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HANDEC FEST 2013 (31. srpna 2013)

Kuřim rozkvete trvalkami

Prosluněné zámecké nádvoří hosti-
lo poslední prázdninovou sobotu všechny 
návštěvníky HANDEC FESTU, rockového 
festivalu s odpoledním programem pro děti. 
Místní házenkářský oddíl se tímto způsobem 
rozhodl, pod záštitou hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška a prezidenta Čes-
kého svazu házené Aleše Pospíšila, oslavit 
sedmdesátileté výročí od založení klubu.

S úderem patnácté hodiny se do ven-
kovního areálu zámku nahrnuli ti nejmenší, 
pro které si organizátoři z SK Kuřim Handball 
připravili bohaté, kulturně-sportovní vyžití, 
od skákacích hradů přes pohybové soutěže až 
po dětský muzikál O bacílcích a otužilcích z 
produkce Studia Lídy Trnkové. Představení 
plné písniček, hádanek a doplňovaček svojí 
interaktivní formou okouzlilo všechny školá-
ky i školkáče. Neméně nadšené pak děti byly z 
možnosti si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to 
být členem posádky při startu horkovzdušného 
balónu. Odpolední program svým energickým 
vystoupením uzavřeli okolo páté hodiny mla-
dí streetdancoví tanečníci z Kuřimi, kteří jsou 
součástí celosvětově známého a úspěšného 
uskupení Magic Free Group z Brna.

Večer se nesl ve znamení bigbítu a rock-
ové muziky. Jako první před publikem stanuli 
legendární Blue Effect Radima Hladíka a vedle 
největších hitů jako Sluneční hrob či Čajovna 
zahráli i několik převzatých věcí. Kuřimáci kaž-

dou ze skladeb ocenili bouřlivým potleskem a 
v samotném závěru, kdy zazněla jejich nejpo-
pulárnější píseň v akustické verzi, si mnozí s 
chutí zanotovali. Na pódiu je okolo půl osmé 
vystřídali charismatičtí QUEEN revival by 
PRINCES. Kapela ze severu Moravy dokázala 
více než povedeným způsobem reprodukovat 
tvorbu slavné britské skupiny a hity jako Radio 
Ga Ga a I Want to Break Free dokonce některé 
z přítomných roztancovaly. V polovině jejich 
vystoupení si slovo na pár chvilek vzali mo-
derátoři společně s panem starostou Dragem 
Sukalovským, aby mohli Františku Ondráško-
vi, zakladatelovi prvního kuřimského družstva 
házené podle mezinárodních pravidel (han-

dballu) a současně dlouholetému předsedovi 
oddílu, udělit Medaili města Kuřimi za zásluhy 
o rozvoj sportu. Poté se bez větších prodlev 
pokračovalo až do brzkých ranních hodin s ka-
pelou ANTHESIS z Moravských Knínic a Vara-
nem Slávka Bednáře.  

Sečteno podtrženo, na HANDEC FEST 
zavítalo téměř dva tisíce návštěvníků, vypilo se 
okolo padesáti soudků piva, snědla se spousta 
guláše, klobásků, párků i krkoviček. 

Letos na podzim proběhne ve městě 
výsadba dvou typů trvalkových záhonů jako 
nový prvek veřejné zeleně. 

Na ulici Legionářské bude vysazen mo-
derní trvalkový záhon extenzivního charakteru. 
Jedná se o velmi pestrý suchomilný záhon ve 
štěrku, který je nenáročný na údržbu a velkou 
měrou si žije svým vlastním životem. Záhon 
bude velmi proměnlivý během celé sezóny: na 
jaře vykvete záplava jarních cibulovin, poté pře-
vezmou hlavní funkci kontrastní listy trvalek, 
které během léta až do pozdního podzimu po-
kvetou mnoha barvami. V zimě pak vytvoří za-

jímavé struktury odkvetlá květenství a okrasné 
trávy, které se ostříhají až na jaře. Jedná se o vel-
mi volné, vzdušné záhony, někdy připomínající 
luční porosty. 
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prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
lídr kandidátky pro Jihomoravský kraj 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta Kuřimi, kandidát 

pro Jihomoravský kraj 

V CN  A SLUŠN , 
NEBO POPULISTICKY? 
Rozhodněte 25. a 26. října

JSEM STAROSTA. 
VÍM, CO VÁS TRÁPÍ. 

NADÁVAT NA POM RY, 
NEBO P IJÍT K VOLBÁM?
Rozhodněte 25. a 26. října

VÍME, KAM JDEME



ročník 20, číslo 10/ říjen     ZLOBICE   3

Placená inzerce

Na dohled od zlobice

Stíny a polostíny

Z města Čisté světlo

Editorial

Budou volby
Čekají nás předčasné volby do Posla-

necké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Volební místnosti se otevřou 25. října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. 
Více informací o volbách přinášíme na dalších 
stranách tohoto vydání Zlobice.

Světlo a chodník za Lidlem
V nejbližších dnech se začne s úpravou 

komunikace a osvětlení v problematickém úse-
ku za prodejnou Lidl. Jednání s řetězcem Lidl 
trvala dlouho, ale nakonec vše dopadlo dobře a 
během příštích několika týdnů tak budou moci 
pěší jdoucí ve směru na Díly chodit tímto smě-
rem bezpečněji a za lepších světelných podmí-
nek. 

Pronájem prostor v KD
Rada města schvaluje záměr na proná-

jem nebytového prostoru v prvním nadzemním 
podlaží Kulturního domu, na místo bývalé pro-
dejny květinářství. 

Oprava hřbitovní zdi
Rada města vyčlenila částku necelých 

65 tisíc korun na opravu hřbitovní zdi. Zeď se 
bude opravovat v rámci reklamace části prací a 
náklady za opravu bude radnice platit napůl se 
zhotovitelem zakázky.

Město bude mít chodníkové 
čistící vozidlo

Rada města přiděluje zakázku Dodávka 
chodníkového samosběrného čistícího vozidla 
firmě HANES s.r.o., která vyhrála výběrové ří-
zení na dodávku tohoto zařízení. Firma vyhrála 
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou ve výši 
1 905 000 Kč.

Prodloužení smlouvy lékařce
Rada města uděluje souhlas Centru so-

ciálních služeb Kuřim na prodloužení smlouvy 
na nájem nebytových prostor s MUDr. Ivou 
Laštůvkovou.

sš

Rád bych touto cestou poděkoval všem, 
kteří se podíleli na Handec Festu kuřimských 
házenkářů. Především dobrovolníkům z řad 
házenkářů, kteří celou akci bezvadně zorgani-
zovali, městu Kuřim a sponzorům, bez kterých 
bychom Handec Fest uskutečnit nemohli. V ne-
poslední řadě všem návštěvníkům, kteří na ku-
řimský zámek zavítali. Děkuji a za rok se budu 
opět těšit na viděnou.

Michal Hanák, 
předseda oddílu házené.

Krádeže kovů
 Deset rolí po 25 metrech nového 

drátěného pletiva postrádá od 5.9.2013 majitel 
stavby rodinného domu z Čebína. Nechal je 
volně ležet na stavbě. Vznikla mu tak škoda 17 
tisíc Kč.

 Dne 11.9.2013 ohlásil na Policii ČR 
v Kuřimi starosta obce Moravské Knínice krá-
dež sedmi metrů měděných svodů z kostela.

Dne 16.9.2013 ohlásili majitelé domu z 

Kuřimi na Policii ČR zmizení 2 kusů ocelových 
I profilů o celkové délce 12 m z jejich zahrady. 
Vznikla jim tak škoda 8 tisíc Kč.

Zloději nepohrdli ani škrabadly. Dne 
17.9.2013 ohlásil na Policii ČR v Kuřimi zá-
stupce společenství vlastníků domu odcizení 3 
kusů kovových škrabadel od vstupů do domu.

Rodičovské patálie
 Dne 9.9.2013 ohlásila na Policii ČR 

v Kuřimi devatenáctiletá dcera z České stížnost 
na své rodiče. Dělají ji údajně naschvály, proto-
že si nepřejí, aby chodila se svým přítelem. Dne 
18.9.2013 k tomuto oznámení ještě přidala stíž-
nost na matku, která ji údajně verbálně a fyzicky 
napadla. Asi bude pro slečnu nejlepší, sbalit si 
raneček a zařídit si život dle svých představ ve 
vlastní režii.

Senioři, pozor na podvodníky
 Dne 11.9.2013 ohlásil na Policii ČR 

v Kuřimi muž z Moravských Knínic okradení 
své matky. Ta vpustila do domu dva cizí muže 
vydávající se za kontrolory elektřiny. Připravili 
ji ale o šperky v hodnotě 15 tisíc Kč.

Chmurný den
 Ve večerních hodinách 12.9.2013 

přivolal Policii ČR muž, jehož přítelkyně mu v 
autě vyhrožovala sebevraždou. Poté se pořeza-
la nožem na krku a utekla z auta. Policie ženu 
nalezla a přivolala lékařskou pomoc. Žena byla 
převezena do nemocnice.

 Kolem půlnoci byla přivolána Poli-
cie ČR k jiné ženě, která seděla na chodníku na 
nádraží ČD v Kuřimi a oznamovala okolí, že se 
chystá skočit pod vlak. S 2,63 promilemi alko-
holu v krvi byla převezena do záchytné stanice.

Výtržnictví u cirkusu
 O nevítanou atrakci u cirkusu, který 

navštívil Kuřim v září 2013, se postaral pod-
napilý muž dne 19.9.2013. Muž se svlékal do 
naha, masturboval, častoval okolí vulgárními 
výrazy. Takové vystoupení rodiče a jejich děti 
určitě nečekali. Přivolaná Policie muže umísti-
la do krátkodobé cely. Po vyšetření lékařem byl 
převezen do záchytné stanice. U muže to nebylo 
první výtržnictví tohoto druhu. V minulosti byl 
již odsouzen a v současnosti mu běží zkušební 
lhůta.

Kolo v ohrožení
 Dne 15.9.2013 zmizely na ulici v Ku-

řimi přes noc dvě nezajištěná jízdní kola. Třetí, 
tentokrát uzamčené kolo, bylo ukradeno téhož 
dne v odpoledních hodinách u obchodního 
domu v Kuřimi. Dne 16.9.2013 byl vykraden 
sklep v bytovém domě v Kuřimi. Majitel přišel 
o horské kolo a 15 lahví francouzského vína.

H.N.

Vážení čtenáři Zlobice,
dostáváte do rukou poslední číslo kuřim-

ských novin před parlamentními volbami. Má 
uzávěrku ještě před tím, než budou definitivně po-
tvrzeny kandidátní listiny. Nicméně zdá se, že pan 
starosta Sukalovský opravdu bude kandidovat ze 
třetího místa na listině TOP09 a Starostů. To je 
fajn, alespoň budu mít koho volit. Zároveň to do-
kazuje, že jeho práce na radnici si získala respekt 
i v širším okolí.

Fandit pochopitelně budu i paní Miluši 
Mackové, aby se lidovcům povedl come back do 
parlamentu a jí třeba i průskok kandidátkou vzhů-
ru. Ale i tak je její kandidatura důkazem, že má 
ve své straně respekt a že Kuřim má pověst města, 
které funguje, kde pobyt na radnici lidi neušpinil 
podezřeními z korupce a nevím čeho.

Pravda, stejně jako pan Němec, který o tom 
píše ve svém článku, i já slyšel o nějakém plánova-
ném kuřimském puči či trestním stíhání někoho 
jiného ze zastupitelů. Ovšem agentura jedna paní 
povídala nemusí být vždy dobrý zdroj informací a 
Zlobice jsou seriozní noviny, takže čekám na ově-
ření zpráv.

Věřím, že valná většina našich čtenářů 
chápe, proč jít k volbám, i když není výběr lehký a 
důvěra v nápravu celostátní politiky je křehká jako 
první jitřní ledy na kalužích. 

Přeji nám všem při volbách nebojácnou 
mysl, pevné nervy a šťastnou ruku. Doufám, že 
správu věcí veřejných svěříme těm, kteří ji budou 
považovat za službu, ne za kořist, a kteří budou 
schopni se na ní domlouvat kultivovně, věcně a s 
ohledem na delší období než jsou čtyři roky.

Váš Jiří Brabec, šéfredaktor Zlobice
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Kariérní poradenství bez-
platně pomáhá občanům 
Jihomoravského kraje

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování 
- přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském 
Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k 
čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 

Co kariérní poradenství je a komu je určeno? 
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom 

ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a 
snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a 
vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme 
se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba 
se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám 
mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo 
mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl... 

Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? 
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateř-

ské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně 
někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat 
nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když 
neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom po-
radit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..   

Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první 

schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše předsta-
va o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient 
snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo 
dlouhodobého poradenství. 

Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledá-
ním zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem 
nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady 
spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, 
jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl pro-
fesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, 
motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.

Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zce-

la zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných 
myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu 
změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji usku-
tečnit.

 
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
•	 Kariérní	poradenství
•	 Informace	o	celoživotním	vzdělávání	v	JMK
•	 Zprostředkování	zahraničních	stáží	pro	absolventy	SOU			

Centrum vzdělávání všem: 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České 
republiky

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se budou konat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 25. 10. 2013 budou volební místnos-
ti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 8:00 do 
14:00 hod. Oznámení o době a místě konání voleb bude vyvěšeno na 
úřední desce městského úřadu a na informačních tabulích ve městě od 
10. 10. 2013.

Kdo může volit? Voličem volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den vo-
leb, tj. 26. 10. 2013, dosáhne věku nejméně 18 let, a to ve volební místnos-
ti dle místa svého trvalého pobytu. 

Pokud občané ve dnech voleb nebudou v místě svého trvalého 
bydliště, mohou volit také na základě voličského průkazu. Voličský prů-
kaz vydá občanovi na základě písemné žádosti Odbor správní a vnitřních 
věcí Městského úřadu Kuřim, pracovnice podatelny paní Jana Mrkosová. 
O voličský průkaz lze požádat osobně ve lhůtě do středy 23. 10. 2013 
nebo písemně ve lhůtě do pátku 18. 10. 2013. V případě písemné žádosti 
musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen. Voličské průkazy bu-
dou vydávány od 10. 10. 2013 do středy 23. 10. 2013.

 Volby se uskuteční v Kuřimi v osmi volebních okrscích:
Volební okrsek č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 

1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohou-
šova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, 
Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, 
Spojovací, Tleskačova, Vontská.

volby
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Volební okrsek č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 
1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - B. 
Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, 
Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 - volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahrad-
ní 236/6, Kuřim

Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láz-
nisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, 
Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungman-
nova 813/5, Kuřim 

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. 
Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 
338/51, Kuřim 

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, 
Školní, Vojtova, Zborovská. 

Volební okrsek č. 6 - volební místnost: Základní škola Komenské-
ho 511/40, Kuřim (jídelna)

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zá-
rubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7 - volební místnost: Centrum denních služeb, 
Jungmannova 950/28, Kuřim

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadio-
nu. 

Volební okrsek č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 
147/1, Kuřim (Podlesí) 

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Sla-
vičkou, Skřičkova, Šmeralova.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poštovních schránek 
nejpozději do 24. 10. 2013 (čtvrtek). Pokud hlasovací lístky volič ve sta-
novené lhůtě neobdrží, může si je vyzvednout na Městském úřadě Kuřim, 
odboru správním a vnitřních věcí, na podatelně nebo přímo ve dnech vo-
leb ve volebních místnostech.

Jakým způsobem prokáže volič při hlasování svoji totožnost a 
státní občanství? Každý volič je povinen při hlasování předložit volební 
komisi platný doklad totožnosti. Totožnost lze doložit platným občan-
ským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u 
sebe potřebné doklady.

Ve dnech voleb bude na odboru správním a vnitřních věcí zajiště-
na služba, která v případě potřeby vyhotoví žadateli ze správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Kuřim občanský průkaz bez strojově čitel-
ných údajů. V tomto případě je nutné, aby si žadatel s sebou přinesl dvě 
fotografie a rodný list.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Volič-
ský průkaz opravňuje držitele volit ve dnech voleb v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu 
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, 
tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného úřadu.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstou-
pí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu 
hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, po-
litického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas 
ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zá-
roveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politické-
ho hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 

dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzo-
vání hlasovacího lístku vliv.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z 
jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za 
něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do voleb-
ní schránky.
 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo ro-
dinných, důvodů obecní úřad (tel.: 541 422 340, 541 422 311, 541 422 
308) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 
S aktuálními informacemi, které se týkají voleb, se můžete sezná-

mit na internetových stránkách městského úřadu - www.kurim.cz, kde je 
zřízena v sekci „samospráva“ složka „Volby do PS PČR“, která je průběžně 
aktualizována. Další informace lze získat na webových stránkách Minis-
terstva vnitra ČR – www.mvcr.cz. Zákonem stanovené informace jsou též 
zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a ostatních informačních 
tabulích ve městě.

Kontakty v případě dotazů:
Mgr. Lenka Krejčová, tel. 541 422 309, e-mail: krejcova@radnice.kurim.cz
paní Zina Hlouchová, tel. 541 422 308, e-mail: hlouchova@radnice.kurim.

cz 
paní Jana Mrkosová, tel.: 541 422 340, e-mail: mrkosova@radnice.kurim.cz

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
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z města

Voličský průkaz při volbách 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

Voliči, který nebude moci volit v místě svého trvalého pobytu 
v Kuřimi, vydá městský úřad, odbor správní a vnitřních věcí, paní Jana 
Mrkosová, tel. 541422340 voličský průkaz, který voliče opravňuje volit 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo 
konzulárním úřadě ČR.
 

Požádat o vydání voličského průkazu lze ode dne vyhlášení voleb:
 

- Žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem 
voliče. Ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku. 

- Žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče. Adresa el. podatelny: posta@radnice.kurim.
cz 

- Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky, ID městského úřadu je 5dhbqi2. 

Žádosti podané výše uvedeným způsobem musí být doručeny městské-
mu úřadu nejpozději dne 18.10.2013. 

- Osobně, volič vyplní žádost a prokáže svoji totožnost. Osobně lze 
požádat u odboru správního a vnitřních věcí, 1. nadzemní podla-
ží (přízemí), podatelna u paní Jany Mrkosové do 23. 10. 2013 do 
16.00 hod. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

Voličský průkaz lze voliči předat nejdříve od 10. 10. 2013 a to 
osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ově-
řeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
bude voličcký průkaz zaslán voliči na jím uvedenou adresu v žádosti, a 
to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na 
adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

V Jánečku teče výborná voda
V minulém čísle jsme vás informovali o dokončení stavebních 

úprav na stavbě vodní kaple sv. Jana a jejího okolí. Protože během staveb-
ních prací mohlo dojít ke znečištění vody, nechala radnice udělat další 
nový rozbor až po jejich úplném dokončení

Podle nového rozboru vody, kdy byly 10. 9. 2013 odebrány nové 
vzorky, je podzemní voda vyvěrající z kaple čirá, bezbarvá a bez zápachu, 
má mírně zvýšenou tvrdost, střední mineralizaci, neutrální pH a je bez 
projevů anorganického znečištění.  Celkově vykazuje nízké obsahy che-
mických prvků a rovněž bakteriologicky je voda bez závad. Právě bakte-
rie, které vykazovaly fekální znečištění vody, byly před rekonstrukcí pra-
meniště hlavním problémem, proč se voda dříve k pití nedoporučovala 
ani po převaření. Nyní po vybudování nové sběrné studny a vytvoření 
nových přívodů je voda čistá a podle provedeného laboratorního rozbo-
ru, který byl na MěÚ doručen 23. 9., se jedná dokonce o vysoce kvalitní 

pitnou vodu.
Novým prvkem u stavby kaple jsou nyní kovové sloupky, které za-

mezí najíždění aut až ke kapličce. V následujících týdnech dojde ještě k 
výměně lavičky a odpadkového koše u kapličky za nové.  

sš 

Obchodní centrum Kuřim je 
otevřeno

Koncem září oficiálně otevřelo Obchodní centrum Kuřim, které 
stojí na vjezdu do Kuřimi ve směru od Brna. Hlavní obchodní prostor 
v centru má textilní řetězec KiK a dalších šest provozovatelů obchodů 
a služeb postupně obsazuje další obchodní plochy. V současné době už 
má otevřeno Zlatnictví a klenotnictví, Chovatelské potřeby, Kadeřnic-
tví Taglio, Tabák a Květiny Papaver. Lékárna Dr. Max otevře 16. října a o 
obsazení posledního obchodního prostoru se v současnosti jedná s více 
zájemci. 

sš
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reportáž

HANDEC FEST 2013 (31. srp-
na 2013)

(pokračování ze str. 1)
Program byl pestrý, soutěže zajímavé, tombola bohatá, moderátor-

ské duo Ondřej Tomek a Borek Písařík vtipné, ale současně i věcné a až na 
malé zpoždění, které se dá při festivalu takovéhoto formátu přehlédnout, 
nemáme co vytknout. Příští oslavy byste si rozhodně neměli nechat ujít!

Miroslav Vozdecký
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Kuřim rozkvete trvalkami
(pokračování ze str. 1)
V první fázi půjde o zkušební plochu tohoto nového přístupu k 

městské zeleni. V případě osvědčení bude tato výsadba realizována na 
více plochách v Kuřimi. Tento typ záhonů se začal používat v Němec-
ku, Švýcarsku a Holandsku. Přibližně před deseti lety se vysadily první 
experimentální záhony i v České republice a dnes v Praze, Brně a dalších 
městech můžeme spatřit již několik velmi zdařilých realizací (viz. obrá-
zek). Při správně zvolené trvalkové směsi a dobré přípravě půdy jsou po 
zapojení porostu nižší náklady na údržbu (v porovnání s travnatými plo-
chami) a dalším nesporným přínosem je zvýšení estetiky těchto mnohdy 
nevzhledných pásů kolem silnic. Na oplátku k získání výhod přírodních 
záhonů musíme být tolerantní - především v počátečních stádiích vývoje 
– k jisté nereprezentativnosti po výsadbě, protože se nejedná o „zahrád-
kářsky“ pojatou plochu, ale o napodobení přírodních podmínek, kdy si 
rostliny musejí obsadit postupně stanoviště a zaplnit mezery volné půdy.

V parčíku u pošty bude realizován klasický trvalkový záhon do 
polostínu. Nejsou zde tak extrémní podmínky, proto mohou být pou-
žity rostliny náročnější na stanoviště. Charakter tohoto záhonu je zcela 
jiný než předešlý typ. Jedná se o zcela zapojený porost, který se během let 
bude jen málo měnit. Využívá se zde výškového rozdílu trvalek, různoro-
dé struktury a textury listů a rozdílné doby kvetení jednotlivých rostlin 
od časného jara do pozdního podzimu. Pěkné příklady takových záhonů 
můžete spatřit například v brněnském parku Lužánky.

Za realizační tým Ing. Markéta Gregová 
a Ing. Petra Holoušová

Výlov Srpku
V sobotu 5. října se uskuteční výlov rybníku Srpek. Výlov začíná v 

8 hodin ráno a v letošním roce bude rybník při výlovu zcela vypuštěn.
Výlov bude realizován opět na popud Agentury ochrany přírody a 

krajiny, která shledala, že v rybníku je na velikost plochy v současnosti pří-
liš vysoký počet ryb, které už téměř zcela zlikvidovaly zooplankton v ryb-
níku. Před dvěma lety byl do Srpku vysazen pouze amur bílý, k němu však 
postupně přibyly také nežádoucí druhy ryb, zejména kapři, kteří vodu sil-
ně znečišťují. Průhlednost hladiny v Srpku je v současnosti mizivá. Další 
rok by se měl rybník obejít bez osádky amura bílého, vysazeny by měly 
být pouze plotice a vhodné by bylo vrátit do Srpku některé dravce, jako 
je například štika nebo candát. Po výlovu bude zahájen prodej těch ryb, 
které se do Srpku vracet nebudou.

sš
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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.

Nejsladší na světě je spánek
Výzkumy spánků se datují až do druhé poloviny 20. století. Jedním 

z důvodů jsou poruchy spánku a nespavost, která je velkým problémem 
dnešní doby. 

Užívání hypnotik se stalo trvalou součástí života velké skupiny lidí 
v nejrůznějším věku. Nespavost v dětském věku může ovlivnit problémy 
se spánkem v dospělosti. V prvních měsících života má spánek význam-
nou funkci, během něj dozrává nervová soustava. Jako jeden z mála sys-
témů v těle donošeného dítěte není zcela vyvinuta, a teprve ve spánku 
dozrává. Spánek musí být dostatečně dlouhý a dostatečně častý. Dvakrát 
20 minut spánku za den skutečně nestačí kojenci do jednoho roku, a pře-
sto se s takovými případy setkáváme.

Jak tedy? Podle knihy Spánek malých dětí od Isabelle Gravillon 
(Portál, 2003) má dítě do 6 měsíců spát každé 3-4 hodiny, v souvisti s 
kojením. Do 12 měsíců třikrát za den, kolem roku spí dvakrát přes den, 
od 18. měsíce přechází na odpolední siestu, kterou udržuje nejlépe až do 
školního věku.

“V oblasti spánku se vše zásadní odehrává do dvou let věku. Bě-
hem tohoto období spánek “vyzrává” a získává všechny vlastnosti spánku 
dospělých”(str. 16)

Mám ty nejlepší zkušenosti s fázováním SPÁNEK - KOJENÍ - AK-
TIVNÍ BDĚNÍ - SPÁNEK. Rozhodně v prvních měsících až půl roce života. 

Bylo pro mě velkým překvapením, jak dobře toto schéma funguje. 
Z vlastní zkušenosti matky jsem měla za to, že dítě mi usne po kojení a já 
si budu moct konečně udělat vše v klidu. Jenže ouha, dítě po kojení jen 
na chvíli oddechlo a při položení do postýlky otevřelo oči a pláčem pro-
testovalo. Naučila jsem se tedy používat košík na kolečkách a po kojení 
posunovat dítě s sebou po bytě a vykládat mu, co dělám.

Po půl hodině jsem přesunula dítě na bříško a užili jsme si hraní s 
objevováním zábavy pro miminko.

Přechod ke spánkové fázi je pro některé děti velmi snadný, ale pro 
některé děti ne. U všech kojenců však pomáhá, když je vlastně uprostřed 
zábavy a dobré nálady dáme do omezujícího prostoru, například kočárku, 
a přesuneme na čerstvý vzduch.

Ano vím, řeknete mi, že některé děti musíte uhoupávat k spánku, 
ba co víc, skákat s nimi na balónu, položit do vibrovacího lehátka, případ-
ně pustit “bílý šum”.

A opravdu musíte? Většinou zjistíte, že u druhého dítěte už ne-
uspáváte nebo ne tak dlouho. Chtěla bych mluvit o jednom paradoxu: 
čím častěji kojenec spí, tím spí lépe a déle, a naopak dítě které málo spí 
se nakonec dostává do stádia spánku unavené, vyčerpané, nespí dlouho, 
budí se s pláčem. 

Spánek je velmi zvláštní stav, zvláště stádium REM spánku, kdy se 
“uklízí” a tím harmonizuje psychika. V REM spánku si všichni odžíváme 
svoje problémy, starosti, neúspěchy a připravujeme se na úkoly, které před 
námi stojí a to jak v dětství, tak v dospělosti.

Kvalitní spánek potřebujeme, a nejlepším předpokladem je zvolit 
takové postupy, které se osvědčily v minulosti. Sáhněme po moudrosti 
našich babiček: Nízká teplota v místnosti kde se spí, pravidelnost spánku, 
nerosvěcování světla. Pravidelnost má v tomto případě formu posilující a 
podporující jako zábradlí. 

V jedné pohádce stály sudičky nad kolébkou a dávaly nemluvněti 
do vínku různé dary - schopnosti. Také my přejme našim dětem dobrý 
spánek a sladké sny. Pomohou jim v životě, který mají před sebou. Jako 
rodiče k tomu můžete hodně přispět.

Považuji tuto problematiku za tak důležitou, že jsem ji vyhradila 
jednu lekci v předporodním kurzu, na ní pak navazuje další setkávání jak v 
rodině v novorozeneckém období, tak ve skupině se stejně starými dětmi 
a jejich rodiči od druhého měsíce věku kojence.

Pavla Hájková

společnost

Placená inzerce

Sběrný dvůr je opraven
Posledního srpna byla dokončena kompletní rekonstrukce sběr-

ného dvora na Havlíčkově ulici. Hlavním problémem původní podoby 
sběrného dvora bylo především nedostatečné oplocení a nezpevněný 
povrch ve velké části dvora. Rekonstrukce tak zahrnovala nové oplocení, 
nový nájezd i novou bránu a zpevnění celé plochy dvora betonem. Bylo 
provedeno také zateplení buňky pro obsluhu a došlo k optimálnějšímu 
rozmístění nádob na sběrný odpad, čímž se zvětšila plocha dvoru. Obča-
né Kuřimi zde opět mohou ukládat veškerý svůj domácí odpad kromě ne-
bezpečného odpadu, jako je například azbest. Většina odpadu se třídí na 
další obchodovatelné komodity. Sběrný dvůr na Havlíčkově ulici je ote-
vřen ve všední dny vždy od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.

SRPŠ A ZŠ JUNGMANNOVA 

pořádají burzu sportovních potřeb. 
Zimní i letní sportovní potřeby vykupujeme v sobotu 

16.11.2013 od 10:00 do 11:30. 

Prodej bude probíhat od 12:00 do 13:30. 

Vyúčtování od 14:00 do 15:00. 

Zveme všechny příznivce v Kuřimi. 
Sledujte www.zskj.cz
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Kuřimata

 Mateřské a rodinné cent-
rum 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 14.10.,11.11.a 9.12. 
(následující Čtvrtek 17:00-18:30 24.10.,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.
Čtvrteční seminář bude vždy na stejné téma pro nové zájemce i 

jako pokračování a prohloubení tématu z předchozího pondělního semi-
náře. 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

Keramika -  každé druhé úterý v měsíci (8.10.,12.11.,10.12.)
Ostatní témata nepravidelně viz web

8.10.2013 19:00-21:00 
Keramika: Dóza (miska) s plastickým dekorem.
Vstupné 150 Kč, nutné potvrdit  účast na mail: jitka.ruf@seznam.cz

Středa 9:00-12:00
Hlídání dětí

Středa odpoledne
Program pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník 
Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Středa 16:30-17:30
Cvičení v těhotenství

Cvičení s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobiku, zdravotní tělesné 
výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a dechových cvičení.

Vhodné od 16.týdne do porodu
Cena 150Kč/1hod , 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10hod

St 17:30-19:30
Kurz pro těhotné:Komplexní psychoprofylaktická příprava na 

porod a mateřství (kojení a péče o novorozence)
Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu.
Jde o ucelený blok cvičení a přednášek. Vhodný začátek je v 16.-

24. týdnu těhotenství.

Čtvrtek 11:00-12:00
Angličtina pro maminky (možno i s dětmi)

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

ky 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! 

Pátek 16:00-18:00
Expat family club Kuřim

Are you expat family looking for new friends? Are you Czech with 
expat experience? Have you been travelling a lot and now you are missing 
the multicultural community? Come here to meet new friends! Entrance 
fee is 20 CZK per child

Kontakt:
kurimata@googlegroups.com

htpp://kurimata.webnode.cz/
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Starosta Sukalovský kandi-
duje do parlamentu

V minulé Zlobici se kolega Brabec lehce dotknul tématu před-
časných voleb do PS PČR a vyslovil úvahu o tom, zda se najde v Ku-
řimi vhodný kandidát na poslance. Dnes už víme, že starosta Kuřimi 
Drago Sukalovský kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí na kan-
didátce TOP 09. Vzhledem k tomu, že je na této kandidátní listině 
trojkou v Jihomoravském kraji, tedy opravdu vysoko, položili jsme 
mu několik otázek, které určitě budou voliče zajímat. 

Kandidujete do PS PČR, co Vás k tomu vede?
Nabídku ucházet se o kandidaturu v těchto mimořádných par-

lamentních volbách jsem dostal od svých kolegů z hnutí Starostové a 
nezávislí na jižní Moravě. Po delším rozmýšlení jsem souhlasil a poté 
musel projít primárními volbami STANu na jižní Moravě a schválením 
své kandidatury naším předsednictvem. Důvěru svých kolegů jsem zís-
kal a po té bylo nutno vyjednávat se stranou TOP09, na jejíž kandidátce 
tentokráte Starostové kandidují, tentokráte o pořadí na kandidátce. Jako 
lídr Starostů na jižní Moravě jsem nakonec na třetím místě jihomoravské 
kandidátky TOP09. 

Pro kandidaturu jsem se nakonec rozhodl, protože jsem pře-
svědčený, že své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky mohu v té 
celostátní dobře uplatnit. Jako starosta dobře vím, co trápí občany této 
země, tedy mé sousedy. Nejsem od reálného života a reálných problémů 
lidí odtržený. Denně se s nimi ve své práci setkávám. Samozřejmě není 
možno obsáhnout všechny problémy, se kterými se jako starosta setkám. 
Z tohoto důvodu bych se v případě svého úspěchu chtěl zaměřit na tři ob-
lasti, se kterými mám jako starosta bohaté zkušenosti – transparentnost 
státní správy, ochrana spotřebitelů a dopravní infrastruktura. Blízká je mi 
i oblast bezpečnosti. Pokud jde o transparentnost, mnohé se nám na rad-
nici za poslední tři roky podařilo. Svědčí o tom i ocenění Otevřeno, které 
jsme za mimořádnou otevřenost a informovanost občanů získali v roce 
2011. Nyní se chystáme přistoupit k pilotnímu projektu nadace Otakara 
Motejla a zveřejňovat na webu města data ve strojově čitelném formá-
tu, což velmi zjednoduší vyhledávání, zpracování a třídění těchto údajů. 
Stejně tak se denně setkávám s problémy, způsobenými nezvládnutelným 
zadlužováním lidí a z toho plynoucími důsledky, především exekucemi. A 
o dopravní, zvláště silniční infrastruktuře na jižní Moravě a okolí Kuřimi 
je snad zbytečné se rozepisovat.

Jste na kandidátce TOP09 s podporou Starostou na třetím místě. Je 
tedy docela dobře možné, že se do parlamentu dostanete. Co budete dělat, 
pokud křeslo získáte, zůstanete i nadále starostou a současně i zastupitelem 
Jihomoravského kraje?

Chci zdůraznit, že sice šanci dostat se do parlamentu mám, ale zda-
leka ne jistotu. Volby jsou tentokráte velkou sázkou do loterie a třetí mís-
to nic nezaručuje. Pokud bych ovšem skutečně uspěl, pak se budu muset 
okamžitě zabývat i otázkou, zda a případně jak ve zbývajících funkcích 
pokračovat. Samozřejmě o tom přemýšlím již dnes. Otevřené jsou různé 
možnosti – od toho, že bych odstoupil z funkce starosty a zůstal řadovým 
zastupitelem či radním, až po tu, že bych do konce volebního období, 
tedy necelý rok, pokračoval i jako starosta – samozřejmě neuvolněný, 
tedy bez nároku na plat. Záleželo by to na dohodě s kolegy z Kuřimské 
občanské ligy a s koaličními partnery. Funkci starostů vykonávalo v mi-
nulém parlamentu několik poslanců, jmenoval bych za všechny alespoň 
Jana Farského, který byl současně starostou Semil, což je město zhruba 
stejně velké jako Kuřim. 

Čím byste mohl pomoci Kuřimi a okolním obcím, pokud se stanete po-
slancem PS PČR?

Poslanci parlamentu by neměli být vyslanci regionu, za nějž byli 
zvoleni. Jejich hlavním úkolem tedy není řešit specifické problémy těchto 
regionů. Jde spíše o to vytvářet podmínky, které obecně umožní řešení 
problémů, např. změnit zákony tak, aby umožnily snadnější, rychlejší a 
levnější přípravu a realizaci dopravních staveb, což se třeba Kuřimi a okolí 
týká velmi. Samozřejmě se však vždy najdou možnosti, jak pomoci při 
řešení konkrétních kuřimských problémů – třeba při hledání vhodných 
investorů, při jednáních s centrálními orgány, např. ministerstvy a podob-
ně. A samozřejmě bych se v Kuřimi i nadále často vyskytoval, měl zde 
svoji poslaneckou kancelář a byl všem jejím občanům při řešení jejich 
problémů i nadále k dispozici.

Další informace ke kandidatuře najdete na www.sukalovsky.cz

Konečně politika na strán-
kách Zlobice

No konečně, po čase opět politické téma, řekl jsem si, když jsem 
přečetl dva krátké články od J. m. Brabce v zářijové Zlobici. Moje pero, 
tedy dopisovatelské pero, po určité letargii ihned ožilo a mohl jsem začít 
psát.  

J.m.B. si  z J.F.K. s MBA dělá tak trochu veřejně legraci. Mezi koa-
ličními partnery je to asi v tomto volebním období obvyklé. Změna jmé-
na je skutečně spíše záležitost uměleckých kruhů, a podivných celebrit, 
ale nechme se překvapit, třeba jsme na začátku něčeho nového, co už se 
dost hojně vyskytuje třeba u žen, které si nechávají vedle nového příjmení 
ještě původní příjmení dívčí. Uvidíme. Když jsem se o změně dověděl, 
komentoval jsem to vtipem, který však nemůže být na stránkách Zlobi-
ce otisknut kvůli možnému ohrožení mravní výchovy mládeže či jak zní 
příslušný trestný čin.

S tituly je to už vážnější věc. Žijeme ve středoevropském prostoru, 
kde jsou prý tituly jakoby součástí postavení člověka ve společnosti. Ob-
starávání titulů nazývám titulománie, která občas nabude celospolečen-
ského zájmu, viz příběh o získávání právnických titulů z plzeňské práv-
nické fakulty. Někteří lidé si myslí, že bez titulu by jejich práce nebyla to 
pravé, co se od nich očekává. Není tomu tak, zejména při současné inflaci 
vysokoškolských titulů. Rozhodně již neplatí to, co platilo před několika 
desítkami let, že vysokoškolák umí vždy více než ten, co titul nemá. Teď 
by mohly následovat příklady, ale uvedu jen jeden. Tím je Bill Gates, je-
den ze zakladatelů společnosti Microsoft a k tomu se vždy dodává - jeden 
z nejbohatších lidí světa. Odešel z vysoké školy, protože výuka ho neu-
spokojovala a nemá titul související s absolvováním studia. Ve své profesi 
byl však mimořádně úspěšný. Vraťme se však k nám domů. Titul je titul 
a protože nestačí jeden, někteří mají tituly dva a já mám dokonce čtyři. 
Chudák první místostarosta. Ale má, co chtěl. Původně chtěl něco jiného 
a takto to dopadlo.  To ještě neví, co se proti němu všechno chystá. 

A copak se ještě událo na naší radnici v době prázdnin? Člověk 
někam odjede a když se vrátí, hned slyší, že na radnici zaznamenali útok 
americké NSA, která v globálních odposleších sledovala brazilskou prezi-
dentku, ruského ministerského předsedu a kdoví ještě koho a také úřed-
níky a politiky na naší radnici. A kdo je kuřimský E. Snowden, který to vše 
vykecal?“ Nebo odjedete na chatu pár kilometrů za Kuřim a po návratu 
se dovíte, že je snad někdo z radnice stíhán policií. Proboha, že by se i u 
nás dělo něco podobného jako v Poslanecké sněmovně? Anebo jdete po 
ulici a občané vás zastavují a ptají se, že prý mělo na radnici dojít k puči!! 
Prosím vás, pučisti  v Kuřimi, to jsme někde v Latinské Americe v 60. 
letech?  Jaké jsou vztahy mezi radními, nemá cenu ani psát. To už nikoho 
nevzrušuje. A potom, že se v Kuřimi nic neděje. 

A nyní k obecnějšímu politickému tématu, kterým jsou předčasné 
volby do Poslanecké sněmovny. Administrativní podrobnosti o volbách 
a možná i nějaké další články budou uveřejněny zřejmě na stránkách říj-
nové Zlobice.

V souvislosti s těmito volbami možno psát o různých věcech. O 
tom, která strana se dostane do Poslanecké sněmovny, o tom který umě-
lec nebo sportovec bude kandidovat a za kterou stranu a naopak, kdo 
nekandiduje atd. Z Kuřimi bude kandidovat starosta města Mgr. Ing. 
D. Sukalovský, tedy starosta a krajský zastupitel současně. Je na 3. místě 
kandidátky TOP 09 v JMK. S vysokou pravděpodobností připojí k dvě-
ma dosavadním zastupitelským pozicím i třetí, a to tu nejvyšší. Lidově se 
tomu říká sedět jednou p….. na třech židlích. Jedny noviny napsaly, že 
kandidátky do voleb jsou doslova prošpikovány starosty. Opravil bych je, 
nejen starosty, ale i místostarosty, členy rady, zastupiteli, tedy obecními 
zastupiteli. V menší míře to platí pro krajské zastupitele – hejtmany, jejich 
zástupce, členy rady a zastupitele. V podobné situaci jak D.S. je také Ing. 
M. Macková s 13. místem na kandidátní listině KDU ČSL v JMK. S ní 
jsem byl na jedné kandidátní listině a nyní jsem s ní v městském zastupi-
telstvu.  Tuto její situaci jsme si spolu pěkně hezky vyříkali. V minulosti 
se to týkalo RNDr. I. Poledňáka, který byl starostou města a krajským 
radním. V Jihomoravském kraji jsme měli „pěkné“ příklady, jak to může 
vypadat - dokonce i trojzastupitele! Mně se takové kumulování funkcí a 
moci vůbec nelíbí. Nemohu s tím však nic dělat, jen si takto postěžovat. 
Máme totiž takové blbé zákony, které toto neupravují (nezakazují), jak 

názor
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jsem vždy přesvědčován. A co není zakázáno, je prý povoleno. Možná, 
že jsme svědky rodící se nové idiotské zvyklosti (ne ústavní, protože toto 
idiotství nedosahuje ústavní velikosti) - co zastupitel na obecní úrovni, 
tak to také zastupitel na kraji nebo v Poslanecké sněmovně či Senátu. Uvi-
díme. 

Co však volební strany, zejména ty zavedené, vede k tomu, že nomi-
nují v tak velké míře právě obecní zastupitele do vyšších zastupitelských 
postů? Před třemi volebními obdobími to byla totiž spíše zvláštnost než 
zvyklost. Jediná volební strana, která má v tomto jakousi výjimku, je po-
litické hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ. Ti mohou nominovat samé 
starosty, koho jiného, vždyť se tak jmenují.

Těmto zastupitelům jsou připisovány jakési zvláštní schopnos-
ti pro práci na vyšších pozicích veřejné správy, které nabyly na nižších 
postech. Ale kdo ví, zda tomu tak skutečně je. Nezjistil jsem, že by zastu-
pitel byl automaticky lepší jak jiná profese, vlastně zastupitel ani profese 
není, nikde se nevyučuje, nikde se na ní nepřipravuje. Něco jiného je dělat 
postupně na obecní, potom krajské a nakonec celostátní úrovni ve veřej-
né správě. To je profesní růst, velice potřebný a tak by tomu i mělo být. 

V minulosti, do zrušení rozpočtové rezervy státního rozpočtu či 
jak se to jmenovalo, mohl takový poslanec přinést své obci nebo městu 
nějaký milion k dobru, neboť při tomto tzv. porcování medvěda si zbylé 
peníze mezi sebou rozdělili podle zásady: Ty odsouhlasíš mně a já odsou-
hlasím tobě. To však již není možné.

Co se vlastně děje? Tímto se veřejná správa uzavírá v jakousi sektu 
doslova VyVolených. Jednotlivé strany místo toho, aby se snažily umís-
tit do veřejné správy co nejvíce osob, které sdílí určitý společný názor 
– stranickou ideologii, tak ze strachu, že by nemusely být tyto navržené 
osoby zvoleny, nominují stále stejné a „osvědčené zastupitele.“ Jak říka-
jí politologové: strany jsou osobnostně vyprázdněny, strany nemají lidi, 
tedy schopné lidi. Mohl bych napsat ještě další negativa, která vidím v 
takto velkém umisťování stejných zastupitelů na různá místa veřejné sprá-
vy. Vůbec se nemíním ptát, jak lze zastávat naráz dvě tři funkce, zejména 
uvolněné a jak lze za ně brát dvě tři měsíční odměny.

V budoucí Poslanecké sněmovně budou obecní a krajští zastupite-
lé pravděpodobně nejsilnější loby a to bez rozdílu politické příslušnosti. 
Jen minimálně se budou zabývat zákony, které se   dotýkají jejich práce v 
obcích a na krajích. A když ano, tak je mohou ovlivnit ke „svému prospě-
chu“. V minulosti například prosadili změnu rozpočtového určení daní, z 
nichž jsou obce financovány. Samozřejmě, obcím bylo přidáno, až na čtyři 
největší města a několik obcí  specifických svou rozlohou. Naopak to byly 
právě tyto osoby, kterým se úspěšně podařilo zablokovat působnost Nej-
vyššího kontrolního úřadu proti obcím a krajům, zařídily neprojednání 
podstatné novely zákona o obcích a o krajích, zmařily technickou novelu 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (vše přísnější pro obce). A to 
byly jen ty nejvýznamnější zákony týkající se územních samosprávných 
celků.   

Mám řešení, které by velice zjednodušilo „rozmisťování“ občanů 
- zastupitelů na různých úrovních veřejné správy. Vyšlo by se z obecních 
voleb, které by byly povinné pod drakonickými tresty. V nich by se zvoli-
li obecní zastupitelé. Tito VyVolení by se potom mohli sami dohodnout 
nebo nějak volit jen mezi sebou či dokonce losovat, kdo by dále zastupo-
val občany v krajských zastupitelstvech nebo v Poslanecké sněmovně, o 
Senátu ani nemluvě. Lepší zůstanou……a pokračují dál. Volby na vyš-
ších stupních by již být nemusely a ušetřily by se i miliardy korun, neboť 
každé volby stojí kolem 500 milionů Kč. Občané by mohli sedět doma a 
nadávat. Takto ušetřené peníze by se třeba poskytly na podporu solární 
energetiky a dorovnání ztrát solárním baronům, které jim hrozí po přijetí 
příslušných zákonů.  

Přeji všem, kteří kandidují,  splnění těch cílů, po kterých ve vol-
bách touží a bude-li mít Kuřim poslance, alespoň se tím trochu zviditelní. 
Zájemci o místní politiku se mají po volbách na co těšit. 

P. Němec 

PS. Jen si pořádně přečtěte kandidátní listiny, ať víte, kdo je kdo a 
že jsem si nevymýšlel.

placená inzerce
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K dur

Pěvecký sbor K dur – v ba-
revných tónech podzimu

Pěvecký sbor K dur po ležérním letním prozpěvování opět nasko-
čil do pravidelného zkoušení. Na víkendovém soustředění v půli září pak 
přímo přepnul na plný plyn a chystá pro vás na podzimní sezónu nové 
písně a řadu vystoupení a kulturních nebo jen čistě zábavných akcí. K po-
sledně jmenované patří také 5. ročník Báječného bálu s K durem, který 
se letos uskuteční v sobotu 9. listopadu v Kulturním domě a na který vás 
již nyní srdečně zveme. Těšit se můžete na výbornou kapelu 4 Sýkorky ze 
Žďáru nad Sázavou, která bude hrát k tanci, několik kulturně-uměleckých 
překvapení, vystoupení K duru, tradiční výuku netradičního tance a bo-
hatou tombolu.

Během podzimu nás v Kuřimi můžete slyšet také na Medových 
dnech a Slavnostech vína. Sbor K dur vystoupí během následujících mě-
síců i za hranicemi našeho domovského města, ba i za hranicemi kraje. O 
těchto akcích vám napíšeme v některém z příštích čísel Zlobice.

Pokud hudbu nejen rádi posloucháte, ale s chutí si též zazpíváte, 
mám na mysli především vás, milí pánové, rádi vás uvítáme v našich zad-
ních (mužských) řadách. Abychom vás motivovali – je odtud při zpěvu 
příjemný výhled. Zkoušíme každé úterý od 18:30 v malém sále Kultur-
ního domu.

Těšíme se na setkání s vámi při poslechu či společném zpěvu.
Nicola Šimonová

www.k-dur.cz

David Zoufalý: Zemí Sambu-
rů, Turkanů a Pokotů.

Ve středu 23. října v komorním sále ZUŠ Kuřim zahajuje v 17:30 
hod cyklus cestopisných přednášek s promítáním diapozitivů pořádaných 
T.O. Llano Estacado. Cyklus zahájí úvodní přednáškou „Zemí Samburů, 
Turkanů a Pokotů“ známý kuřimský cestovatel David Zoufalý.  Bude vy-
právět zážitky a promítat obrázky z výpravy k divokým národům severní 
Keni. 

„Když evropský turista letí na safari do východní Afriky, přistane 
v Nairobi a jede k jihu do věhlasných národních parků Maasay Mara, 
Tsawo, Amboseli, Serengeti, Ngorongoro.... Já jedu na sever, do krajů, kde 
turistu nepotkáte. K národům, kde voda znamená život a kráva bohat-
ství....“ vypráví David Zoufalý.
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život se zvířatypozvánky

Srdeční selhání u psů
Srdeční selhání je stav způsobený ab-

normalitami ve struktuře nebo funkci srdce, 
které pak není schopno pumpovat normální 
množství krve do tkání těla. Srdce je pumpa, 
a když selže, vede to k zadržování tekutin v 
plicích a tělních dutinách.

Existuje mnoho příčin srdečního se-
lhání u psů:

Vrozené vady srdce
Degenerace srdečních chlopní
Onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie)
Dirofilariózy (srdeční červivost)
Onemocnění perikardu (osrdečníku)
Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
Srdeční selhání se může vyskytnout u psů jakéhokoliv věku a jaké-

hokoliv plemene. U obřích plemen psů je predispozice k selhání srdce v 
důsledku kardiomyopatie. U starých psů a psů malých plemen dochází k 
rozvoji srdečního selhání z důvodu abnormální funkce srdečních chlop-
ní.

Srdeční selhání snižuje množství krve, která je čerpána do svalů, 
což vede k únavě. Navíc, většina případů srdečního selhání související s 
akumulací tekutiny v plicích (plicní edém), hrudní dutině (pleurální vý-
potek), nebo dutiny břišní (ascites). Toto hromadění tekutiny může vést 
k dušnosti a dalším problémům, jako je kašel a obtížné dýchání.

K nejčastějším příznakům srdečního selhání patří:
Kašel
Obtížné dýchání (dušnost)
Hubnutí
Zvýšená únava
Kolaps

Diagnostika:
V případě podezření na srdeční selhání je nutno provést důkladné 

vyšetření psa, mezi které patří:
Důkladná anamnéza, zjištění příznaků od majitele, jak se projevuje 

zvíře, zda kašle, je víc unavitelné, apod. 
Základní klinické vyšetření s důrazem na stetoskopické vyšetření 

(vyšetření poslechem) srdce a plic
Radiologické vyšetření hrudníku 
Měření krevního tlaku
Elektrokardiogram (EKG)
Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie)

Terapie:
K nejčastěji používaným lékům patří skupiny léků snižující množ-

ství tekutiny v organismu, tzv. diuretika. Dále jsou to léky ze skupiny an-
giotenzin konvertujícího enzymu, jako je enalapril, nebo benazepril. Tyto 
léky blokují hormony, které způsobují zúžení tepen a žil, zadržování solí a 
změny tvaru srdce. K dalším lékům patří digoxin, který zesiluje sílu stahu 
srdce a zpomaluje srdeční frekvenci. A další léky. Dále je velmi důležitá 
dietní strava na bázi kvalitní živočišné bílkoviny bez nadměrného přídav-
ku solí.

V příštích číslech se zaměříme blíže na některá ze srdečních one-
mocnění.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Zdroj: www.petplace.com



18      ZLOBICE ročník 20, číslo 10/ říjen

mddm nabízí



ročník 20, číslo 10/ říjen     ZLOBICE   19

Řidiči pozor, 
víte jak je to s „béčkem“  a přípojnými 
vozidly?

Na základě stále se opakujících dotazů našich řidičů, jaký dopad 
má novela zákona, která se týká řidičského oprávnění skupiny „B“ a nava-
zující možnosti za jakých předpokladů mohu připojit vozík, přívěs apod. 
uvádíme následující vyjádření Ministerstva dopravy.

Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B násle-
dující:

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení mo-
torového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 
kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno 
přípojné vozidlo:

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozi-

dlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 
4 250 kg),

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud nej-
větší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozi-
dlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepře-
sáhne 3 500 kg),

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud nej-
větší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale ne-
převyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo 
o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáh-
ne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na 
základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidič-
ském průkazu harmonizovaným kódem 96).

Jiří Kovář

Vyměňte si řidičský průkaz 
bez čekání

V roce 2013 končí poslední etapa povinné výměny řidičských prů-
kazů, se kterou jsme se potkávali v několika předešlých letech. 

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. 

Stav výměny k 15. 9. 2013 je následující: zbývá vyměnit cca 721 
řidičských průkazů, což je 38% z celkového počtu řidičských průkazů, 
které podléhají výměně. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je lépe 
s výměnou nečekat na poslední chvíli, ale realizovat ji co nejdříve, bez 
zdlouhavého čekání ve frontě.

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

Kuřim
Co musíte mít s sebou?

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

pro řidiče

placená inzerce
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Úterý 1. října a každé další úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Hospodský kvíz
Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým 
o maximálním počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně 
se usadíte, dostanete do ruky papír a tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek, 
které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen 
člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé 
ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti s ostatními 
lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. 
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD
Retro Screamers

Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i 
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské 
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

Čtvrtek 3. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
 Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil, CZ), salsa jazz - Escape Live music

Funk, Jazz, Latino. Adriano Trindade - pochází z brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších 
současných interpretů moderní samby. Los Quemados - kvintet, někdy sextet, hrající fusion – tedy peprnou směs 
jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. Hrají převážně skladby vlastní tvorby.  h�p://myspace.com/adria-
notrindade, h�p://www.losquemados.cz. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Pátek 4. října 18:00, Městská knihovna 
Zdraví a krása podle Feng - shui

 Každý může vypadat zdravě, krásně a šťastně. To vše je založeno v našich myšlenkách a v nás samých. Feng-shui 
nás učí využít energii a síly našeho těla a také našich myšlenek, které dokáží změnit život k lepšímu v mnohých smě-
rech (láska, práce, kariéra, úspěch, bohatství). Přednáší Natalia Mešková - konzultant feng-shui. Vstup volný.

Pátek 4. října, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies Party DJ Flash
Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Drink Zetko + 
Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. října, zámek Kuřim, Club Escape - Mix&Oldies Party Rotone
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola 
za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 10. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Vedlejší účinky - filmový klub

Psychologický / Krimi / Drama / �riller. USA, 2013, 106 min. Režie: Steven Soderbergh. Vstup studenti 40 Kč, 
ostatní 60 Kč. + Bonus - „pilulka“ pro každého diváka. 

Pátek 11. října odpoledne, velký sál KD - Zadáno pro ABC Vital
Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 11. října 18:00, Městská knihovna 
Rituální sebevražda v Japonsku

Každý z nás již zřejmě slyšel pojmy jako je harakiri, seppuku nebo kamikadze. Japonsko dodnes patří mezi země s 
nejvyšším počtem sebevražd. Podíváme se na ně podrobněji a odhalíme, co se skrývá za rituálem obětování živo-
ta, kdy k nim docházelo a jak probíhaly. Rituální sebevraždy představují atypický náhled do života, kultury a dějin 
japonské společnosti. Svou další zajímavou přednášku bude prezentovat  Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Pátek 11. října, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak za 30 Kč.

Soboty 12. října, 19. října, 26. října a 2. listopadu 8:15 – 9:15, Solná jeskyně „Lotosový květ“, 
Poliklinika Kuřim Blanenská 982, Kuřim, 

Jóga v solné jeskyni
Rozpis lekcí: 12. 10. Hatha yoga 19. 10. Yin yoga 26. 10. Hatha yoga 2. 11. Yin yoga. Cena: 150,- Kč / lekci. V ceně 
je zahrnut vstup do Solné jeskyně a lekce jógy. Rezervace: lenka_holubova@seznam.cz. Rezervace místa nutná. 
Počet míst omezen kapacitou Solné jeskyně na 6 – 8 osob/max. Podložky prosím sebou.

Sobota 12. října 12:00-18:00 a neděle 13. října 9:00-15:00, výstavní areál ZO ČSCH ulice Otevřená (U kozla)
Místní výstava Kuřim 2013 králíků, drůbeže, holubů 

Pořádá ZO ČSCH Kuřim.

Sobota 12. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Terako(ko)tova armáda – live koncert + Oldies

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bitýšky pokračující ve šlépějích legendárního první-
ho čínského punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobi-
tého charakteru. Po skončení Oldies party DJ George. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup 49 Kč. 

Úterý 15. října 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. 

Na klavír doprovází Richard Pohl. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby 2013-2014. Zbylé vstupenky 
v předprodeji v KD nebo na místě před koncertem.

Čtvrtek 17. října 8:30 a 10:00, velký sál KD
Včelí medvídci od jara do zimy 

Představení pro MŠ. Divadlo Věž Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme 
vstup za 30 Kč.

Pátek 18. října 18:00, Městská knihovna 
Diabetes 

Porucha metabolismu cukru se může vyskytnout v jakémkoliv věku u žen i mužů.  Diabetes 1. typu je dána určitou 
genetickou dispozicí, ale diabetes 2. typu je často zapříčiněn obezitou, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním 
stylem a životosprávou. Jak se výskytu cukrovky vyhnout, jaké jsou příznaky. Diabetici musí jíst v malých porcích 5 – 6 
krát denně. Co mohou jíst a jakým způsobem s cukrovkou žít, poradí MUDr. Martina Nedělníková. Vstup volný. 

Předprodeje

Pátek 18. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic beats Alexx, Mediumike, Pete Ripe

Přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v současné 
době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do od-
lišných stylů clubové scény. Dalším pozvaným je DJ - Mediumike. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se 
na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. října
Hasičské hody

Tradiční akce. Zvaní občanů na hody, vystoupení u hasičské zbrojnice, krojovaný průvod městem, večerní taneční 
zábava v KD Kuřim. Pořádá SDH Kuřim.

Sobota 19. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 22. října 19:30, Velký sál KD

Nezmaři – 35 let
Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká 
�lmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 23. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Rumunsko-Moldavsko - cestopisná přednáška

Rumunsko-Moldavsko v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, 
promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Velký Gatsby - filmový klub

Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye (Leonardo DiCaprio), který opustí středozápad a na jaře roku 1922 
se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Drama / Romantický. Aus-
trálie / USA, 2013, 142 min. Režie: Baz Luhrmann. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 24. října odpoledne a sobota 25. října dopoledne, velký sál KD
Podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb

Pořádají KuřiMaTa.

Pátek 25. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars - birthday edition Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o, 

Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. �omazz B.
Už podle názvu poznáte vo co pude. Tentokráte ve speciální narozeninové edici s osmi DJi. Za mixpult se postaví: 
Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o, Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. �omazz B. Je jich tolik, že nemá cenu se o nich 
rozepisovat, každopádně je jasný, že tuhle párty nesmíte minout. Božkov 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip no. 33 Kaon + Support Sound Dj´s 

Tradiční Break Trip tentokrát pod taktovkou telnického SUPPORT soundu, ze kterého Vás přijedou bavit Free-
beat, Hop a tajný neznámý a velkobítešských KaOn, který tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Božkov 20 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Čtvrtek 31. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Ludmila Štefánik Quartet (USA) - Escape Live music

Ludmila Štefániková  – zpěv a Mallet�T (elektronický vibrafon), Amanda Andrews – kytara, Christine Moad 
– baskytara, zpěv, Jazz Robertson – bicí. Čtyři dámy na pódiu - plně dámský soubor z Berklee, Boston, USA. 
Repertoár turné bude tvořen skladbami z alba „Elektricity“, jež vyšlo v červnu 2013. Cena 100 Kč pro abonenty, 
120 Kč na místě.

 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim
Pondělí 10:00 – 11:30 Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky) 30 Kč/1 vstup
Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00  Hrátky s KuřiMáTky  20 Kč/1 vstup
Úterý 18:30-20:30 Výtvarná dílna pro dospělé Nepravidelně od 8. 10. 2013. 
Středa 9:00-12:00 Hlídání dětí od 9. 10. 2013
Středa 16:30-17:30/17:30-19:30 Odpoledne pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník 
 16:30-17:30 Cvičení v těhotenství Cvičení je určeno ženám od 16.týdne těhotenství do porodu 

Cena 150 Kč/1hod, 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10 hod. Pro příchozí, není nutné se předem hlásit.
 17:30-19:30 Komplexní psychoprofylaktická příprava na porod a mateřství (kojení a 

péče o novorozence). Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu. Podrobnější informace 
a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Čtvrtek 11:00-12:00 Angličtina pro maminky (možno i s dětmi) .cz/
Čtvrtek 15:30-16:15 Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců 30Kč/ vstup rodina. 
Čtvrtek 19:00-21:00 Klub deskových her 
Pátek 9:40-10:10 Keramika (pro děti 2-5 let) od 11.10.- 13.12.2013 500 Kč/10 lekcí. V ceně je materiál a vypá-

lení výrobků. 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) Od 20.9.2013. 200Kč/pololetí

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD
Vyhazovači 

Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ond-
řej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro 
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první 
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký 
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvár-
něných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250 
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Do 6. listopadu, Městská knihovna Kuřim
Abstrakce

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha 
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých před-
stav maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří. 
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepená barevnými 
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu, 
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře.  Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6. 
listopadu 2013.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: čt. 3. 10. Prostějovská móda, Pá 4. 10. Trojan (obuv), út. 8. 10. Horáček 
(smíš. zboží) st. 9. a čt 10. Etcimex (textil), st. 23. Malicher (smíš. zboží), út. 29. Horáček, čt 31.  Rucek (smíš. 
zboží). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstavy

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.
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Úterý 1. října a každé další úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Hospodský kvíz
Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým 
o maximálním počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně 
se usadíte, dostanete do ruky papír a tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek, 
které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen 
člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé 
ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti s ostatními 
lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. 
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD
Retro Screamers

Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i 
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské 
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

Čtvrtek 3. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape
 Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil, CZ), salsa jazz - Escape Live music

Funk, Jazz, Latino. Adriano Trindade - pochází z brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších 
současných interpretů moderní samby. Los Quemados - kvintet, někdy sextet, hrající fusion – tedy peprnou směs 
jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. Hrají převážně skladby vlastní tvorby.  h�p://myspace.com/adria-
notrindade, h�p://www.losquemados.cz. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Pátek 4. října 18:00, Městská knihovna 
Zdraví a krása podle Feng - shui

 Každý může vypadat zdravě, krásně a šťastně. To vše je založeno v našich myšlenkách a v nás samých. Feng-shui 
nás učí využít energii a síly našeho těla a také našich myšlenek, které dokáží změnit život k lepšímu v mnohých smě-
rech (láska, práce, kariéra, úspěch, bohatství). Přednáší Natalia Mešková - konzultant feng-shui. Vstup volný.

Pátek 4. října, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies Party DJ Flash
Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Drink Zetko + 
Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. října, zámek Kuřim, Club Escape - Mix&Oldies Party Rotone
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola 
za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 10. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Vedlejší účinky - filmový klub

Psychologický / Krimi / Drama / �riller. USA, 2013, 106 min. Režie: Steven Soderbergh. Vstup studenti 40 Kč, 
ostatní 60 Kč. + Bonus - „pilulka“ pro každého diváka. 

Pátek 11. října odpoledne, velký sál KD - Zadáno pro ABC Vital
Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 11. října 18:00, Městská knihovna 
Rituální sebevražda v Japonsku

Každý z nás již zřejmě slyšel pojmy jako je harakiri, seppuku nebo kamikadze. Japonsko dodnes patří mezi země s 
nejvyšším počtem sebevražd. Podíváme se na ně podrobněji a odhalíme, co se skrývá za rituálem obětování živo-
ta, kdy k nim docházelo a jak probíhaly. Rituální sebevraždy představují atypický náhled do života, kultury a dějin 
japonské společnosti. Svou další zajímavou přednášku bude prezentovat  Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Pátek 11. října, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak za 30 Kč.

Soboty 12. října, 19. října, 26. října a 2. listopadu 8:15 – 9:15, Solná jeskyně „Lotosový květ“, 
Poliklinika Kuřim Blanenská 982, Kuřim, 

Jóga v solné jeskyni
Rozpis lekcí: 12. 10. Hatha yoga 19. 10. Yin yoga 26. 10. Hatha yoga 2. 11. Yin yoga. Cena: 150,- Kč / lekci. V ceně 
je zahrnut vstup do Solné jeskyně a lekce jógy. Rezervace: lenka_holubova@seznam.cz. Rezervace místa nutná. 
Počet míst omezen kapacitou Solné jeskyně na 6 – 8 osob/max. Podložky prosím sebou.

Sobota 12. října 12:00-18:00 a neděle 13. října 9:00-15:00, výstavní areál ZO ČSCH ulice Otevřená (U kozla)
Místní výstava Kuřim 2013 králíků, drůbeže, holubů 

Pořádá ZO ČSCH Kuřim.

Sobota 12. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Terako(ko)tova armáda – live koncert + Oldies

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bitýšky pokračující ve šlépějích legendárního první-
ho čínského punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobi-
tého charakteru. Po skončení Oldies party DJ George. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup 49 Kč. 

Úterý 15. října 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. 

Na klavír doprovází Richard Pohl. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby 2013-2014. Zbylé vstupenky 
v předprodeji v KD nebo na místě před koncertem.

Čtvrtek 17. října 8:30 a 10:00, velký sál KD
Včelí medvídci od jara do zimy 

Představení pro MŠ. Divadlo Věž Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme 
vstup za 30 Kč.

Pátek 18. října 18:00, Městská knihovna 
Diabetes 

Porucha metabolismu cukru se může vyskytnout v jakémkoliv věku u žen i mužů.  Diabetes 1. typu je dána určitou 
genetickou dispozicí, ale diabetes 2. typu je často zapříčiněn obezitou, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním 
stylem a životosprávou. Jak se výskytu cukrovky vyhnout, jaké jsou příznaky. Diabetici musí jíst v malých porcích 5 – 6 
krát denně. Co mohou jíst a jakým způsobem s cukrovkou žít, poradí MUDr. Martina Nedělníková. Vstup volný. 

Předprodeje

Pátek 18. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic beats Alexx, Mediumike, Pete Ripe

Přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v současné 
době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do od-
lišných stylů clubové scény. Dalším pozvaným je DJ - Mediumike. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se 
na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. října
Hasičské hody

Tradiční akce. Zvaní občanů na hody, vystoupení u hasičské zbrojnice, krojovaný průvod městem, večerní taneční 
zábava v KD Kuřim. Pořádá SDH Kuřim.

Sobota 19. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 22. října 19:30, Velký sál KD

Nezmaři – 35 let
Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká 
�lmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 23. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Rumunsko-Moldavsko - cestopisná přednáška

Rumunsko-Moldavsko v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, 
promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Velký Gatsby - filmový klub

Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye (Leonardo DiCaprio), který opustí středozápad a na jaře roku 1922 
se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Drama / Romantický. Aus-
trálie / USA, 2013, 142 min. Režie: Baz Luhrmann. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 24. října odpoledne a sobota 25. října dopoledne, velký sál KD
Podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb

Pořádají KuřiMaTa.

Pátek 25. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars - birthday edition Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o, 

Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. �omazz B.
Už podle názvu poznáte vo co pude. Tentokráte ve speciální narozeninové edici s osmi DJi. Za mixpult se postaví: 
Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o, Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. �omazz B. Je jich tolik, že nemá cenu se o nich 
rozepisovat, každopádně je jasný, že tuhle párty nesmíte minout. Božkov 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. října, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip no. 33 Kaon + Support Sound Dj´s 

Tradiční Break Trip tentokrát pod taktovkou telnického SUPPORT soundu, ze kterého Vás přijedou bavit Free-
beat, Hop a tajný neznámý a velkobítešských KaOn, který tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Božkov 20 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Čtvrtek 31. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Ludmila Štefánik Quartet (USA) - Escape Live music

Ludmila Štefániková  – zpěv a Mallet�T (elektronický vibrafon), Amanda Andrews – kytara, Christine Moad 
– baskytara, zpěv, Jazz Robertson – bicí. Čtyři dámy na pódiu - plně dámský soubor z Berklee, Boston, USA. 
Repertoár turné bude tvořen skladbami z alba „Elektricity“, jež vyšlo v červnu 2013. Cena 100 Kč pro abonenty, 
120 Kč na místě.

 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim
Pondělí 10:00 – 11:30 Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky) 30 Kč/1 vstup
Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00  Hrátky s KuřiMáTky  20 Kč/1 vstup
Úterý 18:30-20:30 Výtvarná dílna pro dospělé Nepravidelně od 8. 10. 2013. 
Středa 9:00-12:00 Hlídání dětí od 9. 10. 2013
Středa 16:30-17:30/17:30-19:30 Odpoledne pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník 
 16:30-17:30 Cvičení v těhotenství Cvičení je určeno ženám od 16.týdne těhotenství do porodu 

Cena 150 Kč/1hod, 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10 hod. Pro příchozí, není nutné se předem hlásit.
 17:30-19:30 Komplexní psychoprofylaktická příprava na porod a mateřství (kojení a 

péče o novorozence). Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu. Podrobnější informace 
a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz

Čtvrtek 11:00-12:00 Angličtina pro maminky (možno i s dětmi) .cz/
Čtvrtek 15:30-16:15 Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců 30Kč/ vstup rodina. 
Čtvrtek 19:00-21:00 Klub deskových her 
Pátek 9:40-10:10 Keramika (pro děti 2-5 let) od 11.10.- 13.12.2013 500 Kč/10 lekcí. V ceně je materiál a vypá-

lení výrobků. 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) Od 20.9.2013. 200Kč/pololetí

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD
Vyhazovači 

Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ond-
řej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro 
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první 
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký 
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvár-
něných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250 
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Do 6. listopadu, Městská knihovna Kuřim
Abstrakce

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha 
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých před-
stav maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří. 
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepená barevnými 
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu, 
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře.  Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6. 
listopadu 2013.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: čt. 3. 10. Prostějovská móda, Pá 4. 10. Trojan (obuv), út. 8. 10. Horáček 
(smíš. zboží) st. 9. a čt 10. Etcimex (textil), st. 23. Malicher (smíš. zboží), út. 29. Horáček, čt 31.  Rucek (smíš. 
zboží). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstavy

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.
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zš Jungmannova

placená inzerce

Novinky na ZŠ Jungmannova
Vážení rodiče, o některých novinkách, které se týkají nového škol-

ního roku 2013 – 2014, jsem Vás informoval na jiném místě této Zlobice. 
Je mi velkou ctí, že Vás mohu seznámit i s novinkami zásadními. Jimi jsou 
posily našeho týmu. Paní učitelka Daniela Vacková – 4.A, paní Hana Fid-
richová Skalická (chemie , výtvarná výchova), paní Iva Šťastná – asistent-
ka pedagoga, paní Kateřina Bořilová a Simona Krejčí – kuchařky a paní 
Pavla Bauerová uklízečka.

Nejradostnější novinkou jsou naši prvňáčci, které Vám níže před-
stavujeme a přejeme jim mnoho úspěchů.

1.A – třídní učitelka paní Mgr.Jana Mertová
1.B – třídní učitelka paní Iva Prokopcová

 RM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA
 – PROJEKT – „ZKUS SI TO“

Projekt „Zkus si to“ je jedním ze dvou vlastních projektů, které 
jsme se rozhodli na naší škole realizovat ve školním roce 2013/2014. 
Principem projektu je dát nahlédnout významným osobnostem i běžným 
občanům, co vše obnáší práce učitele. Žáci aktivně zapojeni do takovéto 
výuky získají informace, které jim my – učitelé nedokážeme předat. Jsou 
jimi zkušenosti z řady jiných oborů, než je kantořina. Ti, kteří si to zkusí, 
na oplátku získají novou zkušenost se vzděláváním dětí (výuka bude pro-
bíhat podle učebních plánů) a dokáží si vytvořit obraz toho jak náročná 
je práce učitele, jak odpovědné je vzdělávat budoucí osobnosti, či běžné 
občany. Třetím cílem projektu je zlepšení pohledu společnosti na práci 
učitelů – z velké míry žen – učitelek. Účast na projektu přislíbila již řada 
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ZŠ Jungmannova

osobností společenského života nejen z Kuřimi 
pan starosta Kuřimi ing. Mgr. Drago Sukalov-
ský, pan první místostarosta Jiří Filip Koláček 
MBA (na zahájení školního roku pan první mís-
tostarosta slíbil všem žákům obou škol, že si to 
zkusí ve všech třídách), pan místostarosta ing. 
Oldřich Štarha, paní docentka Anna Putnová, 
odborník na telekomunikace a legislativu pan 
Jan Husák, bývalá reprezentantka v basketbalu 
Hana Machová – Horáková i současná hráčka 
naší reprezentace Eva Vítečková, motocyklový 
závodník účastník MS kategorie Moto GP Ka-
rel Abrahám, spisovatelka – rodačka z Kuřimi, 
naše bývalá žákyně Kateřina Tučková a řada 
dalších, se kterými jednáme a nerad bych je-
jich účast zakřikl. Mezi oslovenými jsou mimo 
jiné Tomáš Matonoha, Jan Antonín Duchoslav 
slavný jako Viki Cabadaj, skupina Vypsaná fixa 
i zpěvák, raper a moderátor Raego. Věřím, že se 
tento náš projekt vydaří a v případě úspěchu v 
něm budeme pokračovat i v dalších letech.                                                 

Richard Mach – ředitel školy. 

Jak na němčinu – 
ZŠ Jungmannova

Dne 26. 9. jsme jeli do brněnského Ős-
terreich Institutu na ‚‚Evropský den jazyků‘‘. 
Vlakem a šalinou jsme dorazili na dané místo, 
kde nás čekal program. Jako první jsme hráli 
tipovací hru, při které jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavých informací, jako třeba že los měří 
až 220 cm, nebo že finsky se řekne jedna „yksi“. 
Když jsme dohráli, rozdělili jsme se na skupin-
ky po 13. V naší skupince jsme se učili německé 
názvy lidského těla a hráli různé hry. V druhé 
skupince se naučili názvy jídel. Moc se mi tam 
líbilo, dozvěděla jsem se tam nová slovíčka a 
celý program byl velmi zajímavý. Do Kuřimi 
jsme se vraceli opět vlakem. Z nádraží se šlo na 
oběd a pak na odpolední vyučování.

Moc děkujeme p.u. Špunarové a p.u. Me-
licharové za pěkný výlet.

Šárka Uhlířová, žákyně VIII. A

ZŠ JUNGMANNOVA – PROJEKT „SROV-
NÁME SE SAMI“

„Srovnáme se sami“ je jeden ze dvou 
projektů naší školy pro školní rok 2013/2014 
a roky další.

Inspirací pro tento projekt byly nevyslo-
vené otázky. Jsme dobří, jsme srovnatelní, mo-
hou naši žáci v klidu přecházet na jiné školy … a 
mnoho dalších nevyslovených otázek. Pro pro-
jekt bylo důležité získat alespoň pár škol, které 
si kladou stejné otázky, což se nám podařilo. Na 
první pracovní schůzce jsme se domluvili na 
spolupráci. Přípravná fáze proběhne do konce 
kalendářního roku a od 1. 1. 2014 celý projekt 
rozběhneme. Rád bych Vás ve zkratce s cílem 
projektu a sledovanými oblastmi seznámil.

Cíl projektu ,,Srovnáme se sami,,

- Srovnávání získaných znalostí, do-
vedností a schopností žáků školy (3., 5., 7., a 9. 
ročník)

SCIO testy v oblasti český jazyk, cizí ja-
zyk, matematika a obecné studijní předpoklady, 
porovnání plošných testů, porovnání procen-
tuální objektivnosti hodnocení školy ve vztahu 
k plošným testům (odpovídá naše hodnocení 
realitě?). Úspěšnost žáků v účasti na soutěžích 
okresní, krajské celostátní – po předmětech. 
Společné testy zúčastněných škol.

-     Porovnání ocenění a certifikátů, kte-
ré škola získala v daném školním roce ocenění 
–   certifikátky školy  SCIO – Pro školy – Ca-
mridge P.A.R.K… .

placená inzerce
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placená inzerce

Bude-li tento náš projekt přínos pro naši školu i ostatní školy bu-
deme v něm pokračovat. Našim cílem je „expanze“ projektu do celého 
okresu Brno – venkov a dále se uvidí. Věřím, že bude přínosem pro naše 
žáky, rodiče i naši budoucí práci. Prostě se srovnáme.

Richard Mach – ředitel školy

Kateřina Tučková na ZŠ 
Jungmannova v projektu 
„Zkus si to!“

     V letošním školním roce se naše škola pokusí získat zajímavé 
osobnosti z nejrůznějších oblastí a profesí pro svůj projekt „Zkus si to!“ O 
co jde? Byli bychom rádi, aby si co nejvíce z námi pozvaných vyzkoušelo, 
jaké to je stát za katedrou. Profese učitele má mnoho stránek – hezkých 
i záludných. Jsme zvědavi, kdo bude mít chuť a odvahu zkusit si odučit 
jednu vyučovací hodinu a zaujmout naše malé či větší žáky.

     Hned první osobnost, která se zhostila tohoto nelehkého úkolu, 
byla hostem nesmírně vzácným – mladá a velmi úspěšná česká spisova-
telka Kateřina Tučková.

     Přijala pozvání své bývalé třídní paní učitelky Vackové a v  pátek 
20. září navštívila naši školu. Po osmnácti letech se Kateřina Tučková opět 
prošla chodbami naší školy, kterou sama jako dítě navštěvovala. Tentokrát 
ale ve třídě stanula na opačné straně a to za katedrou. Naše deváťáky v 
hodině literatury seznámila se svým románem Žítkovské bohyně, který 
byl oceněn Cenou Josefa Škvoreckého. 

     Žáci se ale také formou diskuse mohli ptát na to, jak se vlastně 
člověk ke psaní dostane, jaké to je být spisovatelem a co vše toto povo-
lání obnáší. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého o oblasti Kopanic v 
Malých Karpatech, kam je zasazen děj příběhu již zmiňovaného románu. 
Měli jsme možnost prohlédnout si dobové fotografie Žítkovských bohy-
ní, seznámit se s obrázky této svérázné krajiny a poslechnout si i zvukový 
záznam čarodějnického zaříkávání. Samozřejmě také nemohla chybět 
čtená ukázka z románu. Kateřina Tučková nás vtáhla do děje nesmírně 
zajímavého příběhu a já věřím, že někteří rádi využijí možnosti si knihu 
vypůjčit ve školní knihovně a přečíst si ji celou.

     Myslím, že beseda byla pro žáky i mnohé paní učitelky velmi 
příjemným zpestřením výuky. Tato velmi ceněná spisovatelka se zhostila 
svého „učitelování“ velmi dobře a my všichni jsme ocenili její milé vystu-
pování velkým potleskem.

     Ještě jednou jí moc děkujeme za to, že si ve svém nabitém pro-
gramu našla čas a neodmítla naše pozvání. Pro mnohé žáky může být její 
úspěch jistě motivací k pilnému studiu naší krásné mateřštiny.

Za ZŠ Jumgmannova Eva Altmannová                                                      

ZŠ Jungmannova - Zkus si to 2
V druhé várce odvážných si zkusil učit trojlístek odvážných osob-

ností. Mgr. Ing. Drago Sukalovský, paní doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., 
MBA a pan Jan Husák. Pan starosta vyučoval v deváté třídě zeměpis dle 
školního vzdělávacího programu, se jeho hodina týkala globálních otázek 
světa. Paní docentka, zvyklá na vysokoškolské studenty si „vysloužila“ 
hodinu výtvarné výchovy v první třídě a pan Jan Husák, odborník na te-
lekomunikace se při vzorně připravené hodině věnoval otázkám mobilní 
komunikace. Všichni naši hosté byli před svojí vyučovací hodinou trochu 
nervózní a po své vyučovací hodině trochu unavení. A kdo si to zkusí příš-
tě? Mimo již pozvaných to bude motocyklový závodník Karel Abrahám 
(angličtina či zeměpis) a bývalá reprezentantka v basketbalu Hana Ho-
ráková. Pokud má někdo ze čtenářů Zlobice chuť si to zkusit – stačí nás 
oslovit. Na vlastní kůži můžete zažít, že je naše práce sice krásná, ale ač se 
to nezdá, velmi náročná.

      Drago Sukalovský Anna Putnová Jan Husák    
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MDDM Kuřim

Zájmové útvary (krouž-
ky) DDM Kuřim školní rok 
2013/2014
Stále volná místa v kroužcích

DDM Legionářská (Dělňák)

Pondělí:
Fimování s Alčou A. Buršíková 16.00 – 17.30 300,-/pol.
Sebeobrana J. Tejčková     15.30 – 16.30 200,-/pol.

Úterý:
Výtvarné dílničky A. Buršíková 14.00 – 15.30 300,-/pol.
Sportovní hry  J. Tejčková    14.00 – 15.00  200,-/pol.
Zálesáček  J. Tejčková     15.15 – 16.15 200,-/pol.
Inline bruslení J. Tejčková     14.00 – 15.00 100,-/pol.
               

Středa:
Keramika  A. Buršíková 14.00 – 15.00 300,-/pol.
Keramika  A. Buršíková  15.00 – 16.00 300,-/pol.
Keramika  A. Buršíková 16.30 – 17.30 300,-/pol.
Jóga pro děti  J. Hejduk       15.30 – 16.30 200,-/pol.
Stolní tenis  J. Tejčková    14.00 – 15.00 200,-/pol.
Kreativka  J. Tejčková     15:15 – 16:45 300,-/pol.

Čtvrtek:
Šperkařství  A. Buršíková 14.30 – 15.30 300,-/pol
Šperkařství  A. Buršíková 15.30 – 16.30 300,-/pol
Sebeobrana  J. Tejčková     14.15 – 15.15 200,-/pol.
Inline bruslení J. Tejčková     15.30 – 16.30 100,-/pol.

DDM Jungmannova 

Pondělí: 
Street dance - základy  I. Zejdová+Zuzanka 
   15.00 – 16.00- 17.00 300,-/celorok

Úterý:
Šachy  J. Majer      14.00 – 16.00  300,-/celorok

Středa:
Šachy   J. Majer  16.00 – 18.00  300,-/celorok

Čtvrtek : 
Rybáři   p. Kopeček 16.00 - 17.00 1x 14 dní 150,-/celorok

Pátek:
Šikovné ruce  
a paličkování M. Jízdná  16.00 - 17.30 300,-/celorok 
Šachy   J. Majer      15.00 – 17.00  300,-/celorok

ZŠ Jungmannova - tělocvična
Úterý: 
Wu-Shu   Vičarová  18.00 - 20.00  400,-/celorok

ZŠ Tyršova – tělocvična 
Pondělí:      
Volejbal                           Švestka 16.00 - 17.00 - 18.30 400,-/celorok
  Smetana  18.30 - 20.00  400,-/celorok

Středa : 
Florbal   Hudák  16.30 - 18.00 400,-/celorok

Čtvtek :
Volejbal   Švestka 16.00 - 17.00 - 18.30  400,-/celorok  
  Smetana 18.30 - 20.00  400,-/celorok

Pátek :
Florbal   Hudák   16.30 – 18.00  400,-/celorok
Volejbal   Smetana  18.00 - 19.30   400,-/celorok 

ZŠ Komenského – tělocvična  
Úterý:
Volejbal -2sk.  Švestka  16.30 - 18.00  400,-/celorok 
          

Čtvrtek: 
Wu-Shu   Vičarová  19.00 - 20.00  400,-/celorok

Pátek:
Volejbal -2sk. Švestka 16.30 - 18.00 400,-/celorok

Escape Live Music
čtvrtek 31. 10. 20:00 Ludmila Štefánik 
Quartet (USA)

Čtyři dámy na pódiu - plně dámský soubor z Berklee, Boston, 
USA.

Ludmila Štefániková – zpěv a MalletKAT (elektronický vibrafon), 
Amanda Andrews – kytara, Christine Moad – baskytara, zpěv, Jazz Ro-
bertson – bicí

Ludmila Štefánik Quartet je nová dámská kapela, vzniklá na pod-
poru druhého Ludmilina alba „Elektricity“. Všechny hudebnice jsou 
profesionálky, hrající jazz mnoho let. Díky jedinečnému zvuku a letitým 
zkušenostem dokáže tato kapela hrát na velmi vysoké úrovni. Ludmila 
se narodila v roce 1982 v Bratislavě, kde postupně vystudovala piano, 
jazzový zpěv a bicí. Ve zdokonalování svých hudebních dovedností po-
kračovala po čtyři roky na American School of Modern Music v Paříži. 
Poté studovala hudbu na Berklee College of Music v Bostonu. Studia na 
Berklee dokončila v roce 2011 a v současné době žije v Bostonu.

Její hudební kariéra se rychle vyvíjí. Ludmilin hudební přínos byl 
opakovaně oceněn významnými americkými jazzovými servery a časo-
pisy. V současné době realizuje své velké podzimní turné 2013 (Kanada, 
USA, Evropa). Repertoár turné je tvořen skladbami z alba „Elektricity“, 
jež vyšlo v červnu 2013.

Projekt „Elektricity“ je unikátní v několika ohledech. Už „dámské 
kvarteto“ (Female Quartet) kapela je samo o sobě dost vzácný host ve 
světě jazzu. Kvartet navíc představuje crossoverový kulturní zážitek mezi 
jazzovou tradicí a východoevropskou lidovou hudbou. Kromě „hudební-
ho zážitku napříč kulturami“ je jedinečnou poznávací značkou souboru 
též post zpívající jazzové vibrafonistky, jedné z mála na světě… Ludmi-
lin zpěv je kombinací klasického jazzového tréninku a východoevropské 
vokální tradice. Je silně inspirována muzikanty, kteří jsou stejně jako ona 
zároveň zpěváci, instrumentalisté a skladatelé (např. Esperanza Spalding, 
Roy Ayers, Tania Maria a Aziza Mustafa Zade). Ludmila tak patři k exklu-
zivní skupině nastupujících mladých talentovaných zpěvaček a jazzových 
instrumentalistů.

Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.
Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-

řimi.
www.clubescape.cz. 

kultura - pozvánka
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sobota 12.10. 20:00 Terako(ko)tova armá-
da – live koncert v Clubu Escape

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bi-
týšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čínského punkera 
Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk 
rockovou řež osobitého charakteru. THERÁKOKOTAI (sanskrt; čínsky 
Théraí-ko-ko-thají, zkr. Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl 
čínský mnich, který se podobně jako Buddha vzdal přepychového svět-
ského života a nastoupil na dráhu prvního čínského punkera šířícího svo-
je punkové učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Po 
skončení Oldies party DJ George. Vstup 49 Kč.

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 10.10. 19:00 Vedlejší účinky

Emily (Rooney Mara) a Martin Taylorovi (Channing Tatum) jsou 
dokonalý a úspěšný mladý pár, který má vše, nač si vzpomene. Pak si však 
jde Martin sednout na čtyři roky do basy za zneužívání informací v ob-
chodním styku a jeho život se promění v peklo. Stejně je na tom i Emily, 
která zůstává v relativním přepychu jejich manhattanského bytu, ale ce-
lou tu dobu se utápí v příšerných depresích. Když se nakonec pokusí o 
sebevraždu, nastupuje na scénu psychiatr Jonathan Banks ( Jude Law). 
Emilina léčba ale nepokračuje, 
jak by podle lékařových plánů 
měla, a tak jí předepíše nové 
léky, jež by měly její psychické 
potíže minimalizovat. Tyhle 
pilulky však mají děsivé ved-
lejší účinky – mají moc zničit 
manželství, pověst do té doby 
respektovaného lékaře, mo-
hou dokonce zabíjet – ale kdo 
za to bude zodpovědný? Zni-
čený Banks, jehož kariéra se 
ocitla v troskách, se rozhodne 
najít odpověď na tuhle otázku 
za každou cenu. Psychologic-
ký / Krimi / Drama / Thriller. 
USA, 2013, 106 min. Režie: 
Steven Soderbergh. + Bonus - 
„pilulka“ pro každého diváka.

čtvrtek 24.10. 19:00 Velký Gatsby
Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye (Leonardo DiCa-

prio), který opustí středozápad a na jaře roku 1922 se vydává do New 
Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Car-
raway hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se nedaleko domu 
záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od 
své sestřenice Daisy a jejího záletného manžela s modrou krví Toma Bu-
chanana. Nick se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí, 
jejich iluzí, lásek a zklamání. Nick jako svědek tohoto světa píše příběh 
nemožné lásky, věčných snů a automobilové tragédie, a nastavuje zrcadlo 
moderní době a jejím soubojům. Drama / Romantický. Austrálie / USA, 
2013, 142 min. Režie: Baz Luhrmann. 

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

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 11. 10. 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.

kultura - pozvánky
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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 a 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 pří-
rodním změnám nejsou nikdy stejná. 
Režie: Alan Gordon, Jordan Halland, 
USA, 2011, 8 minut

Neviditelná hora
Po překonání sebe samého na 

Mt. Blancu chtěl nevidomý horolezec 
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 odpadu, 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 Fes-
tival Best Artistic Film 

Rozloučení s prázdninami  s  
POHODOU 

Jako každý rok, tak i letos jsme se loučili s prázdninami, a to jak 
jinak, než s dětmi a se zábavným programem určeným především právě 
dětem a také  jejich rodičům. Vše vypuklo v neděli 8. 9. od 13:00 v Klu-
bu Pohoda ve dvoře kulturního domu v Kuřimi. Na své si přišli všichni 
návštěvníci- malí i velcí, protože sluníčko svítilo, hrála pohodová hudba, 
o kterou se postaral výborný kytarista a zpěvák Tonda Žák, občerstve-
ní bylo rozmanité a pro všechny  děti byly připraveny soutěže o věcné i 
sladké odměny, skákací hrady, velká  nafukovací skluzavka, malování na 
obličej, … Po celou dobu konání akce měly dámy možnost se přikrášlit u 
vizážistek  Mary Kay, které zájemkyně líčily a radily v oblasti péče o pleť 
a líčení. Velkým zpestřením byla obsluha gril stánku, o kterou se postaral 
reprezentant národního ragbyového týmu Karel Opravil.

A jako vždy věnuji pár řádků sponzorům, kteří tuto akci finančně 
nebo věcně podporují a kterých si velmi vážíme, protože bez nich by to 
nešlo.  

Děkujeme  sponzorům: Město Kuřim, Atrakce Pohoda – půjčovna 
atrakcí, MixMax – Jana Al-Dury, Reakce – reklamní a kopírovací cent-
rum, Aitu – to nejlepší pro Vaše andílky, Maneo – velkoobchodní prodej 
potravin a nápojů, Tony Žák – zpěvák a kytarista na akce a oslavy,  Sta-
robrno – pivovar. Děkujeme i všem spoluorganizátorům a pomocníkům, 
kteří nám velmi pomáhali. 

V případě zájmu a možnosti sponzorství akcí pro příští ročníky nás 
prosím kontaktujte na tel. 723974582 nebo na email: janahed@seznam.cz .  

kultura - pozvánky děti
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

25/2013 ze dne 23. 8. 2013
549/2013 RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na výběr TDI ve-

řejné zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“, a souhlasí se zajištěním no-
vého zadávacího řízení. Termín plnění: 15. 9. 2013 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

26/2013 ze dne 27. 8. 2013
550/2013 RM konstatuje, že ke dni 27. 8. 2013 není inventarizace Zá-

kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizace, provedena v souladu s odpovídající legislativou a 
ukládá řediteli školy uvést inventarizaci do souladu s odpovídající 
legislativou nejpozději do provedení inventarizace k 31. 12. 2013, 
s předložením výsledků inventarizace nejpozději 17. 2. 2014. Ter-
mín plnění: 17. 2. 2014 (ZŠ, KÚ)

551/2013 RM souhlasí s opravou oplocení na hranici pozemku parc. 
č. 2006/1 v k. ú. Kuřim s místní komunikací na ul. Otevřená na 
náklady Českého svazu chovatelů Základní organizace Kuřim, IČ 
49461699. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

552/2013 RM schvaluje nový ceník pro výlep plakátů na výlepových plo-
chách města dle přiloženého návrhu se změnou. Termín plnění: 
27. 8. 2013 (MKK)

553/2013 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností 
Tyco Electronics Czech s.r.o., K AMP 1293, 664 34 Kuřim, IČ 
48910791, a Městem Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, na částku 257.500 Kč pro účely opravy místní komuni-
kace na ulici K AMP, Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

27/2013 ze dne 4. 9. 2013
554/2013 RM souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných vícená-

kladů a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
2013/D/0031 se zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce sportoviš-
tě u ZŠ Jungmannova Kuřim“, společností SWIETELSKY stavební 
s.r.o. Termín plnění: 6. 9. 2013 (OI)

555/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2013/
D/0032 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, 
Bezručova 17a, který spočívá v přípočtu víceprací z důvodů zámě-
ny zateplení vstupní části zádveří z EPS za MW z požárně bezpeč-
nostních důvodů. 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. 

28/2013 ze dne 11. 9. 2013
556/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 4. 9. 2013 a 

prodlužuje termín plnění usnesení č. 377/2013 a 378/2013 do 31. 

12. 2013. Termín plnění: 11. 9. 2013 (KÚ)
557/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Zu-

zanou Sarköziovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
xxxx, xxxx, postaveného na pozemcích p. č. 2086/5 a p. č. 2086/6, 
vše v k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 30. 9. 2013. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (OMP)

558/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zuzanou Sar-
köziovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx, 
xxx, postaveného na pozemcích p. č. 1814 a p. č. 1815, vše v k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou do 12. 1. 2014 s možností prolongace za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín pl-
nění: 30. 11. 2013 (OMP)

559/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní He-
lenou Faltýnkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx a 
xxxx, postaveného na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 
2131/1, vše v k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 9. 2013. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

560/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Fal-
týnkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx, 
xxx a xxx, postaveného na pozemcích p. č. 1801, p. č. 1802 a p. č. 
1803, vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/
m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

561/2013 RM souhlasí s provedením stavebních úprav bytu umístěné-
ho ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883 a 884 
v Kuřimi, které provede dle předloženého situačního nákresu na 
svůj náklad a bez nároku na úhradu vložených finančních prostřed-
ků nájemce bytu paní Faltýnková, trvale bytem Kuřim. Termín pl-
nění: 31. 10. 2013 (OMP)

562/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Romanou Gul-
kášovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx, 
postaveného na pozemku p. č. 1418/1, vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
určitou do 14. 9. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálo-
hy na služby. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

563/2013 RM schvaluje záměr na 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 a Ing. 
Bronislavě Pokorným, 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: 30. 9. 2013 (OMP)

564/2013 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Emilem 
a Miluší Sadílkovými, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh na poplatku a úroku z prodlení související s 
nájmem bytu umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. xxx a xxx, postaveného na pozemcích p. č. 1848 a p. č. 
1849, vše v k. ú. Kuřim, ve výši xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit 
částku xxxxx Kč/měs. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

565/2013 RM bere na vědomí v souladu s § 707 a 708 občanského záko-
níku přechod nájmu bytu č. xxx/x v ulici Jungmannova, Kuřim, na 
paní Simonu Hájkovou, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 
10. 2013 (OMP)

566/2013 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. xxx/xx ve výši xxxxx Kč panu Zdeňku Skříšov-
skému, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

567/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. xxxx/x ve výši xxxx Kč paní Vlastimile Klusáko-
vé, trvale bytem Šebrov – Kateřina, a panu Lukáši Klusákovi, trvale 
bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)
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správka penetrací včetně podkladní vrstvy, společnost Karel Porč, 
s.r.o., Badalky 340, Lysice, za cenu 356,90 Kč včetně DPH za m2 
opravené plochy a pro technologii velkoplošná vysprávka dvojitou 
penetrací asfaltovou emulzí za cenu 128,20 Kč včetně DPH za m2 
opravené plochy. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

579/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „In-
stalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ Brněnská, MŠ Kpt. 
Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností Aspectis spol. s r.o., Jiříkovice 
105, PSČ 664 51, IČ 26936801, která předložila nejvhodnější na-
bídku v celkové hodnotě 230.831,70 Kč vč. DPH. Termín plnění: 
30. 12. 2013 (MŠ)

580/2013 RM ruší usnesení č. 225/2012 ze dne 9. 5. 2012. Termín plně-
ní: 30. 12. 2013 (OI)

581/2013 RM schvaluje přidělení zakázky „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu žst. Kuřim ze severní části města – Smlouva na dotační 
management“ společnosti AQE advisors, a.s., a uzavření smlouvy 
za cenu 50.000 Kč bez DPH, se změnou. Termín plnění: 30. 9. 
2013 (OI)

582/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby GEO-
DATA on-line/e-UtilityReport se společností HRDLIČKA spol. 
s r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227. 
Předmětem smlouvy je zpřístupnění služby, která umožní obča-
nům správního obvodu Kuřim podat žádost o vyjádření k existenci 
inženýrských sítí. Cena za nasazení služby je 15.730 Kč a cena za 
provoz 7.623 Kč/rok vč. DPH. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

583/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy s Muzeem romské kultury, 
státní příspěvkové organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, na 
bezúplatné zapůjčení 15 předmětů pro výstavu Zaniklá řemesla v 
Kuřimi. Termín plnění: 7. 10. 2013 (OŽP)

584/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy s Muzeem Brněnska, příspěv-
ková organizace, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, na bezú-
platné zapůjčení 31 předmětů pro výstavu Zaniklá řemesla v Kuři-
mi. Termín plnění: 7. 10. 2013 (OŽP)

585/2013 RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na zakázku malého 
rozsahu „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“. Termín plnění: 
15. 9. 2013 (WK, OI)

586/2013 RM souhlasí s odůvodněním méněprací a souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem 
zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Termín plnění: 30. 9. 
2013 (OI)

587/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotí-
cí komise na zakázku TDI na stavbu „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu žst. Kuřim ze severní části města“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností SAFETY PRO s.r.o., se sídlem 
Chválkovická 145/60, 779 00 Olomouc, IČ 28571690, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku. Termín plnění: 15. 9. 2013 (OI)

588/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obec-
ních bytech“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, PSČ 
664 34, IČ 27689719, za cenu 196.423 Kč vč. DPH. Termín plně-
ní: 30. 9. 2013 (OMP)

589/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 
9. 2013 v bodech č. 1 a 4, schvaluje body č. 2 a 3. Termín plnění: 
30. 9. 2013 (OI)

590/2013 RM schvaluje dodatek smlouvy o spolupráci se společnos-
tí Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, 
Brno, IČ 01707060, jehož předmětem je úprava ceny plynu. Ter-
mín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

591/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebyto-

568/2013 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu umístěného ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu postaveného na pozem-
cích p. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. ú. Kuřim, jehož nájem-
cem je pan Radek Kotlán, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 
9. 2013 (OMP)

569/2013 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Radkem Kotlánem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
postaveného na pozemcích p. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. 
ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba nájmu z doby neurčité na 
dobu určitou do 31. 12. 2013 s možností prolongace. Termín plně-
ní: 30. 9. 2013 (OMP)

570/2013 RM schvaluje výměnu bytu č. xxxx/x v Kuřimi - noví společní 
nájemci manželé Silva a Edvard Sarojanovi, oba trvale bytem Ku-
řim, za byt č. xxxx/x v Kuřimi – nový nájemce pan Radek Kotlán, 
trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

571/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy pozemku parc. č. 
105/2 v k. ú. Kuřim o výměře 48 m2 dohodou, ke dni 16. 9. 2013 
s paní Ludmilou Suchánkovou, bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 
9. 2013 (OMP)

572/2013 RM schvaluje prominutí nájemného za pozemek parc. č. 105/2 
v k. ú. Kuřim (veřejné prostranství) za období od 6. 8. 2013 do 16. 
9. 2013 ve výši 28 Kč paní Ludmile Suchánkové, bytem Kuřim. 
Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

573/2013 RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořá-
dání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunika-
cemi“ komisi pro otevírání obálek výběrového řízení vyhlášeného 
usnesením ZM č. 1059/2013 ze dne 7. 5. 2013 dle zápisu. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

574/2013 RM ruší usnesení RM č. 29/2010, 30/2010, 31/2010, 
32/2010, 33/2010, 34/2010, 35/2010, 36/2010, 37/2010, 
38/2010, 39/2010, 40/2010 a 41/2010 ze dne 13. 1. 2010 ve věci 
zřízení věcného břemene k uložení a provozování dešťové kanali-
zace. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

575/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulože-
ní a provozu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2642/206 
a parc. č. 2642/207, vše v k. ú. Kuřim, v rozsahu dle GP číslo 2551 
– 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, které vlastní manželé Karel Götz 
a Jana Götzová, oba bytem 664 34 Kuřim, jako povinní z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jed-
norázovou úhradu ve výši 4.378 Kč. Náklady na jeho zřízení pone-
se město Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

576/2013 RM ruší své původní usnesení ze dne 24. 4. 2013 ve věci vý-
běrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013“ pro body oprava drobných poruch, výmolů a prask-
lin tryskovou metodou, velkoplošná vysprávka asfaltobetonových 
povrchů mikrokobercem, velkoplošná vysprávka penetrací včetně 
podkladní vrstvy a velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfal-
tovou emulzí. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

577/2013 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 oprava drobných poruch, výmolů a prasklin tryskovou meto-
dou za cenu 3.509 Kč včetně DPH za tunu použitého materiálu a 
pro technologii velkoplošná vysprávka asfaltobetonových povrchů 
mikrokobercem za cenu 145,20 Kč včetně DPH za m2 opravené 
plochy. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

578/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Karel 
Porč, s.r.o., Badalky 340, Lysice, pro technologii velkoplošná vy-
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vého prostoru (kancelář č. 113) o výměře 14,31 m2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, postavené 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. + paušální poplatek za služby ve 
výši 75 Kč/m2/měs. + 21% DPH, na dobu určitou 30 dní. Termín 
plnění: 16. 9. 2013 (OMP)

592/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (kan-
celář č. 113) o výměře 14,31 m2 umístěnou v I. nadzemním podla-
ží budovy č. p. 968 na pozemku p. č. 1742, vše k. ú. Kuřim, ve pro-
spěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 
1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93 Kč/m2/měs. 
+ paušální poplatek za služby ve výši 75 Kč/m2/měs. + 21% DPH 
s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

593/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na zakázku 
malého rozsahu „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
se společností KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o., se sídlem Leleko-
vice 101, 664 31 Lelekovice. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

594/2013 RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 50.000 Kč z ORG 1 006 
000 000 Drobné investice na zakázku malého rozsahu „Oprava vý-
plní otvorů v objektu ZUŠ Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

595/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o třetím jednání hod-
notící komise na zakázku „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se Sdružením Podchod – železniční stanice Kuřim, 
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, v hodnotě 11.800.347 Kč vč. DPH, která předložila nejvý-
hodnější nabídku. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OI)

596/2013 RM schvaluje rozhodnutí o námitkách od společnosti BNV 
Consulting, a rozhodnutí o zrušení vyloučení z výběrového řízení 
společnost BNV Consulting. Termín plnění: 9. 10. 2013 (KÚ)

597/2013 RM schvaluje rozhodnutí o zrušení Zprávy o posouzení a hod-
nocení společností účastnící se výběrového řízení z 22. 7. 2013, a 
schvaluje rozhodnutí o vyloučení a zamítnutí námitek společnosti 
Royal Haskoning DHV. Termín plnění: 9. 10. 2013 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 06/2013 ze dne 27. 8. 2013
1108/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Mgr. 

Michaelu Kalinovou. Termín plnění: 27. 8. 2013 (KÚ)
1109/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. La-

dislava Ambrože a Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 27. 8. 
2013 (KÚ)

1110/2013 ZM schvaluje program jednání. Termín plnění: 27. 8. 2013 (KÚ)
1111/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 8. 2013 se 

změnou. Termín plnění: 27. 8. 2013 (STA)
1112/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 

¾) k pozemku p. č. 519/4 a spoluvlastnického podílu (id. ½) k po-
zemku p. č. 519/5, vše k. ú. Kuřim, za celkovou cenu 12.741 Kč od 
pana Ing. Petra Stejskala, bytem Radvánovice. Náklady na převod 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí uhradí Město Kuřim. 
Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

1113/2013 ZM schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 
1 m2 v k. ú. Kuřim Ing. Milanu Pangrácovi, bytem Vohančice, za 
cenu 9.000 Kč. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

1114/2013 ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu 
č. p. 868, 869 na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854, vše k. ú. Ku-
řim, v ulici Jungmannova v Kuřimi, obsazené nájemcem za cenu 
1.160.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim.

 Podmínky převodu:
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpoví-

dající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 15. 9. 2013 (OMP)
1115/2013 ZM ruší usnesení ZM č. 1076/2013 ze dne 7. 5. 2013 ve věci 

úplatného nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 o 
výměře 256 m2 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OMP)

1116/2013 ZM schvaluje zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim, 
týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro dopravu na po-
zemku p. č. 2731/7, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

1117/2013 ZM schvaluje záměr pořízení právního stavu ÚPD dle poža-
davku zák. č.183/2006 Sb., v platném znění, za podmínky uzavření 
dohody o spolufinancování dokumentace všemi zúčastněnými ža-
dateli projednávané změny ÚPD. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

1118/2013 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 ÚPN SÚ Kuřim v souvislosti se záměrem stavby 
sportovní haly. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

1119/2013 ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, spo-
čívající ve změně funkčního využití pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, 
p. č. 4410 a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim, pro plochy spor-
tovních a rekreačních zařízení. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

1120/2013 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 
2013, s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 Kč. Termín 
plnění: 27. 8. 2013 (OF)

1121/2013 ZM ruší usnesení č. 1137/2012 ze dne 21. 8. 2012 ve věci 
nabytí splaškové kanalizace. Termín plnění: 27. 8. 2013 (OI)

1122/2013 ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného v 
rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku 
Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností 
ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 
26262363, za cenu 344.378,10 Kč včetně DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)

1123/2013 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Rekon-
strukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, registrační číslo pro-
jektu CZ.1.11/1.2.00/35.01427. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)

1124/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
50.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 
Kuřim, IČ 44947763, na financování akce „Nástavba venkovního 
sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy“. Termín plně-
ní: 30. 9. 2013 (KÚ)

1125/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí bytu č. 892/1 umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172 a 1173 na 
pozemcích p. č. 2747/3, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2 a p. č. 2747/1, 
vše k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve výši 500.002 Kč od spoluvlast-
níků (každý id. 1/3) Ladislava Santlera, bytem Ždánice, Mirosla-
va Santlera, bytem Ždánice, a Dany Dobrovolné, bytem Ždánice. 
Správní poplatky a daň z převodu nemovitostí uhradí město. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1126/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na 
rok 2013, dle zápisu se změnou. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OF)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města
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Informace odboru sociálních věcí a prevence Městského 
úřadu Kuřim

Rodinné pasy
Projekt Rodinné pasy vznikl jako projekt  na podporu rodin s dět-

mi. 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

Týden sociálních služeb ČR
Centrum sociálních služeb Kuřim se připojuje k 5. ročníku týdne 

sociálních služeb v ČR, který se koná 7. - 13. 10. 2013.
CSS Kuřim pečovatelská služba, Zahradní 1275, Kuřim zve všech-

ny zájemce na Den otevřených dveří 8.10.2013 v čase od 12.30 hod. do 
16.hod. Návštěvníci získají informace o poskytovaných sociálních, zdra-
votních službách a možnosti ubytování v Domě s pečovatelskou službou.

Za organizaci všechny zve ředitelka Mgr. M. Bártová

placená inzerce

Aktuality v dopravě, tipy na 
výlet
Krasobus přechází na zimní provoz

Od 1.10. přechází autobusová linka 226 z Blanska ke Skalnímu 
mlýnu, tzv. Krasobus, na omezený zimní provoz. Pro cestu z Kuřimi bude 
využitelný pouze spoj z Blanska ke Skalnímu mlýnu v 7:39 (přípoj z Kuři-
mi do Blanska linkou 152 s odj. v 6:02 z Kuřimi) a zpět od Skalního mlýna 
do Blanska v 15:13.

Na lince 152 zůstávají v provozu letní spoje až do 3. 11. Víkendový 
spoj v 8:10 z Kuřimi do Blanska má nadále okamžité přípoje v Blansku na 
linku 231 do směru Jedovnice – Studnice a 233 do směru Sloup – Suchý 
– Benešov. Přípoj ke Skalnímu mlýnu není od 1. 10. v provozu, ale kdo by 
chtěl ještě v říjnu navštívit Punkevní jeskyně, může z Blanska využít linky 
231 do zastávky ČKD Orlík, odkud je to cca 5 km pěšky, nebo linky 232 
s odjezdem z Blanska v 9:40 do zastávky Vilémovice, Macocha, rozc. , 
odkud je to k punkevním jeskyním 4 km chůze přes Macochu.

Doprava na výlov rybníka Olšovec v Jedov-
nicích

O prodloženém víkendu 26., 27. a 28. října proběhne výlov rybní-
ka Olšovce v Jedovnicích. Součástí výlovu bude prodej ryb (kapr, amur, 
tolstolobik, lín, candát, štika, sumec), prodej občerstvení a specialit z ryb 
a jarmark u bašty. Motoristům doporučujeme vyhnout se sobotní do-
pravní špičce mezi 10:30 a 12:30 hod. Veřejná doprava z Kuřimi je zajiš-
těna následovně:

TAM: Autobus 152 s odjezdem v 8:10 z Kuřimi do Blanska, kde 
je zajištěn přestup na linku 231 do Jedovnic. V tomto případě postačí jíz-
denka na 4 zóny za 34 Kč, nebo celodenní za 190 Kč, na kterou mohou o 
víkendu cestovat 2 dospělí + 3 děti do 15 let. 

Dále je možno využít kterýkoliv vlak do Židenic, odkud jede vždy 
9 minut po celé hodině autobus 201 do Jedovnic. V tomto případě je po-
třeba jízdenka na 7 zón za 56 Kč, nebo celodenní jízdenka.

ZPĚT je možné cestovat opět linkou 231 s odjezdem z Jedovnic, 
náměstí v 12:59 přes Blansko, kde je zajištěn přestup na linku 152 do Ku-
řimi, nebo linkou 201, která odjíždí z Jedovnic každou celou hodinu až do 
19 hod s přestupem na vlak v Židenicích.

Návštěvu Jedovnic je možné spojit s pěknou vycházkou po zelené 
tur. značce přes Rudické propadání, návštěvou větrného mlýna v Rudici, 
a poutního kostela ve Křtinách. Délka trasy cca 9 km, 2 až 3 hodiny. Ze 
Křtin je možné se vrátit autobusem 201 s přestupem v Židenicích, nebo 
pokračovat dále pěšky po modré tur. značce krasovým údolím Jedovnic-
kého potoka kolem Býčí skály a Josefovských hutí až do Adamova, tj. 10 
km a 2 až 3 hod. navíc. Z Adamova je možný návrat vlakem přes Židenice, 
nebo vlakem v 16:34 přes Blansko s přestupem na linku 152 do Kuřimi.

Miloš Kotek

sociální služby doprava - výlety
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Placená inzerce

Prodám garáž na Lipůvce 
bez elektřiny. Cena 83000 Kč. Tel.: 
602 149 136 po 20 hodině

Prodám zděnou garáž, bez 
elektřiny, v Kuřimi, V lomu. Cena 
80000 Kč. Tel.: 606 552 991

Pronajmu byt 1+1 ( 2 lodžie 
) na ul. Popkova v Kuřimi, volný 
od 1.9.2013, nezařízený, měsíční 
nájemné 7.500,-Kč. Tel.: 608 707 
628 v odpoledních hodinách

Pronajmu částečně zařízený 
byt  2+1 v Kuřimi na ulici Bezru-
čova čtvrť 1121. Cena nájmu včetně 
záloh na energie 8500,- Kč /měs. 
Tel.: 605 836 300

Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Popkova v Kuřimi. Jen slušným 
lidem. Dlouhodobě. Tel.: 774 496 
969

Koupím 1 pokojový byt v Ku-
řimi. Bez RK. Tel.: 604 557 303

Koupím 1 pokojový byt 
nebo garsonku v Blansku. Bez RK. 
Tel.: 606 086 576

Daruji dobrým lidem mouro-
vané koťátko, odčervené, očkované. 
Tel.: 724 513 002

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

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

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

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

Koupím malotraktor Vari/
Tera včetně příslušenství. Nabíd-
něte prosím. Tel.: 731 487 850

Prodám hezké značkové ob-
lečení na holčičku cca 9-12 měs. vel. 
74,80. Zimní kombinézy á 80Kč, 
trička 10Kč, svetříky 30Kč, kalho-
ty 30Kč. Mohu poslat pár fotek na 
email. Odběr Kuřim Popkova. Tel.: 
739 652 514

Prodám novou smalt. va-
ničku pro sprchový kout 90 x 90 
cm za 200 Kč. Tel.: 739 353 807 
(večer)

Prodám novou kovovou čer-
venou dvoupatrovou postel šířka 
80cm. Jednotlivě 600 Kč. Tel.: 739 
353 807 (večer)

občanská inzerce - zdarma

Prodám lis na ovoce 12l, 
málo používaný, dřevěný koš + va-
nička z umělé hmoty. Cena 1200 
Kč. Tel.: 739 353 807 (večer)

Prodám bílé plastové okno 
jednokřídlé 120 x 120 cm levé. Pů-
vodní cena 3500 Kč, nyní 1000 Kč. 
Tel.: 739 353 807 (večer)

Prodám malý infrazářič 
nový – nepoužitý, původní cena 
400 Kč, nyní 250 Kč. Dále prodám 
2 nové péřové polštáře 70x90. Cena 
500 Kč. Dále prodám mikrovlnou 
troubu zn. Lukstronic, funkční. 
Cena 1000 Kč. Dále prodám mlýnek 
na maso č. 5. Cena 150 Kč. Dále pro-
dám funkční robot ETA 022. Cena 
1000 Kč. Tel.: 724 472 346

Koupím smaltované nádobí, 
nové nebo zánovní 2l, 1l, 0.5l a ¼l. 
Tel.: 724 472 346

Prodám autosedačku MA-
XI-COSI Priory 9-18 kg 1300 Kč, 
autosedačku vajíčko 200 Kč, dře-
věnou postýlku s matrací 700 Kč, 
kočárek Inglesina Magnum (hlu-
boká + sportovní varianta) 3300 Kč, 
oblečení a boty na chlapce 1-4 roky 
cena dohodou. Tel.: 608 370 423

Prodám levně větší množství 
sukulentů netřesků – vhodné do ná-
dob, skalek i byt. interiérů, dále ob-
rázky vlastní výroby – rámované 10 
x 10 cm. Tel.: 604 804 982

Nabízím přepisy – převo-
dy Vašich videozáznamů z dovo-
lených a prázdnin na DVD, příp. 
také přepisy zvukových nahrávek 
na kazetách MC a na kartách SD. 
Tel.: 604 804 982

Provedu podzimní práce na 
zahrádkách – přerytí záhonů, od-
stranění plevele, práce s motorovou 
pilou. Tel.: 604 804 982

Koupím poštovní známky, 
pohledy, obálky, staré bankovky, 
tuzexové bony, losy, staré akcie, 
jízdenky ČSD, celé sbírky - větší 
množství - pozůstalost po sběrate-
li. Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny.Info: tel.: 724 22 92 92

Prodám klempířské nůžky na 
plech, délka střihu 1 m, maximální 
tloušťka střihu 2 mm, rok výroby 
2003. Cena 20.000 Kč, info na tel.: 
603 278 993

Prodám klempířskou elek-
trickou ohýbačku, délka ohybu 2 
m, maximální tloušťka plechu 2 
mm. Cena 60.000 Kč, info na tel.: 
603 278 993

Prodám dětské fotbalové sá-
lovky, vel. 35, značka Adidas, barva 
žluto fialová, nošeno jednu sezónu. 
Prodám dětské fotbalové chrániče 8 
- 10 let, značka Nike, barva stříbrno 
červená, na suché zipy. Cena sálovek 
300 Kč, cena chráničů 100 Kč, mož-
no prodat i jednotlivě, info na tel.: 
603 278 993
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Cyklistika

Kuřimská cyklostezka 2013
V sobotu 21. září uspořádalo město Kuřim a cyklistický klub 

Hard Bikers Kuřim další ročník závodu pro děti a veřejnost Kuřimská 
cyklostezka 2013. Startovní i cílová plocha se opět nacházela na počátku 
cyklostezky Kuřim – Malhostovice a trasy závodníků byly přizpůsobeny 
jejich věku. V letošním roce došlo o rozšíření dětských kategorií, tak aby 
byli soutěžící vyrovnanější. Ani chladnější počasí cyklistické nadšence 
neodradilo a závody byly odstartovány ve všech vyhlášených kategori-
ích. Poděkování za zdařilý průběh závodu patří všem organizátorům z 
řad zaměstnanců radnice i z cyklistického klubu HB Kuřim, stejně jako 
týmu ze ZŠ Jungmannova, který letos při závodech opět uspořádal dra-
kiádu pro děti.

Děti do 4 let – odražedla: 1.Vojtěch Zima 2010 Moravské Kníni-
ce 1:02, 2. Filip Šeptun 2010 Kuřim 1:08, 3. Simon Jacko 2010 Kuřim 
1:23, 4. Vítek Žič 2010 Brno 1:52

Děti do 4 let – kola: 1. Dávidko Sandecký 2009 Kuřim 0:26, 2. 
Sára Kollarčíková 2009 Kuřim 0:27, 3. Matěj Toman 2009 LBM Brno 
0:28, 4. Jiří Zavřel 2009 Veverská Bítýška 0:34, 5. David Veselý 2009 
Kuřim 0:43

Děti 5 – 6 let (s rodičem): 1. Čeněk Hlucháň 2007 Hlucháňovi 
3:04, 2. Adéla Zavřelová 2007 Veverská Bítýška 3:06, 3.Adam Švaňhal 
2007 Kuřim 3:16, 4. Karel Dosoudil 2007 Kuřim 3:19, 5. Matěj Svo-
boda 2006 Kuřim 3:26, 6. Jan Šťastný 2007 PKKU Kuřim 3:33, 7. Sára 
Máčková 2007 Kuřim 3:34, 8. David Lapčík 2006 Kuřim 3:37, 9. Adam 
Morys 2008 Kuřim 3:48, 10. Miroslav Jelínek 2007 Kuřim 4:46, 11. 
David Šťastný 2008 TJ SOKOL Hvozdec 5:07, 12. Klára Pinková 2007 
Kuřim 5:23, 13. Sára Čambalová 2008 Hard Bikers 5:40

Děti 7 – 8 let: 1. David Veselovský 2005 Jinačovice 2:41, 2.Štěpán 
Gajdoš 2006 TJ Bystřice pod Hostýnem 2:43, 3. Petr Pavlíček 2006 Tiš-
nov 2:47, 4. Hana Černá 2005 Bystřice nad Pernštějnem 2:55, 5. Tereza 
Rašková 2005 PK Kuřim 3:03, 6. Tünde Kaiser Viktoria 2004 Kuřim 
3:06, 7. Ludmila Hlucháňová 2005 Kuřim 3:07, 8. Vanesa Klusáková 
2005 Kuřim 3:09, 9. Jakub Kříž 2004 Kuřim 3:10, 10. Michal Svoboda 
2005 Kuřim 3:16, 11. Kamila Kollarčíková 2006 Kuřim 3:17, 12. Klára 
Svobodová 2006 Kuřim 3:18, 13. Radim Ondroušek 2005 Kuřim 3:22, 
14. Kryštov Bělehrad 2006 Kuřim 3:23, 15. Zuzanka Vintrová 2005 Ku-
řim 3:33, 16. Vratislav Mazálek 2006 Kuřim - Podlesí 3:34, 17. Martin 
Šebek 2006 Chudčice 3:40, 18. Dominik Veselý 2006 Kuřim 5:25.

Děti 9 – 10 let: 1. Ondřej Sukač 2004 SUKI tým 5:31, 2. Ond-
řej Veselovský 2004 Jinačovice 5:36, 3. Štěpán Matyáš 2004 Moravské 
Knínice 5:38, 4. Tomáš Pink 2003 --- 5:39, 5. Michal Seiner 2003 Ku-
řim 5:56, 6. Viktor Čaloud 2003 Kuřim 6:07, 7. Tereza Kolaříková 2003 
Rozdrojovice 6:13, 8. Adam Packo 2003 Kuřim 6:14, 9. Jan Škrob 2004 
Kuřim 6:21, 10. Agáta Janáková 2004 Brno ---

Mládež 11 – 12 let: 1. Michal Šmída 2001 Moravec Team 4:38, 
2. Onřej Škrob 2002 Kuřim 4:40, 3. Tereza Obořilová 2002 Moravec 
Team 4:41, 4. Tomáš Konečný 2001 Kuřim 5:04, 5. Jakub Winkler 2002 
Kuřim 5:12, 6. Martina Konečná 2002 Kuřim 5:40, 7. Jiří Rybníkář 
2001 Kuřim 5:46, 8. Šťastová Michaela 2002 Pell‘s Hard Bikers 5:58, 9. 
Jan Jaskulka 2002 Kuřim 6:02, 10. Tomáš Václavek 2001 Kuřim 6:04, 
11. Michaela Vintrová 2002 Kuřim 6:34, 12. Tomáš Pokorný 2001 Ku-
řim 6:37

Mládež 13 – 14 let: 1. Jan Šmída 1999 Moravec Team 9:37, 2. 
Tomáš Musil 2000 --- 10:05

Kadeti 15 – 16 let: 1. Filip Moravec 1998 Kuřim 18:41, 2. Martin 
Šťasta 1998 Pell‘s Hard Bikers 18:42

Příchozí 17 let a více: 1. Petr Pavlíček 1977 Tišnov 21:50, 2. Zde-
něk Sukač 1965 Kuřim 21:51, 3. Vavera Miroslav 1969 Kuřim 22:29, 
4. Bohdan Janák 1967 Brno 24:24, 5. Martin Bárta 1990 Kuřim 24:56, 
6. Jana Škrobová 1971 Kuřim 28:42, 7. Lenka Rašková 1970 Tišnov 
29:47

Rodinné týmy: 1. MIJ TRIO Milan Šmída 1976, Jan Šmída 1999, 
Michal Šmída 2001 Protivanov 8:57, 2. Cyklosport Veselovský Vlastimil 
Veselovský 1947, David Veselovský 2005, Vlastimil Veselovský 1974 

Jinačovice 9:48, 3. Hlucháňovi Jiří Hlucháň 1972, Zuzana Hlucháňová 
1977, Ludmila Hlucháňová 2005, Čeněk Hlucháň 2007 Kuřim 11:56, 4. 
Allohiho Cyklisti Dan Matyáš 1971, Zuzana Matyášová 1974, Kateřina 
Matyášová 2006, Štěpán Matyáš 2004, Moravské Knínice 12:14, 5. Pod-
hořáci Petra Glosová 1974, M + V Glosovi 2005/1961, Tereza Glosová 
1996 Kuřim 12:32, 6. Oďousovi Karel Odehnal 1978, Klára Odehnalová 
1978, Marianka Odehnalová 2009, Jakub Odehnal 2006 Kuřim 22:13

sš
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Házená

Sport

A-tým zahájil sezónu poráž-
kou v Kostelci

Minulá sezóna skončila pro Kuřim úspěchem. Možnost postu-
pu do první ligy házenkáři odmítli z materiálních důvodů a s naby-
tým sebevědomím vzhlíží s optimismem k novému ročníku. „Rádi 
bychom patřili k aspirantům na bednu,“ naznačuje ambice trenér 
Libor Kubíček. Vstup do nové sezóny se ale nepovedl. Na Hané há-
zenkáři Kuřimi odešli po souboji se silným soupeřem z prvního dru-
holigového kola naprázdno.

2. liga mužů, 1. kolo:
Sokol Kostelec na Hané - SK Kuřim 27:23 (13:11)
Po intenzivní letní přípravě si áčko Kuřimi odbylo první ostrý 

zápas letošní sezóny. Po odchodu brankáře Schwarzera za prvoligovým 
vábením a při zranění jedničky Michala Parasky to znamenalo začátek se 
zcela novou dvojicí strážců kuřimské branky. Soupeřem nám bylo druž-
stvo z Kostelce na Hané, výrazně posílené pro letošní ročník bude patřit 
k favoritům soutěže.

Do zápasu Kuřim nastoupila vlažně a soupeř se hned ujal vedení. 
Teprve od osmé minuty se začala projevovat zlepšená obrana Kuřimi a 
začalo se dařit také v útočné fázi. Svou přítomnost  dresu Kuřimi dal sou-
peřům znát také Pavel Chýlek, navrátilec z Králova Pole. Poločas přesto 
vyzněl lépe pro domácí hráče v poměru 13:11.

Vstup do druhé poloviny se povedl lépe domácím a v dalších mi-
nutách už bylo  vedení Kostelce výrazné, ve chvíli, kdy byl rozdíl o pět 
branek, zdálo se, že je rozhoduto. Přesto se ještě dostavil nápor  kuřim-
ských, kdy se podařilo hostům dokonce vyrovnat stav zápasu, ale domácí 
družstvo nakonec zvrat v utkání nepřipustilo. Technickými chybami hráči 
umožnili slavit první vítězství domácímu týmu.

Sestava a branky: Kašparec  Michal,  Mašek Filip, Pišťák Martin – 
3, Marek Tomáš - 2, Chýlek Pavel -8/1, Dlapa Michal – 1, Mylbachr Petr, 
Audy Jan - 2, Kudla Jakub - 3, Kopřiva Vojtěch - 3, Kvasnica Pavel - 1. 
Trenér Mikel Jiří.

Jihomoravská liga muži, 1. kolo:
HK Ivančice „B“ - SK Kuřim „B“ 25:21 (10:11)

Ve svém prvním utkání zavítali kuřimšťí hráči do Vanglu, jak se 
říká házenkářsky tradičně silnému soupeři z Ivančic. Již pohled na hráče 
soupeře notně posílené hráči áčka dával tušit, že půjde o těžký zápas. Jaké 
však bylo překvapení, když hostující hráči v úvodu zápasu nejenom drželi 
se soupeřem krok, ale zejména silově se mu zcela vyrovnali.

Domácí nepustili soupeře k většímu trháku a skóre se přelévalo na 
tu či onu stranu. Svůj podíl na tom měly obrany obou soupeřů. V poloča-
se odcházeli kuřimští hráči do kabin s náskokem jedné branky.

Ve druhé půli se zdálo, že hostům maličko docházejí síly, čehož do-
mácí využili a odskočili až na rozdíl čtyř branek, když se střelecky prosa-
zovali zejména spojky střelbou z větší vzdálenosti. V závěru si již domácí 
výsledek kontrovali a dokráčeli k zaslouženému vítězství.

Sestava a branky: Obůrka Adam, Mašek Filip, Tauš Michal - 1, Pí-
sařík Boris - 1, Hálek Roman - 5/4, Navrátil Ondřej – 1, Rašovský Jiří - 1, 
Sowinski Jakub - 3, Sýs Zdeněk, Šubík Roman – 2, Čermák Jiří – 3, Mikel 
Jiří – 4, trenér Navrátil Josef.

 Jihomoravská liga muži, 2. kolo:
SK Kuřim „B“  - Sokol Újezd u Brna 26:25 (9:11)

Hostující hráči přijeli do Kuřimi potvrdit své překvapivé vítězství 
v prvním kole soutěže. Již od začátku utkání předváděli ucelenou kombi-
nační hru zakončenou přesnou střelbou. V prvním poločase i přes dobrý 
výkon domácích stále udržovali náskok dvou až tří branek.

Když však do druhého poločasu nastoupili hráči rezervy Kuřimi 
s osobní obranou na rozehrávku hostů, převzali taktovku vývoje utkání. 
Hosté sice v závěru vyrovnali, ale doslova v posledních vteřinách utkání 
domácí Mikel střelou z prostoru spojky zajistil kuřimským velice těsné 
vítězství. 

Sestava a branky:  Mašek Filip,Obůrka Adam,  Tauš Michal, Písařík 

Boris, Pivoňka Oldřich, Navrátil Ondřej – 3 , Rašovský Jiří - 1/1 , Sowin-
ski Jakub - 1, Sýs Zdeněk, Šubík Roman – 5 , Čermák Jiří – 7, Mikel Jiří 
– 9, trenér Navrátil Josef.

Jihomoravská liga starší žáci, 1. kolo:
Tatran  Bohunice - SK Kuřim 28 :20 (12:12)

V prvním poločase vyrovnané utkání se po přestávce jako mávnu-
tím proutku změnilo v jednoznačnou záležitost domácích. Druhý poločas 
jasně opanovaly Bohunice, když nasadily vytaženou osobní obranu na ku-
řimského střelce Ondru Hirše, střelce třinácti branek. Kuřimi se získaný 
prostor na brankovišti nepodařilo zužitkovat.

Sestava a branky: Walsberger Vít, Chladil Tomáš, Křivánek Jakub, 
Čermák Vojtěch - 1, Novotný Jiří, Moravec Michael - 1, Svoboda Martin 
- 2, Huvar Dominik - 2, Hirš Ondřej - 13, Kříž Adam - 1. Trenéři Hirš 
Marek a Křivánek Miloslav.

Jihomoravská liga starší žáci, 2. kolo:
SK Kuřim  - Sokol Újezd u Brna 31:19 (14:9)

Domácí družstvo Kuřimi režírovalo vývoj utkání. V průběhu zápa-
su se nepotvrdily obavy, že domácím budou scházet síly, neboť  nastoupili 
v redukované sestavě vinou několika nemocí. Mohla tak propuknout ra-
dost z vítězství v prvním utkání kluků na domácí půdě.

Sestava a branky: Čermák Vojtěch - 6, Novotný Jiří - 2, Moravec 
Michael - 4, Svoboda Martin - 1, Huvar Dominik - 1, Hirš Ondřej - 17/1, 
Kříž Adam. Trenéři Hirš Marek a Křivánek Miloslav.

Jihomoravská liga mladší žáci, 1. kolo:
Tatran Bohunice – SK Kuřim 6:13 (1:9)

„Vybrabčit Bohunky“, byl jasný úkol. Co se po boji nepovedlo star-
ším žákům, to zvládli mladší. Kuřimské družstvo mladších žáků převyšo-
valo domácí ve všech směrech a bezpečně zvítězilo.

Sestava a branky:  Čermák Vojtěch - 5, Novotný Jiří - 2, Křivánek 
Martin, Barták Tomáš - 1, Sýs Václav - 1, Huvar Dominik - 4, Huvar Mi-
chael - 1, Hirš Martin, Kříž Adam. Trenéři Hirš Marek a Křivánek Milo-
slav.

Jihomoravská liga mladší žáci, 2. kolo:
SK Kuřim  - Sokol Újezd u Brna  15:18 (10:9)

V utkání vyrovnaných soupeřů zvítězili pohyblivější  hostující hrá-
či, přestože poločasové skóre dávalo šanci na úspěch domácím. 

Sestava a branky:  Kříž Adam - 1, Čermák Vojtěch - 5, Novotný Jiří 
- 5, Barták Tomáš - 1, Huvar Dominik, Moravec Michael - 2, Hirš Martin. 
Trenéři Hirš Marek a Křivánek Miloslav.

-fo-

Trenér Kubíček: Popereme 
se znovu o špici

Na tréninku má své nálady. Z hráčů ale umí dostat potřebný výkon. 
Rozhovor s Liborem Kubíčkem, trenérem A-týmu mužů házenkářů Kuři-
mi odhaluje oponu nového ročníku druhé ligy házené.

„Do nové sezony vstupujeme s tím, že bychom rádi zopakovali 
úspěch z loňska a poprali se o postup do první ligy mužů,“ hlásal před 
začátkem sezony trenér mužů Kuřimi Libor Kubíček. Ten je na lavičce 
týmu už pátým rokem, předtím nějakou dobu působil v Tišnově. Tam 
sbíral zkušenosti i jako hráč, alternoval i v nejvyšších soutěžích v Králově 
Poli. Kariéru ukončil ve třiceti letech a ihned se vrhl na trenéřinu.

„Hráči tomu naším podmínkám rozumí a motivace klukům ne-
chybí,“ reaguje Kubíček na otázku, zda nebudou hráči zklamaní poté, co 
vybojovanou možnost postupu do první ligy nemohou dosud uchopit z 
důvodu zatím chybějící sportovní haly v Kuřimi. „Další postup už přece 
není jenom sen, dnes už všichni věříme, že je to realizovatelné s novou 
halou o jen pár let později.“ 

Kubíček si uvědomuje, že konkurence v soutěži je veliká, přesto by 
se svým týmem chtěl hrát v horní polovině tabulky. „Rádi bychom patřili 
mezi aspiranty na bednu,“ naznačuje ambice týmu. Zároveň si ale uvědo-
muje, že bude potřebovat i tolik důležité sportovní štěstíčko.

První tým Kuřimi tvoří výhradně hráči, kteří studují a pracují. 



ročník 20, číslo 10/ říjen     ZLOBICE   35

Pozvánka atletika

sport 

Volejbal

DDM HIPPO Kuřim
Soustředění přípravky a minipřípravky.

Na začátku letošního léta se zopakovalo loňské premiérové úspěš-
né soustředění přípravky a minipřípravky. Letos se soustředění přesunu-
lo do areálu v Prudké u Doubravníku. Počet účastníků se rozrostl na 12. 
Během sluného týdne jsme si užili volejbalových hřišt, atletického oválu, 
fotbalového hřiště i bazénu do sytosti. Stihnuli jsme i opéct buřty a sehrát 
noční hru. Soustředění se povedlo po všech stránkách a velmi dobře roz-
šířilo činnost volejbalového kroužku DDM HIPPO Kuřim.

Účastníci soustředění:  Lucie Šmardová, Tereza Šmardová, Amálie 
Svobodová, Kryštof Svoboda, Jana Bušová, František Buš, Tereza Kolaří-
ková, Klára Kolaříková, Ludmila Richterová, Martin Richter, Klára Nová-
ková, Anna Petrásková.

Letní soustředění Prudká 2013
Letošní letní volejbalové soustředění kroužku DDM HIPPO Ku-

řim se konalo tradičně na konci letních prázdnin. Soustředění se letos 
zúčastnil plný počet dvaceti hráček. Během soustředění se pracovalo ze-
jména na fyzické kondici a individuálních činnostech, část programu byla 
věnována herním situacím. Během soustředění proběhlo několik turnajů 
jednotlivců, které vyhrála Tereza Polášková. Turnaj volejbalových dvojic 
vyhrála Tereza Polášková a Barbora Fikesová. Na soustředění proběhly 
také dvě noční hry, stezka odvahy, turistický pochod a večerní opékání 
párků. Letošní soustřední bylo trenéry hodnoceno jako doposud nejlepší 
a přístup a nasazení hráček byly vynikající. Dle této akce můžeme usu-
zovat, že hráčky, které byly na soustředění, jsou na nadcházející sezónu 
dobře připraveny. Nejlepší hráčkou soustředění byla trenéry jednohlasně 
vyhlášena Kamila Smrčková. 

Účastnící letního soustředění: Michaela Schnirchová,  Veronika 
Polášková, Tereza Polášková, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Bára 
Lukešová, Simona Kahleová, Alena Filková, Michaela Šplíchalová, Kate-
řina Šplíchalová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Tereza Bělušová, Zu-
zana Rubešová, Lucie Tesařová, Tereza Šancová, Adriana Filková, Renata 
Smíšková, Vít Walsberger, Milan Hoplíček

„Myslím, že naší předností je obra-
na. Problém máme na brankářském 
postu, kde jsme přišli o dva brankáře. 
Kluci jistě potáhnou za jeden provaz 
a případné slabiny budou zaceleny,“ 
charakterizuje svůj tým, který staví na 
vlastních odchovancích. 

A jaké jsou hlavní zbraně muž-
stva? „V družstvu mužů máme i býva-
lé hráče extraligových klubů Martina 
Pišťáka, Jakuba Kudlu a Pavla Chýlka. 
Máme některé talentované dorosten-
ce, tak uvidíme,“ uzavírá s úsměvem 
na tváři Kubíček.

-po-

Kdy na házenou v říjnu?
Sobota 12. 10. na stadionu - nafukovačka
11:00 hod, SK Kuřim - SHC Maloměřice, JM liga mladší žáci
13:00 hod, SK Kuřim - SHC Maloměřice, JM liga starší žáci
15:00 hod, SK Kuřim „A“ - SHC Maloměřice „A“, 2. liga muži
17:00 hod, SK Kuřim „B“ - Maloměřice „B“, JM liga muži

Neděle 27. 10. na stadionu - nafukovačka
9:30 hod, SK Kuřim - Legata Hustopeče, JM liga mladší žáci
11:00 hod, SK Kuřim - Legata Hustopeče, JM liga starší žáci
13:00 hod, SK Kuřim – HC Zlín, 2. liga dorostenci
15:00 hod, SK Kuřim „A“ - Legata Hustopeče, 2. liga muži
17:00 hod, SK Kuřim „B“ - Tatran Bohunice „B“, JM liga muži



36      ZLOBICE ročník 20, číslo 10/ říjen

Cyklistika

sport - z regionu

Petanque

Knípek Cup 2013
V pořadí již XI. ročník turnaje v petanque uspořádala v sobotu 

7. září 2013 TJ Sokol Moravské Knínice. Této tradiční a léty prověřené 
sportovní akce se zúčastnilo 12 dvojic tvořených domácími i přespolními 
hráči z Moravských Knínic, Brna, V. Bítýšky a Jiříkovic.

 Účastníci byli rozděleni do čtyř tříčlenných skupin, ze kterých po-
stupovaly první dva páry do dalších finálových bojů k.o. systémem. Dvo-
jice na třetích místech hrály skupinu útěchy o 9. - 12. místo. 

 Celý turnaj byl hrán na jednu vítěznou sadu. V základních skupi-
nách se hrálo do 11 bodů, semifinále do 13 a finále do 15 bodů.

 Vítězem se stala dvojice Olbortová Jitka a Olbort Tomáš z Brna, 
těsně před manželi Zdenou a Mirkem Pleskačovými. Na bronzovou příč-
ku dosáhl další domácí pár Yvonne a Pavel Marečkovi. 

 Knípek Cup 2013 opětovně potvrdil, že petanque je sportem pro 
každého, a tak příjemně strávená sobota byla ještě korunována díky štěd-
rosti sponzorů množstvím cen pro většinu z účastníků. 

 Věcnými dary do turnaje přispěli: Cebák Přemek, Širůček Jaroslav, 
Jurníček Radek, Havlík Michal, Mareček Pavel a TJ Sokol M.Knínice.

Celkové pořadí:
1. Olbortová J. - Olbort T. Brno, 2. Pleskačová Z. - Pleskač M. 

M.Knínice, 3. Marečková Y. - Mareček P. M.Knínice, 4. Jelínková E. - Je-
línek P. M.Knínice, 5. Lužová P. ml. - Fišer K. Brno/V.Bitýška, 6. Mareč-
ková T. - Jergl D. M.Knínice/Brno, 7. Bohuš - Zdeněk Brno, 8. Hledíková 
I. - Hanák J. M.Knínice, 9. Havlík M. - Kunc L. M.Knínice, 10. Lužová 
P. - Luža V. Brno, 11. Pleskač P. - Pleskačová Z. M.Knínice, 12. Pleskač 
R. - Plotěný O. M.K./Jiříkovice

PleHleVoj

Špalcykloboj Moravské Kní-
nice 2013

 TJ SOKOL a Obecní úřad Moravské Knínice uspořádaly 28. 9. 
2013 pod patronací Sokolské župy Pernštejnské již VIII. ročník cyklistic-
ké soutěže pro děti a mládež s názvem Špalcykloboj. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 25 příznivců cyklistiky z M.Knínic, Drásova a Brna.

 Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny. První 
byla jízda zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (niko-
liv na koni, ale na kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a 
nakonec co nejrychleji prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého 
oře (velocipéd). Druhou byla jízda pomalosti, a třetí byl klasický kros v 
terénu na čas. 

 Po lítých soubojích každý z účastníků obdržel sladkou odměnu 
a jako upomínku na tuto akci malý dřevěný špalíček (proto název „Špal-
cykloboj“). 

Kategorie 4 - 5 let: 1. Aneta Kalábová M.Knínice 658 b., 2. David 
Kaláb M.Knínice 711 b., 3. Vojta Koláček M.Knínice 740 b., 4. Richard 
Jelínek Brno 768 b., 5. Ines Hrdličková Drásov 975 b. 

Kategorie 6 – 7 let: 1. Matěj Koláček M.Knínice 820 b., 2. Martin 
Kaláb M.Knínice 840 b., 3. Kateřina Matyášová M.Knínice 872 b., 4. Lu-
káš Langer M.Knínice 1013 b., 5. Míša Skřivanová Brno 1109 b., 6. Anič-
ka Císařová M.Knínice 1368 b. 

Kategorie 8 – 9 let: 1. Hynek Langer M.Knínice 566 b., 2. Štěpán 
Matyáš M.Knínice 669 b., 3. Jakub Tyl M.Knínice 678 b.,4. Dan Císař 
M.Knínice 852 b., 5. Petra Kalábová M.Knínice 905 b., 6. Erik Hrdlička 
Drásov 917 b. 

Kategorie 10 – 11 let: 1. Jana Slámová M.Knínice 531 b., 2. Zuzka 
Večeřová M.Knínice 683 b., 3. Irena Kahleová M.Knínice 716 b., 4. Vikto-
rie Císařová M.Knínice 896 b., 5. Anežka Mauerová M.Knínice 937 b. 

Kategorie 12 – 13 let: 1. Štěpán Večeřa M.Knínice 332 b., 2. Petr 
Kahle M.Knínice 618 b. 

Kategorie 14 – 15 let: 1. Petr Hanák M.Knínice 323 b. 
HleVoj 
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Šach

Judo

JUDO v Kuřimi
Oddíl JUDO v Kuřimi zve 

nové zájemce z řad nejmladších 
na své pravidelné tréninky juda. 
V oddíle pod vedením zkušeného 
trenéra Jiřího Halvy trénuje pří-
pravka ve věku od 5-ti let. Vzhle-
dem k věku dětí se tréninky sklá-
dají hlavně z her, motorických 
cvičení a pohybové průpravy. Z 
technik juda malí judisté okusí 
pády a základní techniky boje na 
zemi a v postoji. Tréninkem juda děti získají pohybové základy, které mo-
hou využít i v jiných sportech. Pro ty nejšikovnější jsme připraveni zajistit růst 
v rámci profesionálního sportovního prostředí v Brně v klubu SKKP Brno.

Trénujeme každé úterý od 16:00 do 18:00 v sokolovně v Kuřimi.
Na první trénink vezměte s sebou teplákovou soupravu – dlouhé 

kalhoty a dlouhý rukáv.
Hlavní trenér Jiří Halva:608 418 399

halvajiri@seznam.cz
www.skkp.cz

Matěj Tajovský získal bronzo-
vou medaili na mistrovství ČR!

Velkého úspěchu dosáhl na Mistrovství ČR žáků do 10 let v rapid 
šachu zástupce Šachového Klubu Kuřim Matěj Tajovský. Přeboru repub-
liky se zúčastnilo 42 hráčů, kteří si postup vybojovali v krajských kolech. 

Matěj, který vůbec nepatřil mezi favority, sehrál přebor ve vyni-
kající formě a ještě dvě kola před koncem vedl tabulku s jednobodovým 
náskokem. 

Už to vypadalo na zlato, ale v předposledním kole jen remízoval a v 
posledním kole prohrál. Přesto vybojoval krásnou bronzovou medaili. V 
historii kuřimského mládežnického šachu, je to naše první medaile.

Pořadí na prvních deseti místech:
1 Zavadil Matyáš ŠK Duras BVK 6.5, 2 Halamíček Radek Beskyd-

ská Šachová Škola O.S. 6.5, 3 Tajovský Matěj ŠK Kuřim 6.5, 4 Švanda 
Ondřej TJ Štefanydes Polička 6.5, 5 Gnojek Petr Beskydská Šachová Ško-
la O.S. 6.5, 6 Nagy Ladislav QCC České Budějovice 6.0, 7 Očko Domi-
nik Mezinárodní Šachová Škola Interches 6.0, 8 Hák David Sokol Tábor 
6.0, 9 Šuráň Jan ŠK PORG Praha 6.0, 10 Polanský Adam Luboš CHESS 
MOST 6.0. 

Z našich dalších zástupců skončil David Němec ve stejné katego-
rii na 29. místě a v kategorii do 12 let získal Vladimír Dudar pěkné 18. 
místo.

Pavlem Krupicou slibně rozjetá koncepční práce s mládeží, tak při-
nesla i první velký úspěch v soutěži jednotlivců.

mjs, na fotografii Matěj Tajovský vpravo s medailí.

Přebor Sokolské župy Pern-
štejnské ve stolním tenisu

 
 Poslední letní sobotu 21.9.2013 uspořádala TJ Sokol Moravské 

Knínice již po čtrnácté přebor Sokolské župy Pernštejnské ve stolním 
tenisu. Před nadcházejícími mistrovskými soutěžemi využilo možnost 
doladit své herní schopnosti ve dvouhrách a čtyřhrách 21 hráčů a hráček 
ze 7 TJ. 

 Herní systém soutěží jednotlivců a veteránů byl zvolen jako kom-
binace skupinového a vyřazovacího způsobu, čtyřhry byly z časových dů-
vodů hrány na jednu porážku. Jak se již na turnajích pořádaných místní 
tělocvičnou jednotou stalo pravidlem, kromě příjemně stráveného dne 
za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči s drobnou upomínkou na tento 
turnaj. 

 Poděkování za věcné ceny patří Sokolské župě Pernštejnské a fir-
mě Auto Petr Kuřim.

Celkové pořadí soutěže registrovaných: 1. Smolík Milan Nedvědi-
ce, 2. Vlček Dalibor M.Knínice, 3.-4. Gabryš Milan M.Knínice, Štěpánek 
Luděk Nedvědice, 5.-8. Tun Karel M.Knínice, Suchomel Josef Rohozec, 
Šumšál Patrik Bystřice n.P., Buchta Stanislav Technika Brno, 9.-10. Koč-
ka Miroslav Sokol Kuřim, Suchomel Vít Rohozec, 11. Pleskač Miroslav 
M.Knínice, 12. Svejkovský Petr M.Knínice, 13.-14. Vávra Ivan Lomnič-
ka, Suchomel Kamil Rohozec, 15.-18. Vojanec Libor M.Knínice, Racek 
Oldřich Sokol Kuřim, Štefl Vladimír Sokol Kuřim, Šlezinger Aleš Sokol 
Kuřim, 19.-20. Krebs Pavel Sokol Kuřim, Vasas Miroslav Sokol Kuřim

Celkové pořadí soutěže čtyřher: 1. Gabryš M. - Vlček D. M.Knín-
ice, 2. Tun K. - Šumšál P. M.Knínice/Bystřice n. P., 3. Svejkovský P. - 
Buchta S. M.Knínice/TechnikaBrno, Štěpánek L. - Smolík M. Nedvědice, 
5.- 8. Vojanec L. - Pleskač M. M.Knínice, Racek O. - Vávra I. Sokol Ku-
řim/Lomnička, Kočková A. - Kočka M. Sokol Kuřim, Šlezinger A. - Štefl 
V. Sokol Kuřim, 9.- 10. Krebs P. - Vasas M. Sokol Kuřim, Suchomel V. 
- Suchomel K. Rohozec

Celkové pořadí soutěže veteránů nad 50 roků: 1. Smolík Milan 
Nedvědice, 2. Buchta Stanislav Technika Brno, 3. Tun Karel M.Knínice, 
4. Pleskač Miroslav M.Knínice, 5. Vojanec Libor M.Knínice, 6. Suchomel 
Josef Rohozec, 7. Vávra Ivan Lomnička, 8. Svejkovský Petr M.Knínice

Libor Vojanec

sport
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Příští, listopadové číslo Zlobice vyjde v pátek 1. listopadu. 
Uzávěrka bude v pátek 25. října.
Prosím o dodržení termínů.

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

Atletika

Tenis

Zveme všechny dívky a chlapce na vytrvalecký závod
Kuřimská 12-minutovka

Místo konání: atletický stadion v Kuřimi
Datum: sobota 26.10.2013, začátek ve 14:00

Prezentace: od 13:00
Kategorie Ročník nar. Délka běhu

předpřípravka 2006 a mladší Běh na 8 minut
mladší přípravka 2004-2005 Běh na 8 minut
starší přípravka 2002-2003 Běh na 12 minut

mladší žactvo 2000-2001 Běh na 12 minut
starší žactvo 1999-1998 Běh na 12 minut

Kategorie se mohou změnit podle počtu účastníků.

Dětský atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 26. 9. proběhl na stadionu v Kuřimi atletický čtyřboj 

pro děti. Závody proběhly za chladného počasí, déšť nás ale naštěstí ne-
překvapil. Na závody dorazilo 36 dětí, tradičně nejvíce bylo těch nejmen-
ších. Byly rozděleny do 10 kategorií a změřily síly ve čtyřech disciplínách 
– 60 m, skok do dálky, hod míčkem a dlouhý běh.

Většina kuřimských dětí, které se závodu zúčastnily chodí pravi-
delně na tréninky atletického oddílu AK Kuřim. Tréninky probíhají vždy 
v pondělí od 17 hodin, pro starší 10 let pak i ve čtvrtek od 17 hodin.

Výsledky závodu:
ročník 2006 a mladší 
  Dívky ( Jméno město/oddíl 60m skok z místa míček 200m): 1. 

Kamila Kollarčíková Kuřim 12,6 1,42 9 45,2, 2. Adéla Martinková AK 
Kuřim 12,8 1,43 8,2 43,9, 3. Monika Špunarová Kuřim 15,0 1,15 6 58,6, 
4. Sára Kollarčíková Kuřim 14,7 1,04 4,7 59,8, 5. Zuzka Zdráhalová AK 
Kuřim 15,4 0,82 2,3 89,0

 Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m skok z místa míček 200m): 1. 

Bohdan Svoboda AK Kuřim 11,7 1,21 9,9 47,1, 2. Šimon Tajovský AK 
Kuřim 12,3 1,35 6,2 42,4, 3. Jan Šťastný AK Kuřim 12,6 1,27 10,2 47,8, 
4. Ondra Zdráhal AK Kuřim 13,7 1,17 9,1 47,5, 5. Čeněk Hlucháň AK 
Kuřim 13,7 1,11 8 49,1, 6. Vítek Čejka 15,4 0,95 5,5 69,0, 7. Šimon Bajer 
Chudčice 15,3 1,22 4,2 80,0, 8. Fanda Svoboda AK Kuřim 17,2 0,8 4,7 
67,8, 9. Jan Zdráhal AK Kuřim 17,3 0,79 5,1 69,5, 10. Michal Badin Ku-
řim 20,1 0,78 8 70,5, 11. David Veselý AK Kuřim 18,3 0,58 3,4 65,5

  ročník 2004 - 2005 
 Dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Eliška 

Konečná AK Kuřim 10,5 294 18,5 1:33,1, 2. Elen Jurášková AK Ku-
řim 11,5 267 16,5 1:42,0, 3. Kristýna Podlucká AK Kuřim 11,9 244 14 
1:51,5

  Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Fran-
tišek Vlček AK Kuřim 9,8 350 38 1:25,0, 2. Šimon Řehka AK Kuřim 9,6 
349 24,5 1:25,4, 3. Jakub Matula AK Kuřim 11,3 271 18 1:41,7, 4. Matěj 
Kleibl AK Kuřim 12,5 238 14,5 1:45,0

  ročník 2002-2003 
 Dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Michaela 

Skoumalová AK Kuřim 10 295 25,5 1:21,8, 2. Eva Fojtíková AK Kuřim 
10,2 312 18,5 1:24,4, 3. Helena Vacková AK Kuřim 10,1 315 17 1:29,1, 
4. Karolína Kleiblová AK Kuřim 10 278 16,5 1:28,5, 5. Anna Ryšavá AK 
Kuřim 10,6 280 16 1:28,2, 6. Petra Burgetová Kuřim 11,6 262 14 1:54,5

 Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 400m): 1. Jonáš 
Konečný AK Kuřim 9,7 341 23,5 1:35,5, 2. Matěj Pleskač Kuřim 10,5 291 
26 1:25,2, 3. Dalibor Svoboda AK Kuřim 10,9 281 15,5 1:41,2

 ročník 2000 - 2001 
 Dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 800m): 1, Marké-

ta Havlátová AK Tišnov 9,1 368 32 2:53,7, 2. Adéla Koláčková AC Mor. 
Slávia 9,2 345 24 2:49,2

 Chlapci ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 800m): 1. Petr 
Havlát AK Tišnov 9 363 37 2:48,6, 2. Jakub Stibal AK Kuřim 9,8 351 41 
2:52,7

 ročník 1998 - 1999 
 Dívky ( Jméno město/oddíl 60m dálka míček 800m): 1. Štěpánka 

Badinová AK Kuřim 9,7 338 30,5 3:41,0
 Chlapci bez účasti 

Tenisový turnaj smíšených 
čtyřher

Druhou zářijovou neděli 8. září 2013 uspořádal tenisový oddíl TJ 
Sokol Moravské Knínice tradiční turnaj smíšených čtyřher. Oblíbeného 
a léty prověřeného sportovního podniku v nádherném letním počasí se 
zúčastnilo 8 smíšených párů. 

Základní část byla hrána ve dvou čtyřčlenných skupinách na jednu 
vítěznou sadu. První dva z každé skupiny potom postoupili do čtvrtfinále, 
dvojice na 3. – 4. místě dále hrály soutěž útěchy. Celkem bylo odehráno 
18 mnohdy velmi dramatických utkání.

Stejně jako v uplynulých ročnících, kromě příjemně stráveného 
dne na antukových dvorcích, si účastníci odnesli řadu hodnotných spor-
tovních zážitků.

Celkové pořadí:
1. Petra Leicmanová - Zdeněk Špaček, 2. Lenka Havlíková - Aleš 

Leicman, 3. Hana Kšicová - Břeťa Kuchař,  Jana Simetingerová - Mirek 
Koláček, 5. Jana Kosíková - Milan Kučera, 6. Liba Borková - Jiří Studený, 
7.-8. Jitka Hrdličková - František Dvořák, Lenka Špačková - Otto Hrdlič-
ka (František Kučera)
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SOBOTA

19I10
21:00

PÁTEK

18I10
21:30

SOBOTA

12I10
20:00

PÁTEK

11I10
21:30

PROGRESSIVE
HOUSE/
TRANCE

KVÍZ?

TECHNO
ELECTRO

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

FILMOVÝ
KLUB

FILMOVÝ
KLUB

Út - Čt   16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

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

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

Oldies&Mix Party DJ Flash Na starý, ale taky nejnověší hity 
můžete zapařit. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup 0/30 Kč.

DRUM &
BASS

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

5I10
21:00

PÁTEK

4I10
21:30

Electronic beats Alexx, Mediumike, Pete Ripe
Trance, house,..Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

SOBOTA

26I10
21:00

PÁTEK

25I10
21:30

Techno Wars - birthday edition Dazy vs. 
Nee'o, Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee'o, Wolf vs. Jan Willert, 
Fitch vs. Thomazz B. Božkov 20 Kč. Vst. do 21:00 0 Kč, pak 30 Kč.

Drum and Bass Break trip no. 33 
Kaon Dj´s + Support Sound Dj´s. Božkov 20 Kč. Vst. 0/30 Kč.

STŘEDA

23I10
19:00

Rumunsko-Moldavsko - přednáška M. Šťourače vst. dobrov.

MIX
&
OLDIES

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup 0/30 Kč.

Terako(ko)tova armáda - koncert Punkrocková kapela z Bitýšky po-
kračující ve šlépějích punkera Mistra Tri koko ta. Vstupné 49 Kč. Po skončení Oldies.

Dance Hits 90&News DJ George Párty s tanečními disco 
hity z 80. let až do dneška.  Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup zdarma.

ČTVRTEK

10I10
19:00

MIX
&
OLDIES

Vedlejší účinky - filmový klub Psychologický, krimi, drama,
thriller. USA, 2013, 106 min. Režie: Steven Soderbergh. Vstup 40 Kč/60 Kč.

Mix&Oldies Party Rotone Párty s tanečními hity. Tancujte až 
do rána. Akce na drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup zdarma.

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!
Sestavte s kamarády tým a soutěžte o ceny v otázkách z různých katego-
rií. Podrobnosti na Fcb. Zábavný fenomén, který dobyl Evropu. Vst. 30 Kč. 

KONCERT
LIVE

ČTVRTEK

31I1
20:00

Ludmila Štefánik Quartet (USA) - Escape Live music
Čtyři dámy na pódiu - plně dámský soubor z Berklee, Boston, USA. Ludmilin 
zpěv je kombinací klasického jazzu a východoev. vokální tradice.100/120 Kč.

KONCERT
LIVE

ČTVRTEK

3I10
20:00

Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil/CZ) 
Salsa, jazz - Escape Live music. 100/120 Kč.

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA

ČTVRTEK

24I10
19:00

Velký Gatsby - filmový klub Drama, romantický. Austr., USA, 
2013, 142 min. Režie: Baz Luhrmann. Leonardo di Caprio. Vstup 40 Kč/60 Kč.


