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Elektronické aukce v Kuřimi budou mít druhé kolo

(Pokračování na str. 6)

(Pokr. na str. 6)

Jste mladá rodina, senior v důchodu 
nebo firma? Chcete snížit své náklady? Za-
pojte se do elektronické aukce určené pro 
domácnosti a firmy z celé České republiky. 
Za rok 2013 s námi lidé ve 21 320 domác-
nostech ušetřili 210 milionů korun.

Stále častěji využívají domácnosti a fir-
my možnosti agregace poptávky a družených 
nákupů prostřednictvím elektronických aukcí. 
A dosahují tak výrazných úspor.

Společnost eCENTRE, a.s., pořadatel 
elektronických aukcí, opět připravuje ve spolu-
práci s kuřimskou radnicí druhou etapu projek-
tu „Elektronické aukce pro města a obce“. Lidé 
nejen z Kuřimi se tak mohou již brzy opět při-
pojit k obyvatelům dalších mest a obcí v České 
republice, kterým se podařilo díky elektronic-
kým aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně 
za dodávky energií.

94% domácností, které se zapojily v 
průběhu minulého roku do e-Aukcí, ušetřilo 
více než 20% svých dosavadních nákladů na 
soutěžené komodity. Aukce se zúčastnily také 
domácnosti města Kuřimi, celkem přes 100 
zájemců, kterým se povedlo sdružit 99 smluv o 
dodávkách elektrické energie a zemního plynu. 
Obyvatelé Kuřimi, kteří se e-Aukcí zúčastnili, 
tak ušetří v následujících dvou letech v průměru 
25,27 % z neregulované části ceny energií, což 
reprezentuje stokoruny, až tisíce měsíčně.

Vzhledem k vysoké míře úspory jednot-
livých domácností a s přihlédnutím k tomu, že 

první kolo bylo spíše „oťukávací“, se zástupci 
společnosti eCENTRE rozhodli elektronickou 
aukci zopakovat pro další zájemce letos na jaře. 
Elektronická aukce totiž není jen o úsporách 
(ty jsou samozřejmě vždy na prvním místě), 
ale také o jistotě klienta, že za elektřinu a plyn 
platí ty nejvýhodnější ceny na trhu. To vše s 
přihlédnutím k tomu, že mnozí klienti ušetřili 
v prvních aukcích tohoto roku i více než 20 % 
svých nákladů na energie, a to i oproti ceníko-
vým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán 
a všeobecně oznamován pokles.

„Výsledky z prvních letošních aukcí 
ukazují, že tento způsob výběru dodavatele je 

výhodný pokaždé, protože je postaven na prin-
cipu sdružené poptávky,“ vysvětluje Vítezslav 
Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.

Co je elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje jako dražba, 

ve které však dodavatelé přes Internet své na-
bídky snižují směrem dolů, a snaží se tak získat 
skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu na-
kupování je průhlednost celého průběhu náku-
pu a navíc fakt, že dodavatelé o klienta férově 
soutěží.

V sobotu 15.03.2014 se konalo první ví-
tání nově narozených dětí v tomto roce.  Z cel-
kového počtu 27 pozvaných dětí se dostavilo a 
bylo uvítáno 20 dětí.  Jednotlivá vítání se konala 
v půlhodinových intervalech od 10.00 hodin do 
12.30 hodin v obřadní místnosti Městského úřa-
du Kuřim, v prostorách Domu kultury na nám. 
Osvobození 902. Uvítány byly děti narozené od 
října 2013 do ledna 2014.

V sobotu 15.03.2014 byl přivítán i 
první občánek Města Kuřimi roku 2014, kte-
rým je Adélka Netopilíková, která se narodila 
08.01.2014. Mimo drobných dárků obdrželi ro-
diče od starosty Města Kuřimi Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského dárkový poukaz v hodnotě 5000,- 
Kč, který je již tradičně prvnímu novorozenému 

Vítání nově narozených dětí 
dítěti města předáván.

Další „vítání dětí“ v letošním roce jsou 
plánována v následujících termínech:
sobota 31.05.2014 (leden – březen 2014)
sobota 04.10.2014 (duben – srpen 2014) 
sobota 13.12.2014 (září – říjen 2014) 
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Z města

Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Čisté světlo

Nová zastávka Kuřim – Poliklinika
Od 20. března došlo k přesunutí zastávky Kuřim – Poliklinika na 

nově vybudovanou zastávku za kruhovým objezdem směrem do Kuřimi. 
Zastávka je nyní umístěna v těsné blízkosti Wellness Kuřim. Podle KOR-
DISU byli všichni řidiči linek N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312 a 313 
informováni a budou ve směru do města zastavovat na této nově zbudo-
vané zastávce.

Posílení nočních spojů
Od začátku března došlo k posílení nočních spojů do Kuřimi. Od-

jezdy vlaků S3 a linky N91 budou v noci před nepracovním dnem dopl-
něny spoji linky 302, která umožní noční spojení z Brna do Kuřimi přes 
Bystrc, Kníničky, Rozdrojovice a Jinačovice a zpět.

Farmářské trhy pokračují
V pátek 11. dubna se v Kuřimi budou konat už potřetí obnovené 

Farmářské trhy. Trhovci z regionu budou prodávat své produkty v době 
od 14 do 18 hodin na náměstí Osvobození.

Poslední možnost získat koncesi
Všichni prodejci tvrdého alkoholu ho nebudou moci od 17. dubna 

prodávat bez platné koncese. Opozdilci, kteří si koncesi dosud nevyřídili, 
mají posledních pár dní na to, aby si koncesi vyřídili na odboru živnosten-
ského úřadu MěÚ Kuřim.

Dotace pro Sokol
Zastupitelstvo města schválilo dotaci ve výši 250 000 Kč pro TJ 

Sokol Kuřim. Sokoli o dotaci žádali na dostavbu přístavby k Sokolovně, 
kde má být sociální zařízení pro sportovce a lezecká stěna pro děti.

Dotace pro faru
Zastupitelstvo města schválilo také dotaci ve výši 200 000 Kč na 

sanaci vlhkého zdiva v budově kuřimské fary. Kuřimská farnost tak pokra-
čuje v postupné rekonstrukci celé budovy fary.

6×sš

Alkohol režisér
Dne 8.3.2014 v ranních hodinách si přivolal Policii ČR na vlakové 

nádraží v Kuřimi jeden z účastníků rvačky. Dva muži a jedna žena, kteří 
disponovali v průměru více než dvěma promile alkoholu, řešili své opilec-
ké neshody pěstmi. Žena musela být převezena k lékařskému ošetření.

Kvůli výtkám špatného pracovního nasazení napadla v noci dne 
14.3.2014 v opilecké pýše zaměstnankyně firmy z Nových Dvorů svou ve-

doucí. Povalila ji do příkopu, držela ji pod krkem a tahala ji za vlasy. Inci-
dent se obešel bez zranění. Odnesly to jen rozbité drahé brýle napadené.

Dne 15.3.2014 kolem poledne byla přivolána Policie ČR k ženě 
ležící na ulici v Kuřimi. Žena byla s 3,5 promile alkoholu v krvi převezena 
do péče lékařů.

Dne 19.3.2014 oznámil na Policii ČR v Kuřimi mladý muž fyzic-
ké napadení ze strany jemu známé ženy. Údajně ho kopla do hlavy. Ke 
zranění prý nedošlo, protože měla nohu bosou. Oznamovateli policisté 
naměřili 3,3 promile alkoholu v dechu.

Zloděj bez rukaviček
Betonový blok prohodil oknem luxusního auta Audi neznámý pa-

chatel v noci z 9. na 10.3.2014 na náměstí v Kuřimi. Z auta si poté odnesl 
nemalou finanční hotovost, doklady a platební karty majitele. Škoda na 
autě a na lupu činí 61 tisíc Kč.

Sklepy v ohrožení
V měsíci březnu 2014 navštívili nevítaně zloději sklepy v Kuřimi 

čtyřikrát. 
Dne 13.3.2014 se vloupal do sklepní kóje bytového domu nezná-

mý pachatel. Odnesl si horské kolo, 16 litrů vína a drogistické potřeby. 
Majitelce vznikla, včetně poškození dveří,  škoda 24 tisíc Kč.

Dne 19.3.2014 v jiném bytovém domě v Kuřimi vybral zloděj 
hned dva sklepy. Z jednoho si odnesl tři rybářské pruty a elektronickou 
zavážecí lodičku. V druhém se vybavil botami, třemi litry tvrdého alkoho-
lu, šesti pivy a třemi baleními pracího prášku. Majitelům vznikla škoda za 
více než 20 tisíc Kč. 

Čtvrtý sklep byl vykraden dne 21.3.2014. Majitelé přišli o horské 
kolo za 7 tisíc Kč.

Falešní energetici
Dne 18.3.2014 pod záminkou kontroly elektroměru a elektroinsta-

lace navštívila kolem poledne rodinný domek seniorů ve Veverské Bítýšce 
dvojice podvodníků. Muž a žena se vydávali za pracovníky energetické fir-
my. Když požádali seniorku o občanský průkaz, šla ho hledat. Muž zatím 
našel v ložnici krabici s finanční hotovostí 25 tisíc Kč a vkladní knížku. Až 
po odchodu falešných energetiků manželé zjistili, že byli okradeni. 

Pozor na Endemos Distribution ČR
I do našeho mikroregionu natáhla drápek podvodná firma, která 

zasílá zejména starším občanům výzvy  k úhradě neexistujících dluhů a 
vyzývá je k telefonickému řešení případného nesouhlasu na lince 900 850 
555 s vysokým tarifem. Dopis s výzvou na úhradu dluhu 3566,- Kč obdr-
žela starší žena z Veverské Bítýšky. Telefonicky s firmou nejednala a dopis 
předala Policii ČR.

H.N.

Dům dětí a mládeže Kuřim 

by rád touto cestou poděkoval společnosti 

DŘEVOTRADING a JAVOR Kuřim.

Děkujeme, že nám zdarma poskytujete dřevo pro zájmové kroužky.

Více jak 60-ti dětem je tímto umožněno- za minimální poplatek- 
vyrábět modely, hračky,... prohlubovat manuální zručnost, trpělivost, 
pečlivost i zdravé sebevědomí.   Děkujeme moc.    

DDM Kuřim
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Doprava

Glosa Jiřího Brabce

Změny v dopravě
Posunutí zastávky Polikli-
nika

V souvislosti s vybudováním nové-
ho kruhového objezdu na odbočce ze silnice 
II/386 ke koupališti byla přemístěna autobu-
sová zastávka Kuřim, poliklinika až za kruhový 
objezd směrem do centra města. Autobusová 
zastávka Kuřim, poliklinika ve směru k TOS 
zústává v původní poloze.

Miloš Kotek

Organizace noční dopravy 
IDS JMK při přechodu na 
letní čas 

V noci ze soboty 29. března na neděli 30. 
března 2014 začíná platnost středoevropského 
letního času. V čase 2:00 hodin se hodinky po-
sunou o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.

Spoje linek IDS JMK vedené do Kuřimi 
budou tuto noc zajištěny podle následujícího 
přehledu:
*  noční vlaky linky S3 jedou beze změny dle 

jízdního řádu (z Brna, hlavního nádraží 
v časech 23:01 a 0:36 hod.);

*  na lince N91 spoj s odjezdem v 1:00 hod. z 
Brna, hlavního nádraží na Podlesí jede 
dle jízdního řádu. Dále bude z Brna za-
jištěn spoj ve 3:00 hodin letního času, 
který pojede závlekem přes Lelekovice 
do Kuřimi k TYCO. Následující spoj v 
5:00 hod. z Brna jede dle běžného jízd-
ního řádu. V opačném směru z Kuřimi 
do Brna pojedou spoje linky N91 ve 3:18 
hod. letního času z Podlesí, rozcestí (na-
místo odjezdu 2:18 hod.) a dále již bude 
dle běžného jízdního řádu zajištěn spoj 
ve 4:20 hod. od TYCO do Brna.

*  na lince 302 jsou zajištěny dle platného jízd-
ního řádu spoje v 0:13 hod. z Kuřimi, 
žel. st. do Kníniček a zpět v 0:30 hod. 
z Kníniček, U Luhu do Kuřimi. Další 
spoj s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, 
železniční stanice do Brna, Kníniček po-
jede ve 3:13 hod. letního času, v zastávce 
Brno, U Luhu navazuje linka N89 k Hlav-
nímu nádraží. Spoj s odjezdem ve 2:30 
hod. z Brna, Kníniček do Kuřimi pojede 
obdobně ze zastávky Brno, U Luhu do 
Kuřimi až ve 3:30 hodin letního času s 
tím, že v zastávce U Luhu vyčká příjezdu 
noční linky N89 ze spojení u Hlavního 
nádraží ve 3:00 hodin letního času.

* na lince 313 jede beze změny spoj v 1:30 
hod. z Kuřimi, žel. st. na Lipůvku. Spoj s 
odjezdem v 1:58 hod. z Lipůvky do Ku-
řimi vyjíždí dle platného jízdního řádu, 
tj. ze zastávek Kuřim, Prefa rozcestí až 
Kuřim, železniční stanice spoj odjíždí po 
3. hodině letního času. Následující spoj s 
odjezdem ve 3:30 hod. z Kuřimi, želez-
niční stanice do Lipůvky bude mít odjezd 
stanoven až na 3:45 hodin letního času v 
návaznosti na linku N91 z nočního spo-
jení v Brně ve 3:00 hodin letního času, 
která pojede mimořádně závlekem přes 
Lelekovice. Spoj ve 4:08 hod. z Lipůvky 

do Kuřimi jede již dle běžného jízdního 
řádu.

Výluka na autobusové lince 
311 v Hradčanech

Z důvodu výstavby kanalizace a rekon-
strukce silnice v Hradčanech u Tišnova bude 
od úterý 

1. dubna 2014 do konce října 2014 na 
autobusových linkách 153, 311 a 330 platit vý-
luková organizace dopravy a dále dojde ke změ-
ně jízdních řádů linek 320 a 321. 
•	 Spoje	 linky	153,	 stejně	 jako	 spoje	 linky	

311 vedené přes Hradčany, pojedou v 
úseku mezi zastávkami Tišnov, sídliš-
tě - Hradčany přes Drásov, takže úplně 
vynechají zastávku Hradčany, železniční 
stanice. Na objízdné trase zastaví na za-
stávkách Tišnov, Trnec a Drásov, náměs-
tí.

•	 Pro	linky	153	a	311	bude	zastávka	Hrad-
čany přesunuta ke křižovatce na Drásov. 
Vybrané spoje linky 153 v Senticích na-
víc závlekem obslouží zastávku Sentice, 
obecní úřad. 

•	 Některé	spoje	 linky	153	určené	 jízdním	
řádem pojedou z Drásova přímo do 
Chudčic, čímž kromě zastávky Hrad-
čany, železniční stanice zcela vynechají 
zastávky Hradčany; Sentice, rozcestí 0.5 
a Sentice. Tyto spoje zastaví na zastáv-
kách Drásov, Siemens; Čebín, sídliště a 
ve směru do Tišnova i na zastávce Čebín, 
náměstí. Věnujte prosím pozornost jízd-
ním řádům.

•	 Linka	330	pojede	mezi	Tišnovem	a	Če-
bínem také přes Drásov a rovněž zasta-
ví na zastávkách Tišnov, Trnec; Drásov, 
náměstí a na zastávce Drásov, Siemens. 
Zastávky Hradčany, železniční stanice a 
Hradčany linka 330 zcela vynechá.

•	 Uzavírka	 se	 nedotkne	 linky	 331,	 která	
pojede bez omezení po své běžné trase 
a obslouží tak zastávku Hradčany, želez-
niční stanice.

•	 V	důsledku	změn	jízdních	řádů	linek	311	
a 330 dojde také k drobným úpravám 
jízdních řádů linek 320 a 321 v ranní 
špičce pracovních dnů. 

•	 Navíc	 po	 dobu	 výluky	 budou	 vybrané	
spoje linek 320 a 321 z Čebína, železnič-
ní stanice pokračovat jako linka 330 do 
Sentic a obdobně v opačném směru ně-
které spoje linky 330 ze Sentic pokračují 
jako linka 320 nebo 321 do Drásova bez 
nutnosti přestupu.

•	 Výlukové	jízdní	řády	linek	153,	311,	320,	
321 a 330 budou zveřejněny v dostateč-
ném předstihu na www.idsjmk.cz. 

Změna zastávek:

Hradčany, zastávka bez obsluhy linkou 
330, pro linky 153 a 311 je zastávka přesunuta 
před restauraci v blízkosti křižovatky na Drá-
sov;

Hradčany, železniční stanice - bez obslu-
hy linkami 153, 311 a 330 (zastávku obsluhuje 
linka 331);

Drásov, náměstí - zastávka pro linky 153 
a 330 se nachází na silnici k Čebínu (společná 
se zastávkou pro spoje linky 311 jedoucí k Sie-
mensu). 

Michal Hlaváček, Kordis

Kdo daruje starší kufr 
na uložení kostýmů 

na Pohádkovou cestu lesem? 
Nabídněte. Děkuji. 

Vyzvednu po domluvě 
na mob. 608 746 667. Mojša

Nová hračka
Na jednání zastupitelstva v březnu jsme 

měli přijít o půl hodiny dříve, protože budeme 
instruováni jak zacházet s novým hlasovacím 
zařízením.

Přišel jsem a viděl před sebou na stole 
malou plastovou krabičku, ne nepodobnou 
nástěnnému vypínači pro dvě různé možnosti 
osvětlení lustru. Dráty od toho nevedly, asi mne 
to nepokope, usoudil jsem. U jedné velkoplošné 
páčky vypínače bylo napsáno ano a ne, u druhé 
zdržel se a odhlásit. Nebo tak něco.

Usoudil jsem, že to asi zvládnu. Pak nám 
vysvětlili, že každá krabička má své číslo, že si je 
tedy nesmíme navzájem vyměňovat, protože by 
to zapsalo náš hlas kolegovi a naopak. Během 
výkladu několik aktivnějších kolegů už stihlo 
hlasovátko rozbít, tedy nechtěně rozebrat na pr-
vočinitele. Naštěstí ajťáci jsou i manuálně zruční 
a zase to složili. Při samotném jednání hlasovat 
pomocí krabičky nám nečinilo probémy, zvlášť 
když jsme zároveň druhou rukou museli hlaso-
vat klasicky metodou „kdo je pro, vzpažte“.

Vypadá to jako zbytečná nová hračka, ale 
snad není. Výsledkem je, že na stránkách města 
si budete moci snadno najít, kdo z nás pro co 
jak hlasoval. Ona to je totiž jen část celého za-
koupeného balíku, který nám nabízí i lepší mož-
nost, jak se dostat k materiálům v elektronické 
podobě, jak si do nich vpisovat poznámky, které 
ostatní nevidí (pokud jim neprozradíme své 
heslo) a vůbec by to mělo zpřehlednit materiály 
rady a zastupitelstva nejen funkcionářům, ale i 
všem ostatním.

Ovšem smysl největší to bude mít v 
okamžiku, kdy se začnou šetřit naše lesy a za-
stupitelé (nejspíš až po komunálních volbách) 
přestanou dostávat stohy papíru a vše budou 
mít jen elektronicky. Třeba v tabletu. Nevím, 
budu-li zastupitelem, ale přimlouval bych se, 
aby si všichni pěkě koupili tablet za svoje, i když 
je třeba objedná město.

Jiří Brabec
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užitčné informace

Město Kuřim získalo podporu z EU na zkva-
litnění sociálně – právní ochrany dětí

Od 1 .2. 2014 město Kuřim spustilo projekt Podpora standardiza-
ce výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, který má pomoci Od-
boru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim zajistit podmínky práce v 
oblasti péče o děti odpovídající současným standardům. 

Jde především o posílení týmu pracovníků sociálně – právní 
ochrany dětí o dalšího člena, aby měl více prostoru pro individuální práci 
s dětmi a jejich rodinami. 

Sociální pracovnice OSPOD v rámci projektu rovněž absolvují od-
borná školení a budou vyžívat podpory specializovaného poradce. Grant 
pomůže zařídit a vybavit pracoviště nového pracovníka, kontaktní míst-
nost pro práci s klienty a organizačně podpořit zavedení nových standar-
dů práce orgánů sociálně – právní ochrany dětí dle vyhlášky č.473/2012 
Sb., zkvalitnit informování klientů prostřednictvím webových stránek 
města, posílit spolupráci s dalšími organizacemi zapojenými do systému 
péče o ohrožené děti ve spádové oblasti ORP Kuřim pořádáním work-
shopů.

 Celý projekt se bude realizovat do června 2015. Město na něj zís-
kalo dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu téměř 2, 
46 mil. Kč, která plně pokryje jeho náklady. Registrační číslo projektu 
reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00012.

sš

Prodejci tvrdého alkoholu 
mají poslední možnost vyří-
dit si koncesi

Odbor obecního živnostenského úřadu upozorňuje všechny pro-
dejce tvrdého alkoholu, že mají posledních několik dní na vyřízení kon-
cese na jeho prodej. Prodej tvrdého alkoholu je po 17. dubnu 2014 mož-
ný jen s koncesí a prodejci bez koncese nebudou moci podle zákona tvrdý 
alkohol dále prodávat. Vyřízení koncese je bezplatné. 

Od 17. 4. 2014 jsou prodej a výroba tvrdého alkoholu upraveny 
podle zákona jako koncesovaná živnost: „Výroba a úprava kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou 
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů zís-
kaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“,  která je upravena zák. 309/2013 Sb., který novelizoval zák. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s nabytí účinnosti od 17. 10. 
2013.

Prodejci alkoholu (kvasný líh, konzumní líh, lihoviny), kteří hod-
lají i nadále tuto komoditu prodávat, musí požádat o tuto koncesi v čás-
tečném rozsahu: „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, vý-
roba a úprava tvrdého alkoholu je náročnější na doklady i postup v rámci 
udělení koncese. Koncese v částečném rozsahu se týká také prodejců v 
obchodech, restauračních zařízeních i v dopravních prostředcích.

Žádost o koncesi v tomto půlročním období se týká všech pod-
nikatelů, kteří doposud prodávali předmětný alkohol v rámci živnosti 
volné: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona“, obor č. 48 - „Velkoobchod a maloobchod“ nebo v rámci 
živnosti řemeslné „Hostinská činnost“.

Nová koncese nepodléhá správnímu poplatku a nevyžaduje žád-
nou odbornou způsobilost, ani vyjádření Ministerstva zemědělství ani 
schválení provozovny. Podnikatel přijde pouze s občanským průkazem 
a požádá o koncesi, zaměstnanec odboru živnostenského úřadu elektro-
nicky zpracuje žádost, podnikatel ji překontroluje a podepíše. Následovat 
bude správní řízení a vydání rozhodnutí o udělení koncese. Po nabytí 
právní moci rozhodnutí bude podnikateli vydán Výpis ze Živnostenské-
ho rejstříku s novou koncesí a se všemi živnostmi, které podnikatel vlast-
ní, jako průkaz živnostenského oprávnění, kterým se bude v podnikání 
nadále prokazovat.

Kontakty pro vyřízení koncese:
MěÚ Kuřim, Odbor obecní živnostenský úřad, vedoucí odbo-

ru Mgr. Alena Trtílková, tel.: 541 422 348, e-mail: trtilkova@radni-
ce.kurim.cz

Farmářské trhy podruhé a 
ještě lépe

V Kuřimi se v březnu opět konaly Farmářské trhy na náměstí 
Osvobození. Tentokrát přijelo více prodejců než minule a také nabídka 
byla širší a zajímavější. Přijela řada nových prodejců, kteří dosud v Kuřimi 
nebyli.

Nově na trhy přijeli prodávat pekaři z Pekáren Blansko s čerstvým 
pečivem i zákusky, masné výrobky skvělé chuti dovezli Hadač a Zapletal z 
Rosic a Agrodružstvo Brťov-Lipůvka přijelo s nabídkou vynikajících jab-
lek, česneku, máku a brambor. Luštěniny a mošty přivezli ze své ekologic-
ké farmy Pospíšilovi z Holubí Zhoře. Své výrobky představily také dámy 
z kuřimského dámského klubu KuDaK. Sazenice jahod z Otmarova zase 
prodávala rodina Faltusových, kteří pěstují jahodníky z matečnic českého 
původu. Najít jste zde mohli i přírodní kosmetiku pod značkou NaturIn-
ka nebo ručně vyráběnou bižuterii a dřevěné zboží z Ateliéru Mezi kopci. 
Prodejce na stánku s ponožkami lažanské firmy Moraviaplet nám názorně 
předvedl, že zdravotní ponožky vlastní výroby také skutečně nosí. Větši-
na nasmlouvaných a pozvaných prodejců přijela a někteří byli zájmem 
Kuřimanů velmi potěšeni, jiní méně. Naopak někteří pozvaní prodejci 
nepřijeli, to se týká například avízovaných pstruhařů, kteří kvůli velké vy-
tíženosti nedorazí ani příště.  Těšit se ale návštěvníci příštích trhů mohou 
opět na dvě desítky prodejců, mezi nimiž nebudou opět chybět například 
Davídkovo koření a kořenící směsi nebo skvělé koláče paní Pěluchové z 
Kuřimi.

Příští Farmářské trhy se konají v pátek 11. dubna 2014 opět 
od 14 do 18 hodin na náměstí Osvobození v Kuřimi. Případní noví 
zájemci o účast na trzích se mohou hlásit panu Kadlecovi na telefonu 
702024312.

Soňa Šmahelová
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společnost

Mladá zpěvačka zkouší štěs-
tí v pěvecké soutěži

Karmen Sarojanova je sympatická školačka ze ZŠ Jungmannova v 
Kuřimi, která si zkouší plnit svůj sen stát se zpěvačkou. Její zvučný hlas 
jste měli možnost slyšet na zahájení loňského Mikulášského jarmarku.

Karmen je teprve 11 let a už nyní je rozhodnutá, že se stane zpě-
vačkou. Svůj hlas proto více než rok rozvíjí v jedné hudební škole v Brně. 
Podle její maminky však zpívá odmalička. Svoje nadání a chuť zpívat zřej-
mě zdědila právě po ní a často si doma zpívají jen tak samy dvě. Nejob-
líbenější zpěvačkou a vzorem je pro Karmen Beyoncé. S její písní také 
vystupovala na posledním Mikulášském jarmarku.

Na soutěž „Česko zpívá“ se přihlásila, protože soutěž má kategorii 
i pro mladší zpěváky, a Karmen soutěžila v kategorii pro děti ve věku 9 až 
14 let. Pro soutěž si vybrala původní arménskou píseň s názvem Karot, 
což v překladu do češtiny znamená, že se jí po něčem stýská. S touto krás-
nou písničkou pak postoupila v soutěži až do semifinále. Dále v soutěži 
už ji sice porota nevybrala, ale má stále ještě šanci získat cenu veřejnos-
ti při hlasování pomocí SMS zpráv. Soutěž končí už 31. března, ale i na 
poslední chvíli ještě můžete Karmen podpořit, když pošlete SMS ve tva-
ru: CESKOZPIVA 154 na tel. číslo 9033310. O tom, že Karmen můžou 
Kuřimané podpořit, jsme vás informovali už prostřednictvím facebooku 
města, kde měl příspěvek o Karmen velkou sledovanost. Karmen tímto 
také všem, kdo ji podpořili, moc děkuje.

Karmen je benjamínkem rodiny Sarojanů, která se do Kuřimi při-
stěhovala po ničivém zemětřesení v Arménii. Zatímco její dva o dost star-
ší bratři se narodili ještě ve staré vlasti, Karmen už přišla na svět v České 
republice. Její krásné a neobvyklé jméno také souvisí s pohnutým osudem 
rodiny. Karmen se jmenuje podle dávné přítelkyně její maminky. Po země-
třesení osud obě nejlepší přítelkyně rozdělil a zatímco Sarojanovi našli nový 
domov u nás, matčina přítelkyně s rodinou žije ve Spojených státech. 

Postup do semifinále soutěže „Česko zpívá“ Karmen hodně po-
vzbudil a v účasti na pěveckých a talentových soutěžích hodlá pokračo-
vat. Jakmile doroste do potřebného věku, chtěla by se přihlásit do „Česko 
hledá SuperStar“ a „Česko Slovensko má talent“.  Přejeme jí hodně štěstí, 
a aby jí to pořád tak pěkně zpívalo.

sš

Přátelé Zeleného Vendolí
Na svém březnovém jednání schválilo zastupitelstvo příspěvek z 

fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro záchrannou stanici 
volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Byl jsem při tom nachytán na švest-
kách, že jako člen výboru, který příspěvek projednal si nepamatuji zásad-
ní informace. Takže zde jsou.

Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí působí té-
měř 30 let a sídlí v obci Vendolí, okres Svitavy. Od roku 2001 jsou členy 
ČSOP a vstoupili do Národní sítě stanic.Josef Zelený jako muž v čele uvá-
dí: „Území které pokrýváme je Polička, Litomyšl, Lanškroun, Moravská 
Třebová, Česká Třebová, Bystřice nad Pernštejnem, Svitavy, Tišnov, Blan-
sko, Kuřim a jejich pověřené obce. Z živočichů se k nám v jarním období 
dostávají nejvíce mláďata různých ptáků, ale i savci a bohužel nejčastější 
úrazy jsou dravci a jejich spálení na drátech vysokého napětí. Vyjíždíme 
každý den, samozřejmě se to liší ročním obdobím. Několikrát se jednalo o 
netopýra rezavého, je to také častý problém, zvláště v tomto období.!

Zajímalo nás i, zda opravdu zachránili nějaká zvířátka na Kuři-
msku. „Zjara bylo z obce Knínice a Čebín přijato několik mláďat zajíce 
polního. Přímo Kuřim - to bylo několik ježků a dokonce i slepá mláďata 
a jako perlička i slepé mládě vydry říční. Dále jsme vyprošťovali divokou 
kachnu se zlomeným křídlem z jímky u obce Hvozdec.“

Zelené Vendolí plánuje zřídit záchytné místo u pana Jandy v Kní-
nicích., jeho pracovníci jsou ochotni přijet na školy na besedu a nebízejí 
školám i možnost naplánovat si návštěvu přímo ve Vendolí (třeba v rám-
ci školního výletu)a navštívit okruh se zvířaty s přednáškou .Tam se děti 
doví, jak a proč vznikají úrazy zvířat, jak jim pomoci a naopak kde nechat 
zvíře v klidu.

Nu a dodejme webový kontakt: http://www.zelenevendoli.cz/
Jiří Brabec
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ekonomika domácností

Pro obyvatele i firmy je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské 
firmě neplatí za zprostředkování aukce nic ani město. Aukční poplatek za-
platí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.

Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické aukce na energie 
zapojit, je třeba:

- aby podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato 
smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.

- aby pořadatelské firmě předali kopii smlouvy se stávajícím doda-
vatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně všech přidaných dodatků, a 
dále kopii ročního vyúčtování energií. U firem, které mají vysoké napětí, 
je navíc třeba dodat odběrový diagram.

-znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě (spojovací 
číslo SIPO, bankovní účet, apod.)

Kontaktní místo bude otevřeno v prostorách Městského úřadu 
Kuřim, III. Patro, Velká zasedací místnost, Jungmannova 968/75, Kuřim 
ve dnech 7. 4., 9. 4., 14. 4. a 16. 4., tedy pondělky a středy vždy od 15:00 
do 18:00 hodin.

Elektronická aukce se bude konat na konci května 2014.
V průběhu června 2014 se budou na stejném místě podepisovat 

smlouvy s novým, vítězným dodavatelem. 
Pro ty, kteří budou mít zájem o podrobnější informace, je připra-

veno informativní setkání se zástupci společnosti eCENTRE ve středu 2. 
dubna 2014 od 18:00 hodin v Kulturním domě.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Ing. Martin Kutnohorský
Tel: 602 133 028, 603 164 099
Email: martin.kutnohorsky@ecentre.cz

Elektronické aukce v Kuřimi 
budou mít druhé kolo

(pokr. ze str. 1)

děti

Vítání nově narozených dětí
(pokr. ze str. 1)
Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet za-

slání pozvánky s konkrétními údaji. 
Mgr. Lenka Krejčová

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
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děti

Pátek 11. 4. 10:00, Solná jeskyně Kuřim
Cvičení a dýchání 

v solné jeskyni pro těhotné
45 minut v solné jeskyni strávíte s porodní asistentkou, která vás 

naučí efektivnímu dýchání při porodu. Cena 150 kč. Přihlásit se můžete 
na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. 4. 11:00, Solná jeskyně Kuřim
Zpíváme a hrajeme si s kojenci 

v solné jeskyni. 
Cena 150 kč. Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, tele-

fonicky 605 552 959

Úterý 8. 4. 9:00, Kuřim Podlesí
Cvičeníčko pro miminka od 4 týdnů
S porodní asistentkou. Pozorování a podporování přirozeného 

psychomotorického vývoje. Vyhřátá místost s pěnovým kobercem pro 
pohyb bez plen. Pro dobrý spánek a pohodu rodičů i miminek.

KURZ: 8 lekcí
DÉLKA: 90 minut
CENA: 720 Kč

Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Úterý 8. 4., 17:00 – 19:00 Kuřim Podlesí
Kurz pro těhotné se cvičením

Tříměsíční kurz 1x za 14 dní vás připraví na porod a péči o dítě. 
Obsahuje 9 dvouhodinových lekcí. Cena 2200 Kč.

Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 
552 959 www.porodniasistentka.info

placená inzerce
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pozvánky

Placená inzerce
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velikonoce
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historie - náš seriál

Řemeslníci v panství Kuřim
Toto číslo Zlobice přináší další díl seriálu o historii řemeslných dílen a 

řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od sedmnáctého století do 
první poloviny století dvacátého. Tento seriál je připraven z materiálu výstavy 
Zaniklá řemesla v Kuřimi, která proběhla na zámku v rámci Medových dní 
2013. Tato zastavení v minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat naši his-
torii, ale přinést zajímavé poodhalení bohatého života našich předků. Proto 
budeme rádi, když budete na dané téma reagovat, doplníte jména a osobnos-
ti z Vaší rodinné historie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které budou pak 
uchovány v el. podobě v městském archivu. Po historii kuřimského pivovaru a 
cihelnách pokračujeme o historii ševců, tkalců a krejčích.

Ševci
Švec sedí na cestě,
šije boty nevěstě.
Kladívečkem poklepává,
píchne dratvu vytáhne…

Ševcovské řemeslo se na Moravě provozovalo už od středověku. 
Novotníci, novětáci, či nováci vyráběli obuv novou. Refleři, reflíři nebo 
také prťáci či vetešníci spravovali obuv obnošenou. Ševci vyráběli obuv 
ze všech možných kůží kromě koňské. Nejvíce pracovali z hovězin a te-
letin, ale i ze skopovin. Obuv však byla až do začátku strojové výroby 
spíše luxusním zbožím, i zámožní kuřimští sedláci mívali parádní holínky 
v domě pouze jedny, a tak nejstarší syn musel počkat, dokud se otec ne-
vrátil z ranní bohoslužby, aby si je vzal a šel na „hrubou“. Ševci šili škorně, 
střevíce, postoly, krpce, škrabaly, selské krabatiny atd.  Vlastní ševcovská 
rukodělná „fortelná“ - náročná, mistrovská práce - spočívala v braní míry, 
úpravy kopyta a střihu, vykrojení svršků a podešví, spojení svršků a pode-
šví, cídění obuvi a dotváření do konečné podoby. 

Víme, že v Kuřimi žil v druhé polovině 17. st švec Kašpar, protože 
se dochoval účet o prodeji kůží z velkostatku Kuřim právě jemu.  Také 
známe jméno ševce z přelomu 18./19. st., mistra ševcovského Václava 
Crháka, kterému bylo v roce 1802 prodáno za 100 zl. a roční činže 2 zl. 
stavební místo v Kuřimi. Další jména ševců známe z úmrtní kuřimské ma-
triky první poloviny 19. st: Matouš Panovský z č. p. 99, František Pauser 
z č. p. 130, František Oehl z č. p. 106. Kromě  již  jmenovaného Václava 
Crháka byl ševcem i jeho otec Josef, Jan Šváb bydlel a pracoval v domě č. 
114, Josef Brandejský st. a Josef Brandejský ml., kteří se 3x v Kuřimi stěho-
vali, Prokop Brtílek (později jméno uváděno jako Trtílek), František Hala 
z č. p. 88, Šebestián Hořil z č. p. 120, Josef Peter č. p.28 , Klement Studený 
z č. p. 141, František Böhm z č. p. 150 a Josef Štěpánek – obuvnický učeň 
z č. p. 36 –  (zemřel ve věku 14 let).1944 ul Tišnovská s obchodem Baťa v pozadí, Hedvika Jurková, sva-

tební den (provdaná Quittová), zapůjčila p. Souralová

Obuv na Tišnovské v roce 1976, archiv Kuřim

Prodejna Baťa na Tišnovské kolem let 1935-1937,zapůjčila p. Pro-
cházková

Proměna švece, přes Baťu na Jas v roce 1955, zapůjčila p. Souralová
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Možná si ještě někdo z Kuřimi vzpomene na opravnu obuvi „u 
Pařízků“. Tam pracoval Alois Kohoutek, vyučený švec, který se narodil 
16. 6.1908. Tuto opravnu obuvi si vybudoval před rokem 1933. Dalšími 
ševci byl pan Pokorný, který měl svou dílnu v místech kotelny na sídlišti 
Loučky, dále pan Studený, Havel, Havránek, Nečas, Popek, František Fil-
ka, František Fikejs, Jakub Němec, Alois Svitil, Antonín Vlk a František 
Vitula.

švec Antonín Vlk za 1. světové války , zapůjčila p. Dundáčková

Tkalci
Já jsem tkadlec od Nymburka,
soukám nitě jako strunka.
Utkám plátno tenký,
hezkým holkám na sukénky.

Třemi základními druhy plátna, která se v Kuřimi vyráběla, bylo 
plátno lněné, konopné a koudelné, přičemž dle kvality se plátno dále dě-
lilo na jemné, střední a hrubé. 

Všechny druhy pláten na kuřimském panství vyráběli tkalci, od 
nichž vrchnost následně plátna vykupovala nebo přijímala místo dluž-
ných částek. Výjimečně bylo panstvím kupováno plátno také od Židů 
z Boskovic či odjinud. Je na místě připomenout, že výroba plátna pro-
bíhala většinou v zimním období, podíleli se na ní muži i ženy, zatímco 
děti pomáhaly s předením příze. Lněné plátno se od 17. století používalo 
na zhotovení svrchních šatů, šátků a prádla, sloužilo však také na výrobu 
pytlů či plachet na formanské povozy. Na kuřimském panství dostávaly 
lněné plátno hlavně šafářky z jednotlivých dvorů, aby si z něj mohly ušít 
šaty. Lněné plátno se však ve dvorech používalo také k výrobě mléčných 
produktů, zejména sýrů. Několikrát však bylo toto plátno vydáno také 
do palírny, kde se používalo k cezení břečky (to byla vykvašená masa z 
pomletého či rozmačkaného ovoce, která se následně pálila na lihovinu). 
I konopné plátno se vykupovalo především od kuřimských tkalců, ale ke 
slovu přišli i tkalci z Nové Vsi, Deblína, Lažánek, Lelekovic či dalších ves-
nic panství. 

Konopná plátna dostávaly šafářky v hospodářských dvorech, šily se 
z nich košile, polštáře, pytlíky, cíchy, pod kterými spávala čeleď. Konopné 
plátno se také užívalo jako podklad pod sedla. V neposlední řadě se do něj 
také balily sýry. Koudelné plátno se přitom používalo k výrobě žoků na 
vlnu (na zhotovení jednoho žoku bylo potřebných až 10 loktů plátna), na 
pytle na obilí, chmel, plachty na trávu (na 1 plachtu byly potřebné 3 lokty 
plátna). V mlýnech se koudelné plátno připevňovalo k moučné truhle a 
rybáři používali koudelné plachty k lovení ryb. Sedláři s tímto plátnem 
podšívali chomouty a v palírně se používalo toto plátno k obtáčení trubek 
a chlazení kotlů. 

Podle kuřimských úmrtních matrik lze dohledat, že tkalcem v prv-
ní polovině 19. st byl František Urbánek  z č. p. 110, František a Tomáš 
Bělohradové  a Ignác Hauptman z č.p. 146, Jakub Bučan z č.p. 134, Jan 
Mraz  z č.p. 141, Jan Kouta z domu č. 31 a Bartoloměj Slavíček,  tkadlec 
z Boskovic, který bydlel a pracoval v domě č. p. 59 (zemřel už ve věku 28 
let). Toto řemeslo se ale se zavedením manufakturní výroby textilu ztra-
tilo z domácí řemeslné tradice do konce 19. století. resp.  začátku století 
dvacátého. 

Krejčí
Krejčí, krejčí, krejčí,
ještě jednou krejčí,
zlámal si jehličku,
a to tu nejtenčí

Krejčí se živil šitím a opravami oděvů (ženská forma je krejčová). 
Je též velmi rozšířeným českým příjmením. Samotné slovo krejčí je odvo-
zeno od „krájení“ (sukna, plátna). Samozřejmě největšího rozkvětu svého 
řemesla se dočkali městští krejčí, kteří  se s příchodem módních trendů 
začali rozdělovat podle náplně své práce. A tak v Praze, koncem 16. století 
můžeme potkat krejčího hacníka (kalhotář), pláštníka, kabátníka, kytléře 
(šili volné sukně z hrubé látky), župičáře (šili spodní sukně), ornátníka, 
měšečníka, váčkaře a toboláře. Mezi krejčími ovšem nebyli jen poctivci. 
Těm, kteří ostatním řemeslo kazili a na něm se přiživovali, ačkoliv větši-
nou nebyli ani vyučení, se říkalo stolíři (možná proto, že z cizího stolu 
jedli). Většinou se jednalo o námezdní řemeslníky, kteří putovali krajem a 
nechali se najímat na práci po hospodách a domech. Našli bychom mezi 
nimi zchudlé mistry, nedoučené tovaryše a třeba i ty, kteří neměli na ná-
kladnou vstupní svačinu pro pány cechmistry a tak nebyli do cechu přija-
ti. Představitelé krejčovského společenství proti nim pochopitelně brojili 
a leckde je nechávali i zavírat do šatlavy. Takové tresty vysvětlovali tím, že 
stolíři kazí dobrou pověst cechu. Nepracují a vlastně ani nemohou praco-
vat kvalitně, nemají dostatek potřebných nástrojů a dobrého materiálu. 

obuvnictví Fr. Filky, archiv Kuřim
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V Kuřimi toto řemeslo bylo hojně zastoupeno.  Jen v první polovi-
ně 19.st. najdeme podle úmrtních kuřimských matrik 22 krejčích:
Václav Skala – krejčí – č. 23 – r.  1801 – 1805 † (zemřel ve věku 48 let)
Jiří Vich – krejčí – č. 119 – r. 1804 (zemřel ve věku 27 let)
Josef Olešovský – krejčí – č. 15, č. 132 – r. 1804 - 1806
Matěj Hluska – krejčí – č. 96, č. 147, č. 167, č. 136, č. 48, č. 69 – r. 1802 

- 1838
Libor Tureček – krejčí – č. 110, č. 85, č. 155, č. 23, č. 1, č. 76 – r. 1807 – 

1822 † (zemřel ve věku 44 let)
Jan Žďárský – krejčovský mistr – č. 119 – r. 1808 - 1843
Matěj Luska – krejčí – č. 158 – r. 1810
Martin Odehnal – krejčí – č. 111, č. 87 – r. 1810 – 1827
Václav Kelik – krejčí – č. 113 – r. 1810
Václav Vich – krejčí – č. 119 nebo č. 19 (možná jen písař buď vynechal 

číslici) – r. 1814 – 1816 † (zemřel ve věku 65 let)
Josef Holešovský – krejčí – č. 132 – r. 1816
Vincenc Böhm – krejčí – č. 151, č. 150 – r. 1819 – 1848 † (zemřel ve věku 

56 let)
Jan Studený – krejčí – č. 155 – r. 1824 - 1826
Jan Kolář – krejčí – č. 92 – r. 1825 – 1828
Matouš Horák – krejčí – č. 164 – r. 1825 † (zemřel ve věku 24 let)
Fabian Pauser – krejčí – č. 120 – r. 1827 † (zemřel ve věku 28 let)
Jiří Závodník – krejčovský tovaryš – č. 111 – r. 1827 † (zemřel ve věku 

39 let)
František Stollhaus – krejčovský tovaryš – č. 107 – r. 1833 † (zemřel ve 

věku 32 let)
František Horák – krejčí – č. 24 – r. 1835
Tomáš Tříska – krejčí – č. 124 – r. 1839 † (zemřel ve věku 48 let)
Alois Žaloudek – krejčovský mistr – č. 137, č. 138 – r. 1836 - 1844
Kašpar Popek – krejčovský mistr – č. 161 – r. 1848

Ze začátku dvacátého století do 50. let v Kuřimi pracovali ještě tito 
krejčí: 
Malášek – krejčí v ulici Úvoz č.p. 618
Vlček František – krejčí, Podhoří č.p. 140
Toman  Otto, Toman Jakub – Otto krejčí vyučený ve Vídni, ul. Husova 

č.p. 278
Pavlík Miroslav – šil vojenské čepice, ul. Husova č.p. 321
Vlk Augustin, Vlk Valentýn – krejčí, ul. Legionářská č.p. 490, dílna v ulici 

Jiráskova 
Matěja Antonín- krejčí, ul. Legionářská č.p. 311
Elger Emil – krejčí, ul. Legionářská č.p. 299
Hladík Jan – dámský krejčí, ul. Brněnská č.p. 168
Sedláček Emil – kalhotář, ul. Brněnská č.p. 449
Vermouzek Linhard–krejčí, ul. Farského č.p. 333

Jitka Sikorová
(pokračování příště)

Kuřimská švadlena, archiv Kuřimi

pozvánka



ročník 21, číslo 4/ duben     ZLOBICE   13

Placená inzerce



14      ZLOBICE ročník 21, číslo 4/ duben

Život se zvířaty pozvánka

Nemoci víček u psů
V dnešním článku se zaměříme na nemoci 

víček. Jedná se o entropium (vtočení) a ektropium 
(vytočení, vychlípení) víček. O ektropiu až příště. 

Entropium je stav, kdy jsou oční víčka vtoče-
na dovnitř, a srst se dostává do kontaktu s rohovkou. 
Dochází tím k dráždění oka. Je to celkem běžný pro-
blém na očích a může se objevit hned po narození, 
nebo v průběhu života zvířete. Častěji postihuje dol-
ní víčka. U vrozeného entropia se problém objeví v 
průběhu několika měsíců po narození. Vyskytuje se 
u nejrůznějších plemen psů, velmi často jsou to Chow Chow, anglický 
buldok, irský setr, labradorský retrívr, bernardýn, Shar- pei, zlatý retrívr, 
německá doga a Chesapeake Bay retriever. Entropium se může vyvinout i 
v pozdějším věku přidruženě k jiným změnám kolem očí. Může např. na-
stat, když se oko samo přesune zpět do očnice, nebo když se oko zmenší 
po těžkém úrazu nebo infekci. Občas se entropium vyvine jako důsledek 
ztráty normální neurologické funkce víček.

Klinické příznaky entropia jsou slzení, mžourání, tření očí a výtok 
z očí.

Pro diagnostiku entropia je nutno provést důkladné oční vyšetře-
ní. Poloha víček se hodnotí před i po aplikaci lokální znecitlivující lát-
ky. Je také nutno pečlivě vyšetřit okraje víček, které může odhalit i jiné 
problémy, jako např. abnormálně umístěné řasy. Pro vyloučení porušení 
rohovky se používá fluoresceinový test, kdy se poškozené části rohovky 
zbarví fluoresceinem dozelena. 

Neexistuje žádná léčebná terapie k odstranění entropia, pouze chi-
rurgická korekce. Je důležité zhodnotit závažnost stavu, plemeno a věk 
zvířete, před zvolením vhodné chirurgické techniky.

V některých případech jsou nutné, hlavně u štěňat, zvolit pouze 
dočasná opatření, jako např. u plemene shar-pei, kdy z důvodu růstu 
zvířete, se umísťují stehy na postižených očních víčkách, které vytáhnou 
oční víčka směrem ven. Místo šití mohou být použit kožní svorky. Další 
chirurgické řešení spočívá v odstranění kůže z víčka. To umožňuje trvalej-
ší odstranění entropia. Cílem operace je vrátit víčko do normální polohy 
a zamezit tak dráždění chlupy na rohovce.

Domácí péče spojená s entropiem obvykle zahrnuje podávání léků 
pro léčbu rohovkového vředu. Po chirurgické korekci víček je psovi ob-
vykle nasazen tzv. „alžbětinský límec“, aby se zabránilo tření očí. Tento 
límec by měl mít pes nasazen po celou dobu hojení víček. Mohou být 
předepsána lokání (místní) i celková antibiotika a léky od bolesti. Stehy 
jsou odstraněny za 10 až 14 dnů. V případě poškození rohovky je nutno 
provést léčbu rohovkového vředu, což může znamenat i další chirurgický 
zásah do oka (přešití třetího víčka přes rohovku oka). 

Entropium je považováno za dědičné onemocnění. Doporučuje se 
proto, aby psi s entropiem nebyli zařazování do chovu. To může snížit 
výskyt tohoto onemocnění v rámci plemene.

Zdroj: www.petplace.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

Hledáme
Číšníka nebo Servírku

 Klub Pohoda
Kuřim, Nam. Osvobození 902

tel.606 437 425
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duben 2014

Úterý 1. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Úterý 1. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Koncert k jubileím Ulrychovců i jejich kapel. Vyprodáno.

Pátek 4. dubna 13:00-18:00 a sobota 5. dubna 9:00-12:00, velký sál KD

Jarní burza dětského oblečení
Sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy. Pořádají KuřiMaTa. Příjem zboží čt. 17:00-19:00 pá. 12:00-
12:45

Pátek 4. dubna 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Velké jarní korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné 
korálky nebo  náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému 
rokajlu? Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 4. dubna, Club Escape, zámek Kuřim
Drum and bass Pprskh, Johnyx, Eski

Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou dokáže předat na publi-
kum. Eski a Johnyx - zástupci blanenské Basstronic Control crew / sound systemu, která za svoji poměrně krátkou roční 
existenci stihla uspořádat na dvě desítky parties v Blansku a okolí. Pochlubit se mohou vystupováním s českými dnb 
legendami jako Pixie, No Money nebo x.morph či spolupořádáním parties s reggae legendami dr. karym, cocomanem 
a w23. Oba se prezentují především tvrdší dnb, od jump-upu a deepu až k neurofunku, občas proložené tekkem nebo 
crossbreedem. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@
clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 5. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain 
Morgan + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 7. dubna 18:00, Městská knihovna
Drahé kameny

Přírodní drahé kameny doprovázejí lidstvo od nepaměti, okouzlují člověka nejen svou mimořádnou krásou a výjimeč-
ností, ale také byly a stále jsou považovány za symboly bohatství a moci. Přednáška Moravského zemského muzea vás 
provede vybranými drahými kameny - od největších diamantů, přes český granát až po zajímavé kameny nacházející se 
v širším okolí Kuřimi. Dozvíte se nejen o vzniku drahých kamenů, jejich nalezištích, oceňování, ale i o způsobu jejich 
zpracování a využití např. ve šperkařství. Přednášku povede Mgr. Šárka Koníčková z Moravského zemského muzea. 
Přijďte se inspirovat před známou mineralogickou výstavou pořádanou v Tišnově. Vstup volný.

Středa 9. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Jarní koncert ZUŠ Kuřim

Spojený s plenární schůzí KP ZUŠ. Hrají rodinné týmy. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert populární hudby ZUŠ Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Zajatci mlhy - filmový klub
Poručík Anochin se v zimě roku 1944 zotavuje po těžkém zranění. Sžíraný nenávistí k nepříteli touží po návratu na fron-
tu. Je však se skupinou německých zajatců odvelen do odlehlé vsi Polumgla, kde má zajistit výstavbu translační věže a 
zároveň i stravu a přístřeší pro svěřené zajatce. Ve vsi narazí na neochotu a nenávist. Časem však ženy, jejichž muži jsou na 
frontě, nepohrdnou výpomocí v domě či doprovodem na lov medvědů. Teď už sytí, teple oblečení a respektovaní zajatci 
vztyčují v zasněžené tajze dřevěnou věž. Hrany kon�iktu se uhlazují, soužití lidí v oboustranné nouzi nabývá humánních 
dimenzí. Ve společném úsilí o přežití si sotva uvědomují, jak krutý režim rozhoduje o jejich osudech. Drama / Válečný, 
Rusko / Německo, 2005, 100 min, Režie: Arťom Antonov. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 11. dubna 10:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim
Cvičení a dýchání v solné jeskyni pro těhotné

45 minut v solné jeskyni strávíte s porodní asistentkou, která vás naučí efektivnímu dýchání při porodu. Cena 150 Kč.  
Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. dubna 11:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim
Zpíváme a hrajeme si s kojenci v solné jeskyni 
Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. dubna 14:00 – 18:00, náměstí Osvobození

Farmářské trhy
Pátek 11. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 

Mix&Oldies Party Rotone
Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Becherovka 
Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Výstava

Sobota 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Saturday for house music DJ Dazy

Celou akcí Vás bude provázet DJ Dazy s příjemnou houseovou muzikou. Čekejte pohodovou akci. Becherovka Lemond 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 14. dubna 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Divadlo Tetiny

Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Pátek 18. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Rock a alternativní muzika DJ Flash

Tento večer zabrousíme do různých forem rockové muziky a nehlédneme též do vod alternativní muziky. To vše bude 
mít pod palcem DJ Flash. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za 29 Kč. 
Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 23. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Nejlepší sportovec století  - filmový klub

V roce 2000 se scházejí odborníci, aby zvolili nizozemského sportovce století. Sake Wiarda jmenuje sportovce jménem 
Taeke Jongsma, kterého nikdo z přítomných nezná a který prý vynikl v nezvyklém sportu – sezení na kůlu. Vypráví 
jeho příběh... Taeke je synem chudého venkovana a v lidovém sportu, oblíbeném v jeho rodném Frísku, hledá odstup 
od neutěšené skutečnosti. I do navenek idylického světa jeho dětství ve 30. letech a mládí ve 40. letech proniká realita 
nezaměstnanosti a války. Zkouška trpělivosti a rovnováhy, v níž se v průběhu času naučil s přehledem porážet své sou-
peře, se pro Taekeho stává osudem. Nachází smysl života v poklidném sledování klidné vodní hladiny obklopující jeho 
kůl, tahu ptáků, proměn počasí i ročních dob... V okamžiku, kdy jde o něžný cit k půvabné Tjitske a nenávist k bohaté-
mu konkurentovi v lásce Rintjemu, se však Taeke musí rozhodnout, zda zůstane jen pouhým pasivním pozorovatelem 
světa... Poetická tragikomedie o jednom lidském osudu přerůstá v originální úvahu debutujícího režiséra. Komedie / 
Drama / Sportovní, Nizozemsko / Německo / Švédsko, 2006, 100 min. Režie: Mischa Alexander. Vstup studenti 40 
Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 25. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro kuřimské mateřské školy

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Pátek 25. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Video Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč 
+ dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Drink 
Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 28. dubna 18:00, Městská knihovna
Kostnice sv. Jakuba

Pokračování velmi úspěšné přednášky Brněnské podzemí. Jedná se o druhou největší kostnici v Evropě.  Hřbitov u 
kostela sv. Jakuba existoval již na počátku 13. století. Stejně jako další městské hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, které 
bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita brzo přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný 
systém pohřbívání: po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl pohřben 
další zemřelý. Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních objektů – osárií neboli kostnic. O tom 
jak byla kostnice otevřena, renovována a co zajímavého při této práci zažil, bude vyprávět Ing. Aleš Svoboda. Vstup 
volný.

Úterý 29. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Milokraj
Společný projekt zpěvačky Marty Töpferové a kontrabasisty Tomáše Lišky vychází z inspirací moravskou lidovou hud-
bou a je zařaditelný do kategorií world music, jazzu, popu pro dospělé. V mezinárodní kapele skvělých muzikantů jsou 
Petr Dorůžka (kytara), Stano Palúch (housle) a Marcel Comendant (cimbál). Vstupné 150 Kč.  Mimořádný hudební 
zážitek je rozloučením s velkým sálem KD před rekonstrukcí. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim pro sezónu 
2013-2014.

Do 25. dubna, Městská knihovna 

Jaro se blíží
Jarně lazená prodejní výstavy výrobků Jitky Růžičkové z Lelekovic. Výtvarnice se již 10 let zabývá tvorbou z keramiky, 
textilu, smaltováním a nově také prací se sklem. Keramice se věnuje kromě vlastní tvorby také na kroužcích s dětmi a do-
spělými. V posledních dvou letech zaměřuje svou pozornost na výrobu předmětů z nízkotavitelného skla a dichroického 
skla, které je díky několika vrstvám kovů velice efektní svými metalickými odlesky.  Na výstavě je možné si  prohlédnout 
či zakoupit některé z těchto prací. Vstup volný v půjčovní době knihovny od 17. března do 25. dubna 2014. 

Od 28. dubna, Městská knihovna

Duha v srdci
Katka Kopečková po mnoha životních zkušenostech začala pracovat na pročišťování vztahů a svojí Duší vnímá energie 
lidí a okolí. Nejdříve začala malovat čakry a vztahy. Obrázky na výstavě jsou zaměřeny na vnitřní soulad, harmonii ve 
vztahu, vyvážení ženské i mužské harmonie, lásku, souznění, pokoru, spojení s Duší. Do obrázku je vkládána silná léčivá 
energie, proto je obrázek léčivý. Postavte se před obrázek a pozorujte své pocity, jak na Vás působí? Vybírejte intuitivně 
prostě, který Vám padne do oka… Vstup volný v půjčovní době knihovny od 28. dubna do 28. května 2014

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 8. dubna Opatex, čt. 10. 4. Baumatex, st. 16. 4. Trojan (boty), pá 18. 4. 
KrachkoTex, út. 22. 4. Etcimex, pá 25. 4. Horáček. 
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. 

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.



ročník 21, číslo 4/ duben     ZLOBICE   17

duben 2014

Úterý 1. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Úterý 1. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Koncert k jubileím Ulrychovců i jejich kapel. Vyprodáno.

Pátek 4. dubna 13:00-18:00 a sobota 5. dubna 9:00-12:00, velký sál KD

Jarní burza dětského oblečení
Sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy. Pořádají KuřiMaTa. Příjem zboží čt. 17:00-19:00 pá. 12:00-
12:45

Pátek 4. dubna 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Velké jarní korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné 
korálky nebo  náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému 
rokajlu? Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 4. dubna, Club Escape, zámek Kuřim
Drum and bass Pprskh, Johnyx, Eski

Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou dokáže předat na publi-
kum. Eski a Johnyx - zástupci blanenské Basstronic Control crew / sound systemu, která za svoji poměrně krátkou roční 
existenci stihla uspořádat na dvě desítky parties v Blansku a okolí. Pochlubit se mohou vystupováním s českými dnb 
legendami jako Pixie, No Money nebo x.morph či spolupořádáním parties s reggae legendami dr. karym, cocomanem 
a w23. Oba se prezentují především tvrdší dnb, od jump-upu a deepu až k neurofunku, občas proložené tekkem nebo 
crossbreedem. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@
clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 5. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain 
Morgan + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 7. dubna 18:00, Městská knihovna
Drahé kameny

Přírodní drahé kameny doprovázejí lidstvo od nepaměti, okouzlují člověka nejen svou mimořádnou krásou a výjimeč-
ností, ale také byly a stále jsou považovány za symboly bohatství a moci. Přednáška Moravského zemského muzea vás 
provede vybranými drahými kameny - od největších diamantů, přes český granát až po zajímavé kameny nacházející se 
v širším okolí Kuřimi. Dozvíte se nejen o vzniku drahých kamenů, jejich nalezištích, oceňování, ale i o způsobu jejich 
zpracování a využití např. ve šperkařství. Přednášku povede Mgr. Šárka Koníčková z Moravského zemského muzea. 
Přijďte se inspirovat před známou mineralogickou výstavou pořádanou v Tišnově. Vstup volný.

Středa 9. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Jarní koncert ZUŠ Kuřim

Spojený s plenární schůzí KP ZUŠ. Hrají rodinné týmy. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert populární hudby ZUŠ Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Zajatci mlhy - filmový klub
Poručík Anochin se v zimě roku 1944 zotavuje po těžkém zranění. Sžíraný nenávistí k nepříteli touží po návratu na fron-
tu. Je však se skupinou německých zajatců odvelen do odlehlé vsi Polumgla, kde má zajistit výstavbu translační věže a 
zároveň i stravu a přístřeší pro svěřené zajatce. Ve vsi narazí na neochotu a nenávist. Časem však ženy, jejichž muži jsou na 
frontě, nepohrdnou výpomocí v domě či doprovodem na lov medvědů. Teď už sytí, teple oblečení a respektovaní zajatci 
vztyčují v zasněžené tajze dřevěnou věž. Hrany kon�iktu se uhlazují, soužití lidí v oboustranné nouzi nabývá humánních 
dimenzí. Ve společném úsilí o přežití si sotva uvědomují, jak krutý režim rozhoduje o jejich osudech. Drama / Válečný, 
Rusko / Německo, 2005, 100 min, Režie: Arťom Antonov. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 11. dubna 10:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim
Cvičení a dýchání v solné jeskyni pro těhotné

45 minut v solné jeskyni strávíte s porodní asistentkou, která vás naučí efektivnímu dýchání při porodu. Cena 150 Kč.  
Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. dubna 11:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim
Zpíváme a hrajeme si s kojenci v solné jeskyni 
Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. dubna 14:00 – 18:00, náměstí Osvobození

Farmářské trhy
Pátek 11. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 

Mix&Oldies Party Rotone
Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Becherovka 
Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Výstava

Sobota 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Saturday for house music DJ Dazy

Celou akcí Vás bude provázet DJ Dazy s příjemnou houseovou muzikou. Čekejte pohodovou akci. Becherovka Lemond 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 14. dubna 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Divadlo Tetiny

Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Pátek 18. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Rock a alternativní muzika DJ Flash

Tento večer zabrousíme do různých forem rockové muziky a nehlédneme též do vod alternativní muziky. To vše bude 
mít pod palcem DJ Flash. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za 29 Kč. 
Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 23. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Nejlepší sportovec století  - filmový klub

V roce 2000 se scházejí odborníci, aby zvolili nizozemského sportovce století. Sake Wiarda jmenuje sportovce jménem 
Taeke Jongsma, kterého nikdo z přítomných nezná a který prý vynikl v nezvyklém sportu – sezení na kůlu. Vypráví 
jeho příběh... Taeke je synem chudého venkovana a v lidovém sportu, oblíbeném v jeho rodném Frísku, hledá odstup 
od neutěšené skutečnosti. I do navenek idylického světa jeho dětství ve 30. letech a mládí ve 40. letech proniká realita 
nezaměstnanosti a války. Zkouška trpělivosti a rovnováhy, v níž se v průběhu času naučil s přehledem porážet své sou-
peře, se pro Taekeho stává osudem. Nachází smysl života v poklidném sledování klidné vodní hladiny obklopující jeho 
kůl, tahu ptáků, proměn počasí i ročních dob... V okamžiku, kdy jde o něžný cit k půvabné Tjitske a nenávist k bohaté-
mu konkurentovi v lásce Rintjemu, se však Taeke musí rozhodnout, zda zůstane jen pouhým pasivním pozorovatelem 
světa... Poetická tragikomedie o jednom lidském osudu přerůstá v originální úvahu debutujícího režiséra. Komedie / 
Drama / Sportovní, Nizozemsko / Německo / Švédsko, 2006, 100 min. Režie: Mischa Alexander. Vstup studenti 40 
Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 25. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro kuřimské mateřské školy

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Pátek 25. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Video Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč 
+ dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Drink 
Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 28. dubna 18:00, Městská knihovna
Kostnice sv. Jakuba

Pokračování velmi úspěšné přednášky Brněnské podzemí. Jedná se o druhou největší kostnici v Evropě.  Hřbitov u 
kostela sv. Jakuba existoval již na počátku 13. století. Stejně jako další městské hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, které 
bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita brzo přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný 
systém pohřbívání: po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl pohřben 
další zemřelý. Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních objektů – osárií neboli kostnic. O tom 
jak byla kostnice otevřena, renovována a co zajímavého při této práci zažil, bude vyprávět Ing. Aleš Svoboda. Vstup 
volný.

Úterý 29. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Milokraj
Společný projekt zpěvačky Marty Töpferové a kontrabasisty Tomáše Lišky vychází z inspirací moravskou lidovou hud-
bou a je zařaditelný do kategorií world music, jazzu, popu pro dospělé. V mezinárodní kapele skvělých muzikantů jsou 
Petr Dorůžka (kytara), Stano Palúch (housle) a Marcel Comendant (cimbál). Vstupné 150 Kč.  Mimořádný hudební 
zážitek je rozloučením s velkým sálem KD před rekonstrukcí. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim pro sezónu 
2013-2014.

Do 25. dubna, Městská knihovna 

Jaro se blíží
Jarně lazená prodejní výstavy výrobků Jitky Růžičkové z Lelekovic. Výtvarnice se již 10 let zabývá tvorbou z keramiky, 
textilu, smaltováním a nově také prací se sklem. Keramice se věnuje kromě vlastní tvorby také na kroužcích s dětmi a do-
spělými. V posledních dvou letech zaměřuje svou pozornost na výrobu předmětů z nízkotavitelného skla a dichroického 
skla, které je díky několika vrstvám kovů velice efektní svými metalickými odlesky.  Na výstavě je možné si  prohlédnout 
či zakoupit některé z těchto prací. Vstup volný v půjčovní době knihovny od 17. března do 25. dubna 2014. 

Od 28. dubna, Městská knihovna

Duha v srdci
Katka Kopečková po mnoha životních zkušenostech začala pracovat na pročišťování vztahů a svojí Duší vnímá energie 
lidí a okolí. Nejdříve začala malovat čakry a vztahy. Obrázky na výstavě jsou zaměřeny na vnitřní soulad, harmonii ve 
vztahu, vyvážení ženské i mužské harmonie, lásku, souznění, pokoru, spojení s Duší. Do obrázku je vkládána silná léčivá 
energie, proto je obrázek léčivý. Postavte se před obrázek a pozorujte své pocity, jak na Vás působí? Vybírejte intuitivně 
prostě, který Vám padne do oka… Vstup volný v půjčovní době knihovny od 28. dubna do 28. května 2014

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 8. dubna Opatex, čt. 10. 4. Baumatex, st. 16. 4. Trojan (boty), pá 18. 4. 
KrachkoTex, út. 22. 4. Etcimex, pá 25. 4. Horáček. 
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. 

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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KuřimataKultura

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 10. 4. 19:00 
Zajatci mlhy 

Drama o nenávisti, lásce, 
odpuštění a absurditě války.

Poručík Anochin se v 
zimě roku 1944 zotavuje po 
těžkém zranění. Sžíraný nená-
vistí k nepříteli touží po návratu 
na frontu. Je však se skupinou 
německých zajatců odvelen do 
odlehlé vsi Polumgla, kde má 
zajistit výstavbu translační věže 
a zároveň i stravu a přístřeší pro 
svěřené zajatce. Ve vsi narazí na 
neochotu a nenávist. Časem však 
ženy, jejichž muži jsou na frontě, 
nepohrdnou výpomocí v domě 
či doprovodem na lov medvě-
dů. Teď už sytí, teple oblečení a 
respektovaní zajatci vztyčují v 
zasněžené tajze dřevěnou věž. 
Hrany konfliktu se uhlazují, soužití lidí v oboustranné nouzi nabývá hu-
mánních dimenzí. Ve společném úsilí o přežití si sotva uvědomují, jak 
krutý režim rozhoduje o jejich osudech. 

Milostný příběh ruské ženy a německého vojáka během druhé 
světové války se v ruské kinematografii objevuje vůbec poprvé. Film je 
podobenstvím o tom, co lidi odděluje a co je naopak spojuje navzdory 
historickým událostem a osobním tragédiím. „Tento film není tolik o vál-
ce, jako o lidských vztazích“, říká režisér Arťom Antonov.

Drama / Válečný, Rusko / Německo, 2005, 100 min. Režie: Arťom 
Antonov. 

čtvrtek 24. 4. 19:00 
Nejlepší sportovec století

V roce 2000 se scházejí odborníci, 
aby zvolili nizozemského sportovce století. 
Sake Wiarda jmenuje sportovce jménem 
Taeke Jongsma, kterého nikdo z přítom-
ných nezná a který prý vynikl v nezvyklém 
sportu – sezení na kůlu. Vypráví jeho pří-
běh... Taeke je synem chudého venkovana 
a v lidovém sportu, oblíbeném v jeho rod-
ném Frísku, hledá odstup od neutěšené 
skutečnosti. I do navenek idylického světa 
jeho dětství ve 30. letech a mládí ve 40. 
letech proniká realita nezaměstnanosti a 
války. Zkouška trpělivosti a rovnováhy, v 
níž se v průběhu času naučil s přehledem 
porážet své soupeře, se pro Taekeho stává 
osudem. Nachází smysl života v poklidném 

sledování klidné vodní hladiny obklopující jeho kůl, tahu ptáků, proměn 
počasí i ročních dob... V okamžiku, kdy jde o něžný cit k půvabné Tjit-
ske a nenávist k bohatému konkurentovi v lásce Rintjemu, se však Taeke 
musí rozhodnout, zda zůstane jen pouhým pasivním pozorovatelem svě-
ta... Poetická tragikomedie o jednom lidském osudu přerůstá v originální 
úvahu debutujícího režiséra. 

Co o filmu píše distributor?: Krátce po skončení MFF Karlovy 
Vary 2006 nám telefonoval Ladislav Smoljak: viděl prý na festivalu skvělý 
film, který bychom měli koupit do distribuce.  Vzápětí ho podpořil i Zde-
něk Svěrák a my jsme hned pochopili, proč se „cimrmanologům“ zalíbil. 
Vychází totiž z roztomile absurdního nápadu:  na holandského sportovce 
století je nominován zcela neznámý muž, který vynikal zvláštním nadá-
ním – uměl sedět na kůlu. 

Komedie / Drama / Sportovní, Nizozemsko / Německo / Švéd-
sko, 2006, 100 min. Režie:  Mischa Alexander. 

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

Upozornění
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Kultura - pozvánka

Milokraj - Loučení s kulťa-
sem

Při sestavování dramaturgie pro tuto sezónu jsem byl veden tím, 
že pokud vše projde jak má (a zatím nikdo oficiálně neřekl, že ne), je to 
vlastně poslední rok v budově kulturního domu Kuřim před tím, než 
bude nejméně na rok zavřen pro velkou rekonstrukci. V září už bychom 
měli vystěhovávat věci a někdy v říjnu přijdou řemeslníci a začne se ku-
řimský kulturní svatostánek přizpůsobovat potřebám 21. století a města 
téměř dvakrát většího, než bylo při jeho výstavbě na konci padesátých let. 
Nemohu tedy na příští sezónu plánovat a domlouvat kulturu do těchto 
prostor, což ovšem neznamená, že z Kuřimi na čas kultura zmizí. Máme 
komorní sál v ZUŠce, kde se daří vážné hudbě, máme zámecké nádvoří, 
kam mnozí z občanů i návštěvníků Kuřimi našli už dávno v létě cestu, a 
máme i další pořadatele, zejména Club Escape a Římskokatolickou far-
nost. A když vše půjde jak má, v září otevřeme nový menší víceúčelový 
sál pod knihovnou. Ten bude určen především pro koncerty menších hu-
debních těles a divadla malých scén. I zde ale mám problém zatím něco 
objednávat, protože sál dosud nestojí a všichni víme, že příliš důvěřovat v 
stavařské termíny je riziko.

Každopádně si užívám loučení s kulturním domem a jsem velmi 
rád, že si toho hojně užívají i návštěvníci. Účast na divadelním představe-
ní Z louže pod okap (Kratina, Tomsa, Dolinová, Homolová) byla velmi 
dobrá, publikum se smálo často a srdečně a ocenilo jistě i některé repliky 
k zamyšlení, herci je po představení pochválili, že vytvořilo výbornou at-
mosféru.

Ještě větší nával bude na Ulrychovcích 1. dubna. Hana Ulrycho-
vá, která už pěkných pár let žije v našem městě, den před tím oslaví 65. 
narozeniny, letos slaví sedmdesátku i Petr, dále slaví společných 50 let ne 
pódiu a 40 let Javorů. Javory Beat, druhá z kapel, která s nimi přijede, má 
pět let. A když si vezmeme, že Kuřim letos slaví 50 let povýšení na město, 
bude to prostě taková všeobecná oslava. Jen tak mimochodem, Ulrychovi 
v Kuřimi hráli i při slavnostním otevíráním bývalého klubu SSM u mos-
tu.

Posledním koncertem pro dospělé v KD Kuřim bude v úterý 29. 
dubna Milokraj. Kdybychom žili v normálním prostředí, kde televize 
informuje o významných tvůrčích počinech, stačila by tato věta. Jenže i 
když odborníci o Milokraji pějí ódy, masmédia si vedou svou. Dovolte 
tedy, abych vás na Milokraj pozval ne jako dramaturg, ale jako hudební 
publicista, který se hudbou a psaní o ní zabývá více než 30 let. 

Milokraj je, když…
Zpěvačka Marta Töpferová, která dlouhodobě žije v New Yorku 

a jejíž jméno je v širších světových kruzích world music pojmem, vydala 
právě před rokem společně s kontrabasistou Tomášem Liškou u Animal 
Music spoluautorský projekt – album MILOKRAJ, jehož realizace se spo-
lu s nimi zúčastnili kytarista David Dorůžka, slovenský houslista Stano 
Palůch a moldavský hráč na cimbál Marcel Comendant. Kromě Marty 
už všichni ostatní protagonisté v Kuřimi úspěšně vystupovali v různých 
projektech (Pacora trio, Druhá tráva, Marek Novotný kvintet). Album 
je složeno ze spoluautorské tvorby obou hlavních protagonistů, jež je in-
spirována především moravskou a českou lidovou hudbou, ale i světem 
jazzu, soudobé hudby, world music a mnoha dalšími vlivy.

Töpferová s Liškou hledají na cestě do Milokraje svou osobní i 
hudební identitu, hledají vysněný domov uvnitř vlastních srdcí. Texty 
skladeb jsou dílem Marty Töpferové, Anny Hodkové, Věry Provazníkové 
a Rity Erben. 

Publicista Petr Dorůžka o dílu řekl: „Jsem velmi rád, že zde vznikl 
projekt, jehož cílem je přinést českou a moravskou hudbu do světového 
kontextu“. Töpferová a Liška spolu

vystupují již přes šest let (Liška doprovázel Töpferovou na jejích 
koncertech, ona na oplátku účinkuje na jeho debutovém a oceňovaném 
projektu Invisible World); po mnohých turné a inspirujících hudebních 
výměnách vytvořili v MILOKRAJI projekt, který čerpá z hudby jejich 
kořenů a posouvá ji do nových barev a významů; hudba je nová a přesto 
zachycuje ducha a hloubku tradice; v aranžích a interpretaci je současně 
vytvořen prostor pro uplatnění bohatých zkušeností všech zúčastněných 
hudebníků.

Koncert je zařazen jako závěrečná lahůdka do abonentních kon-
certů Spolku přátel hudby Kuřim v této sezóně. Takže první stovku divá-
ků a posluchačů máme jistou. Všichni ostatní si mohou koupit vstupenku 
v kanceláři Společenského centra Kulturní dům za příznivou cenu 150 
Kč. A věřte, že půjde opravdu o hudební lahůdku. Navíc není servírována 
příliš často. Muzikanti mají všichni spoustu dalších aktivit, takže kuřim-
ské vystoupení je součástí zatím jediné letošní týdenní šňůry po České 
republice.

Milokraj byl nominován na cenu Anděl v kategorii world music a 
v celosvětové hitparádě World music, kde hlasuje padesát předních od-
borníků, se v lednu 2014 prokousal na šesté místo. Znáte to rčení: Kdo 
zaváhá… Tentokrát je naléhavější tím, že je to pravděpodobně poslední 
příležitost užít si sálu v KD v jeho dosavadní podobě.

Jiří Brabec
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placená inzerce

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

Pronajmu byt 1+1 v Kuři-
mi, ihned do 30.6.2015, cena 7000 
Kč včetně inkasa, možná dohoda. 
Tel.: 721 739 100

Pronajmu od 1. 5. 2014 v 
Kuřimi, na Nádražní ulici velký byt 
1+1. Tel.: 732 559 448,        e-mail: 
hanakova@bkom.cz

Pronajmu garáž v Zahradní 
ulici. Tel.: 733 160 155

Koupím byt 1+1 cca 40m2, 
dobrý stav, koupelna se sprchovým 
koutem, nejlépe přízemí nebo je nut-
ně v domě výtah (jsem hůře pohybli-
vá osoba). Lokalita Kuřim, popřípa-
dě okolí. Tel.: 702 687 870

Koupím menší rodinný 
domek v Kuřimi nebo v blízkém 
okolí. Opravy mi nevadí, spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 773 568 
099

Koupím menší zahradu v 
Kuřimi. Tel.: 732 462 242

V lokalitě Kuřimi a okolí do 
15 km koupím rodinný dům, může 
být i před rekonstrukcí. Financo-
vání zajištěno. Tel.: 702 307 561

Koupím zahradu nejraději v 
osobním vlastnictví v Kuřimi a okolí. 
Platím hotově. Tel.: 777 773 618

Soukromá výuka ANGLIČ-
TINY s rodilým mluvčím. Kuřim a 
okolí. Obchodní AJ, konverzace, 
technická AJ apod. Individuální 
přístup a přátelské jednání. Tel.: 
606 182 480

Prodám 4ks málo jetých 
letních pneumatik /výška dezénu 
6mm/ BARUM Brilantus 82T, 3 ks, 
rozměr 175/70/R13, namontovány 
na disku, 1 ks volně. Cena celkem 
1.500Kč. Tel.: 721 229 200

Prodám zelák s víkem bílý 
35l málo používaný. Dále prodám 
nové plastové okno jednokřídlé 
120 x 120 cm levé – levně. Dále 
prodám novou kovovou červenou 
dvoupatrovou postel šířka 80 cm 

občanská inzerce - zdarma

i jednotlivě – levně. Dále prodám 
dámské kolo „Eska“ zachovalé, 
málo používané – levně. Dále pro-
dám nový plech na pečení s plas-
tovým víkem – nevhodný dárek – 
levně. Tel.: 739 353 807 (večer)

Přenechám za symbolickou 
cenu nástěnný plynový radiátor s od-
vodem do komína (na chatu či cha-
lupu). Dále přenechám za symbolic-
kou cenu brzdové třmeny (nové) na 
LADU. Tel.: 732 462 242

Koupím zachovalou kuchyň 
MOKKA nebo jen horní skříňky. 
Tel. 606 723 622

Nabízím výuku a doučování 
francouzského jazyka pro začáteční-
ky až středně pokročilé,pro děti,stu-
denty i dospělé. V případě Vašeho 
zájmu napište mail. Email: feora@
seznam.cz 

Pronájmu garáž u rybníka 
za 700,- bez elektřiny. Tel.: 733 
315 507

Pronajmu dlouhodobě od 1. 
5. 2014 velký byt 1+1 v Kuřimi na 
Nádražní ulici. Mobil: 732 559 448, 
email: hanakova@bkom.cz

Prodám  používanou  ple-
chovou  popelnici za 400,- Kč a 
rudl k odvozu popelnice za 400,- 
Kč. Tel. 739593437.

Koupím garáž v Kuřimi. Tel.: 
606 437 425

Nabízím pronájem garáže 
s elektřinou, ulice U Vlečky – ne-
daleko sběrného dvora. Volná od 
dubna 2014. Tel.: 732 607 052.

jaro je tady
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 07/2014 ze dne 27. 2. 2014
87/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o předání věcného daru do tom-

boly XIX. reprezentačního plesu města Kuřimi s Centrem technic-
kých služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189, se sídlem Jungmannova 
968/75, Kuřim. Termín plnění: 28. 2. 2014 (KÚ)

88/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderování 
XIX. reprezentačního plesu města Kuřimi s Michalem Chylíkem, 
Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 28. 2. 2014 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 08/2014 ze dne 5. 3. 2014

89/2014 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 26. 2. 2014. Ter-
mín plnění: 5. 3. 2014 (KÚ)

90/2014 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3501 v k. 
ú. Kuřim, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za 
nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok po dobu realizace stavby „Rekon-
strukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“. Termín plnění: 
31. 3. 2014 (OMP)

91/2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1207/1 umístěný ve II. nadzemním podlaží bytové-
ho domu č. p. 1206, 1207 postaveného na pozemku p. č. 4296 v 
ul. Na Loučkách, Kuřim, manž. Tomáši a Haně Gavandovým, oba 
trvale bytem Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/
m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

92/2014 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. 1206/7 ve výši xxxxx Kč manželům Dušanovi a 
Ivetě Didykovým, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 15. 3. 
2014 (OMP)

93/2014 RM uděluje souhlas Karlu Dosoudilovi, trvale bytem Kuřim, s 
podnájmem části nebytového prostoru v objektu kulturního domu 
na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 o výměře 40 
m2 (vše dle nájemní smlouvy č. 298/2002) na dobu určitou od 
1. 4. 2014 do 31. 12. 2016. Podnájemcem se stane Marek Sattler, 
trvale bytem 625 00 Brno – Starý Lískovec, a schvaluje dodatek 1 k 
nájemní smlouvě č. 298/2002 ze dne 4. 4. 2003, jehož předmětem 
je vložení inflační doložky. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

94/2014 RM schvaluje hranici 6 bodů pro umístění v Pořadníku žadatelů 
o pronájem obecního bytu s účinností od 5. 3. 2014. Termín plně-
ní: 5. 3. 2014 (OMP)

95/2014 RM schvaluje pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu 
dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

96/2014 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru o výměře 
10,40 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 
postavené na pozemku p. č. 1808 o výměře 1189 m2 – zast. plocha, 
obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, paní Michaele Bartuňkové, trvale 
bytem Kuřim, IČ 72512954, ve smyslu čl. 4 bodu 4.2. a) nájemní 
smlouvy č. 2013/O/0127 ze dne 5. 11. 2013. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

97/2014 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru o výměře 
25 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 po-
stavené na pozemku p. č. 1808 o výměře 1189 m2 – zast. plocha, 

obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, paní Aleně Bartáková, trvale by-
tem Jelínkových 1600, Kuřim, IČ 01340361, ve smyslu čl. 4 bodu 
4.2.a) nájemní smlouvy č. 2013/O/0025 ze dne 26. 3. 2013. Výpo-
vědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

98/2014 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – obřadní 
síň – umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 posta-
vené na pozemku p. č. 1808 o výměře 1189 m2 – zast. plocha, obč. 
vybavenost, vše k. ú. Kuřim, sdružení K dur, se sídlem Tyršova 81, 
Kuřim, IČ 26563223, ve smyslu čl. 9 bodu 9.2. nájemní smlouvy č. 
2013/O/0009 ze dne 31. 1. 2013. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

99/2014 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – herny – 
umístěného v budově č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 1808 o 
výměře 1189 m2 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, 
panu Davidovi Hedbávnému, trvale bytem Kuřim, IČ 74323806, 
ve smyslu čl. III. bodu 1. smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
168/2002 ze dne 19. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Výpověd-
ní lhůta činí šest měsíců. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

100/2014 RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1811 k. ú. 
Kuřim o výměře 30 m2 v zahradě KD Kuřim, přiléhající ke zdi a 
zadnímu vchodu do objektu KD, který slouží jako přístup do pro-
najatých nebytových prostor (dle nájemní smlouvy č. 168/2002), 
panu Davidovi Hedbávnému, trvale bytem Kuřim, IČ 74323806, 
ve smyslu čl. 2. bodu 2.a) smlouvy o nájmu č. 134/2003 ze dne 
9. 10. 2003 ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

101/2014 RM schvaluje výpověď nájmu dvoukřídlé brány pronajaté za 
účelem umístění reklamního panelu, panu Davidovi Hedbávné-
mu, trvale bytem Kuřim, IČ 74323806, ve smyslu čl. 3. bodu 3.2.a) 
nájemní smlouvy č. 202/2005 ze dne 19. 7. 2005 ve znění dodatku 
č. 1. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Termín plnění: 31. 1. 2015 
(OMP)

102/2014 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – vinárny 
ATELIER – umístěného v budově č. p. 902 postavené na pozemku 
p. č. 1808 o výměře 1189 m2 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše 
k. ú. Kuřim, společnosti AT-PLAY s.r.o., se sídlem Nádražní 192, 
Kuřim, IČ 27688194, ve smyslu čl. III. smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor č. 33/2001 ze dne 19. 2. 2001 ve znění dodatku č. 1 a 
č. 2. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. Termín plnění: 31. 1. 2015 
(OMP)

103/2014 RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1809 k. ú. 
Kuřim o výměře 34 m2 – letní zahrádka u provozovny vinárny 
ATELIER, společnosti AT-PLAY s.r.o., se sídlem Nádražní 192, 
Kuřim, IČ 27688194, ve smyslu čl. III. bodu 2.a) smlouvy o nájmu 
č. 206/2001 ze dne 27. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

104/2014 RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1809 k. 
ú. Kuřim o výměře 9 m2 – prodejní stánek tabáku a tisku, paní 
Daně Kalové, trvale bytem Kuřim, IČ 15536998, ve smyslu čl. III. 
smlouvy o pronájmu č. 392/2000 ze dne 3. 1. 2001. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

105/2014 RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1811 k. ú. Ku-
řim o výměře 122 m2 – prodejní stánek textilu, elektroniky, obuvi, 
galanterie a hraček, paní Cuong Tran Thi, trvale bytem Brno, IČ 
68017821, ve smyslu čl. III. smlouvy o pronájmu č. 394/2000 ze 
dne 3. 1. 2001 ve znění dodatku č. 1. Výpovědní lhůta činí tři měsí-
ce. Termín plnění: 31. 1. 2015 (OMP)

106/2014 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

107/2014 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 
29/2004 se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se 
sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, jehož předmětem je pro-
dloužení nájmu kabelových rozvodů do 30. 9. 2014. Termín plně-
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ní: 31. 3. 2014 (OMP)
108/2014 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21/68 

– 3/12 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 
70994234, jehož předmětem je navýšení ceny za odvádění povr-
chových vod o DPH. Termín plnění: 30. 3. 2014 (OI)

109/2014 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchod-
ní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budě-
jovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozem-
ku parc. č. 2086/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

110/2014 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 
Kč poskytovateli sociální služby Asociaci pomáhající lidem s autis-
mem APLA-JM o. s., IČ 26589907, se sídlem Fügnerova 30, 613 
00 Brno. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OSVP)

111/2014 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném zně-
ní, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města 
Kuřimi č. 05/2014 ze dne 5. 2. 2014 konkursní komisi k provedení 
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitel-
ky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace ve složení:

 Mgr. Ing. Drago Sukalovský - předseda komise, zástupce zřizovate-
le

 pan Jiří Filip Koláček, MBA - člen komise, zástupce zřizovatele
 Mgr. Růžena Jonášová - členka komise, zástupce odboru školství 

KrÚ Jihomoravského kraje
 PhDr. Irena Borkovcová - členka komise, zástupce České školní 

inspekce, Jihomoravský inspektorát
 Mgr. Libuše Pouzová - členka komise, odborník v oblasti státní 

správy, organizace a řízení ve školství
 paní Alena Brázdová - členka komise, zástupce pedagogických pra-

covníků základní školy.
 Termín plnění: 31. 5. 2014 (KÚ)
112/2014 RM pověřuje Mgr. Hanu Němcovou funkcí tajemníka výše 

jmenované konkursní komise, která organizačně a administrativně 
zabezpečí jednání konkursní komise. Tajemník konkursní komi-
se ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, není 
členem konkursní komise. Termín plnění: 31. 5. 2014 (KÚ)

113/2014 RM schvaluje rozbor hospodaření a účetní závěrku Centra so-
ciálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2013. Termín 
plnění: 5. 3. 2014 (CSSK)

114/2014 RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2013 do rezervního 
fondu organizace v částce 395.808,38 Kč. Termín plnění: 5. 3. 
2014 (CSSK)

115/2014 RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim 
na rok 2014. Termín plnění: 5. 3. 2014 (CSSK)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 09/2014 ze dne 11. 3. 2014
116/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stav-

bu prodloužení propustku na pozemku parc. č. 2617 v k. ú. Kuřim 
k akci „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru 
Brno - Kuřim) mezi městem Kuřim a Povodím Moravy. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (OI)

117/2014 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v 
roce 2014“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 10. schůze Rady města Kuřimi 

konané 20. 3. 2014
118/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a proto-

kolu o jednání hodnotící komise na zhotovitele „Revitalizace toku 
a nivy Lučního potoka, I. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 
49975358, za celkovou cenu 1.178.700 Kč včetně DPH. Termín 
plnění: 30. 4. 2014 (OŽP)

119/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a pro-
tokolu o jednání hodnotící komise na zhotovitele „Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358, za celkovou cenu 280.427,27 Kč 
včetně DPH. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP)

120/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/
D/0063 uzavřenou se společností Projekce zahradní, krajinná a 
GIS s.r.o., nově se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, na technický 
dozor pro akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. Termín plnění: 30. 
4. 2014 (OŽP)

121/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení autor-
ského dozoru na akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ za celkovou 
částku 18.150 Kč včetně DPH od společnosti Atregia s.r.o., Šebrov 
215, 679 22 Šebrov- Kateřina, IČ 02017342. Termín plnění: 30. 
4. 2014 (OŽP)

122/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/
D/0081 uzavřenou s JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 138/4, 602 00 
Brno, IČ 736 12 596, dle přílohy. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP)

Jiří Filip Koláček, MBA   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 02/2014 ze dne 11. 3. 2014
1019/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise 

Ivo Peřinu a Zdeňka Kříže. Termín plnění: 11. 3. 2014 (KÚ)
1020/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jed-

nání ZM Jiřího Brabce a Miluši Mackovou. Termín plnění: 11. 3. 
2014 (KÚ)

1021/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 
Termín plnění: 11. 3. 2014 (KÚ)



24      ZLOBICE ročník 21, číslo 4/ duben

Tip na výlet

1022/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ke 
dni 3. 3. 2014. Termín plnění: 11. 3. 2014 (KÚ)

1023/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1158/2012 ze dne 16. 
10. 2012. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1024/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parc. č. 
2904/38 o výměře 1159 m2 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m2 
vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 86.905,- Kč do vlastnic-
tví Města Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem Kuřim. Nákla-
dy spojené s převodem pozemků uhradí nabyvatel. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OMP)

1025/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1092/2013 ze dne 25. 
06. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1026/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2784/20 
o výměře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, parc. č. 2903/8 
o výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m2, parc. č. 2904/110 
o výměře 1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 1662 m2, parc. č. 
2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m2, 
parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 
m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 197.675,- Kč do 
vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem Kuřim. Ná-
klady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1027/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozem-
ku parc. č. 3002/3 v k. ú. Kuřim za cenu min. 700,- Kč/m2 bez 
DPH ve znění dle přílohy D. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

1028/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej bytové jed-
notky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP 
bytového domu č. p. 906 postaveného na pozemku parc. č. 1701 
vše k. ú. Kuřim na ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené nájem-
cem za cenu min. 960.000 Kč.

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

částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
1029/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace na akci Nástavba sociálního zařízení s TJ Sokol Kuřim, Tyršova 
480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OF)

1030/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskyt-
nutí dotace ve výši 200.000 Kč na sanaci vlhkého zdiva objektu fary 
v Kuřimi, s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, 
664 34 Kuřim, IČ 49461362. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OF)

1031/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
zápůjčky pro Místní akční skupina Brána Brněnska, o. s., Jungmanno-
va 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 22712372, na projekt „Technické škol-
ky“ ve výši 350.000 Kč se změnou. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OI)

1032/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí 
dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
města Kuřimi pro rok 2014 v bodech a částkách podle přílohy. Ter-
mín plnění: 11. 4. 2014 (KÚ)

1033/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru sportovní-
ho č. 1/2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (KÚ)

1034/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru sportovní-
ho č. 2/2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (KÚ)

1035/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 120.000 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, 
Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci čin-
ností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských 
zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. Termín 
plnění: 31. 3. 2014 (KÚ)

1036/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního vý-
boru ze dne 6. 3. 2014. Termín plnění: 11. 3. 2014 (OF)

1037/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpoč-
tu města na rok 2014 se změnami. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OF)

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

Akce na zámku v Lysicích
Od. 20.4. do 21.4. Velikonoční tvůrčí dílna s floristou Petrem 

Zdeňkem Janečkou pod arkádami a na nádvoří zámku. Od 10 do 16 hod. 
Malování velikonočních vajec a vlastnoruční výroba velikonočních deko-
rací, prodej hrnkových rostlin a velikonočních dekorací.

Od 18.4. do 27.4. Jaro na zámku, aneb květiny i z depozitářů – vý-
stava květinových aranžmá v reprezentačních prostorách zámku. 

Doporučené spojení o víkendech: Odjezdy autobusů z Kuřimi žel. 
st. v 9:30 linkou 152 s přestupem v Lipůvce na linku 301, nebo 13:30 lin-
kou 162 s přestupem v Černé Hoře na linku 301. Zpět z Lysic do Kuřimi: 
Linkou 301 v 13:55 s přestupem v Lipůvce na linku 313, nebo 17:15 s pře-
stupem v Černé Hoře na linku 162 do Kuřimi. Jízdné na 5 zón za 42 Kč, 
nebo celodenní mimo zóny 100 a 101 za 150 Kč, které platí pro 2 osoby 
od 15 let + až 3 děti do 15 let.

Miloš Kotek

Placená inzerce
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ZŠ Tyršova

ZUŠ Kuřim

Úspěchy ZUŠ Kuřim v Národ-
ní soutěži
Kytaristé soutěžili v okresní soutěži

Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje svým žákům ke krás-
nému umístění v okresním kole Národní soutěže základních uměleckých 
škol ve hře na kytaru, které proběhlo v pátek 14. března v Základní umě-
lecké škole Kuřim, která byla pořadatelem okresní soutěže (v závorce ka-
tegorie a vyučující, který žáka připravil):

Blechová Kateřina 1. místo s postupem do kraje (0. b Naděžda Cho-
choláčová)

Halouzková Zuzana 2. místo (0. b BcA. Jana Chocholáčová)
Tomášek Martin 2. místo (0. b BcA. Jana Chocholáčová)
Volf Dan 3. místo (0. b Petr Jedlička)
Imrichová Veronika 1. místo s postupem do kraje (0. c Naděžda Cho-

choláčová)
Svobodová Zuzana 2. místo (0. c BcA. Jana Chocholáčová)
Vostrejšová Ivana 2. místo (I. BcA. Jana Chocholáčová)
Vališová Tereza 3. místo (I. Naděžda Chocholáčová)
Strašák Martin 2. místo (II. BcA. Jana Chocholáčová)
Bulgurovská Maria 3. místo (II. BcA. Jana Chocholáčová)
Veselá Eliška Čestné uznání (II. Petr Jedlička)
Votýpka Martin 1. místo s postupem do kraje (III. Naděžda Chocho-

láčová)
Špunar David 2. místo (III. BcA. Jana Chocholáčová)
Václavíková Adéla 1. místo s postupem do kraje (IV. Naděžda Cho-

choláčová)
Badinová Štěpánka 2. místo (IV. Petr Jedlička)
Chladil Tomáš 3.místo (IV. Mgr. Antonín Jarůšek)
Kahleová Simona 3. místo (VI. BcA. Jana Chocholáčová)
Zdráhalová Anna M. 2. místo (VII. Naděžda Chocholáčová)
Kytarové duo: Adéla Václavíková, Martin Votýpka 1. místo s postu-

pem do kraje (I. Naděžda Chocholáčová)

Postupujícím přejeme hodně dalších úspěchů v krajském kole, které se 
koná ve dnech 7. a 8. dubna v ZUŠ Blansko.

Hudebníci ZUŠ Kuřim úspěšní v okresních kolech Národní soutě-
že základních uměleckých škol. Velké blahopřání patří žákům smyčcové-
ho oddělení ZUŠ Kuřim, kteří soutěžili v okresním kole Národní soutěže 
ZUŠ. Soutěž se konala v pátek 7. března v ZUŠ Modřice u Brna. 

Hra na housle (v závorce kategorie a vyučující, který žáka připravil)
Graffová Klára 1. místo s postupem do kraje (I. MgA. Magdalena Gra-

fová)
Graffová Terezie 1. místo s postupem do kraje (I. MgA. Magdalena 

Grafová)
Punčochářová Anna  Čestné uznání (I. MgA. Magdalena Grafová)
Slancová Klára  3. místo (I. MgA. Magdalena Grafová)
Šimonová Amélie 2. místo (I. MgA. Štěpán Graffe)
Vítková Tereza Čestné uznání (I. MgA. Magdalena Grafová)
Sklenářová Petra 2. místo (II. MgA. Štěpán Graffe)
Bártková Kateřina 1. místo s postupem do kraje (III. MgA. Štěpán 

Graffe)
Trnavský Karel 1. místo s postupem do kraje (IV. MgA. Magdalena 

Grafová)
Homolová Tereza 1. místo s postupem do kraje (VI. MgA. Štěpán 

Graffe)
Sklenářová Hana 1. místo s postupem do kraje (VIII. MgA. Štěpán 

Graffe)
Hrbáčková Anna 1. místo s postupem do kraje (IX. MgA. Štěpán Graf-

fe)
Konečný Petr 1. místo s postupem do kraje (IX. MgA. Štěpán Graffe)

Hra na violoncello (v závorce kategorie a vyučující, který žáka při-
pravil)

Prachár Patrik 2. místo (I. MgA. Dagmar Barašová)

Stará Barbora čestné uznání (I. MgA. DagmarBarašová)
Kryštofová Sofie 1. místo s postupem do kraje (IV. MgA. Dagmar Ba-

rašová)
Kytnerová Dorothea čestné uznání (IV. MgA. Dagmar Barašová)
Trnavský Jan 2. místo (IV. MgA. Dagmar Barašová)

Držíme palce našim houslistům a violoncellistům v krajské soutěži, které 
proběhne 27. března v Brně!!

Ředitelství ZUŠ blahopřeje žákům klavírního oddělení, kteří v nabité 
okresní soutěži (5. a 6. března v ZUŠ Střelice) se umístili takto: 

Hra na klavír (v závorce kategorie a vyučující, který žáka připravil):
Kerdová Eliška Čestné uznání (II. MgA. Peter Kučera)
Svoboda Michael 3. místo (III. MgA. Peter Kučera)
Patrik Šudák 1. místo s postupem do kraje (VIII. MgA. Pavel Krato-

chvíl)
Štětková Gabriela Čestné uznání (IX. Iva Hrbáčková)

Srdečně blahopřejeme klavíristovi Patriku Šudákovi k 1. mís-
tu v okresním kole a postupu do krajského kola. To se konalo v pátek 
21. března v Brně.a Patrikův výkon ohodnotila porota velmi vysoko. 
Ve velké konkurenci klavíristů z celé Moravy se umístil na vynikají-
cím 3. místě!!

NCH

Básnění na Tyršovce pokračuje...

Jaro
Nikola Němcová, 6.B

Na jaře vše krásně svítí,
někde už i roste kvítí.
Vylézají zvířátka
jejda, to je pohádka!

Na lavičce u jezera
kouká na mě kos,
má žlutý zobák
a je celý bos.

Veverka tam za ním leze,
jak ten klíček po železe.
Dneska je moc krásný den,
tak šup, jdeme honem ven.

Lesní procházka
Táňa Gřesová, 6. B

Když jdete lesem sám,
můžete se zapřemýšlet,
ujít světa lán.

Můžete se zapřemýšlet,
já, proč, co jsem udělal?
Při tom si hrát na rytíře
a krajinou se prodírat.

Vyčistit si hlavu,
vyjít prostě ven,
popřemýšlet o životě:
Co já vlastně jsem?

Ucítit tu vůni lesa, mechů, hub!
Na nic nemyslet,
sledovat jen křídla much.

Les je krásný,
procházka v něm ještě víc.
Musíte to zažít sami,
nepovím Vám víc.
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Blanenský závod
Na první závody po únorové pauze jsme se vypravili do Blanska. 

Letos se zde konal již 11. ročník závodů pro nejmladší žactvo (10 let a 
mladší), kterého se celkem se zúčastnilo 204 dětí z 18 plaveckých klubů. 
Po mezinárodních závodech Brněnský tučňáček je Blanenský závod zřej-
mě nejlépe obsazený kvalitními plavci. Tentokrát se nám podařilo přivést 
3 medaile, o které se postarali závodníci z nejmladší kategorie - ročníku 
2007.

Zlatou medaili si odvezla Pavlínka Nečasová na trati 25VZ. Druhé 
místo se podařilo vybojovat Amálce Purerové a to na 25Z. Třetí medaili 
si vyplaval Jan Šťastný, když až v závěrečném finiši podlehl Jáchymu Ryšá-
kovi z Boskovic v disciplíně 25P. Všichni si vytvořili nové osobní rekordy 
ve všech disciplínách.

Mezi staršími závodníky se také dařilo všem našim plavcům vý-
razně zlepšovat své osobní rekordy. Jakub Myslivec se poprvé dostal na 
50VZ pod 40 vteřin. Anetě Weinlichové se také povedlo zaplavat velmi 
kvalitní čas 39,8 na trati 50VZ. Nejlepšího umístění dosáhla Aneta na 
50P, kde doplavala těsně za nejlepšími na 5. místě. Markéta Nečasová se 
dokonce zlepšila rovnou o 10 vteřin na náročné trati 100 metrů polohový 
závod. Václav Just si vylepšil svůj nejlepší čas na 50VZ a na trati 50P skon-
čil těsně za svým maximem na pěkném 9. místě vzhledem ke konkurenci, 
která se zde sešla. Posledním reprezentantem ročníku 2004 byl Jan Petrů, 
kterému se podařilo zlepšit osobní rekordy ve všech svých startech.

Především u našich desetiletých plavců byl viditelný výkonnostní 
posun vpřed. Právě oni budou na bazénu v Blansku bojovat na krajském 
přeboru o nominaci na Pohár ČR desetiletých. 

Pavlínka Nečasová na prvním místě v disciplíně 25VZ

Velká cena Hodonína
V sobotu 15. 3. jsme se s naším klubem účastnili tradiční Velké 

ceny Hodonína, šlo již o 19. ročník. Celkem své oddíly reprezentovalo 
zhruba 150 závodníků. Naše výprava čítala 15 dětí a přivezla 17 medailí.

Mezi našimi medailisty zaznamenala největší úspěch Aneta We-
inlichová, která se oproti přihlášeným časům zlepšila na všech tratích. 
Konkrétně v disciplíně 50 P o 1,2 sekundy, na delších distancích jako 
jsou 100PZ a 100VZ se vzhledem ke skutečnosti, že je neplave tak často, 
zlepšila dokonce o výrazných 9,7 respektive 9,3 sekundy. Dalším velice 
úspěšným závodníkem, který si vybojoval medaile, byl Jan Šťastný, jenž si 
vylepšil svá maxima o 0,8 s u disciplíny 25P a 1,5 s na trati 25 VZ. K plac-
kám z drahých kovů přidala vylepšení časů i Tereza Rašková, konkrétně 
na 50P a 100PZ o skvělých 1,1 resp. 25,5 sekundy. Jan Petrů také předve-
dl, že netrénuje zbytečně. Ubral totiž na čase potřebném ke zdolání svých 
tratí 50P a 50Z poctivých 3,4 a 4 sekundy.

Při chvále dosažených výsledků nesmím zapomenout na časy zá-

vodníků: Mašková, P. Nečasová, Švaňhal, Myslivec a Kuklínková. Taktéž 
se dokázali zlepšit minimálně v jedné disciplíně a mnohdy byla tato snaha 
oceněna ziskem medaile.

I když nás na tyto závody oproti minulému roku nejelo mnoho, 
tak družstvo prokázalo dobrou formu a hlavně skvělou efektivitu v zisku 
medailí. 

  Nejmladší kuřimští medailisté na Velké ceně Hodonína

Jarní městský přebor žactva
Za krásného počasí jsme druhý jarní den strávili na bazénu v Brně 

na Lesné. Ač název napovídá, že se závodů budou účastnit pouze brněn-
ské plavecké kluby, tak tomu už několik let není. Závodů se pravidelně 
účastní plavci z Boskovic, Blanska, Hodonína, Znojma i dalších jihomo-
ravských měst. Závody jsme chtěli pojmout spíše tréninkově s tím, že si 
většina našich plavců zkusí pro sebe spíše méně obvyklé disciplíny. Přesto 
jsme chtěli navázat na podzimní přebory, ze kterých jsme si odvezli cel-
kem 7 cenných kovů.

Naši medailovou sbírkou započal Václav Just (2004), když hned 
při svém prvním startu na 50Z uplaval všem svým vrstevníkům a vyhrál 
ve velmi kvalitním čase 0:45,6. Pro Vaška to ovšem nebyla poslední me-
daile ze závodů, přidal ještě další dvě stříbrné na tratích 100P a 50P. Ve 
stejných disciplínách nastoupil Jan Petrů (2004), který se výrazně zlepšil 
ve všech disciplínách a skončil těsně za stupni vítězů na 5. místě.

Ve stejné disciplíně jako Vašek se prosadila i Eliška Konečná 
(2005), která na 50Z získala stříbrnou medaili a následně ji doplnila 
dalším stříbrem na 50M. Mezi žačkami se prosadila Aneta Weinlichová 
(2004) v disciplínách 50P a 200PZ, kde se jí podařilo vybojovat první 
místo. Tereza Rašková (2005) se zlepšila ve všech disciplínách a odmě-
nou jí byla bronzová medaile na 50P. Třetí místo si odvezla ze závodů také 
Kristýna Podlucká (2005) z 50VZ. 

Anička Justová (vpravo) na třetím místě v disciplíně 100 metrů prsa.
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Volejbal

sport

DDM HIPPO Kuřim – volejbal

Krajský přebor žákyň
Šesté kolo Krajský přebor žákyň.

Šesté kolo letošního soutěžního ročníku se konalo v Kuřimi. Do-
mácí žákyně v úvodním zápasu sehrály velmi pohlednou a vyrovnanou 
bitvu s výběrem žákyň Jižní Moravy. Zápas dokázaly dotáhnout do vítěz-
ství hráčky výběru KCMJM. Ve druhém zápase opět kuřimské žákyně bo-
jovaly až do rozhodujícího zkráceného setu. Opět se bohužel z vítězství 
radovaly soupeřky. V posledním utkání již hráčkám chyběly síly, jak fyzic-
ké tak hlavně psychické a podlehly 0:2. V konečném součtu to znamenalo 
sestup do čtvrté výkonnostní skupiny, ale herně jsme rozhodně na turnaji 
nezaostávaly.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kateřina Šplícha-
lová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Lucie Tesařová, Tereza Bělušová, 
Sabina Jelínková, Kateřina Hrdinová.

Sedmé kolo Krajský přebor žákyň.
Také sedmé kolo se hrálo v kuřimské tělocvičně ZŠ Tyršova Ku-

řim. Kuřimské žákyně po celý turnaj podávaly mnohem lepší výkony než 
jejich soupeřky a všechny tři utkání vyhrály bez problémů 2:0. Pro po-
slední kolo tak postoupily zpět do třetí výkonnostní skupiny.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kateřina Šplícha-
lová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Tereza Šancová, Tereza Bělušová, 
Zuzana Rubešová, Katharina Kočí.

Osmé kolo Krajský přebor žákyň.
K poslednímu kolu letošního soutěžního ročníku jely žákyně do 

Znojma Přímětic. Hráčky podaly nejlepší výkon v sezóně a na hřišti si 
skvěle užily svoje poslední zápasy v této věkové kategorii. V konečném 
pořadí nakonec obsadily 1. místo, i když domácímu týmu podlehly nej-
těsnějším rozdílem ve třetím zkráceném setu. Protože to byl poslední 
turnaj, druhou výkonnostní skupinu si tak již nezahrajeme. Sezónu jsme 
zakončily výborně.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kateřina Šplícha-
lová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Tereza Šancová, Tereza Bělušová, 
Katharina Kočí, Kateřina Hrdinová.

Pohár 7. tříd
Páté kolo Pohár 7. tříd

Páté kolo se konalo opět v Brně, účastnily se ho tentokráte jen čtyři 
týmy. Kuřimský tým byl stejně jako v minulém kole seskládán z poloviny 
z hráček příslušné věkové kategorie a z poloviny z mladších perspektiv-
ních hráček přípravky. Zejména na mladších hráčkách bylo vidět, že již 
mají zkušenost z minulého turnaje a vědí do čeho jdou. Tým pracoval 
jako celek velmi dobře, bojoval o každý míč a zkušenější členové přidali 
potřebnou volejbalovost. Nakonec jsme odsadili druhé místo po velmi 
dobrém výkonu.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Katharina Kočí, 
Renata Smíšková, Vít Walsberger, Nina Sedláčková, Eliška Sitová, Lucie 
Šmardová, Jana Bušová, Tereza Kolaříková

Šesté kolo Pohár 7. tříd
Poslední kolo se konalo již tradičně v Brně a tentokráte v plném počtu 

pěti týmů. I kuřimský tým nastoupil v kompletním složení. Předváděná hra 
na hřišti byla velmi dobrá. Turnaj jsme zahájili dvěma výhrami s těžkými sou-
peři. Ve třetím zápase na nás již byla vidět únava z předešlých bojů, i tak jsme 
ještě dokázali soupeře přehrát. V posledním kole jsme již dotáhli zápas pouze 
do remízy 1:1, protože už jsme udělali několik chyb z nepozornosti. I tak jsme 
sezónu zakončili výborně a na posledním turnaji zvítězili.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Katharina Kočí, 
Renata Smíšková, Vít Walsberger, Nina Sedláčková, Veronika Voženílko-
vá, Vendula Dvořáčková, Adriana Filková

Dalším medailistou mezi chlapci byl Jakub Myslivec (2004), které-
mu se podařilo získat stříbrnou medaili na 200PZ, 50VZ a bronzovou na 
200VZ a 100VZ. Těsně za stupni vítězů skončil Tomáš Masaryk (2002) 
ve svém startu na 100P. 

Ovšem největší radost trenérům udělala Anička Justová (2002), 
které se podařilo vybojovat rovnou 3 bronzové medaile ve velmi kvalit-
ních osobních rekordech. 
 

Všichni plavci si zaslouží pochvalu za to, jak se vypořádali s delšími 
tratěmi. Přestože někteří skončili těsně pod stupni vítězů, jejich výkony 
nasvědčují tomu, že již brzy si odvezou ze závodů medaili. Celkem jsme si 
odvezli 16 medailí a tím více než předčili všechna očekávání.

za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček a Jiří Voneš



28      ZLOBICE ročník 21, číslo 4/ duben

sport - atletika

Pozvánka

Kuřimská běžecká liga – Běh 
na Babí lom

Máme za sebou první závod letošního ročníku Kuřimské běžecké 
ligy - Malou cenu Zlobice. Závod je pořádán ve spolupráci s Kuřimským 
Orlem a je i součástí Orelské běžecké ligy. To a k tomu i skvělé jarní poča-
sí, přilákalo do Kuřimi rekordní množství běžců - celkem 132 dospělých 
a 131 dětí!

Díky ideálním podmínkám navíc hodně běžců překonalo traťové 
rekordy, které byly na těchto tratích ustanoveny v loňském roce, kdy jsme 
poprvé začali jako zázemí využívat Orlovnu v Kuřimi. Na trati dospělých 
dlouhé 7,3km dokázal zvítězit domácí Martin Kleibl z Podlesí, který tak 
vyhrál kategorii M40 a porazil všechny mladší soupeře.

Nejstarším účastníkem letošního závodu byl 75letý Jindřich Tomí-
šek z Horních Moštěnic a nejmladším jen dvouletý Jiřík Paus. Běh prostě 
spojuje všechny generace.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Malá cena Zlobice 2014 
Ženy do 34 let: (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Vý-

kon) 1. / 33. 118 Hana Vejrostová Lukovany 1983 0:31:35TR, 2. / 35. 169 
Tereza Procházková Ořechov 1990 0:31:43TR, 3. / 44. 144 Lucie Nedomová 
Lysice 1985 0:33:07TR, 4. / 54. 193 Hana Petrůjová Brno 1984 0:33:52TR, 
5. / 66. 158 Renata Glierová AC Mor. Slávia 1985 0:35:23, …, 10. / 101. 44 
Kateřina Vašíčková Báječné ženy v běhu 1994 0:40:12, …, 13. / 124. 1 Ale-
xandra Tomíšková Kuřim 1982 0:47:36

 Ženy 35 + : (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon), 
1. / 37. 124 Kateřina Doubková AK Perná 1972 0:32:00TR, 2. / 45. 56 Šár-
ka Horáková Sokol Prštice 1977 0:33:11TR, 3. / 51. 152 Lenka Topinková 
AC Mor. Slávia 1976 0:33:37TR, 4. / 81. 52 Anna Vávrová Hrušovany 1972 
0:37:28, 5. / 84. 84 Lucie Novotná Brno 1975 0:37:33, 6. / 92. 60 Petra Korci-
nová Kuřim 1977 0:38:21 7. / 93. 133 Renata Prokešová Báječné ženy v běhu 
1974 0:38:29, …, 14. / 111. 46 Alice Votýpková Kuřim 1971 0:41:56, 18. / 
129. 97 Martina Vacková Báječné ženy v běhu 1975 0:52:10, …

Ženy 45 + : (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon) 
1. / 75. 90 Alena Žákovská Horizont Blansko 1962 0:36:18TR, 2. / 95. 14 
Anna Málková Orel Vyškov 1963 0:38:46TR, 3. / 99. 3 Lenka Slabáková AK 
Olymp Brno & Orel Židenice 1966 0:39:52TR, 4. / 106. 31 Dana Dočkalo-
vá Javorníky 1965 0:41:21TR, 5. / 112. 38 Zdenka Klimešová Kuřim 1963 
0:43:27TR, 6. / 114. 64 Simona Nečasová Kuřim 1969 0:43:34TR, 7. / 116. 
51 Romana Machotová Kuřim 1969 0:43:49TR, …

Muži do 39 let: (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Vý-
kon) 1. / 2. 189 Tomáš Večeřa BCK Relax Olešnice 1989 0:26:00TR, 2. / 3. 
85 Ondřej Rosa VSK Uni Brno a Orel Židenice 1988 0:26:16TR, 3. / 4. 159 
Michal Glier AC Mor. Slávia 1982 0:26:22TR, 4. / 5. 69 Martin Moravec Orel 
Orlice 1984 0:26:33TR, 5. / 7. 24 Adam Dvořáček Track & Field Brno 1996 
0:28:08TR, 6. / 9. 91 Ondřej Nováček Orel Kuřim 1997 0:29:02TR, …, 27. 
/ 57. 95 Tomáš Votýpka AK Kuřim 1998 0:34:23, …, 31. / 65. 181 Petr Škrob 
Kuřim 1975 0:35:16, 32. / 68. 112 Metoděj Polášek Kuřim 1980 0:35:50, …, 
37. / 89. 114 Zdeněk Hurt Kuřim 1976 0:38:07…

 Muži 40 + : (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Vý-
kon) 1. / 1. 127 Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 1973 0:25:47TR, 2. / 6. 170 
Martin Pohanka AC Track & Field Brno 1973 0:26:59TR, 3. / 8. 171 Marek 
Polák Brno 1973 0:28:14TR, 4. / 17. 57 Jan Macura Horizont Blansko 1972 
0:29:51TR, 5. / 23. 65 Jiří Zachař Orel Vysoké Mýto 1972 0:30:27, …, 7. / 
27. 172 Libor Konečný Kuřim 1971 0:31:12, …, 21. / 74. 130 Karel Dočkal 
TJ Slovan Podlesí 1971 0:36:15, …, 24. / 94. 7 Martin Jaskulka Kuřim 1968 
0:38:42…

 Muži 50 +: (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon) 
1. / 12. 177 Petr Orlich Fort SMC Ústí nad Orlicí 1961 0:29:24TR, 2. / 24. 
125 František Kolínek AK Perná 1956 0:30:34TR, 3. / 26. 160 Jaroslav Scher-
rer Orel Moravské Budějovice 1960 0:30:58TR, 4. / 43. 161 Antonín Smolík 
Hrušovany u Brna 1963 0:32:56TR, 5. / 47. 61 Martin Skyba fit-online.cz 
& Orel Židenice 1962 0:33:16TR, 6. / 49. 143 Luboš Prudek Kuřim 1961 
0:33:27TR,…9. / 79. 58 Libor Novotný Kuřim 1961 0:36:44, 13. / 107. 168 
Lubomír Liška Kuřim 1955 0:41:29, …

 Muži 60 + : (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon) 
1. / 58. 157 Jiří Brtník Orel Ochoz 1952 0:34:30TR, 2. / 60. 154 Aleš Stráník 
Blansko 1950 0:34:56TR, 3. / 72. 196 Bohuslav Čáp Orel Hradec Králové 

Barevný minivolejbal
Páté kolo barevného minivolejbalu

Páté kolo se konalo v Brně a bylo pro všech pět barevných kate-
gorii. Na turnaji se představilo 12 týmů DDM HIPPO Kuřim. Zástupce 
jsme měli ve všech barevných kategoriích. Při zápasech Kuřimáků je vidět 
nasazení a bojovnost. Všichni se snaží něco vymyslet a soupeře překvapit. 
V konečném pořadí jsme se několikrát umístili na stupních vítězů a jed-
nou i na tom nejvyšším. 

Na turnaji v modré kategorii za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Markéta Drápalová, Adéla Steinhauserová, Michala Vintrová

Na turnaji v zelené kategorii za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Lucie Šmardová, Jana Bušová, Amálie Svobodová, Eliška Klíčová, Adéla 
Bělušová, Veronika Košťálová, Anežka Mauerová, Irena Kahleová, Petra 
Kalábová

Na turnaji v červené kategorii za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Tereza Kolaříková, Martina Konečná

Na turnaji v oranžové kategorii za DDM HIPPO Kuřim nastou-
pili: Kryštof Svoboda, Anna Walsbergerová, Tereza Šmardová, Ludmila 
Richterová, Johana Bělušová, Klára Kolaříková

Na turnaji v žlutá kategorii za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Ka-
rolína Jízdná, Amélie Šimonová, Natálie Košťálová, Adélka Škarohlídová, 
Samuel Drešer, Ondřej Steinhauser, Petr Klíč, David Walsberger.

MŠ

12.dubna 2014

Kuřimský aprílový pochod
Salon AHAU za podpory města Kuřim pořádá 3.ročník KAPu-

Kuřimského aprílového pochodu. Připraveny pro Vás jsou dvě trasy, 7 
a 20km, opékání špekáčků (v ceně startovného), hry pro děti, za které 
dostanou sladké odměny a diplom pro každého. Start proběhne od 9 do 
11hodin u Salonu AHAU na Legionářské 194 (naproti poště), Cíl do 
18hodiny tamtéž. Velice se na Vás těšíme, Váš KAP-team! :-) 

https://sites.google.com/site/kurimkap/
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sport

1951 0:36:11TR, 4. / 78. 162 Jiří Boháč Brno 1954 0:36:32, 5. / 113. 153 
Pavel Sedláček Orel Starý Lískovec 1953 0:43:28, …

Muži 70 + : (Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon) 
1. / 83. 164 Jan Haberland Sokol Brno 1942 0:37:32TR, 2. / 98. 197 Václav 
Maixner Tišnov 1941 0:39:02TR, 3. / 108. 63 Jiří Marek Orel Vysoké Mýto 
1943 0:41:34TRm 4. / 115. 151 Jindřich Tomíšek Orel Horní Moštěnice 
1939 0:43:45TR, 5. / 130. 67 Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 0:55:01

 Malá cena Zlobice - dívky 0-7 let 2014 (Poř. St.č. Závodník Klub/
Město Ročník Výkon) 1. 62 Lucie Daněčková ŠAK Židlochovice 2007 
0:00:24, 2. 15 Hana Rohovská Orel Silůvky 2008 0:00:27, 3. 171 Barbo-
ra Polášková Kuřim 2009 0:00:28, 4. 21 Zdislava Tichá Orel Obřany 2009 
0:00:30, 5. 180 Vendula Gracerová Orel Jiříkovice 2009 0:00:31, …, 13. 72 
Julinka Rosendorfová Orel Kuřim 2009 0:00:37, …, 22. 84 Klára Nováčková 
Orel Kuřim 2011 0:00:49

 Malá cena Zlobice - chlapci 0-7 let 2014 (Poř. St.č. Závodník Klub/
Město Ročník Výkon) 1. 50 Oliver Vincenec Orel Vyškov 2007 0:00:23, 2. 
101 Marek Mlynář Orel Dolní Dobrouč 2007 0:00:24, 3. 59 Tomáš Horák 
Sokol Prštice 2008 0:00:25, 4. 182 Vojtěch Buchta Orel Jiříkovice 2007 
0:00:26, 5. 51 Jakub Duda Orel Vyškov 2007 0:00:26, …, 11. 82 Karel No-
váček Orel Kuřim 2008 0:00:31, …, 13. 68 Jakub Císař Orel Kuřim 2008 
0:00:32, …, 19. 66 Dominik Císař Orel Kuřim 2011 0:00:37, …

Malá cena Zlobice - dívky 8-9 let 2014: (Poř. St.č. Závodník Klub/
Město Ročník Výkon) 1. 93 Eliška Konečná AK Kuřim 2005 0:00:38, 2. 57 
Karolína Lužová Orel Žatčany 2005 0:00:40, 3. 183 Iva Tauberová Orel Kře-
novice 2005 0:00:41, 4. 86 Kristýna Podlucká AK Kuřim 2005 0:00:42. 5. 60 
Nikola Horáková Sokol Prštice 2006 0:00:43, …

 Malá cena Zlobice - chlapci 8-9 let 2014 (Poř. St.č. Závodník Klub/
Město Ročník Výkon) 1. 169 Kryštof Vintera AHA Vyškov 2005 0:00:37, 2. 
54 Petr Koudelka Orel Žatčany 2005 0:00:38, 3. 168 Václav Hamšík ŠAK 
Židlochovice 2005 0:00:39, 4. 188 Patrik Navrátil Chudčice 2005 0:00:40, 5. 
9 Šimon Indruch Orel Vyškov 2006 0:00:41, …, 

 Malá cena Zlobice - dívky 10-11 let 2014: (Poř. St.č. Závodník Klub/
Město Ročník Výkon) 1. 36 Hana Marciánová VSK Brno 2003 0:01:29, 2. 64 
Pavla Štoudková ZŠ Doubravice 2003 0:01:30, 3. 131 Barbora Alexová Sokol 
Bílovice nad Svitavou 2004 0:01:33, 4. 7 Barbora Svobodová VSK Brno 2004 
0:01:36, 5. 106 Tereza Pijáková VSK Brno 2004 0:01:39, …

 Malá cena Zlobice - chlapci 10-11 let 2014 (Poř. St.č. Závodník 
Klub/Město Ročník Výkon) 1. 133 Jan Dočkal AK Kuřim 2003 0:01:36, 
2. 145 Radim Hriczo Orel Jiříkovice 2003 0:01:40, 3. 128 Zdeněk Hrouzek 
Orel Silůvky 2004 0:01:43, 4. 28 Martin Filip Orel Pozořice 2003 0:01:46, 5. 
146 Stanislav Buchta Orel Jiříkovice 2004 0:01:47, 6. 139 Šimon Jelínek Ku-
řim 2004 0:01:50, …, 8. 80 Matouš Nováček Orel Kuřim 2004 0:01:55, …

 Malá cena Zlobice - dívky 12-13 let 2014: (Poř. St.č. Závodník 
Klub/Město Ročník Výkon) 1. 100 Tereza Obořilová Moravec team 2002 
0:04:09, 2. 136 Daniela Kropáčková Brno 2001 0:04:26, 3. 120 Karolína Klei-
blová TJ Slovan Podlesí 2002 0:04:29, 4. 27 Dominika Miková Orel Obřany 
/ JAC Brno 2002 0:04:35, 5. 111 Veronika Halasová Orel Šitbořice 2001 
0:04:58, …, 11. 11 Maria Bulgurovská Kuřim 2001 0:05:43, …

Malá cena Zlobice - chlapci 12-13 let 2014 (Poř. St.č. Závod-
ník Klub/Město Ročník Výkon) 1. 113 Ondřej Slavík Orel Šitbořice 2001 
0:03:47, 2. 98 Michal Šmída Moravec team 2001 0:03:55, 3. 137 Jakub Sti-
bal AK Kuřim 2001 0:04:01, 4. 103 Milan Chaloupka VSK Univerzita Brno 
2002 0:04:06, 5. 134 Jan Borák Speed Brno 2001 0:04:23, …, 7. 96 Kryštof 

Fotbal

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný v Křenovicích dne 2.3.2014.

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Fürješ, Hajsler, Al-Dury, Šťastný, Bá-
bor, Hruška, Zavřel.

Výsledky: FC Kuřim – Vyškov 1 : 3 Al-Dury (Šťastný), FC Kuřim 
– Bosonohy 1 : 0 Šťastný, FC Kuřim – TJ Tatran St.Lískovec 1 : 3 Šťast-
ný (Hajsler), FC Kuřim – Mor.Třebová 2 : 1 Šťastný (Hajsler), AL-Dury 
(Šťastný), FC Kuřim – Líšeň 0 : 3, FC Kuřim - Vojkovice 3 : 0 Al-Dury 
(Šťastný), Al-Dury (Šťastný), Šťastný (Zavřel) 

Pořadí: 1. SK Líšeň, 2. J Tatran Starý Lískovec, 3. Vyškov, 4. FC 
Kuřim, 5. Mor.Třebová, 6. Bosonohy, 7. Vojkovice

Turnaj v Křenovicích pořádal tým TJ Tatranu Starý Lískovec. Tur-
naje se zúčastnilo 7 týmů. Všechna naše utkání byla vcelku vyrovnaná. V 
šesti utkáních jsme dokázali 3x zvítězit a 3x jsme se museli obejít bez bo-
dového zisku. Zpočátku turnaje se naše hra vyznačovala spíše bojovností, 
postupně se však kluci zlepšovali a dokázali předvést i pěkné fotbalové 
akce. Bohužel naše výkony nestačily na medailové příčky. V turnaji jsme 
obsadili čtvrté místo. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš 
hráč Lukáš Šťastný. 

Pozvánka na Vltavu
Sokol Kuřim zve na vodácké putování po Vltavě, z Vyššího Bro-

du do Boršova u Českých Budějovic. Termín od 5. do 9. srpna. V ceně 
1710,- Kč je zahrnuto zapůjčení lodí a vodáckého vybavení, poplatky za 
táboření, převoz zavazadel, doprovod sportovního instruktora a snídaně. 
Akce je vhodná i pro začátečníky a rodiče s dětmi od 8 let. Podrobné in-
formace a přihlášky na telefonu 728 928 894, nebo e-mailem na adrese: 
xkotek@volny.cz

Miloš Kotek

Nováček Kuřim 2001 0:04:38, …
 Malá cena Zlobice - dívky 14-15 let 2014: (Poř. St.č. Závod-

ník Klub/Město Ročník Výkon) 1. 22 Lucie Filipová Orel Pozořice 2000 
0:04:07, 2. 83 Barbora Jakubcová Orel Dolní Dobrouč 2000 0:04:25, 3. 126 
Zdislava Jurečková Orel Žatčany 2000 0:04:36, 4. 138 Tereza Stibalová AK 
Kuřim 1999 0:05:02, 5. 32 Kateřina Tichá Orel Obřany 1999 0:05:03, 6. 94 
Terezie Nováčková Kuřim 1999 0:05:07, …, 

Malá cena Zlobice - chlapci 14-15 let 2014: (Poř. St.č. Závodník 
Klub/Město Ročník Výkon): 1. 115 Michal Zamazal BYAC Brno 1999 
0:03:47, 2. 114 Pavel Halas Orel Šitbořice 1999 0:03:48, 3. 102 Jan Šmí-
da Moravec team 1999 0:04:03, 4. 6 Antonín Pekr Orel Troubelice 2000 
0:04:06

Aleš Sikora, foto Tereza Procházková

Vodní turistika
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Příští, květnové číslo Zlobice vyjde v pátek 2. května. 
Uzávěrka bude ve středu 23. dubna. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 28. dubna.
Prosím o dodržení termínů.

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

šipky - pozvánka

Stolní tenis

sport

V sobotu 12.4.2014 se uskuteční šipkový turnaj jednotlivců v Klu-
bu Pohoda Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora). Začátek v 19:00 hodin. 
Těšíme se na hojnou účast.

Konečné tabulky soutěží 
ve stolním tenisu ročníku 
2013/2014

Krajská soutěž II. třídy B
1. SK Slatina - Brno D  22  22  0    0  0   220:52      88
2. TTC Komořany A   22  18  1    3  0   208:92      77
3. TJ Cemo Mokrá A  22  17  1    4  0   199:107   74
4. KST Blansko C   22  15  0    7  0   181:111   67
5. SK Kuřim A   22  11  1 10  0   155:165 56
6. TJ Sokol Otnice B   22  10  2  10  0   155:171  54
7. Sokol Moravské Knínice A  22    8  2  12  0   153:180  48
8. Orel Boskovice A   22    8  1  13  0   143:169  47
9. STK Zbraslavec B   22    8  0  14  0   127:192  46
10. TJ Sokol Hlubočany B  22    6  2  14  0   126:181  42
11. TJ Šošůvka A   22    4  0  18  0   100:204  34
12. TJ Vysočany A   22    0  0  22  0     77:220  22

Okresní přebor I. třídy o postup
1 Ivančice B  21  18  2    1  0   264:114   77
2 Silůvky C  21  13  3    5  0   215:163   63
3 Lažánky A  21  10  3    8  0   190:188   54
4 Telnice A  21  10  2    9  0   188:190   53
5 Tišnov C  21  10  1  10  0   200:178   52
6 Rebešovice B  21    9  1  11  0   177:201   49
 

Okresní přebor I. třídy o záchranu
1 Mokrá B  21  15  0    6 0   228:150     66
2 Nové Bránice B  21    9  5    7 0   205:173     53
3 Radostice A  21    8  2  11 0   187:191    47
4 Ořechov A  21    7  2  12 0   160:218    44
5 SK Kuřim B  21    5  2  14 0   167:211  38
6 Řeznovice E  21    0  1  20 0      87:291   22

Okresní přebor II. třídy o postup
1 Nedvědice A  21  16  3    2  0   239:139   72
2 Oslavany A  21  13  4    4  0   224:154   64
3 Tišnov D  21  12  3    6  0   216:162   60
4 Tvarožná A  21    9  5    7  0   180:198   53
5 Prštice A  21    6  3  12  0   169:209   42
6 Ostopovice A  21    5  6  10  0   172:206   42
 

Okresní přebor II. třídy o záchranu
1 Prace A   21  11  4    6  0   218:160     58
2 Mokrá C  21  10  1  10  0  195:183     52
3 Silůvky D  21    8  5    8  0   178:200     50
4 Lažánky B  21    6  3  12  0   166:212    42
5 Sokol Kuřim A  21    5  5  11  0   168:210  41
6 Rebešovice C  21    3  2  16  0   143:235   32

Okresní přebor III. třídy o postup
1 Ivančice C  21  20  0    1  0   295:83      81
2 Ostopovice B  21  12  4    5  0   210:168   61
3 Oslavany B  21  10  4    7  0   190:188   55
4 Říčany A  21    9  7    5  0   197:181   55
5 Nové Bránice C  21    7  6    8  0   188:190   48
6 Neslovice A  21    7  2 12  0   163:215   44
 

Okresní přebor III. třídy o záchranu
1 Moravské Knínice B  21 13 2 6 0 223:155 62
2 Prace B    21 11 1 9 0 181:197 55
3 Nedvědice B   21 10 1 10 0 193:185 52
4 Radostice B   21 9 1 11 0 193:185 49
5 Rebešovice D   21 1 2 18 0 107:271 26
6 Ostrovačice A   21 0 4 17 0 128:250 25

Okresní přebor IV. třídy o postup
1 Lomnička A  21  18  2    1  0   261:117    77
2 Ořechov B  21  16  2    3  0   231:147    71
3 D.H. Loučky A  21  10  3    8  0   176:202    54
4 Lažánky C  21  10  2    9  0   208:170    53
5 Střelice A  21    8  5    8  0   189:189    50
6 Kanice A  21    5  5 11  0   175:203   41
 

Okresní přebor IV. třídy o záchranu
1 Sokol Kuřim B  21   9  2  10  0  182:196  50
2 Tvarožná B  21   8  4    9  0   193:185   49
3 Mokrá D  21   8  3  10  0   183:195   48
4 Oslavany C  21   5  7    9  0   182:196   43
5 Nosislav A  21   6  3  12  0   162:216   42
6 Rebešovice E  21   3  2  16  0   126:252   32

Okresní soutěž o postup
1 Řeznovice F   21  18  1    2  0   260:118   76
2 Tvarožná D   21  15  1    5  0   219:159   63
3 Tvarožná C   21  13  1    7  0   220:158   61
4 Nové Bránice D   21  12  2    7  0   208:170   59
5 Moravské Knínice C  21  10  1  10  0   197:181   51
6 Lažánky D   21    7  2  12  0   170:208   44
 

Okresní soutěž
1 Říčany B  21  13  5    3  0   221:157   65
2 D.H. Loučky  21    9  1  11  0   173:205   49
3 Nosislav B  21    8  2  11  0   188:190   47
4 Lomnička B  21    8  1  12  0   170:208   46
5 Hrušovany B  21    3  1  17  0   146:232   31
6 Řeznovice G  21    1  0  20  0     96:282   24

 L.Vojanec
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DUBEN 2014

DUBEN

ČTVRTEK

10I4
19:00

ČTVRTEK

24I4
19:00

SOBOTA

5I4
21:00

PÁTEK

4I4
21:30

MIX
&
OLDIES

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

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

Dlouhodobá akce: 
Na oslavu vašich 
narozenin sekt zdarma.
Dopředu nás kontaktujte.

HOUSE
TRANCE

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
KLUB

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

MIX
&
OLDIES

PÁTEK

11I4
21:30

Zajatci mlhy - filmový klub Film o nenávisti, lásce, 
odpuštění a absurditě války. Drama, válečný. Rusko, Německo, 2005, 
100 min. Režie: Arťom Antonov. Vstupné studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Mix&Oldies Party Rotone Párty s největšími hity 
z různých stylů. Becherovka Lemond 25 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
z 80. - 90. let až do dneška. Captain Morgan + dárečky. Vstup zdarma!

Drum&bass Pprskh, Johnyx, Eski Z Vyškova 
přijede kreativní alkoholový mág Pprskh. Eski a Johnyx jsou zástupci bla-
nenské Basstronic Control crew. Morgan + dárečky. Vstupné 0/30 Kč. 

PÁTEK

18I4
21:30

SOBOTA

12I4
21:00

Nejlepší sportovec století  - filmový klub
Na nejlepšího sportovce je nominován muž,  který prý vynikl v nezvyklém
sportu – sezení na kůlu. Film vypráví jeho příběh... Komedie, drama, 
Nizozemsko, 2006, 100 min. Režie: M. Alexander. Vst. 40/60 Kč.

SOBOTA

19I4
21:00

ROCK
ALTER-
NATIVE

PÁTEK

25I4
21:30

Dance Video Hits DJ Ivo Oldies party s promítanými
video hity. Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup 0/30 Kč.

Rock a alternativní muzika DJ Flash 
Zabrousíme do různých forem rockové a nahlédneme též do vod alter-
nativní muziky. Jägermeister 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největšími hity 
z různých stylů. Jägermeister 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

SOBOTA

26I4
21:00

Máme otevřenu zahrádku a hřiště.

Saturday for house music DJ Dazy Příjemná house-
ová muzika. Čekejte pohodovou akci. Lemond 25 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
z 80. - 90. let až do dneška. Drink Zetko/Cola/dárečky. Vstup zdarma.


