Kupský, Adday.

12. kolo III. třída muži: 
FC Kuřim B vs TJ Sokol Popůvky 2:1 (1:1)

Branky – David Řehoř, Pavel Kupský

Po dvanácti odehraných kolech se kuřimské béčko nachází na 
šesté příčce. 

Dorost
8. kolo I. třída dorostu: 

MCV Brno – FC Kuřim 1:7 (0:4)
Sestava: Hýsek - Homolka, Juchelka,Valent, Musil, Luzar (55. Ši-

mek), Obůrka, Kotlán (45. Doležal), Dančák - Kučera, Los. Branky, asi-
stence: 19. Kučera 0:1 (Dančák), 22. Los 0:2 (Obůrka), 31. Juchelka 0:3 
(Kučera), 33. Kučera 0:4, 48. 1:4, 61. Kučera 1:5 (Musil), 68. Obůrka 1:6 
(Kučera), 87. Kučera 1:7 (Obůrka)

9. kolo I. třída dorostu: 
FC Kuřim – TJ Letonice 1:1 (0:0)

Sestava: Hýsek - Uherek, Juchelka, Valent, Musil, Los (55. Obůr-
ka), Doležal (80. Homolka), Kotlán (28. Dudar), Dančák) – Šimek, Ku-
čera. Branky, asistence: 61. 0:1, 70. Dančák 1:1 (Kučera)

10. kolo I. třída dorostu: 
SK Slavkov u Brna – FC Kuřim 1:1 (0:1)

Sestava: Valent - Homolka, Juchelka, Musil, Uherek - Luzar, Dole-
žal, Kotlán, Dančák - Kučera, Los. Střídal: Šimek. Branky, asistence: 10. 
Juchelka (Doležal), 49. 1-1

11. kolo I. třída dorostu: 
FC Kuřim – SK Vojkovice 1:3 (0:2)

Sestava: Hýsek - Homolka, Juchelka, Uherek, Valent – Luzar (53. 
Los), Skoumal, Musil, Dančák - Kučera, Šimek. Branka, asistence: 30. 
0:1, 39. 0:2, 50. 0:3, 51. Juchelka 1:3 (Skoumal)

Po dvanácti odehraných kolech se kuřimští dorostenci nacházejí 
na druhé příčce. 

Starší žáci
5. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 

FC Kuřim – FC Soběšice 2:1 (0:1)
Branky: Pitel, Hečko. Sestava: Nešetřil - Hečko, Nevím, Kazda, 

Kozumplík, Hajsler, Jahoda, Morkus M., Pitel, Dobiáš, Musil, Dančák, 
Morkus J., Pánek, Gaži

6. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 
FC Boskovice – FC Kuřim 1:1 (0:0)

Branka: Morkus Matěj. Sestava: Hýsek - Jahoda, Hečko, Nevím, Fila, 
Dančák, Morkus M., Pitel, Dobiáš, Morkus J., Gaži, Musil, Šťastný, Pánek

7. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 
FC Kuřim – Dosta Bystr 3:3 (2:3)

Branky: Pánek (as. Morkus M. ), Morkus J. (as. Pánek), Pitel. Se-
stava: Hýsek - Hečko,Nevím, Hajsler, Kozumplík - Dobiáš, Morkus M., 
Pitel, Dančák- Morkus J., Gaži – Pánek, Fila, Kazda, Musil, Šťastný

8. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 
FC Bučovice – FC Kuřim 1:3 (0:0)

Branky: Dobiáš (as. Hečko), Šťastný (as. Morkus J. ), Kozumplík 
(as. Dančák). Sestava: Hýsek - Hečko, Nevím, Kazda, Kozumplík - Dobi-
áš, Pánek, Morkus M., Pitel - Dančák, Morkus J., - Hajsler, Šťastný, Fila, 
Jahoda, Musil

9. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 
FC Kuřim – SK Šlapanice 3:2 (2:1)

Branky: Morkus M., (as. Nevím), Pitel 2 (2 x penalta). Hýsek, Fila- 
Kazda, Kozumplík, Hečko, Hajsler, Nevím, Jahoda, Pitel, Morkus M., 
Morkus J., Dobiáš, Dančák, Šťastný, Pánek. 

10. kolo I. tř. JmKFS starší žáci: 
Rájec-Jestřebí – FC Kuřim 0:4

Branky: Morkus M. 3, Pitel

Po deseti odehraných kolech se starší žáci Kuřimi nachází na 
druhé příčce. 

Mladší žáci A
5. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 

FC Kuřim – Soběšice 14:0
Branky: Šťastný 5, Schlögl 3, Morkus J. 2, Al-Dury, Antoňů, Vaší-

ček, Zavřel.

6. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 
FC Boskovice – FC Kuřim 3:1 (1:1)

Další mistrovské utkání jsme odehráli v Boskovicích v neděli 29. 
9. 2013. Vstřelili jsme první branku (Lukáš Šťastný) a ujali jsme se tak 
vedení, jenže soupeř utkání otočil na konečný výsledek 3:1 ve svůj pro-
spěch. Zápas jsme prohráli kvůli tomu, že nám scházel pohyb bez míče, 
vázlo zpracování balonu a přesnost přihrávek. Na tom je potřeba opravdu 
hodně zapracovat!

Branka: Šťastný. Sestava: Petr Nešetřil, Š. Vašíček, Michal Antoňů, 
Ondřej Peřina, Lukáš Sláma, Leonid Kulibaba, L. Šťastný, J. Zavřel, T. 
Schlögl, S. Al-Dury, Martin Hruška

7. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 
FC Kuřim – Bystrc 5:0

Branky: Šťastný 2, Morkus, Vašíček, Zabadal

8. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 
Bučovice – FC Kuřim 1:3

Branky: Morkus, Vašíček, Šťastný 

9. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 
FC Kuřim – SK Šlapanice 9:2 (3:2)

Do utkání na domácí půdě jsme vstoupili nejhůře, jak jsme mohli. 
Opět se ukázala naše bolest. Než si kluci uvědomili, že jsou na hřišti, pro-
hrávali jsme rozdílem dvou branek. Laxnost a nedůraz v obranné činnos-
ti v úvodních minutách se však začaly postupně vytrácet. Kluci naštěstí 
nesvěsili hlavy a začali postupně přebírat iniciativu. V 16. minutě otevřel 
skóre Tomáš Schlögl a do konce prvního poločasu kluci ještě stihli otočit 
skóre po dvou trefách Lukáše Šťastného. Ten otevřel také skóre druhé-
ho poločasu. Postupně se trefili také Martin Hajsler, Jakub Zavřel, Jonáš 
Morkus a dvakrát Michal Antoňů. Bohužel ještě několik dalších „tutovek“ 
jsme nezužitkovali. Kluci až na začátek utkání předvedli dobrý výkon a 
vítězství si zasloužili. 

Sestava: Nešetřil – Zabadal, Vašíček, Bábor, Antoňů, Al-Dury, 
Šťastný, Hajsler, Schlögl, Kulibaba, Morkus J., Zavřel, Peřina. Branky: 16. 
min. Schlögl (Šťastný), 18. min. Šťastný (Antoňů), 24. min. Šťastný (Haj-
sler), 32. min. Šťastný, 34. min. Hajsler (Morkus J. ), 37. min. Zavřel, 40. 
min. Morkus J., 50. min. Antoňů (Zabadal), 59. min. Antoňů

10. kolo I. tř. JmKFS mladší žáci: 
Rájec-Jestřebí – FC Kuřim 2:8

Do utkání jsme vstoupili, jak jinak, inkasováním branky již ve třetí 
minutě. Teprve potom kluci začali hrát. Důrazem v osobních soubojích a 
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim - sezóna 
2013/2014

V letošním roce bude mít volejbalový kroužek DDM HIPPO Ku-
řim opět tři základní skupiny. Nejstarší skupina má 17 hráček a účastní 
se Krajského přeboru juniorek a Krajského přeboru kadetek. Prostřední 
tréninková skupina má 20 hráčů a hráček a bude nastupovat v Krajském 
přeboru žákyň a Poháru 7. tříd. Nejmladší skupina se nám po zářiovém 
náboru velmi rozrostla. V letošní sezóně jsme museli vytvořit již tři skupi-
ny přípravky a celkem se do přípravek přihlásilo 53 dětí. I v letošním roce 
se opět rozrostl počet chlapců v přípravce. Dohromady tedy má v letošní 
sezóně volejbalový kroužek DDM HIPPO Kuřim 90 členů.

Krajský přebor žákyň
Kvalifikace

V letošní kvalifikaci sehrály kuřimské žákyně čtyři zápasy. Ve dvou 
byly jasně lepším týmem a přehrály soupeřky už kvalitním podáním. Zby-
lá dvě utkání byla velmi vyrovnaná a více štěstí měly v obou případech 
soupeřky. Do sezóny nastoupily tedy žákyně ve skupině E. 

V kvalifikaci za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Šancová, 
Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová, Ka-
teřina Hrdinová, Katharina Kočí

herní převahou si postupně začali vytvářet šance ke skórování. Kromě 
vstřelených branek kluci několik gólových příležitostí nevyužili. Sou-
peře jsme přehrávali po celou dobu utkání a až na dvě zaváhání jsme ho 
do větších příležitostí nepouštěli. V utkání se blýskl hattrickem Lukáš 
Šťastný a Sami Al-Dury. Po jednom gólu vstřelili Šimon Vašíček a Leo-
nid Kulibaba. Opět (kromě začátku utkání) kluci zaslouží pochvalu za 
bojovnost, ale také celkově za fotbalovost. 

Sestava: Nešetřil – Zabadal, Hajsler, Vašíček, Zavřel, Kulibaba, 
Antoňů, Al-Dury, Šťastný, Sláma. Branky: Šťastný 3, Al-Dury 3, Koli-
baba, Vašíček 

Po deseti odehraných kolech se mladší žáci A nacházejí na dru-
hé příčce. 

Mladší žáci B
Mladší žáci B hrají okresní přebor a daří se jim velice dobře. 

Z devíti odehraných utkání si odnesli osm výher a pouze jedu remí-
zu. Zaslouženě tak s náskokem tří bodů před Střelicemi vévodí celé 
soutěži. 

Starší přípravka
Starší přípravka hraje společně s dalšími sedmi týmy okresní 

přebor. Po devíti odehraných kolech patří Kuřimi pátá příčka s bilan-
cí čtyř výher, jedné remízy a čtyř porážek. 

Mladší přípravka
6. kolo OP mladších přípravek 

FC Kuřim - Cosmos Lažánky 19:3 (6:1)
Kritika z posledního týdne se ukázala jako dobrý tah. Kluci 

konečně odjezdili a odmakali celý zápas tak, jak chceme. I když jsme 
se v první půli více méně rozkoukávali, za zmínku stojí třeba uvolnění 
Šimona mezi 3 lažáneckými hráči a přesná trefa k tyči. Ve druhé půli to 
byla panečku podívaná. Kluci si nahrávali a konečně jsme viděli i nějaké 
to zpracování. Za zmínku stojí krásná přihrávka Šimona mezi bránícími 
beky a Kubův náběh a střela. Po dalším gólu, tentokrát Šimona, přišel 
brilantní zákrok našeho brankáře Míši. Vypadá to, že jsme našli dalšího 
Petra Čecha. A světe div se, pak přišla další dvojstřela a opět vynikající 
Michal. Jeho zákroky byly opravdu mimořádné. Konečné skóre 19:3 
mohlo být klidně i vyšší, kdyby Filip dokázal střílet levou nohou. 

Branky: Sláma Jakub 9x, Martinek Šimon 7x, Procházka David 
2x, Palkovič Michal 1x
 

7. kolo OP mladších přípravek 
TJ Baník Zbýšov - FC Kuřim 8:11 (2:7)

V zápase zatím dvou neporažených celků jsme 3 body přivezli do 
Kuřimi. V prvním poločase jsme na soupeře vlítli a tak se nedostal té-
měř vůbec do hry. Bojovnost, vůle, přesnost a důraz, to vše bylo na naší 
straně. A tak soupeř mohl být rád, že první poločas skončil jen 7:2 v náš 
prospěch. Skóre otevřel gólem Kuba střelou z úhlu do pravého horního 
růžku. V 5. minutě na 3:0 zvýšil náskok Filip, když ho našla perfektní 
přihrávka od Ondry mezi domácími beky. V 15. minutě přišla nejhezčí 
akce utkání, kdy Šimon vybojoval míč, nahrál Kubovi, ten z první při-
hrávku vrátil a Šimon Kubovi ze skluzu namazal před prázdnou branku. 
V tomto momentu bylo domácí mužstvo zralé na ručník. V poločase 
jsme ale podcenili promluvu k hráčům. Ti přišli na hřiště jako mistři 
světa. Jenže Zbýšov začal hrát. Zuřivě nás dotahoval, nakonec jsme ale 
dali gól na 8-4, který trefil Kubo po nahrávce od Míši. Tento gól byl 
nejspíš zlomovým momentem, který rozhodl o našem vítězství. 

Zápas se nehraje jen na jednu půlku kluci! Musíme bojovat jak v 
první půli, tak ve druhé. Nicméně děkuji i tak za kvalitní výkon a dobré 
3 body. 

Branky: Sláma Jakub 7, Martínek Šimon 3, Zavřel Filip

8. kolo OP mladších přípravek 
FC Kuřim - FC Čebín 9:5 (3:3)

Derby s Čebínem se opět neslo v přátelském duchu. V tomto 
zápase jsme potvrdili roli favorita a dokázali jsme zvítězit, tentokrát 9:5. 
Skóre otevřel po Danově přesném autu ve 4. minutě Šimon. Čebín nás 
v první půli dost zlobil a stále dotahoval. Góly po individuálních akcích 
vstřelili ještě Filip a Šimon. Výsledek 3:3 po poločase byl pro naše kluky 

smolným, neboť jsme hráli velice dobře. 
Ve druhé půli, ve 24. minutě, vstřelil gól Kuba. Po další pohledné 

akci v 27. minutě vstřelil díky důrazu gól Filip. Ve 29. se svojí střelou ne-
mýlil Kuba. Ve 32. minutě přišel nejkrásnější gól. Brankář hostů vyběhl 
proti Kubovi, který zkusil něco nevídaného v tomto věku. Lob s pode-
braným míčem, který krásně doplachtil na druhou stranu branky. Poté v 
37. minutě po přihrávce Kuby vstřelil gól Šimon. V 39. minutě vystřelil 
Ondra do břevna a odražený balón uklidil Filip. Pohledná akce! Pěkný 
výkon kluci, děkujeme!

Branky: Martinek Šimon 3, Sláma Jakub 3, Zavřel Filip 3

9. kolo OP mladších přípravek 
FC Kuřim - SK Moravské Knínice 10:4 (3:1)

Góly: Z. Filip 3x,  D. Ondřej 3x, P. David 2x, David 2x
Bez našich 2 opor jsme opět nezaváhali, když jsme tentokrát doká-

zali vyhrát v derby proti Knínicím. Fotbal byl opět koukatelný, přihrávky 
přesné a důraz kvalitní. Trošku nám nešla domluva na hřišti, ale to se ča-
sem napraví. Další z čeho mám radost je to, že kluci konečně objevili svoji 
levou nohu. Všem za to velká pochvala, vždyť každý 3. gól padl po střele 
levé nohy. Velká gratulace a potlesk Ondrovi, který zahrál skvělý zápas. 

Karel Cholek

Kdy na fotbal?
Sobota 2. 11. 11:45 Dorost Kuřim – Otnice
Sobota 2.11. 14:00 Muži A Kuřim – Ivančice
Neděle 3.11. 9:00 a 10:45 starší a mladší žáci Kuřim – Svratka B
Sobota 9.11. 11:45 Dorost Kuřim – Lipovec
Sobota 16. 11. 13:30 Muži A Kuřim – Ratíškovice
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Stolní tenis
Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 3. kole

Krajská soutěž II. třídy 
1. KST Blansko C   3 3 0 0 0 30:6   12
2. TJ Cemo Mokrá A  3 3 0 0 0 30:16 12
3. TTC Komořany A   3 2 0 1 0 27:19   9
4. SK Kuřim A   3 2 0 1 0 21:15   9
5. Sokol Moravské Knínice A  3 2 0 1 0 25:21   9
6. SK Slatina - Brno D  2 2 0 0 0 20:9     8
7. TJ Sokol Otnice B   3 1 0 2 0 22:24   6
8. Orel Boskovice A   3 1 0 2 0 18:25   6
9. TJ Šošůvka A   3 1 0 2 0 15:25   6
10. TJ Sokol Hlubočany B  3 0 0 3 0 10:30   3
11. TJ Vysočany A   3 0 0 3 0 10:30   3
12. STK Zbraslavec B  2 0 0 2 0 12:20   2

Okresní přebor 1. třídy
1. Tišnov „C“   3 3 0 0 0 36:18 12
2. Ivančice „B“   3 3 0 0 0 34:20 12
3. Telnice    3 2 1 0 0 36:18 10
4. Mokrá „B“   3 2 0 1 0 36:18   9
5. Lažánky „A“   3 2 0 1 0 32:22   9
6. Nové Bránice „B“   3 1 1 1 0 28:26   7
7. Silůvky „C“   3 1 0 2 0 30:24   6
8. Radostice „A“   3 1 0 2 0 22:32   6
9. Rebešovice „B“   3 1 0 2 0 22:32   6
10. SK Kuřim „B“   3 1 0 2 0 21:33  6
11. Řeznovice „E“   3 0 0 3 0 16:38   3
12. Ořechov „A“   3 0 0 3 0 11:43   3

Okresní přebor 2. třídy
1. Nedvědice „A“   3 3 0 0 0 42:12 12
2. Ostopovice „A“   3 3 0 0 0 37:17 12
3. Prštice „A“   3 3 0 0 0 35:19 12
4. Tvarožná „A“   3 2 0 1 0 26:28   9
5. Oslavany „A“   3 1 0 2 0 28:26   6
6. Prace „A“   3 1 0 2 0 26:28   6
7. Lažánky „B“   3 1 0 2 0 24:30   6
8. Mokrá „C“   3 1 0 2 0 24:30   6
9. Sokol Kuřim „A“   3 1 0 2 0 22:32  6
10. Tišnov „D“   2 1 0 1 0 21:15   5
11. Rebešovice „C“   3 0 0 3 0 13:41   3
12. Silůvky „D“   2 0 0 2 0   8:28   2

Okresní přebor 3. třídy
1. Ivančice „C“   3 3 0 0 0 41:13 12
2. Oslavany „B“   3 3 0 0 0 40:14 12
3. Ostopovice „B“   3 3 0 0 0 35:19 12
4. Nové Bránice „C“   3 2 0 1 0 29:25   9
5. Radostice „B“   3 1 0 2 0 25:29   6
6. Moravské Knínice „B“  3 1 0 2 0 25:29   6
7. Říčany „A“   3 1 0 2 0 23:31   6
8. Prace „B“   2 1 0 1 0 18:18   5
9. Nedvědice „B“   2 1 0 1 0 16:20   5
10. Rebešovice „D“   3 0 0 3 0 12:42   3
11. Ostrovačice   2 0 0 2 0 13:23   2
12. Neslovice   2 0 0 2 0 11:25   2

Okresní přebor 4. třídy
1. Kanice    3 3 0 0 0 40:14 12
2. D.H. Loučky „A“   3 3 0 0 0 34:20 12
3. Střelice    3 2 1 0 0 35:19 10
4. Lomnička „A“   3 2 0 1 0 33:21   9
5. Oslavany „C“   2 1 1 0 0 22:14   6
6. Lažánky „C“   3 1 0 2 0 28:26   6
7. Ořechov „B“   3 1 0 2 0 23:31   6
8. Tvarožná „B“   3 1 0 2 0 22:32   6
9. Mokrá „D“   2 1 0 1 0 19:17   5
10. Nosislav „A“   3 0 0 3 0 15:39   3
11. Rebešovice „E“   2 0 0 2 0 10:26   2
12. Sokol Kuřim „B“  2 0 0 2 0   7:29   2

 L.Vojanec

I. kolo
V prvním kole podaly kuřimské žákyně velmi dobrý výkon.V úvod-

ním utkání kuřimské žákyně zvítězily díky bojovnosti a kvalitě na útoku. 
Druhé utkání bylo vyrovnanou bitvou až za hranici 25 bodů, poslední 
krok se však udělat nepodařilo a zvítězil soupeř za Brna. V posledním 
utkání kuřimské žákyně soupeřky rozstřílely podáním

V prvním kole za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Šan-
cová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Tereza Bělušová, Lucie Tesařová, 

Zuzana Rubešová, Kateřina Hrdinová

Pohár 7. tříd 
Kvalifikace

Hráči a hráčky, kteří se v letošní sezóně připojili k tréninkové sku-
pině žákyň, nastoupili ke svému prvnímu zápasu v Letovicích. Žádné z 
utkání v kvalifikaci nevyhráli, ovšem soutěžní premiéra nebyla špatná. 
Získané zkušenosti se jistě projeví již v dalším turnaji. Už v průběhu kva-
lifikace si hráči i hráčky počínali na hřišti stále odvážněji. V začátcích je 
odhození strachu tím nejdůležitějším krokem.

V kvalifikaci za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Vít Walsberger, 
Sára Henešová, Kristýna Pelclová, Katharina Kočí,  Adriana Filková, Re-
nata Smíšková, Tereza Melcherová.

sport
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Příští, prosincové číslo Zlobice vyjde v pátek 6. prosince. 
Uzávěrka bude v pátek 29. listopadu.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
http://www.zamekkurim.cz/index.php/ostatni2/zlobice

Plavání

Fotbal

Pohár Josefa Masopusta - 
fotbal SŠ

Dne 8.10.2013 jsem se jako nový učitel tělesné výchovy vypravil 
s žáky reprezentovat naší školu SOŠ a SOU Kuřim ve fotbale. Z původ-
ních čtrnácti přihlášených se nás ráno ve vlaku do Hrušovan u Brna sešlo 
třináct, což jsem považoval hned za první úspěch. Ihned po příjezdu na 
místo konání jsme oblékli modré dresy a šli se rozcvičit. V prvním zápase 
nám byl vylosován soupeř ze Sokolnic u Brna. Hrací doba byla pouze 2x 
15 min,  tudíž bylo potřeba začít hned od začátku. V desáté minutě se nám 
podařilo skórovat a chopit se vedení, ale v druhém poločase jsme bohužel 
inkasovali dva rychlé a trochu nešťastné góly. Nakonec se nám nepodařilo 
vyrovnat a podlehli jsme 2:1. Klukům i přes počáteční neúspěch nechy-
běla motivace do dalšího zápasu a v následujícím utkání proti Rajhradu 
hravě zvítězili 3:0. Neměl jsem již pochyb, že našeho třetího a zároveň 
posledního soupeře také porazíme. Nakonec jsme prokázali velkou herní 
převahu a hladce porazili Židlochovice 2:0. Po konečném součtu bodů 
z utkání jsme museli sklopit hlavy dolů, protože jsme o jediný bod zao-
stávali za Sokolnicemi. Kdybychom alespoň v prvním utkání remizovali, 
postup by byl zcela jasný. S počtem šesti vstřelených gólů jsme jasně pře-
vyšovali soupeře. Jenže ve sportu žádné kdyby neexistuje. Obsadili jsme 
druhé místo a bylo vidět, že kluky to pěkně štve. Nebylo se čemu divit, 
protože každý z nás dobře věděl, že do krajského kola postupuje pouze 
jedno mužstvo. Myslím, že bychom si postup určitě zasloužili a i když 
jsme nepostoupili, ukázali jsme výborný fotbal a nesporně si u soupeřů 
vytvořili respekt. V každém případě bych chtěl naší fotbalové jedenáctce 
poděkovat za účast a dobrou prezentaci naší školy. Věřím, že v dalších roč-
nících dopadneme jen lépe…

Mgr. Petr Kučera

Podzimní městský přebor 
mladšího žactva – 7 medailí 
pro Kuřim

Prvním závodem v nové sezoně pro mladší žactvo byl Podzimní 
městský přebor v Brně. Jedná se o otevřený závod, proto se jej účastní pra-
videlně i jiné kluby kromě brněnských. Letos se z mimobrněnských klu-
bů, kromě našeho, účastnili ještě plavci z Břeclavi, Hodonína a tradičně 
velmi početní plavci ze Znojma. Na závodech nás reprezentovalo celkem 
17 dětí ve věku 8-12 let. 

V nejstarší kategorii nás reprezentovala Petra Kuklínková. Přesto-
že její dominantou jsou spíše delší tratě, dosáhla nejlepšího umístění v 
disciplíně 50 VZ, ve které doplavala na 5. místě pouhou půl vteřinu za 
stupni vítězů. 

O rok mladší Anna Justová se bohužel před závody potýkala s ne-
mocí a tréninkovým výpadkem, přesto se jí povedlo doplavat pro 7. místo 
na 100 VZ, když si vylepšila svůj osobní výkon o 3 vteřiny. 

Ve stejné věkové kategorii bojoval mezi chlapci Tomáš Masaryk. 
Bohužel se mu nepodařilo dosáhnout na umístění na stupních vítězů. V 
závodě na 100 VZ skončil na 5. místě a v disciplíně 100 PZ zaostal za 
svým osobním maximem a doplaval na nepopulárním 4. místě. 

Největší zastoupení jsme měli v kategorii 2004 a mladší. Nejúspěš-
nějším naším plavcem se stal Jakub Myslivec, kterému se podařilo vylovit 
z bazénu celkem tři stříbrné medaile v disciplínách 100 P, 50 P, 200 VZ. 
Patřil mezi favority i ve své poslední disciplíně na 100 VZ, bohužel už 
nenašel sílu vylepšit své maximum a doplaval na 4. místě. Druhým nej-
úspěšnějším plavcem byl Václav Just, který zaostal za Jakubem o pouhé 
jedno umístění, když si domů odvážel dvě stříbrné (100 Z, 50 Z) a jednu 
bronzovou medaili (100 PZ). Nejhodnotnějším je výsledek na trati 50 
Z, kde za sebou Vašek nechal 16 závodníků, pouze nestačil na vítěze Jana 
Odehnala z Krokodýlu Brno.

Medailového umístění se podařilo dosáhnout i Anetě Weinlichové 
v disciplíně 50 P, kde nestačila pouze na jednu z dvaceti závodnic a také 
si převzala stříbrnou medaili jako kluci. Na trati 100 PZ si Aneta výrazně 
vylepšila osobní rekord, přesto doplavala „až“ na čtvrtém místě.

Celkem jsme si odvezli 7 medailí (6 stříbrných a 1 bronzovou) a 
spoustu umístění těsně za stupni vítězů. Každému se podařilo na závo-
dech zaplavat velice kvalitní časy, ve většině případů osobní rekordy. Díky 
zlepšeným časům budeme moct na nadcházejících krajských závodech 
startovat v kvalitnějších rozplavbách, které nám snad umožní kvalifikaci 
na Pohár žactva ČR.

 
Foto vlevo: Václav Just (vlevo) na 2. místě v disciplíně na 50 m znak.
 Foto dole: Reprezentanti Kuřimi na Podzimním městském přeboru

za Plavecký klub Kuřim Jan Nováček
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Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Oldies & Mix party Rotone Hity z let dávno minulých, které jsou 
pořád aktuální a skvěle se na ně paří! Drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

Rezervujte si včas klub 
na vánoční večírky.
Pište na: 
club@clubescape.cz

Oldies party Rotone Párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Fernet Z + dárečky. Vstup zdarma.

Oldies party DJ DEE Párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup zdarma.

Drum and Bass Break trip no. 30 
Payrex, Fil White, Yuriakos Kadakos
Jägermeister za 29 Kč, s colou za 39 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Po kině párty s tanečními 
disco hity z 80. let až do dneška. Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup zdarma.

Summer Dance party & Mix DJ George Tanečními disco 
hity z 80. - 90. let až do dneška. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup zdarma.

HOUSE
TRANCE

LETNÍ
KINO

NÁDVOŘÍ 
ZÁMKU 

SCKD Kuřim pořádá Letní kino na nádvoří zámku
po 29.07. Twilight sága: Rozbřesk 2. - dobrodr., USA, 115 min. 
út 30.07. Nadějné vyhlídky  - drama, VB / USA, 128 min.
st 31.07. Sedm psychopatů -  kom., VB, 109 min.
čt 01.08. Okresní přebor - kom., sport, Česko, 102 min.
pá 02.08. Ve stínu - krimi, drama, Česko, 101 min.
so 03.08. Tady hlídám já - kom. / rodin., Česko, 110 min.
ne 04.08. Královský víkend - životop. / kom., VB, 94 min.
pá 09.08. Muži v černém 3 - kom. / Sci-Fi, USA, 102 min.
so 10.08. Tintinova dobrodružství - anim., USA, 103 min.
ne 11.08. Muži v naději - komedie, Česko, 110 min.
Vstup: 80 Kč, rodinné 200 Kč. Začátek po setmění (20:30- 21:00). 

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
KLUB

Summer dance Hits 90&News DJ George 
Po skončení letního kina přijďte na párty s tanečními hity od 80. let až po 
současnost. Hudba i na přání! Tancujte až do rána. Akce Fernet Z 25 Kč 
+ Cola 35 Kč (2. a 3. 8.) / Metaxa 5***** za 29 Kč. (9. a 10. 8.) Vstup zdarma.

Oldies party DJ Flash Sobotní párty s největšími hity z různých 
stylů. Přijďte zapařit. Becherovka + Lemond + dárečky 25 Kč. Vstup zdarma.

DRUM
OLDIES
MIX

TEKNO
HARD
TRIBE

Dance Hits 90&News DJ George Po kině párty s tanečními 
disco hity z 80. let až do dneška. Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup zdarma.

FILMOVÝ
FESTIVAL

KONCERT
LIVE

KONCERT
LIVE

FILMOVÝ
KLUB

DISCO
OLDIES
MIX

Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.
Dle Vašich přání. Kontaktuje nás na club@clubescape.cz.

SOBOTA

22I6
21:00

PÁTEK

28I6
21:30

MIX

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

DISCO
OLDIES
MIX

Techno Wars Dazy, Fitch, Wolf, Pete Ripe
Zahajte prázdniny pořádným technem. Tech-house až schranz. To vás če-
ká tento večer. K tomu Vodka+Semtex 39 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

SOBOTA

2I11
21:00

PÁTEK

1I11
21:30

MIX
&
OLDIES

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco hi-
ty z 80. let až do dneška. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

Manželé Medkovi Špicberky - benefiční přednáška

SOBOTA

23I11
20:30

PÁTEK

22I11
21:30

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

Oldies party Rotone Jägermeister za 29 Kč.

Koncert Pearl Jam Tribute Band - The Fakers

TECHNO
ELECTRO

SOBOTA

16I11
21:00

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

Mix&Oldies Party Rotone Párty s tanečními hity. Tancujte až 
do rána. Akce na drink Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška. Cuba Libre 40 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George + DJ Ivo - Video Hits 
Párty s tanečními disco hity z 80. let až do dneška. Morgan 29 Kč. Vstup zdarma.

DJ Ivo - Dance Video Hits Božkov Spiced 20 Kč. 

Electronic beats Pete Ripe B-Day 
Johannes (LOVE Per.), Alexx  (Per.), Dazy, Wolf, Fitch, ThomazzB a Pete Ripe.

STŘEDA

6I11
19:00

MIX
Drum
OLDIES

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!

KONCERT
LIVE

STŘEDA

27I11
19:00

KONCERT
LIVE

Student párty DJ Flash studenti vstup zdarma.

Indie - Cyklotremp Jan Vlasák – cestopisná přednáška

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

STŘEDA

20I11
19:00

FILMOVÝ
KLUB

NEDĚLE

10I11
17:00

Irán-Ázerbajdžán - přednáška M. Štourače vst. dobrov.

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

STŘEDA

13I11
19:00

Snow Film Fest  je celovečerní promítání sedmi špičko-
vých filmů plných extrémního lyžování, zimního lezení, skialpinismu a dalších 
extrémních zážitků a sportů. Vstupné studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.  

Veřejný nepřítel č. 1 - filmový klub Životop., Krimi, Drama, 
Francie, 2008, 109 min. Režie: Jean-François Richet. Vstup 40 Kč/60 Kč.

Veřejný nepřítel č. 1 EPILOG - filmový klub Životop.,
Drama, Francie, 2008, 109 min. Režie: J.F. Richet. Vstup 40 Kč/60 Kč.

PÁTEK

29I11
21:30

DISCO
OLDIES
MIXDance Hits DJ George + DJ Ivo - Video Hits


