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Podchod je konečně otevřen

(Pokračování na str. 6)

(Pokr. na str. 7)

Den národnostních menšin
Vpředu Zbigniew Czendlik, za ním otec Adam Malczyński a starosta Drago Sukalovský.

V neděli 4. května se na nádvoří kuři-
mského zámku uskutečnil už druhý ročník 
Dne národnostních menšin. Tradiční jídla 
tentokrát nabídli zástupci sedmi různých 
národností, kteří v Kuřimi žijí. 

Návštěvníci tak mohli ochutnat specia-
lity maďarské, polské, slovenské, makedonské, 
arménské, arabské nebo ukrajinské kuchyně. 
Hostem programu byl známý katolický farář 
Zbigniew Czendlik, který společně s kuřim-
ským duchovním Adamem Malczyńskim a sta-
rostou Kuřimi Dragem Sukalovským akci zahá-
jili a ve svých proslovech se zaměřili zejména na 
fakt, že v Kuřimi spolu žije několik různých ná-
rodností v poklidném soužití, a ocenili zejména 
to, jak místní pozitivně a samozřejmě přijímají 

své sousedy jiných národností. 
Řada z nich přišla do Kuřimi před mnoha 

lety hnána občanskou válkou nebo přírodní ka-
tastrofou a jejich děti už se v Kuřimi narodily. 

Ve středu 14. května 2014 byl krátce 
po poledni otevřen prodloužený podchod 
pod kuřimským vlakovým nádražím. Pod-
chod byl zatím otevřen ve zkušebním pro-
vozu, který potrvá až do července 2014, kdy 
by měl být podchod už uveden do trvalého 
provozu. 

Přístup do severní části města z vlakové-
ho nádraží je tak konečně hotov. Předcházela 
mu dlouhá anabáze jednání a různých protestů 
a odvolání. Nyní si už nemusí lidé, kteří míří do 
„horní“ části Kuřimi, dlouze zacházet a ani ha-
zardovat se svým životem a zdravím přecháze-
ním kolejí. Jednání, která přípravám na stavbu 
prodloužení podchodu předcházela, byla ná-
ročná a dlouhá. Zeptali jsme se proto starosty 
Kuřimi Draga Sukalovského na pár otázek, jak 
to vlastně bylo.

Otevření podchodu je konečně tady, vy sám 
jste ale označil cestu k němu za opravdu náročnou. 
Můžete nám shrnout, co všechno tomu předcháze-
lo?

O nutnosti prodloužení podchodu se 
mluvilo snad od samého vzniku železnice na 
Havlíčkův Brod. Tohle téma se probíralo i za 
mého dětství. Záměr se však nikdy nedotáhnul 
ani k náznaku realizace. Výjimkou byla situace 
zhruba před osmi lety, kdy začínal integrovaný 
dopravní systém. Tehdy se začala stavba skuteč-
ně připravovat, vznikl projekt a dokonce bylo 
vydáno stavební povolení. Investorem stavby 

měl být jihomoravský kraj a stavba se měla fi-
nancovat z dotací z EU. Proti udělení staveb-
ního povolení se však někteří občané, bydlící v 
ulici Dr. Vališe, odvolali, a než se stihlo odvolání 
vyřídit, uplynul termín, do kdy bylo možno žá-
dat dotaci. A tím celý záměr opět skončil. Zbyl 
pouze připravený projekt a vše ostatní se vrátilo 
do stavu nula.

Prodloužení podchodu byla jedna z hlav-
ních priorit našeho volebního programu. Stejně 

tak jsme se na nutnosti podchod postavit shodli 
i v koalici. Po svém nástupu do funkce jsem tedy 
okamžitě o možnosti prodloužit podchod začal 
jednat s mnoha institucemi a lidmi. 
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Z města Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Oslavy 50 let městem
Ve dnech 13., 14., 15. a 22. června proběhnou hlavní oslavy k 

50. výročí povýšení Kuřimi z městyse na město. Všichni občané jsou 
srdečně zváni.

13. června

Na Wellness Kuřim - plavecké závody, den otevřených dveří ve fit-
ness, a večer Music & Grill Party v restauraci.

V areálu stadionu - sportovní odpoledne: golf, tenis, lukostřelba, 
vodní fotbálek, plážová házená, exhibice bojových sportů, ukázky Poli-
cie České republiky. V závěru vypouštění pohlednic s balónky. Moderuje 
Ondřej Tomek.

14. června

Na nádvoří kuřimského zámku – dětský program s Yvettou Blana-
rovičovou, slavnostní svěcení městského praporu, koncert Nadi Urbán-
kové s Bokomarou a večer zábava se skupinou Varan. Moderuje Jiří Vác-
lavek.

15. června

V Základní umělecké škole Kuřim – odpoledne plné vystoupení 
žáků kuřimské ZUŠ a vernisáž výtvarného oboru.

Kostel sv. Maří Magdaleny – podvečerní vystoupení kuřimských 
pěveckých sborů a koncert přední brněnské varhanistky Hany Bartošové 
v doprovodu americké hobojistky Kristen Cooper.

22. června

Zpátky do starých časů – nádraží Kuřim – výstava historických vo-
zidel a motocyklů, jízdy historických vlaků a autobusů do Brna a zpět.

Více informací naleznete v podrobném programu uvnitř tohoto 
vydání.

Starostlivý kamarád
Dne 2. 5. 2014 ohlásil na Policii ČR podezření z pokusu o sebe-

vraždu svého kamaráda mladý muž z České. Bydlí ve stejném domě a z 
okna ho uviděl ležet oblečeného v bazénu. Přivolaná policie muže vytáhla 
z vody. Pokus o sebevraždu muž popřel. Zato nadýchal 2,65 promile al-
koholu v dechu.

Divoká domácnost
Dne 16. 5. 2014 krátce po půlnoci přivolal Policii ČR do bytu muž 

z Kuřimi kvůli fyzickému napadení ze strany své přítelkyně. Žena policii 
sdělila, že chtěla „ze srandy“ svého přítele praštit žehličkou na vlasy. Ten 
ji ale povalil na zem a ona se udeřila. Důkazem byl její hematom na hlavě. 
Žena nežádala lékařské ošetření. 

O hodinu později volala na Policii ČR tentokrát žena. Muž na ni 
poštval svého psa, který ženu pokousal na obou nohách. Policie naměřila 
ženě 1,7 promile alkoholu v dechu, muž dechovou zkoušku odmítl, pes o 
dechovou zkoušku požádán nebyl. Policie nechala ženu převézt k lékař-
skému ošetření.

Škoda na faře
Dne 18. 5. 2014 ohlásil na Policii ČR pan farář z Čebína odcizení 

dvou platebních karet ze stolu v místnosti pro styk s veřejností. U karet 
ponechal i příslušné PINy. To se mu stalo osudným. Neznámý pachatel z 
karet na různých místech republiky vybral necelých 90 tisíc Kč.

Bloudící koňský povoz 
Ve večerních hodinách dne 18. 5. 2014 oznámil na Policii ČR ob-

čan z Kuřimi, že se v blízkosti kuřimského rybníku podivně pohybuje 
koňský povoz. Přivolaná hlídka u rybníka již povoz nezastihla, ale narazila 
na něj v ulicích Kuřimi chvíli poté. Koně se pohybovali cestou necestou 
a vozka je evidentně neřídil. Nadýchal 3,1 promile. Povoz musel odvézt 
jiný vozka.

Bylo to o fous
Kolem druhé hodiny noční dne 21. 5. 2014 přivolala Policii ČR 

kvůli rušení nočního klidu občanka z Kuřimi do bytového domu. Z blíz-
kého bytu, který obýval nový nájemník, se ozýval řev a bouchání. Přivo-
laná policie slyšela za dveřmi sténání, ale na zvonění nikdo nereagoval. 
Vzniklo tak podezření, že osoba uvnitř potřebuje pomoc. Přivolaní hasiči 
byt otevřeli. V bytě byl nalezen v bezvědomí na podlaze asi sedmdesá-
tiletý muž. V jeho blízkosti byly léky na diabetes. Přivolaný lékař ho po 
aplikaci inzulínu přivedl k vědomí. Muž absolvoval hypoglykemický šok. 
Byl převezen do nemocnice.

Pozor na zlodějky
V měsíci květnu 2014 se dvakrát staly kuřimské seniorky obětí bez-

citných zlodějek. Říkat jim hyeny je urážka pro ta skvrnitá zvířátka. 
12. 5. 2014 se třiadevadesátiletá stařenka v podvečerních hodinách 

vracela z procházky. Ve dveřích do bytu do ní strčila mladá žena a zavřela 
se na záchodě. Po chvíli vyšla a začala se procházet po bytě, vykládajíce 
různé příběhy protestující paní. Nakonec přece jen odešla. Přestože paní 
chodila stále za ženou, po jejím odchodu postrádala asi 20 tisíc Kč. Ty 
možná odcizil muž, kterého pak stařenka zahlédla na chodbě. Nechala 
totiž po vstupu neznámé vetřelkyně dveře na chodbu přivřené.

Deset dní nato, 22. 5. 2014, se jiné osmaosmdesátileté seniorce, 
pod záminkou předání vzkazu sousedce, vloudila do bytu starší žena a 
šmejdila jí po bytě. Po jejím odchodu stařenka postrádala šperky a 70 tisíc 
Kč. Byla tak rozrušená, že si nebyla jistá, jestli ženy nebyli tři. Od domu 
viděla odjíždět velké šedé auto.

H.N.



ročník 21, číslo 6/ červen     ZLOBICE   3

doprava

Jak jsme již zmínili v březnovém čísle, Integrovaný dopravní sys-
tém Jihomoravského kraje (IDS JMK) slaví v letošním roce 10 let své 
existence. Provoz zahájil 1. ledna 2004. Již v době vzniku zahrnul město 
Kuřim, dále území Brna a jeho bezprostředního okolí, ale i Blanensko a 
Tišnovsko. V současné době už pokrývá celý kraj a dokonce přesahuje i 
do sousedních zemí. Cílem IDS JMK je především sjednocení cen jízd-
ného, přepravních podmínek, jízdních řádů, informačních služeb a stan-
dardů kvality služeb pro všechny druhy dopravy v obsluhovaném území. 
Dalším úkolem je sladit a provázat časy odjezdů tak, aby na sebe spoje 
lépe navazovaly a cestující nemuseli při přestupech dlouho čekat. 

Předchůdcem integrované dopravy byla od roku 2001 zkušební 
(tzv. nultá) etapa IDS, která měla ověřit základní principy připravované-
ho jednotného dopravního systému. Na tomto místě ji zmiňujeme proto, 
že tato nultá etapa zahrnovala i Kuřim, byť šlo pouze o jednu linku s ozna-
čením 820 na trase z Kuřimi přes Jinačovice a Rozdrojovice do Bystrce 
(dnešní linka 302). Skutečnou revoluci ve veřejné dopravě však přinesl až 
první leden roku 2004, kdy začal fungovat IDS JMK, jak jej známe dnes. 
Začátky nebyly jednoduché, s pochopením se tehdy nesetkávalo zejména 
rušení přímých autobusových linek vedených souběžně se železniční do-
pravou až do centra Brna na ÚAN Zvonařka. Tyto linky byly nově ukon-
čeny v přestupních uzlech s vazbou na městskou dopravu nebo na vlaky. 
Omezením neefektivních souběhů vlakových a autobusových linek bylo 
možné využít takto získanou kapacitu pro podporu dopravy v regionu a 
zlepšení plošné obsluhy území. 

V IDS JMK je preferována páteřní kolejová doprava, která umož-
ňuje do Brna dojet rychleji a pohodlněji než autobusem, který navíc často 
uvízne v zácpách, zejména v přeplněných brněnských ulicích. Vlaky linky 
S3 z kuřimského nádraží odjíždějí v ranní a odpolední špičce každých 15 
minut, dopoledne po půlhodině a ve večerních hodinách a o víkendech 
každou hodinu. Právě zavedení pravidelné taktové dopravy a intervaly 
mezi spoji blížícími se klasické městské dopravě vedou k postupnému 
nárůstu využívání vlaků. Vítanou novinkou v tomto směru bylo otevření 
plánované, ale dlouho nezprovozněné zastávky Brno-Lesná v roce 2006. 
Zavedení IDS JMK rovněž přineslo značné zjednodušení a zpřehledně-
ní při cestování nejen do Brna, ale i do okolních obcí. V současné době 
je veřejnou dopravou obsluhována i ta nejmenší vesnice v kraji, a to i v 
nepracovních dnech. Za zmínku stojí určitě i jízdné. Nyní bez ohledu na 
zvolený dopravní prostředek cestující vždy zaplatí stejně a využije stejné 
jízdenky. Možná se to dnes zdá již jako samozřejmost, avšak ještě před 10 
lety to bylo něco zcela nemyslitelného. V IDS JMK se také velmi dbá na 
zpříjemňování služeb cestujícím. V rámci 10. výročí IDS JMK byla spuš-
těna nová aplikace pro chytré mobilní telefony s připojením k internetu 
pod názvem Poseidon, která umožňuje snadno zakoupit jízdenku a navíc 
se dozvědět řadu potřebných informací pro cestování po jižní Moravě. 

Při bilancování 10 let IDS JMK je také nezbytné ocenit velmi 
vstřícný přístup města Kuřim. Bez profesionální spolupráce a odhodlání 
zástupců samosprávy města a radnice by rozhodně stávající podoba veřej-
né dopravy v Kuřimi nebyla na tak vysoké úrovni, kterou mohou některá 
města jen závidět. Není možné nezmínit například podchod pod kuřim-
ským nádražím, provoz některých autobusových spojů včetně nočních, 
na které přispívá město v rámci tzv. nadstandardu IDS JMK, dále mnoho 
podnětů a vylepšení v jízdních řádech navržených ze strany Komise do-
pravy Rady města, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Avšak 
vždy je co zlepšovat. Zlepšení by si určitě zasloužily nepříliš komfortní 
prostory nádraží, cestující by určitě ocenili nové zastávky – třeba Díly 

Integrovaná doprava slaví 10 let
pod sv. Jánem do centra Kuřimi a tak dále. Přejme si, aby se IDS JMK 
i nadále dařilo zvyšovat počet svých zákazníků a podařila se realizovat i 
řada plánovaných projektů, které cestujícím přinesou ještě pohodlnější a 
rychlejší cestování.

Prostřednictvím tohoto článku bychom čtenáře Zlobice také chtěli 
co nejsrdečněji pozvat na několik akcí, které při příležitosti 10. narozenin 
IDS JMK připravujeme. Pokud vás zajímají moderními trendy ve veřej-
né dopravě nebo chcete-li si jen zavzpomínat a prožít romantiku, kterou 
vždy přivezou parní vlaky a další historická vozidla, poznamenejte si do 
diáře víkend 21. a 22. června 2014, který bude ve znamení oslav 10 let 
IDS JMK. 

Moderní a historická vozidla jako kontrast minulosti a současnosti 
se představí v sobotu 21. června 2014. Na parkovišti u křižovatky ulic Ve-
selé a Besední v centru Brna se budete moci seznámit s autobusovými do-
pravci a různými typy jejich autobusů, kterými zajišťují provoz na linkách 
IDS JMK – od minibusů až po velkokapacitní autobusy. Historické, ale i 
moderní autobusy z tohoto parkoviště budou se zájemci pravidelně odjíž-
dět do depa Českých drah v Maloměřicích. Zde si v rámci dne otevřených 
dveří připomeneme 50 let tohoto depa, ale nebudeme se věnovat jen his-
torii. Zároveň zde totiž bude veřejnosti představena a následně zahájí pro-
voz první ze sedmi nových nízkopodlažních jednotek RegioPanter, které 
budou v letošním roce pro Jihomoravský kraj dodány. Touto jednotkou 
se návštěvníci depa budou moci svézt na hlavní nádraží. Tyto jízdy, stejně 
jako jízdy autobusy z centra do Maloměřic, budou pro cestující zdarma. 
Na tento den je připravena ještě jedna akce, a to jízdy parních vlaků z Brna 
hl. n. tunely do Blanska. I v Blansku bude připravena výstava autobusů a 
jízdy historického autobusu po městě.

V návaznosti na letošní 50. výročí povýšení Kuřimi na město se 
pak v neděli 22. června 2014 centrem oslav 10 let IDS JMK stane právě 
Kuřim. Tento den bude k nádraží patřit pára, saze a černý dým. Parní vlak 
zde ale nezastaví jen proto, abyste se mohli pokochat jeho krásou, zájemci 
mohou také nasednout a vychutnat si okruh s nádechem nostalgie. Ten 
kromě parního vlaku zahrne taktéž svezení historickými autobusy, trolej-
busy a tramvajemi na jednu jízdenku v ceně 70 Kč za celý okruh. Přesně 
v 11:50, 14:50 a 17:50 hodin se parní vlak rozjede na brněnské hlavní 
nádraží. Na první dva odjezdy bude na brněnském hlavním nádraží za půl 
hodiny navazovat historická tramvaj, která vás doveze k Výstavišti, kde 
bude zajištěn přestup na historický trolejbus. Ten bude směřovat přes 
Jundrov do Bystrce. Z Bystrce zase vyjíždějí historické autobusy po trase 
již zmíněné a v historii IDS JMK důležité linky 302 do Kuřimi. Celý okruh 
je možné obdobně projet i v opačném směru, historické autobusy do Bys-
trce budou od kuřimského nádraží odjíždět v 11:35, 14:35 a 17:35.

Podrobnější informace o připravovaných akcích budou v předsti-
hu zveřejněny na www.idsjmk.cz. Přijměte naše pozvání a oslavte s námi 
10 let IDS JMK. Určitě je z čeho vybírat – a to jsme ještě nezmínili další 
akce s dopravní tématikou připravované v rámci festivalu BRNO – MĚS-
TO UPROSTŘED EVROPY… festival zábavy pod hrady Špilberk a Ve-
veří. Kromě desátého výročí IDS JMK si budeme připomínat i 175 let 
železnice na jižní Moravě nebo 145 let městské dopravy v Brně. Těšíme 
se na vás!

Michal Hlaváček, 
KORDIS JMK, a.s.
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užitčné informace

Změny v dopravě: 

Výluka Nuzířov – Lipůvka
Z důvodu rekonstrukce silnice v nuzířovském kopci je až do čtvrt-

ka 31. července 2014 vyloučen provoz autobusů mezi Nuzířovem a Li-
půvkou, spoje linky 320 tak zcela vynechávají zastávku Lipůvka.

S IDS JMK na ohňostroje
Stejně jako každý rok přinášíme stručnou informaci o možnostech 

spojení veřejnou dopravou na ohňostroje Ignis Brunensis konané v rámci 
festivalu BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY… festival zábavy 
pod hrady Špilberk a Veveří. Kromě běžných nočních spojů zajišťovaných 
vlaky S3 a autobusy N91 a 302 bude ve dnech konání soutěžních ohňo-
strojů na Brněnské přehradě již tradičně posílena autobusová linka 302. 
Konkrétně v sobotu 7. 6., ve středu 11. 6., v sobotu 14. 6. a ve středu 18. 6. 
budou mimo platný jízdní řád na lince 302 mezi 20. a 22. hodinou řazeny 
posilové spoje v úseku trasy Kuřim, železniční stanice – Brno, Bystrc, Pod 
Mniší horou v intervalu 20-30 minut. Posilové spoje budou zajištěny sa-
mozřejmě i ve směru z Brna po ukončení ohňostrojů do přibližně 23:45 
hod., autobusy budou odjíždět zpět do Kuřimi až od zastávky Pod Mniší 
horou – to se týká v uvedených dnech i posledního pravidelného spo-
je linky 302 s odjezdem ve 22:57 hod. z Bystrce. Pokud se na Brněnské 
přehradě zdržíte ještě déle, v soboty je možné využít i běžné noční spoje 
linky 302 s odjezdy z Kníniček v 0:30 a 2:30 hod. Jízdní řády budou v 
předstihu vystaveny na www.idsjmk.cz.

MK

Jáneček má čistou vodu a 
sochu v opravě

Vodní kaple pod Kuřimskou horou je stále častěji cílem lidí, 
kteří si ke studánce jdou pro vodu. Vzhledem k tomu, že na stavbu 
po rekonstrukci nelze umístit žádné informace, lidé se často ptají na 
radnici, zda je voda použitelná k pití.

Odpověď na tuto otázku sdělil starosta Kuřimi Drago Sukalovský: 
„Voda vytékající z vodní kaple svatého Jana nemůže být oficiálně uznána 
jako zdroj pitné vody, protože tento zdroj není zabezpečen proti znečiště-
ní. V praxi je to tak, že radnice nechává dělat pravidelně odběry a rozbory 
vody, ale výsledky z nich jsou platné vždy pro den odběru.“ Jak skuteč-
ně ukázaly poslední rozbory vody z pramenního vývěru kaple sv. Jana, 
voda z pramene je výborné kvality.  V den posledního odběru, tedy 12. 
3. 2014, splňovala voda vytékající z vodní kaple ve všech sledovatelných 
ukazatelích parametry vysoce kvalitní pitné vody. Podle hydrogeologů je 
voda z vodní kaple sv. Jana v Kuřimi výjimečná svým nízkým obsahem 
dusičnanů a díky poměru vápníku a fosforu má také velmi dobrou chuť. 
Podle starosty však město nemůže garantovat, že voda bude vždy pitná, 
neboť nelze zaručit stálou čistotu přívodních svodů. Jedná se o to, že voda 
sice vyvěrá čistá a pitná, ale pokud lidé nebo zvířata znečistí přívodní žla-
by, není možné zaručit její stoprocentní nezávadnost: „Pokud by město 
chtělo uznat vodu z kapličky za zdroj pitné vody, muselo by učinit řadu 
náročných opatření, které jsou často jen velmi těžko realizovatelné, na-
příklad by muselo nechat prameniště i okolí kaple celé oplotit“, dodal 
Sukalovský.

Město však bude nechávat dělat odběry vody pravidelně několikrát 
do roka a v brzké době nechá v blízkosti kapličky umístit informační ta-
buli, která bude informovat o historii vodní kaple sv. Jana Nepomuckého, 
a na které bude také vyvěšen právě aktuální rozbor vody. Občané se musí 
sami rozhodnout, jestli vodu z pramene od sv. Jana budou pít nebo ne.

Současně si lidé, kteří ke kapli chodí, určitě všimli, že na svém 
místě stále není socha světce Jana Nepomuckého. Ta je momentálně v 
restaurátorské dílně, kde se podrobí kompletní opravě. Socha byla až 
do poloviny května v ateliéru sochaře Jiřího Marka, který zpracoval re-
staurátorský průzkum a záměr na opravu sochy. Při průzkumu odborníci 
zjistili, že socha je vysekána z mušlového vápence (mušláku), což je typ 
vápence obsahující zbytky vápenných schránek nebo skořápek. Restaurá-
torský průzkum se měl zaměřit zejména na polychromii objektu, tedy na 

barevnou výzdobu sochy. Průzkum odhalil, že socha byla v průběhu let ze 
přední pohledové strany přetírána několika vrstvami barvy, a její současný 
vzhled už se od původního trochu liší. Zadní strana sochy zřejmě zůstala 
nátěry nedotčena kvůli malému prostoru v nice kaple. Pod vrstvami ná-
těrů navíc byly objeveny otvory pro upevnění kruhové svatozáře, která v 
současnosti soše schází. Cílem restaurátorů nyní bude očistit sekundární 
nátěry a odhalit původní barvy sochy. Po té by mělo dojít ke konsolidaci 
a případným opravám kamene, a následně by měly být restaurovány pů-
vodní barevné nátěry. Na závěr by mělo dojít i k výrobě a osazení repliky 
zlacené svatozáře sochy. 

Město na opravu sochy sv. Jana vypsalo výběrové řízení, které 
vyhrál pan Martin Slovák s cenou 95 tisíc korun. Socha by měla být re-
staurována do konce srpna, pak se vrátí na své místo v kapli. Na opravu 
sochy se také podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 45 
tisíc korun.

sš
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městská knihovna

Co už jsme letos všechno stihli
Netuším, jak bedlivě sledujete a stíháte navštěvovat program, 

který pro Vás připravujeme. Proto je zde krátké shrnutí toho, co vše 
jste již měli možnost v roce 2014 v knihovně. Také tento rok pokra-
čuje ve znamení zajímavých akcí, které dospělé oddělení Městské 
knihovny Kuřim nabídlo svým uživatelům.

K tradičním akcím patří jednou za měsíc cestovatelská přednáška. 
Letošní rok se knihovna rozhodla nabídnout svým návštěvníkům nejen 
přednášky o exotických oblastech, kam se málokdo z nás podívá, ale také 
evropské destinace (dostupnější například i z finančního hlediska) vidě-
né z netradičních pohledů.

O vzdálenějších krajích nám vykládal pan Milan Štourač, který je 
v Kuřimi známým cestovatelem. Tentokrát bylo jeho poznání zaměřeno 
na Libanon. Závěrečným bodem byl kvíz určený pro pozorné posluchače, 
kteří byli odměněni drobnými cenami.

Diashow Altaj – hory Sibiře byla ve znamení diapozitivů Mudr. 
Romana Janusze, který svými barevnými fotografiemi zachytil místa, 
nepodléhající komerční turistice. Pan Janusz o svých cestách vyprávěl v 
knihovně také již několikrát, stejně tak povídání o Altaji bylo doplněno 
cestovatelskými tipy a radami jak se vydat na takový „trek“.

Pro posluchače, kteří se chtějí nechat inspirovat evropskými met-
ropolemi, byly určeny přednášky o Kodani a Paříži.  Se svým půlročním 
pobytem v Kodani, a všemi jejími lákadly, nás v lednu 2014 seznámil Mgr. 
Jan Černohous.  V hlavním městě Dánska pobyl několikrát vždy více než 
půl roku na svých studijních pobytech. Součástí přednášky bylo nejen se-
známení s největšími turistickými atrakcemi, jako je socha Malé mořské 
víly nebo zábavní park Tivoli. Ale také vyprávění o tradičním životě dán-
ských občanů nebo jaké to je, živit se v současnosti rybolovem.  Poslední 
květnovou přednáškou bylo vyprávění Barbory Klementové o Paříži. Kte-
rá zná francouzské město jako profesionální průvodkyně opravdu dobře.  
Její povídání, ale bylo určeno pro cestovatele, kteří se v Paříži ocitnou bez 
průvodce (povídání obsahovalo rady co si prohlédnout, na co si dát pozor 
nebo jak se  zbavit japonských turistů).

Velmi poučné a zároveň zábavné jsou přednášky Mgr. Petera 
Dzurjanika, který své povídání zaměřil tentokrát na antickou historii. 
Prvním tématem byli Antičtí gladiátoři. Posluchačům bylo  vyvráceno 
mnoho věcí, o kterých se domníváme, že ke  gladiátorům  patří. Dověděli 
jsme se spoustu nového. Celá přednáška byla protkána krátkými videi z 
pořadu BBC, které dokreslily historické téma. Ze stejného soudku nabídl 
Mgr. Dzurjanik přednášku - Osudy římských krutovládců. Povídání bylo 
zaměřeno na císaře Caligulu a Nerona. Zjistili jsme, co je vedlo k jejich či-
nům (rodinné události či vliv nemocí) a co bylo překrouceno historickým 
sledem, někdy záměrně jindy nikoliv.

Také v prvním pololetí roku 2014 se uskutečnilo ve víceúčelových 
prostorách knihovny setkání korálkářek.  Jednou skupinou byly dámy, 
které se téměř ve stabilním složení schází a vyrábějí šperky pro sebe nebo 
jako dárečky.  Druhá skupina je nazvaná „juniorkami“.  Jedná se o děvčata 
od 9 do 15 let, která vyrábí stejně krásné a mnohdy odvážnější šperky než 
jejich dospělé kolegyně.

Svým obsahovým vymezením se vymykaly dvě uskutečněné 
přednášky. O své rady a zkušenosti se podělila Martina Čížková, která je 
certifikovanou lektorkou III. stupně pro trénování paměti.  Přednáška  - 
Vraťme rodičům jejich čas, byla zaměřena na seniory. Nebo lépe řečeno 
na naše rodiče či prarodiče, kteří nám věnovali svůj volný čas, když jsme 
byli dětmi. Nyní bychom jim měli tento čas a pozornost vrátit. Dověděli 
jsme se, co je důležité pro mentální pohodu a dobrou kondici starých lidí. 
Jakým způsobem si mohou cvičit a udržovat svoji mysl.

Dalším nezvyklým bylo povídání Mgr. Šárky Koníčkové z Morav-
ského zemského muzea, které svým tématem Drahé kameny bylo takovou 
předzvěstí, či ochutnávkou prodejní výstavy,  konané  pravidelně v Tišno-
vě (výstava minerálů). Slečna Koníčková seznámila s drahými kameny, 
vysvětlila často mylně zaměňované způsoby opracování kamenů (brusy), 
povídala o polodrahokamech. Perličkou na závěr bylo zmínění kamenů, 
které lze nalézt v kuřimském blízkém okolí. Svou pozornost vzbudily i 
repliky nejcennějších drahokamů světa.

Mezi velmi povedené musíme zařadit přednášky Ing. Aleše Svo-
body, který knihovnu na jaře navštívil dvakrát.  První přednáškou bylo 

Brněnské podzemí, vyprávění se zúčastnilo veliké množství posluchačů, 
kteří přednáškou strávili dvě a půl hodiny. Mnohé kuřimské občany in-
spiroval k osobní návštěvě starověkých sklepů nebo minimálně k další 
návštěvě knihovny, kde se konal druhý díl. Pokračování bylo věnováno 
unikátní Kostnicí pod kostelem sv. Jakuba.  Která je po pařížské druhou 
největší kostnicí v Evropě.

Své návštěvníky z řad čtenářů i kolemjdoucích si našly výstavy, 
které byly pořádány v prostorách knihovny. Rok 2014 zahájila výstava 
Jaroslava Zimmermanna a jeho 3D fotografie.  Každý návštěvník pozoro-
val vyfocené krajiny či objekty skrz speciální brýle. Výstava zaznamenala 
značné diskuse ve výstavním prostoru, jelikož ne všichni jsme schopni 
tyto fotografie vnímat stejně (rozdílné dioptrie, oční vady).

Únorová výstava byla ve znamení autorky HaLuz, která prezento-
vala svoji tvorbu šperků a keramických sošek.

Výstava – Jarní inspirace byla laděná v duchu Velikonoc a obrody 
přírody. Ke koupi byly keramické výrobky Jitky Růžičkové, výrobky z pe-
digu, drátkovaná či okrasná vajíčka.

Duha v srdci byl název výstavy, která byla v knihovně nainstalová-
na v květnu. Autorkou obrázků je Kateřina Kopečková, která kreslí moti-
vy, ze kterých zle čerpat pozitivní energii.

Poslední předprázdninovou akcí je výstava nazvaná Tiky Taky. 
Výstava designových dekorativních hodin americké výtvarnice, kterou 
v České republice zastupuje výhradně Vlasta Křenovská. Výstavu budou 
doplňovat šité kabelky.

Mgr. Eva Jourová
Městská knihovna Kuřim – dospělé oddělení

Virtuální univerzita třetího 
věku v knihovně

Je zcela samostatnou kapitolou způsobu vzdělávání, které je za-
měřeno na seniory (lidi starší 55 let). V lednu 2014 zahájila knihovna 
nultý semestr a studenty čeká několikaleté studium do jejich slavnostní 
promoce. Virtuální univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je způsob ce-
loživotního vzdělávání poskytovaného Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Praze. Městská knihovna Kuřim je jedno z 
asi 150 středisek po celé České republice, které tento program VU3V na-
bízí. Prozatím se uskutečnil nultý semestr s tématem Astronomie a první 
semestr s tématem Kouzelná geometrie. Zatím se do univerzity zapojilo 
11 studentů – seniorů. Naše setkání probíhají v úterní dopoledne, jed-
nou za 14 dní. Kdy si studenti vyslechnou jednu z šesti virtuálních před-
nášek vybraného kurzu. Následuje společný test vyložené látky a pak už 
seniory čeká samostudium (prostřednictvím vytištěných materiálů nebo 
prostřednictvím webových stránek) uzavřené dílčími testíky a jedním 
závěrečným testem. Letošní konec semestru jsme pojali příjemným po-
sezením při vínku a občerstvení. Studenti obdrželi pamětní listy o absol-
vování jednotlivých kurzů a studijní výkaz, který je bude provázet celou 
jejich cestou virtuální univerzity. 

Názvy kurzů mohou působit náročně a mnohé by možná mohly i 
odradit. Ale mezi současnými studenty jsou ženy a muži, různého vzdělá-
ní, vždy ovšem velmi aktivní, svižní a čiperní senioři.

Kurz Astronomie byl věnován slunečním hodinám a slavným ast-
ronomům rudolfínské doby. Dalším kurzem, který si frekventanti odhla-
sovali, bylo téma Kouzelná Geometrie. Celkem šest přednášek bylo za-
měřeno na geometrické tvary v přírodě, provázanost geometrií v antické 
či moderní architektuře a typy vzorů a útvarů, které nás obklopují.

Tématem semestru, který bude zahájen začátkem října 2014, je 
Čínská medicína v naší zahrádce. Do těchto kurzů, které budou probíhat 
opět v úterní dopoledne, se mohou přihlásit i noví zájemci o virtuální stu-
dium. Další informace lze nalézt na https://e-senior.czu.cz/

Jak zde vidíte a čtete, nabídka proběhlých přednášek a programů 
byla opravdu pestrá. Jakmile nám prostorové možnosti dovolí, je  nachys-
tán kvalitní program i na další pololetí, v kterém se na Vás budeme opět 
těšit.

Mgr. Eva Jourová
Městská knihovna Kuřim – dospělé oddělení 
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Podchod je konečně otevřen
(pokr. ze str. 1)
Byla to více než desítka jednání, kterých jsme se spolu s místosta-

rostou Oldřichem Štarhou účastnili, například na Správě železniční 
dopravní cesty, Českých drahách, Jihomoravském kraji či ministerstvu 
dopravy, ovšem bez nějakého většího úspěchu. Obrat ve věci nastal až 
na jaře roku 2011, kdy jsem se poprvé dostal do kontaktu s tehdejší ře-
ditelem Stavební správy Olomouc, která je součástí SŽDC, panem Jiřím 
Mlynářem. Tehdy poprvé někdo nahlas řekl, že je nutno přestat hledat 
důvody, proč to nejde a začít hledat způsob, jak to udělat. Po té následo-
vala další jednání se SŽDC, ČD a dalšími institucemi, jakým způsobem se 
k věci postavit. Nakonec z toho vyšel plán prodloužení podchodu, opravy 
podchodu a zřízení výtahů na jednotlivá nástupiště a nakonec i celko-
vé modernizace výpravní budovy ČD. Dohodli jsme se, že prodloužení 
podchodu bude investovat město Kuřim, opravu stávající části podchodu 
a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupiště SŽDC a zbytek ČD. Tuto dohodu 
jsme formalizovali v trojstranném memorandu. Nakonec se nám podařilo 
i zajistit financování naší části stavby z ROP Jihovýchod, a to ve výši 85 
% uznatelných nákladů. Bohužel však do tohoto plánu zasáhnul záměr 
ČD převést výpravní budovu a 1. nástupiště ze svého majetku do majetku 
SŽDC, a tím i rozhodnutí o ukončení všech investic do tohoto majetku. 
To způsobilo komplikace a zdržení celé věci. Jako první se nakonec po-
dařilo podchod prodloužit do severní části města. Ostatní stavby se ještě 
připravují. U opravy nádražní budovy se nakonec podařilo dohodnout s 
ČD, SŽDC a především poskytovatelem dotace, že bude stačit provést 
bezbariérové úpravy na příchodu do budovy, příchodu na první nástupiš-
tě a výtah z podchodu na první nástupiště. Zbývající úpravy bude možno 
dodělat později, zřejmě až po převodu majetku z ČD na SŽDC.

Podchod tedy stále není bezbariérový, na nástupiště se jinak než po 
schodech zatím lidé nedostanou, kdy dojde k vybudování slibovaných výta-
hů?

Podle aktuálních informací ze SŽDC se dokončuje opakované vý-
běrové řízení na dodávku výtahů na 2. a 3. nástupiště. Předběžně by tato 
stavba měla být hotova do konce letošních prázdnin. 

A co bude s výtahem na 1. nástupiště a samotnou nádražní budovou? 
Čekají opravy i tu?

Jak už jsem říkal, došlo k vydělení bezbariérové úpravy výpravní 
budovy a 1. nástupiště ze zbytku projektu. O realizaci této části vyjedná-
váme s ČD tak, aby na tuto stavbu byla udělena výjimka ze zákazu investic 
a stavba byla hotova ještě letos, nejpozději v listopadu. Věřím, že se to 
podaří. Ostatní úpravy budovy budou provedeny nejdříve po převodu 
majetku na SŽDC, pokud k němu ovšem dojde. Zatím není o této věci de-
finitivně rozhodnuto a je to záležitost vlády ČR. Pokud k převodu dojde, 
je SŽDC připravena se do rekonstrukce pustit. Kromě toho je výsledkem 
našich jednání se SŽDC i rozhodnutí připravit větší rekonstrukci celé 
stanice Kuřim, včetně kolejiště, technologií, nástupišť a dalších oprav a 
úprav. Přesný rozsah zatím není znám a s vlastní stavbou se počítá nejdří-
ve v roce 2016.

Kolik vlastně stavba podchodu stála a kolik zaplatí město ze svého 
rozpočtu?

Stavbu prodloužení podchodu pod kuřimským vlakovým nádra-
žím realizuje sdružení společností HABAU CZ a Held & France Bauges-
sellschaft se sídlem v Českých Budějovicích, které zvítězilo ve výběrovém 
řízení s celkovou cenou 11 800 347 Kč vč. DPH. Předpokládaná výše do-
tace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na stavbu je 

10 168 508 korun. Na stavbě jsou nějaké drobné vícepráce i méně-
práce, takže přesnou cenu ještě neznáme. Nebude se ale od vysoutěžené 
nijak významně lišit.

Myslíte, že se najdou lidé, kteří si budou stále zkracovat cestu přes ko-
leje, jak byli zvyklí?

To nevím. Možné to je. I když součástí stavby je plot, který vstupu 
do kolejiště na místech, kde se běžně přecházelo, brání. Věřím tedy, že ač 
ještě není úprava podchodu konečná, nebude už k chození přes koleje 
žádný důvod. Podle informací, které mám k dispozici, budou ještě také 
nějakou dobu na místě pokračovat kontroly policie, i když ne tak často 
jako dosud. Tady bych chtěl ještě poznamenat, že kontroly, které mnoha 
Kuřimákům sáhly do peněženky, nebyly objednány radnicí a ani je nevy-

konávali policisté ze zdejšího obvodního oddělení Policie ČR. Šlo o akci 
brněnské železniční policie. 

Děkujeme za rozhovor.
sš

Ve středu 4.června v 16 hodin  
před knihovnou 

sehraje Divadlo Koráb 
k Mezinárodnímu dni dětí  pohádku 

Princezna na hrášku. 
Vstup volný. 

V případě špatného počasí se hraje ve velkém sále KD.
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společnost

Den národnostních menšin
(pokr. ze str. 1)
Hojná návštěvnost a rychlé mizení dobrot jen potvrdily, že akce 

se stává velmi oblíbenou a pořadatelé Římskokatolická farnost Kuřim a 
město Kuřim už plánují další ročník na příští rok. Na akci vystoupili také 
zpěváci z pěveckého sboru Pavlíny Zámečníkové, děti ze ZŠ Jungmanno-
va a ZŠ Tyršova a hudební kapely Korjen a Avlija, které hrály world music 
a ethno-folk a také kapela slovenských Maďarů z Galanty Bicskás.

sš
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Placená inzerce

Den nevoličů
Ve dnech 23. a 24. května se potřetí v historii konaly v České 

republice volby do Evropského parlamentu. Jak jistě víte, účast byla 
bídná, takže utěšovat se tím, že Slováci na tom byli ještě hůře nemá 
smysl. Do volebních místností si v rámci republiky nenašel cestu ani 
každý pátý oprávněný volič. Kuřim sice byla mírně nad průměrem, 
ale bylo to opravdu jen mírně. 

Připomeňme si nejdříve to, co už asi znáte z médií – celkové voleb-
ní výsledky. Z 8.395.132 oprávněných voličů jich přišlo 1.528.250, což je 
18,20%. Z nich platným způsobem odvolilo 99,22%.

Výsledky hlasování, seřazeno od nejúspěšnější po nejméně úspěš-
nou stranu, dopadly takto:
číslo název strany    celkem hlasů výsledek v % 
16 ANO 2011    244.501   16,13 
7 Koalice TOP 09 a STAN   241.747   15,95 
14 Česká str.sociálně demokrat.   214.800   14,17 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  166.478   10,98 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   150.792    9,95 
20 Občanská demokratická strana  116.389    7,67 
24 Strana svobodných občanů    79.540    5,24 
32 Česká pirátská strana    72.514    4,78 
23 Strana zelených     57.240    3,77 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   47.306    3,12 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   24.724    1,63 
26 Komunistická str.Českosloven.   8.549    0,56 
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net   8.028    0,52 
1 SNK Evropští demokraté    7.961    0,52 
29 Koalice DSSS a SPE    7.902    0,52 
8 Liberálně ekologická strana    7.514    0,49 
9 LEV 21-Národní socialisté    7.099    0,46 
4 NE Bruselu-Národní demokracie   7.109    0,46 
38 Věci veřejné     6.988    0,46 
18 Moravané     6.614    0,43 
21 VIZE 2014     3.698    0,24 
37 Občanská konzervativní strana   3.481    0,22 
2 Koalice SP a NO!     2.899    0,19 
19 Česká strana regionů    2.535    0,16 
34 Koruna Česká (monarch.strana)   2.434    0,16 
3 Klub angažovaných nestraníků   2.379    0,15 
31 Republika     2.240    0,14 
33 Česká Suverenita     2.086    0,13 
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH   1.685    0,11 
39 OBČANÉ 2011     1.299    0,08 
35 Aktiv nezávislých občanů    1.242    0,08 
25 Romská demokratická strana   1.185    0,07 
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 1.100    0,07 
13 Fair play - HNPD      900    0,05 
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!    761    0,05 
17 „Strana rovných příležitostí“     640    0,04 
11 evropani.cz      631    0,04 
36 Česká strana národně sociální    502    0,03 

Na základě těchto výsledků byly rozděleny mandáty. ANO, TOP a 
ČSSD dostali po čtyřech, KSČM a KDU po třech, ODS dva a Svobodní 
jeden.  Piráti, Zelení, Okamura a Hannig sice mandáty nedostali, ale stát 
jim alespoň zaplatí příspěvek za každý získaný hlas 30 Kč. Ostatní mohou 
oznámit čistý prodělek.

Kraj
Evropské volby jsou jediné v republice, kdy všichni občané volí ze 

stejných kandidátek. Nemohou tedy být výsledky v jednotlivých krajích 
ovlivněny tím, jaké kandidáty do nich strany nasadily. Ukazují podporu 
volebním stranám v jednotlivých krajích a o vítězství se podělily čtyři 
strany. Kromě ANO to byly i tři další. TOP09 a STAN v Praze, Střed-
ních Čechách a na Plzeňsku, ČSSD v Moravskoslezském kraji a kraji Olo-
mouckém (tak porazila ČSSD ANO o 2 hlasy) a KDU-ČSL na Vysočině, 
Zínsku a v našem, Jihomoravském kraji. Podívejme se tedy na pořadí 
stran na jihu Moravy. Zde přišlo k volbám 182.328 občanů z oprávněných 
952.696, což je 19,14%. Na čele to vypadalo takto:

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   30.078  16,61 
14 Česká str.sociálně demokrat.   26.505  14,64 
16 ANO 2011    26.499  14,63 
7 Koalice TOP 09 a STAN   22.782  12,58 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  19.657  10,85 
20 Občanská demokratická strana  12.021   6,64 
24 Strana svobodných občanů    9.798   5,41 
32 Česká pirátská strana    7.756   4,28 
23 Strana zelených     7.101   3,92 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   5.112   2,82 
18 Moravané     3.265   1,80 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   1.905   1,05 

Všimněte si, že v rámci celého kraje porazila ČSSD TOP09 o 6 
hlasů, že nad 5% se dostaly stejné strany jako v rámci celé republiky a že 
jediná strana, která se navíc dostala přes 1% jsou Moravané.

Okres
V rámci okresu Brno venkov mohlo hlasovat 167.283 voličů, ale k 

volbám jich přišlo jen 34.087, což je 20,38%. I tak se poprvé dostáváme 
nad magickou hranici 20%. Podívejme se zase na pořadí:

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   6.083  17,96 
16 ANO 2011    5.037  14,87 
14 Česká str.sociálně demokrat.   4.712  13,91 
7 Koalice TOP 09 a STAN   4.503  13,30 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  3.509  10,36 
20 Občanská demokratická strana  2.247   6,63 
24 Strana svobodných občanů   1.840   5,43 
32 Česká pirátská strana   1.374   4,05 
23 Strana zelených    1.168   3,45 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   891   2,63 
18 Moravané     586   1,73 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   372   1,09
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Dá se tedy říci, že v rámci našeho okresu je velmi silná KDU, která 
odebrala procenta všem ostatním z čela, ale zase se zde umístily stejné 
strany jako v republice a navíc Moravisté, kteří přešli přes procento.

Kuřimsko
Obce spadající pod pověřenou obec Kuřim jsou asi trochu jiné 

než Kuřim samotná. Dalo se předpokládat, že Kuřimsko jako celek bude 
křesťanštější. Jinak jsem si tipovat netroufal. Volební účast byla 22,06% 
čili 3.850 voličů z 17.449 oprávněných. A pořadí pro mne bylo docela 
překvapivé:

7 Koalice TOP 09 a STAN   650  17,01 
16 ANO 2011    614  16,06 
14 Česká str.sociálně demokrat.   491  12,85 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   473  12,37 
24 Strana svobodných občanů   320   8,37 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  302   7,90 
20 Občanská demokratická strana  272   7,11 
23 Strana zelených    183   4,78 
32 Česká pirátská strana   158   4,13 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   78   2,04 
18 Moravané     49   1,28 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   32   0,83 

Jak vidíte, nejsilnější na Kuřimsku byla TOP 09 a Machovi Svo-
bodní zde porazili komunisty i ODS.  A Zdravý rozum coby strana šel 
pod procento. Za prozkoumání by stál výsledek v jednotlivých obcích, 
ale ten bychom do uzávěrky nestihli.

Kuřim
Asi vás nejvíc bude zajímat, jak to dopadlo v našem městě. Proto 

zase uvedeme celou tabulku.  Kuřim už má 8.464 oprávněných voličů. 
K volbám jich přišlo 1.826 to je 21,57%. Neplatné hlasy odevzdalo 13 
z nich.

16 ANO 2011    301 16,60 
7 Koalice TOP 09 a STAN   279 15,38 
14 Česká str.sociálně demokrat.   251 13,84 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  170 9,37 
24 Strana svobodných občanů   159 8,76 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   158 8,71 
20 Občanská demokratická strana  141 7,77 
23 Strana zelených     95 5,23 
32 Česká pirátská strana    76 4,19 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   39 2,15 
18 Moravané     24 1,32 
29 Koalice DSSS a SPE    16 0,88 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   14 0,77 
8 Liberálně ekologická strana    9 0,49 
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net   9 0,49 
25 Romská demokratická strana   8 0,44 
1 SNK Evropští demokraté    7 0,38 
9 LEV 21-Národní socialisté    7 0,38 
26 Komunistická str.Českosloven.   7 0,38 
37 Občanská konzervativní strana   6 0,33 
4 NE Bruselu-Národní demokracie   5 0,27 
21 VIZE 2014     5 0,27 
2 Koalice SP a NO!     4 0,22 
31 Republika     4 0,22 
17 „Strana rovných příležitostí“    3 0,16 
33 Česká Suverenita     3 0,16 
38 Věci veřejné     3 0,16 
3 Klub angažovaných nestraníků   2 0,11 
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 2 0,11 
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH   2 0,11 
34 Koruna Česká (monarch.strana)   2 0,11 
35 Aktiv nezávislých občanů    2 0,11 
Bez hlasu v Kuřimi: 11 evropani.cz, 13 Fair play - HNPD, 19 Česká stra-
na regionů, 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!, 36 Česká strana 
národně sociální, 39 OBČANÉ 2011

V Kuřimi tedy vyhrálo ANO před TOPkou a ČSSD, stejně jako v 
celé republice. Machovi Svobodní se dostali před lidovce i ODS a nad 5% 
se poprvé vyhoupla další strana – Zelení.  Šest stran nezískalo ani hlas a je 
zde dost stran, které paběrkovaly jednociferným počtem hlasů.
 

Okrsky:
Podívejme se na to, jak se volilo v jednotlivých okrscích. Při tom 

malém počtu voličů uveďme pro každý okrsek volební účast a pořadí na 
čele, případně nějakou tu zajímavost, což bude, myslím, stačit. 

Volební  účast se pohybovala od15,78 po 33,90% Tedy čtvrtý okr-
sek na Jungmannce neměl ani poloviční účast než Podlesí.

Okrsek  lidí    %
1. 372  23,65 
2. 238  18,46
3. 178  16,23
4. 186  15,78
5. 216  24,55
6. 197  18,67
7. 319  30,76
8. 120  33,90

Volební okrsek č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 
1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohou-
šova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, 
Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, 
Spojovací, Tleskačova, Vontská.

7 Koalice TOP 09 a STAN   92  24,93 
16 ANO 2011    57  15,44 
24 Strana svobodných občanů   46  12,46 
20 Občanská demokratická strana  35   9,48 
14 Česká str.sociálně demokrat.   32   8,67 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   29   7,85 
23 Strana zelených    28   7,58 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  11   2,98 
32 Česká pirátská strana   11   2,98 

Jasné vítězství TOPky, paběrkující levice, Zelení bohatě nad 5%, zato 
komunisti hluboko pod čárou ponoru.

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

16 ANO 2011    41  17,22 
7 Koalice TOP 09 a STAN   37  15,54 
14 Česká str.sociálně demokrat.   31  13,02 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   27  11,34 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  25  10,50 
20 Občanská demokratická strana  23   9,66 
32 Česká pirátská strana   19   7,98 
24 Strana svobodných občanů   12   5,04 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   6   2,52 

I zde celkem vzato výsledky pravicové – křesťané porážejí komunisty a 
skvělý výsledek dosahují pro změnu Piráti.

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

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

7 Koalice TOP 09 a STAN   33  18,64 
14 Česká str.sociálně demokrat.   33  18,64 
16 ANO 2011    24  13,55 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  15   8,47 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   14   7,90 
24 Strana svobodných občanů   14   7,90 
20 Občanská demokratická strana   9   5,08 
32 Česká pirátská strana    8   4,51 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   7   3,95 
23 Strana zelených     7   3,95 
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Mrtvý boj na cílové pásce mezi TOP a ČSSD, stejně jako o páté místi 
mezi Svobodnými a KDU, ODS těsně nad čárou, Piráti i Zelení nehluboko 
pod ní.

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

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

14 Česká str.sociálně demokrat.   36  19,56 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  28  15,21 
16 ANO 2011    27  14,67 
7 Koalice TOP 09 a STAN   23  12,50 
24 Strana svobodných občanů   20  10,86 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   18   9,78 
20 Občanská demokratická strana   9   4,89 
 

Malá účast a velké vítězství levice, dovršené tím, že ODS šla pod 5%. 

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

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

16 ANO 2011    37  17,20 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   29  13,48 
14 Česká str.sociálně demokrat.   29  13,48 
7 Koalice TOP 09 a STAN   27  12,55 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  19   8,83 
24 Strana svobodných občanů   18   8,37 
20 Občanská demokratická strana  16   7,44 
32 Česká pirátská strana   15   6,97 
23 Strana zelených    13   6,04 

Remíza mezi KDU a ČSSD na druhé příčce. A piráti i Zelení nad 5%. 
Komunisti porazili Svobodné o jeden hlas. ODS Piráty taky.

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

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

16 ANO 2011    41  20,91 
14 Česká str.sociálně demokrat.   29  14,79 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  22  11,22 
7 Koalice TOP 09 a STAN   19   9,69 
24 Strana svobodných občanů   19   9,69 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   15   7,65 
23 Strana zelených    14   7,14 
32 Česká pirátská strana   14   7,14 
20 Občanská demokratická strana  12   6,12 

Bídný výsledek TOPky a ODS lze asi částečně vysvětlit zisky Pirátů a 
Zelených. Ale i tak levicový okrsek, podíváme-li se na zisk ČSSD a KSČM. 

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

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

14 Česká str.sociálně demokrat.   55  17,51 
16 ANO 2011    41  13,05 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  38  12,10 
7 Koalice TOP 09 a STAN   33  10,50 
20 Občanská demokratická strana  27   8,59 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   19   6,05 
24 Strana svobodných občanů   19   6,05 
23 Strana zelených    17   5,41 

Další úspěch levice, součet za ČSSD a KSČM je skoro třicet procent. 

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

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

16 ANO 2011    33  27,50 
7 Koalice TOP 09 a STAN   15  12,50 
10 Komunistická str.Čech a Moravy  12  10,00 
24 Strana svobodných občanů   11   9,16 
20 Občanská demokratická strana  10   8,33 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.    7   5,83 
14 Česká str.sociálně demokrat.    6   5,00 
23 Strana zelených     6   5,00 

Nejmenší obvod je už tak malý, že je otázka, nakolik je v něm možné 
statistiku použít. Nicméně pokud ano, tak ANO. A ČSSD na rovných 5% spo-
lu se Zelenými. 

Přednostní hlasy v Kuřimi
Poslední kapitolku věnujme tomu, koho občané Kuřimi kroužko-

vali. Příliš překvapení nenajdete. Uvádíme přehled nejkroužkovanějších, 
kde v každém řádku je pořadí na kandidátce, jmén s tituly, věk, počet a 
procento kroužků v Kuřimi.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
2 Šojdrová Michaela Ing. 50 22 13,92 
10 Hladík Petr Mgr. 29 19 12,02 
1 Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A. 52 11 6,96 
4 Hulicius Eduard Mgr. MA 33 6 3,79 
3 Zdechovský Tomáš Mgr. 34 4 2,53 

Koal. TOP09, STAN 
2 Pospíšil Jiří JUDr. 38 41 14,69 
1 Niedermayer Luděk RNDr. 48 29 10,39 
3 Polčák Stanislav JUDr. 34 16 5,73 
5 Štětina Jaromír Ing. 71 14 5,01 
4 Šarapatka Bořivoj prof. Dr. Ing. CSc. 54 9 3,22 

KSČM 
1 Konečná Kateřina Ing. 33 34 20,00 
9 Švendová Dagmar BA, LL.M. 36 12 7,05 
4 Ransdorf Miloslav PhDr. CSc. 61 11 6,47 
2 Maštálka Jiří MUDr. 58 9 5,29 
7 Opravilová Esma Ing. 41 5 2,94 
3 Kohlíček Jaromír Ing. CSc. 61 4 2,35 

ČSSD 
1 Keller Jan prof. PhDr. CSc. 59 74 29,48 
7 Brzobohatá Zuzana Ing. Bc. 51 39 15,53 
2 Sehnalová Olga MUDr. MBA 45 12 4,78 
6 Falbr Richard JUDr. 73 11 4,38 
9 Rouček Libor Dr. 59 11 4,38 

ANO 2011 
1 Telička Pavel JUDr. 48 67 22,25 
3 Charanzová Dita Ing. Ph.D. 39 13 4,31 
2 Ježek Petr 49 6 1,99 

Občanská demokratická strana 
1 Zahradil Jan Ing. 51 25 17,73 
2 Tošenovský Evžen Ing. Dr.h.c. 58 17 12,05 
3 Zamrazilová Eva Ing. CSc. 53 10 7,09 
5 Musil Aleš Mgr. M.A. 48 3 2,12 
8 Hynek Josef prof. RNDr. MBA, PhD. 48 3 2,12 
10 Kožušník Edvard 43 3 2,12 

Svobodní 
1 Mach Petr Ing. Ph.D. 39 22 13,83 
2 Payne Jiří RNDr. 57 7 4,40 
3 Pajonk Tomáš Ing. 32 7 4,40 

O čem to vypovídá, nechávám na vás.
Jiří Brabec
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ZUŠ Kuřim

Blahopřání absolventům zá-
kladní umělecké školy 

Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje svým absolventům k ukon-
čení studia v Základní umělecké škole: 

Absolventi I. stupně hudebního oboru: 
Balášková Monika (zobcová flétna), Bilavčíková Kristýna (klari-

net), Dusbaba Dominik, (klávesy), Hanák Zdeněk (klavír), Homolová 
Tereza (housle), Chytrá Adéla (akordeon), Kubicová Karolína (kytara), 
Maršík Prokop (klavír), Novotná Barbora (zobcová flétna), Pitsmausová 
Zuzana (klavír), Smržová Barbora (klávesy), Starostová Eliška (flétna), 
Šindýlková Aneta (sólový zpěv), Špunar David (kytara), Václavíková 
Adéla (kytara), Valová Radmila (klarinet), Vičarová Klára (klavír), Zi-
chová Simona (kytara) 

Absolvent II. stupně hudebního oboru:
Kopecký Jan (trubka)   

Absolventi I. stupně výtvarného oboru
Buchtová Kateřina, Vaverová Klára, Šrámková Eliška

Absolventi I. stupně literárně dramatického oboru:
Baxová Aneta, Gřesová Táňa, Kubíková Alžběta, Kubíčková Do-

rota, Melicharová Terezie, Oplatek Jan, Procházka Matěj, Sedláčková Ro-
mana, Škrob Ondřej

Vynikající výsledky 
hudebníků ZUŠ Ku-

řim v národní soutěži
V letošním školním roce v celo-

státním kole soutěže hry na kytaru zís-
kali ve veliké konkurenci  skvělé čestné 
uznání Adéla Václavíková a Martin Vo-
týpka. K tomuto úspěchu jim srdečně 
blahopřeji.  

Vřelé poděkování patří jejich 
paní učitelce Nadě Chocholáčové, kte-
rá je dovedla k výborným hudebním 
výkonům. 

Do celostátního kola, které se 
koná 13. června v Litvínově postoupila 
jako vítěz krajského kola soutěže sku-
pina Aritmic Band pod vedením p. uč. 
Josefa Koláře. Panu učiteli přeji hodně 
trpělivosti, hudebníkům čisté tóny a 
všem radost ze společného tvoření.

Také výtvarný obor dosahuje 
tradičně skvělých výsledků. Do celo-
státního kola krajská, které proběhlo 
5. května v Ivančicích, porota vybrala 
všechny práce žáků, které vznikaly pod 
pedagogickým vedením p. uč. Martiny 
Magni.

Blahopřání a poděkování patří 
všem žákům, kteří se zúčastňují soutě-
ží nebo jinak reprezentují naši školu a 
samozřejmě jejich učitelům, kteří svou 
prací obohacují život celé společnosti.

Pavlína Zámečníková, ředitelka ZUŠ                                                                                                                                         
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HODOVÉ STŘÍPKY
Milí přátelé a milovníci dobré zábavy, 

  Zdá se to jako včera, co se konaly I. Babské hody 
v Kuřimi a už jsou v plném proudu přípravy na hody nové. 

Zatím stárky pilují loňské tanečky, ale samozřejmě pro vás 
připravíme i něco nového. 

 Chystáme den plný dobrého pití, jídla a hlavně dob-
ré zábavy. K tanci i poslechu nám zahrají, stejně jako vloni, 

skvělí Galáni z Přibyslavic.
Všichni jste srdečně zváni 19.července na Komendu.

Ani o den dýl!
aneb dva divadelní večery v knínické soko-
lovně

V sobotu 17. 5. se v knínické sokolovně uskutečnila premiéra, a v 
neděli 18. 5. 2014 pak repríza představení „Ani o den dýl“, které připra-
vil trojlístek zkušených knínických ochotníků. Již avizovaná anotace hry 
naznačovala partnerský trojúhelník. Zápletka byla poněkud nečekaná, 
avšak nabídla možnost rozehrát řadu situací. Obava, abychom v očeká-
vání komedie neodcházeli k domovu s pocity, že jsme zhlédli tragédii, se 
ukázala jako lichá.    

Marek Cibulka v roli Pavla mistrně využívá, až zneužívá svého 
nejlepšího přítele Martina ( Jirka Hanák) a nastěhuje jej pod záminkou 
tragického úmrtí v rodině do společného bytu se záměrem definitivně se 
zbavit své přítelkyně Sofie (Vilma Krčmová). Počítá s tím, že společný ži-
vot ve třech Sofie nevydrží. Absurdita smyšlené smrti Martinovy matky v 
kombinaci s jeho limitujícím zdravotním handicapem a všudypřítomnou 
slušností je ideálním prostorem pro rozehrání vskutku prekérních situací. 
V nich vyniká zejména J. Hanák, který zde uplatní smysl pro detail, gesto 
a jemný výraz. Mezi intrikujícím a úporným Pavlem a nečekanými situ-
acemi překvapovaným, ale stále galantním Martinem se pohybuje citlivá 
Sofie, vzniká milostná zápletka, která uspíší závěrečné rozuzlení. Vnímavý 
divák si přesto asi bude klást otázku, zda vše dopadlo tak,  jak postavy 
chtěly. Každopádně Sofie (stejně byla ale dotěrná!)  Pavla nakonec opus-
tila a nezůstala ani o den dýl.  

     Sobotní představení zhlédla zaplněná knínická sokolovna, ne-
dělní reprízu pak necelá stovka diváků. Děkujeme všem účinkujícím za 
krásný a hlavně veselý divadelní večer.        

Lenka Špačková
Foto Ivoš Hledík
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Placená inzerce

Anální váčky u psů
Anální žlázy (také nazývané anální váčky) 

jsou párové pachové žlázy nacházející se v oblasti 
konečníku. Pokud bychom si tuto oblast představili 
jako hodiny, nachází se na pozici 4 a 8 a jsou vlo-
ženy do svalu řitního svěrače. Vylučují zapáchající 
tekutinu, která cestuje přes malé kanálky ústící do 
konečníku. Obvykle se tato tekutina uvolní při defekaci. Její hlavní vý-
znam spočívá v označování teritoria. Může být také vyloučen v případě 
strachu, nebo znepokojení zvířete. 

Velikost análních váčků je velmi variabilní a závisí i na velikosti 
zvířete. V průměru jsou velké u menších a středních psů jako pecka z třeš-
ně, až lískový ořech, u větších psů mohou být i větší, velikosti kaštanu. 
Jsou vesměs dobře hmatatelné přes kůži. Zdravá anální žláza je měkká, 
nebolestivá. Sekret bývá většinou tekutý, někdy hustší, barva je od světle 
hnědé, žluté, až po tmavě hnědou s výrazným zápachem. 

Většina zvířat nemá problémy s vyprazdňováním análních žlázek. 
Nicméně může v některých případech dojít k ucpání, přeplnění a násled-
ně k infekci, nebo i prasknutí anální žlázy. Dojde-li k přeplnění nebo záně-
tu anální žlázy, u zvířat se projevuje neklidem, olizováním a zarudnutím v 
oblasti konečníku a tzv. „sáňkováním“. V takovém případě je nutné anální 
žlázky vyprázdnit a vypláchnout vhodným dezinfekčním přípravkem. 
Je-li v análních váčcích již rozvinut zánět, nebo dojde k prasknutí žlázky, 
lze pozorovat krvavý výtok s vločkami hnisu a píštěl. V tomto případě 
již je potřeba použít antibiotickou léčbu jednak místně, přímo do váčků, 
mnohdy ale i celkově. Při opakovaném přeplňování a zánětech análních 
váčků je nutno zvážit jejich chirurgické odstranění v celkové anestezii. 

Pravidelná kontrola stavu análních váčků předchází vzniku výše 
uvedených problémů. Je zde také rozdíl mezi jednotlivými psy, kdy někte-
ří psi si anální váčky vyprazdňují sami a nemají celý život problémy, zatím-
co u jiných může docházet k pravidelnému přeplňování a vyprazdňovat 
váčky se musí manuálně i každý měsíc. Majitel by měl pozorovat chování 
psa a při jakémkoliv náznaku ucpání je vhodné navštívit veterinárního lé-
kaře. Nedoporučuje se vyprazdňovat anální váčky doma, protože u někte-
rých psů nelze váčky vyprázdnit přes kůži, ale musí se vymáčknout přes 
konečník. Tento proces není pro pejsky příliš příjemný. Neváhejte proto 
kontaktovat Vašeho veterinárního lékaře. Také ne každé sáňkování a oku-
sování v oblasti konečníku svědčí o přeplnění análních váčků. Podobně se 
může projevovat i začervení, alergie, nebo přítomnost blech. Vše je pak na 
posouzení stavu ošetřujícím lékařem. 

www.vet-kurim.wz.cz
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
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společnost

Farmářské trhy v květnu
Jaké byly Farmářské trhy v květnu, jsme se zeptali spolupořa-

datele trhů pana Aleše Kadlece. Jeho snaha dostat do Kuřimi skuteč-
ně regionální prodejce vlastních produktů je často vystavena těžkým 
zkouškám. Prakticky neustále musí odmítat prodejce se zbožím, 
které se na farmářský trh skutečně nehodí, ale paradoxně právě tito 
prodejci mají největší zájem o to, rozložit si v Kuřimi své stánky. Na-
opak regionální prodejci občas prostě trhy v Kuřimi vynechají nebo 
nepřijedou už vůbec, protože mají v Kuřimi malé obraty. Na druhé 
straně se stále sami ozývají další dodavatelé a prodejci. I proto Aleš 
Kadlec v organizaci trhů nepolevuje a stejně jako prodejci, kteří jez-
dí pravidelně, doufá, že Farmářské trhy v Kuřimi si svou pozici nejen 
udrží, ale budou se stále rozšiřovat a nabízet další regionální zboží. 
Příště se snad dokonce můžeme těšit i na živou ovečku, kterou s se-
bou slíbil přivézt nový prodejce ovčích sýrů z nedalekých Chudčic. 
A jak tedy proběhly květnové Farmářské trhy očima Aleše Kadlece si 
můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Jaké byly podle vás poslední Farmářské trhy?
„Květnové trhy byly poznamenány chladným počasím a silným vět-

rem. Naštěstí pršelo jen dopoledne. Na počet zde oproti trhům v dubnu byla 
jen asi polovina prodejců. Nepřijeli výrobci smažených brambůrků, trdelní-
ků, domácí vejce z Deblína. Hodně zákazníkům chyběly kuřimské větrníky 
a trubičky Pěluchových, kteří se mně sice ozvali s tím, že přijedou asi o půl 
hodiny později, ale zákazníci z Kuřimi se jich vůbec nedočkali, ač zde čekali 
déle jak hodinu. Takže v pojízdné prodejně Pekáren Blansko a u ministánku 
paní Kudláčkové z Hvozdce se za hodinu jen zaprášilo.  

Co ještě tentokrát chybělo a kdo naopak přivezl něco zajímavého?
Nebyly zde vejce z Deblína, ale vejce nahradila v sortimentu zboží Bi-

ofarma Němcovi, kteří měli také vedle vajec a mléčných výrobků i chlazenou 
drůbež a králíky. Jedno kuře jsem si koupil, abych otestoval kvalitu. Nejsem 
sice inspekce, ale doma při nedělním obědě jsme byli příjemně překvapeni 
jeho kvalitou a chutí. Vrátili jsme se při tomto obědě asi o 20 let zpět, kdy se 
drůbež krmila z přírodních zdrojů. Nově zde byly ovocnáři ze Starého Lís-

kovce s jablky, která šla skutečně na odbyt. Jak by ne. Nejlevnější, ale velmi 
chutná, byla za 12 Kč. 

Poprvé zde bylo i zastoupení Čokoládovny Troubelice prostřednic-
tvím paní, která pochází z Lipůvky a bydlela také v Drásově. Firma si dováží 
kakao sama z Ekvádoru. Surovinu sama zpracovává. Nabídli kvalitní boby, 
kakao, čokolády, ale i další produkty. Například kakaové máslo, které jsem si 
opět z důvodu osobního testování chuti zakoupil jako vzorek. Použili jsme ho 
doma při smažení steaku. Na mou chuť perfektní a velmi chutné. Podle mého 
úsudku jde o lepší produkt, než jsou běžné oleje. Poprvé se zde prodávala také 
Zdravá výživa a bezlepkové potraviny. Byli zde však poprvé i farmáři z Chud-
čic s křepelčími vejci, včelařství z České u Brna nejen s medem, ale i svíčkami 
a mýdlem z včelího vosku. 

Všimli jsme si i poněkud méně obvyklých prodejců, jako byly například 
Lesy města Brna. Jak jste na ně přišel?

Při natáčení dokumentu o nové naučné stezce pod Babím lomem, 
která už je k vidění v televizi Kotva a na internetu, jsem nabídl vedení firmy 
Lesy Města Brna a.s. sídlící v Kuřimi u kostela, možnost jejich účasti na trzích. 
Uvědomil jsem si při natáčení pod Babím Lomem, že k domácí pohodě patří 
i teplo z rodinného krbu. Ale teplo způsobuje nejen dřevo, ale i to duševní 
teplo člověk potřebuje. A to poskytují i další produkty ze dřeva, jako lavičky, 
dětské houpačky, zahradní přístřešky, které dopomohou lidem dotvářet teplo 
domova. Takže zde na trzích byli se svým stánkem a zaznamenali si několik 
objednávek s termínem dodání dle jejich domluvy, u které už být nemusím. 

A co nás čeká v na příštích trzích 13. června?
Všichni zde přítomní prodejci byli spokojeni, ač bylo velmi chladno a 

větrno a přislíbili svou účast na trhu i v červnu. Nabídku jsem dnes dal také 
panu Martínkovi z Kuřimi, o kterém mluvil velitel kuřimských hasičů Roman 
Dufek při předváděčkách „krocení“ požárů v rámci pálení Čarodek s hasiči 
30.4. Kuřimští hasiči zde u Základní školy na Komendě ukazovali a předvádě-
li domácí hasicí přístroj, který zabere minimum místa, stojí kolem 150 korun, 
ale ochrání náhlé vzplanutí oleje na sporáku nebo začínající požár v domác-
nosti či autě. Takže jsem usoudil, že klid před vznikem domácího požáru patří 
také k domácí pohodě, jako je tomu i v případě dobrého jídla a pití, ke které-
mu našim občanům pořádáním trhů společně s městem přispíváme.“ 

Děkujeme za rozhovor.
Soňa Šmahelová
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Kuřimata

V MRC Kuřimata proběhly nedávno dvě povedené a příjemné akce. 
V sobotu 26.4. jsme pořádali Výtvarné dopoledne pro děti, kde jsme společně 
vyráběli housenku z obalu od vajíček a dekorativní jarní zápichy do květináčů 
z pedigu. Ve středu 14.5. se konal Den otevřených dveří.
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Maják 2014
V pátek 16. května proběhla v areálu ZŠ Tyršova na Komen-

ského ulici a v přilehlém lese branně-bezpečnostní soutěž Maják 
2014, kterou pořádá Obvodní oddělení PČR Kuřim ve spolupráci s 
MěÚ Kuřim, JSDH Kuřim a Dopravním inspektorátem PČR Brno-
venkov. 

Akce se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd ze základních škol z Kuřimi, Vra-
nova, Drásova, Lipůvky, Čebína, Moravských Knínic a Veverské Bítýšky. 
Některé ze škol postavily i více než jedno družstvo. Na stanovištích plnila 
družstva z jednotlivých škol bezpečnostní, branné a vědomostní úkoly. 

Stanovišť bylo celkem devět, jedno ze stanovišť byla zdravověda, 
další dopravní výchova a další pak práce s kompasem a mapou, střelba z 
airsoftové pušky, test ze všeobecných znalostí, test paměti, test z otázek 
bezpečnosti a stanoviště požární disciplíny, které zajišťovali kuřimští ha-
siči ze JSDH Kuřim, a také stanoviště dopravní hřiště, které zrealizovali a 
obstarávali zaměstnanci odboru dopravy Městského úřadu Kuřim.

Vzhledem k počasí byl letošní Maják opravdu náročný a všem 
soutěžícím i organizátorům patří velké uznání. Obvodní oddělení PČR 
Kuřim a Městský úřad Kuřim tímto děkují za aktivní účast a sponzorské 
dary JSDH Kuřim, firmě KAMPOS Kuřim, firmě CYKLOSERVIS LASL 
Brno, BESIP, ZP MV, a také všem dětem, které se soutěže zúčastnily a 
ukázaly, že si poradí i ve složitějších situacích i v nepříznivém počasí a 
samozřejmě dokáží pracovat jako tým.

Výsledky: 1. ZŠ Vranov I., 2. ZŠ Vranov II., 3. ZŠ Drásov, 4. ZŠ 
Lipůvka, 5. ZŠ Kuřim-Tyršova II., 6. ZŠ Čebín, 7. ZŠ Moravské Knínice, 
8. ZŠ Kuřim-Tyršova I., 9. ZŠ Kuřim-Jungmannova I., 10. ZŠ Veverská 
Bítýška I., 11. ZŠ Veverská Bítýška II., 12. ZŠ Kuřim-Jungmannova II. 

sš

Maminko, já mám Tě rád!
Kdyby mi tak někdo řekl,
třeba kamarád:
„Prodej mi tu svoji mámu,
dám Ti za ni hrad!“
Neprodám, neprodám,
ani za nebe,
nechám si tu svoji mámu
jenom pro sebe!

I tyto verše zazněly na naší zahradní slavnosti pro maminky. Dět-
ské hlásky doplňovaly veselé klobouky s kytičkami, které zpestřily kratší 
pásmo písniček a básniček.

Nevyzpytatelné počasí nás potom vyhnalo do školky, aby program 
pokračoval vystoupením pana kreslíře Dudka. Chvilička strpení, než jsme 
se všichni usadili v prostorách jedné třídy a humorný příběh mohl začít. 
Kudrnatá hlava, osobitý projev a hlavně kresba s veselým podtextem 
ihned vtáhly malé i velké diváky do děje. Zpočátku netečný výraz dospě-
lých dostal jiskru, zaujetí a hlavně je začal krášlit úsměv, který jim vydržel 
až do konce. Malíř si postupně vytahoval herce z dětských i dospělých 
řad, takže všechny zábrany opadly. Nechybělo ani upřímné slovo díků a 
poklony směrem k rodině a především maminkám.

Lidé odcházeli se spokojeným výrazem ve tváři i s poděkováním 
za zajímavý program. Není vždy jednoduché vymýšlet stále něco nového 
a trefit se do chuti a nálady všech lidí, ale snad se nám povedlo postoupit 
alespoň o krůček dál ze stereotypu a přivést do jednoho odpoledne „nový 
vítr“ a dobrou náladu.

Děkujeme všem, komu se to podařilo
nebo, kdo jste se o to alespoň pokusili.

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská Kuřim
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ZŠ Jungmannova Kulturní pozvánka

Jungmannka opět ve Vídni 
I v letošním školním roce uskutečnila naše škola v rámci vý-

uky německého jazyka již tradiční výlet do hlavního města našich 
rakouských sousedů, do Vídně.

20. května jsme v ranních hodinách nasedli do autobusu a vyrazi-
li směrem k česko-rakouské hranici. Po příjezdu byla naší první zastáv-
kou prohlídka Lidové zahrady (Volksgarten) u Hofburgu.  Zahrada byla 
postavena r. 1809 na místě Napoleonem zničeného hradního opevnění. 
Vytvořena byla podle plánů Ludwiga Remy. Uprostřed zahrady stojí na-
podobenina athénského Theseova chrámu a je zde také pomník císařovny 
Alžběty - Sissi, který vytvořil Hans Bitterlich.

Nejvíce nás však uchvátil pohled na překrásné kvetoucí růže všech 
možných barev, kterých zde najdeme na 400 druhů.

Zavítali jsme také do Minoritenkirche. V tomto italském kostele 
jsme mohli obdivovat nádherný mozaikový obraz Poslední večeře Krista 
nebo sochu Přemysla Otakara II.

Protože Vídeň je spojena s řadou slavných skladatelů, navštívili 
jsme letos nově Dům hudby.

Toto jedinečné muzeum tónů a zvuků se nachází v historickém 
paláci arcivévody Karla na Starém Městě. Žáci mohli sledovat velké skla-
datele minulosti při komponování, ovlivnit průběh opery, zahrát si na vir-
tuálního dirigenta nebo poslouchat řadu neobvyklých zvuků a tónů.

Po prohlídce Domu hudby jsme si dali rozchod na nevelkém ná-
městí Stephansplatz v samém srdci Vídně. Zde se tyčí Dóm Svatého Ště-
pána. Byl postaven v gotickém stylu a jeho nejvyšším bodem je jižní věž 
vysoká úctyhodných 137 metrů.

Kolem Stephansdomu panuje vždy čilý ruch a vlastní náměstí 
Stephansplatz je i díky zdejší přestupní stanici metra jedna z nejfrekvento-
vanějších pěších zón ve městě. Nachází se zde spousta restaurací, kaváren 
a krámků se suvenýry. Neměli jsme tedy problém nakoupit nějaké dárky 
domů. 

Posledním cílem naší exkurze byl už tradičně zábavní park Prátr. 
Nejznámější atrakcí zde je  61 metrů vysoké obří kolo postavené v roce 
1897 za Františka Josefa.

Odvážnější z nás se projeli hlavou dolů na Boomerang – horské 
dráze. V závratné výšce až 37 metrů jsme se pohybovali rychlostí přes 85 
km/h. Další zábavou pro malé i velké je Liliputbahn – malá železnice, kte-
rá po Prátru jezdí už přes 75 let a to na páru.Kdo má rád řetízkový kolotoč, 
mohl si v Prátru vybrat  hned z několika, přičemž ten největší Star Flyer se 
otáčí hned několik desítek metrů nad zemí.

Milovníci adrenalinu si zde určitě přišli na své. 
Nakonec všech 50 účastníků naší výpravy ve zdraví přestálo i divo-

ké atrakce zábavního parku, a tak jsme mohli vyrazit na cestu domů, zpět 
do České republiky. Myslím, že výlet se opravdu vyvedl a většina z nás se 
těší, že zase za rok poznáme další zajímavá místa tohoto krásného města.

Za vyučující němčiny 
Mgr. Eva Altmannová

Neděle 15. června v 18.00 hodin      
Kuřim, kostel sv. Maří Magdaleny

HANA BARTOŠOVÁ - varhany
KRISTEN COOPER – hoboj

Kontrasty české, 
evropské a americké hudby

Johann Sebastian Bach, Americké spirituály, Jan Křtitel Vaňhal, Jan 
Křtitel Kuchař, Leoš Janáček, Claude B. Balbastre, Gabriel Pierné, Vin-
cenzo Bellini.

Kuřimská rodačka 
Hana Bartošová patří k 
předním českým varha-
níkům a aktivním pro-
pagátorům české hudby 
v zahraničí. Absolvovala 
hru na varhany na brněn-
ské konzervatoři u Josefa 
Pukla a na JAMU v Brně u 
Aleny Veselé, své umělecké 
vzdělání dále rozšiřovala 
na mistrovských kurzech 

pod vedením význačných 
varhaníků. Ve svém rozsáhlém repertoáru věnuje zvýšenou pozornost 
české hudbě od baroka až po současnost. Řadu soudobých děl provedla 
ve světové premiéře, zejména z tvorby brněnských skladatelů. Se zájmem  
koncertuje na historických nástrojích. Vyvíjí bohatou uměleckou činnost 
doma i v zahraničí; účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, v Rusku a 
USA. Spolupracuje s řadou sólistů a ansámblů, natáčí snímky pro české 
i zahraniční rozhlasové a televizní společnosti a na CD. Jako pedagog se 
věnuje mladým varhaníkům, působí také v soutěžních porotách. Je dlou-
holetou dramaturgyní mezinárodního Brněnského varhanního festivalu. 
K dosavadním vrcholům její umělecké činnosti patří koncert na varhan-
ním festivalu v italském městě Sant Elpidio a Mare pod záštitou Enia Mo-
riconeho, účinkování na Dnech české kultury ve francouzském Nancy, 
na slavnostních koncertech k zasedání Rady bezpečnosti EU v Praze a 
Koncertě pro Evropu ve vídeňském dómě sv. Štěpána pořádaném velvy-
slanectvím České republiky. Se sólovým recitálem vystoupila také na fes-
tivalu k 150. výročí vysvěcení kostela sv. Václava ve Spillville v USA. 

Kristen Cooper studovala 
hru na hoboj na St. Olaf College 
v Northfieldu (severní části USA) 
pod vedením Rhadamese Angelu-
cciho, který byl více než 40 let prv-
ním hobojistou Minnesotského 
orchestru. Vystupovala s mnoha 
symfonickými a operními tělesy, 
např. St. Olaf Band, St. Olaf Col-
legium Musicum, St. Paul Civic 
Symphony, Dakota Valley Sym-
phony a Gilbert and Sullivan Very 
Light Opera Company. Je první 
hobojistkou dechového souboru 
Minnesota Symphonic Winds v 
Minneapolis, často vystupuje také 
v luteránském kostele St. Michael 
v Bloomingtonu. S oblibou inter-
pretuje skladby komponované pro 
duo varhany a hoboj. V roce 2009 se poprvé představila českému publiku 
v rámci festivalu Americké jaro. Díky příznivému ohlasu na své vystoupe-
ní se zúčastnila festivalu i v následujícím roce. Od letošního školního roku 
působí jako odborná poradkyně Státní university v Londýně.                                                              

Koncert je závěrem oslav 50. výročí povýěení Kuřimi na město.
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červen 2014
Úterý 3. června 17:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

II. absolventský koncert  
žáků hudebního oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 4. července 16:00, před městskou knihovnou
Princezna na hrášku

Divadelní představení v podání divadla Koráb Brno. Pořad k MDD. Vstup voolný. V případě špatného počasí 
se bude konat ve velkém sále KD.

Středa 4. června 16:00-18:00, zahrada ZUŠ Kuřim
Tlapkafest

Zahradní slavnost žáků výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 
Středa 4. června 19:00-21:00, Mateřské a rodinné centrum Kuřimata Farského 481, Kuřim

Šperky z křišťálové pryskyřice
Výtvarná dílna pro dospělé. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Sebou přezůvky, ostré malé nůžky a obyčej-
nou tužku. V ceně kurzu -120Kč- jsou náušnice a přívěšek (lze domluvit i jinak). Na místě lze dokoupit i lůžka 
na další šperky, ale je potřeba si toto předem domluvit. Pryskyřice musí dobře a v klidu vytvrdnout, proto 
budou výrobky k vyzvednutí až v následujících dnech. Cena kurzu je 120 Kč. Přihlášky a případné dotazy 
posílejte na adresu haskova@email.cz

Pátek 6. června 8:45, Kulturní dům Kuřim
O krále a dámu mateřských škol v Kuřimi

Šachový turnaj pořádají ŠK Kuřim a MŠ Kuřim pro všechny děti navštěvující některou MŠ v Kuřimi.
Pátek 6. června, zámek Kuřim, Club Escape 

Dance Hits 90 & News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle 
paří! Puschkin Blackberries 18 Kč. Akce 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

Pondělí 9., úterý 10. a čtvrtek 12. června 16:00-18:00, ředitelství ZUŠ Kuřim
Zápis nových žáků 

do hudebního oboru. Dále čtvrtek 12. června 18:00, výtvarný atelier II. poschodí ZUŠ - Zápis do výtvarné-
ho oboru. Pondělí 16. až čtvrtek 19. června 15:00 - 17:00, taneční sál I. poschodí ZUŠ, zápis do tanečního 
oboru. 
Úterý 10. června 19:00-21:00, Mateřské a rodinné centrum Kuřimata Farského 481, Kuřim

Keramika a sklo - dekorativní předměty
Keramika pro dospělé. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Cena kurzu je 150 Kč. Přihlášky na kurz posílejte 
na adresu jitka.ruf@seznam.cz. 

Středa 11. června 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Závěrečný koncert 

hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 
Čtvrtek 12. června 10:00, velký sál KD Kuřim

Taneční vystoupení pro školy Kuřim 
Pořádá ZUŠ Kuřim. 

Čtvrtek 12. června 18:00, velký sál KD Kuřim
Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Pátek 13. června, zámek Kuřim, Club Escape 

Drum&bass Break trip Freebeat (dnb), Sti�y (dnb), Ready (tekk)
Tradiční Break Trip tentokrát pod taktovkou telnického SUPPORT soundu, ze kterého vás přijedou ba-
vit Freebeat (dnb), Sti�y (dnb), Ready (tekk). Tešte se na drumík řízlej tentokráte trochou tekku... Vodka 
Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies&Mix DJ George

Párty s hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Vstup jako každou 
sobotu zdarma.

Pátek 13. června – neděle 15. června
Kuřim 50 let městem

Třídenní oslavy v různých částech města. Bohatý sportovní, kulturní a společenský program. Sledujte plakáty 
na tuto akci.  

Sobota 14. června, zámek Kuřim
Kuřim 50 let městem - nádvoří zámku

13:30 Dětský program 
- s pohádkovou show vystoupí Yve�a Blanarovičová. 

Vstup zdarma. 
15:15 Slavnostní požehnání kuřimského praporu

15:30 Koncert Naďa Urbánková a Bokomara. 
Vstup zdarma. 

17:00-18:30 Vystoupení hudební skupiny k tanci a poslechu. 
Vstup zdarma. 

Výstavy

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

20:30 Večerní zábava s hudební skupinou Varan. 
Vstup 50 CZK. 

22:00 Oldies Party v Clubu Escape
Neděle 15. června 14:00, areál ZUŠ

Zahradní slavnost žáků všech oborů ZUŠ Kuřim
věnovaná 50. výročí prohlášení Kuřimi městem. Součástí slavnosti bude i VÝSTAVA prací žáků výtvarného 
oboru. ZUŠ uspořádá tuto akci ve spolupráci s Městem Kuřim 

Neděle 15. června 18:00, Chrám sv. Maří Magdalény
Kontrasty české, evropské a americké hudby

Slavnostní koncert. Hana Bartošová – varhany, Kristen Cooper – hoboj. 

Pondělí 16. června 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Závěrečné představení žáků literárně dramatického oboru 

„Moje dítě je dokonalé“ – napsal A. Jarůšek. Vystoupí absolventi literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ 
Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic Beats Alexx, Pete Ripe, Dazy

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů vám pravidelně přináší kvalitní elektronic-
kou progressive/house/trance muziku. Line-up vám tentokráte předvede tyto hosty: Alexx, Pete Ripe, Dazy. 
Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies Party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro vás. Tancujte až do rána. 
Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 27. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Prázdninová Oldies Party DJ Flash 

Přijďte přivítat prázdniny do Clubu Escape pořádnou pařbou a tanečkem. Na starý, ale taky ty nejnovější hity 
můžete zapařit na této party. Hity podle vašeho gusta. Drink Zetko 25 Kč, s Coca-colou 35 Kč.  Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání. Drink Zetko 25 Kč, s Coca-
colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Každé úterý 19:00 zámek Kuřim, Club Escape
Hospodský kvíz

Club Escape vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády 
tým o maximálním počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, 
pohodlně se usadíte, dostanete do ruky papír a tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na 
celkem 51 otázek, které na vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete se těšit na otázky ze všech různých 
odvětví, na které jen člověk může pomyslet. Některé otázky jsou bonusové, za které je přímá výhra.  Výsledky 
budou průběžně vyhodnocovány, na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Mís-
to obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti s ostatními lidmi a týmy a ještě se u 
toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je symbolických 30 korun. 

Od 30. května, městská knihovna
Tiky taky -“Hodiny s duší, které Vašemu pokoji sluší.“

Prodejní výstava nástěnných hodin a ručně šitých kabelek. Originální kyvadlové hodiny z návrhářského stu-
dia Allen designs. Pořadatelem výstavy je Vlasta Křenovská, která je výhradním zástupcem americké desig-
nérky Michelle Allen. Michelle miluje nedokonalý, mírně výstřední a vtipný svět kolem sebe. Snaží se vkládat 
radost do funkčních věcí denní potřeby. Mezi další aktivity americké výtvarnice patří malování obrazů a ilu-
strace knih. Výstava bude doplněna o kabelky (ty jsou šité z kvalitních německých koženek, francouzských 
či amerických látek). Všechny kabelky jsou velmi praktické a kvalitní s promyšlenými detaily. Kabelky jsou z 
dílny Marty Ondarzové. Výstavu bude možné navštívit ve výpůjční době knihovny od 30. května 2014. Vstup 
volný.

Úterý 17. června až neděle 29. června, velký sál KD Kuřim
Výstava fotogra�í

Pořádá kuřimský fotoklub.

O prázdninách vás čeká:
Sobota 19. července Areál ZŠ Komenského - Babské hody (Pořádá KuDaK)
(Průvod stárek městem, odpoledne cimbálovka Kyničan, večer Galáni z Přibyslavic a další program).
Neděle 20. července 19:30, kostel sv. Maří Magdalény – koncert Jitka Šuranská a Beata Bocek.
Čtvrtek 24. července zámecké nádvoří – Keltský večer s kapelami Sliotar a Matching Ties
Od 11. srpna Letní kino na zámeckém nádvoří
Pátek 22. srpna – neděle 24. srpna – Divadelní přehlídka Divadlo pod maskou na zámeckém nádvoří
A další akce.

Mateřské a rodinné centrum Kuřimata, Farského 481, Kuřim
Program červen

Pondělí 10:00 – 11:30 Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Organizované cvičení, tanečky a výtvarka. Vstupné 30 Kč na dítě.
Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 herna otevřena jen v případě špatného počasí!
Hrátky s KuřiMáTky
Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné potřeby. Nově úžasný molitanový vláček a 
sedací vaky!!! Vstupné 20 Kč na dítě. 
Čtvrtek 10:00-10:45 Hudební škola Yamaha 
Čtvrtek 15:30-16:15 Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců
Společná setkávání těch nejměnších - pohádky, písničky, básničky, rytmika. Pokud chcete, vezměte i staršího 
sourozence. Dle zájmu do 17:00 volné hraní. Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 
Pátek 15:00-15:45 Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také 
vítáni! 
Kontakt: kurimata@googlegroups.com, htpp://kurimata.webnode.cz/

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 3. 6. fa Horáček, út 10. 6. fa Rucek, po 1. 7. Alfa Bruntál. Za 
odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.
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Úterý 3. června 17:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

II. absolventský koncert  
žáků hudebního oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 4. července 16:00, před městskou knihovnou
Princezna na hrášku

Divadelní představení v podání divadla Koráb Brno. Pořad k MDD. Vstup voolný. V případě špatného počasí 
se bude konat ve velkém sále KD.

Středa 4. června 16:00-18:00, zahrada ZUŠ Kuřim
Tlapkafest

Zahradní slavnost žáků výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 
Středa 4. června 19:00-21:00, Mateřské a rodinné centrum Kuřimata Farského 481, Kuřim

Šperky z křišťálové pryskyřice
Výtvarná dílna pro dospělé. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Sebou přezůvky, ostré malé nůžky a obyčej-
nou tužku. V ceně kurzu -120Kč- jsou náušnice a přívěšek (lze domluvit i jinak). Na místě lze dokoupit i lůžka 
na další šperky, ale je potřeba si toto předem domluvit. Pryskyřice musí dobře a v klidu vytvrdnout, proto 
budou výrobky k vyzvednutí až v následujících dnech. Cena kurzu je 120 Kč. Přihlášky a případné dotazy 
posílejte na adresu haskova@email.cz

Pátek 6. června 8:45, Kulturní dům Kuřim
O krále a dámu mateřských škol v Kuřimi

Šachový turnaj pořádají ŠK Kuřim a MŠ Kuřim pro všechny děti navštěvující některou MŠ v Kuřimi.
Pátek 6. června, zámek Kuřim, Club Escape 

Dance Hits 90 & News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle 
paří! Puschkin Blackberries 18 Kč. Akce 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

Pondělí 9., úterý 10. a čtvrtek 12. června 16:00-18:00, ředitelství ZUŠ Kuřim
Zápis nových žáků 

do hudebního oboru. Dále čtvrtek 12. června 18:00, výtvarný atelier II. poschodí ZUŠ - Zápis do výtvarné-
ho oboru. Pondělí 16. až čtvrtek 19. června 15:00 - 17:00, taneční sál I. poschodí ZUŠ, zápis do tanečního 
oboru. 
Úterý 10. června 19:00-21:00, Mateřské a rodinné centrum Kuřimata Farského 481, Kuřim

Keramika a sklo - dekorativní předměty
Keramika pro dospělé. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Cena kurzu je 150 Kč. Přihlášky na kurz posílejte 
na adresu jitka.ruf@seznam.cz. 

Středa 11. června 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Závěrečný koncert 

hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 
Čtvrtek 12. června 10:00, velký sál KD Kuřim

Taneční vystoupení pro školy Kuřim 
Pořádá ZUŠ Kuřim. 

Čtvrtek 12. června 18:00, velký sál KD Kuřim
Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Pátek 13. června, zámek Kuřim, Club Escape 

Drum&bass Break trip Freebeat (dnb), Sti�y (dnb), Ready (tekk)
Tradiční Break Trip tentokrát pod taktovkou telnického SUPPORT soundu, ze kterého vás přijedou ba-
vit Freebeat (dnb), Sti�y (dnb), Ready (tekk). Tešte se na drumík řízlej tentokráte trochou tekku... Vodka 
Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies&Mix DJ George

Párty s hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Vstup jako každou 
sobotu zdarma.

Pátek 13. června – neděle 15. června
Kuřim 50 let městem

Třídenní oslavy v různých částech města. Bohatý sportovní, kulturní a společenský program. Sledujte plakáty 
na tuto akci.  

Sobota 14. června, zámek Kuřim
Kuřim 50 let městem - nádvoří zámku

13:30 Dětský program 
- s pohádkovou show vystoupí Yve�a Blanarovičová. 

Vstup zdarma. 
15:15 Slavnostní požehnání kuřimského praporu

15:30 Koncert Naďa Urbánková a Bokomara. 
Vstup zdarma. 

17:00-18:30 Vystoupení hudební skupiny k tanci a poslechu. 
Vstup zdarma. 

Výstavy

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

20:30 Večerní zábava s hudební skupinou Varan. 
Vstup 50 CZK. 

22:00 Oldies Party v Clubu Escape
Neděle 15. června 14:00, areál ZUŠ

Zahradní slavnost žáků všech oborů ZUŠ Kuřim
věnovaná 50. výročí prohlášení Kuřimi městem. Součástí slavnosti bude i VÝSTAVA prací žáků výtvarného 
oboru. ZUŠ uspořádá tuto akci ve spolupráci s Městem Kuřim 

Neděle 15. června 18:00, Chrám sv. Maří Magdalény
Kontrasty české, evropské a americké hudby

Slavnostní koncert. Hana Bartošová – varhany, Kristen Cooper – hoboj. 

Pondělí 16. června 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Závěrečné představení žáků literárně dramatického oboru 

„Moje dítě je dokonalé“ – napsal A. Jarůšek. Vystoupí absolventi literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ 
Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic Beats Alexx, Pete Ripe, Dazy

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů vám pravidelně přináší kvalitní elektronic-
kou progressive/house/trance muziku. Line-up vám tentokráte předvede tyto hosty: Alexx, Pete Ripe, Dazy. 
Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies Party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro vás. Tancujte až do rána. 
Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 27. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Prázdninová Oldies Party DJ Flash 

Přijďte přivítat prázdniny do Clubu Escape pořádnou pařbou a tanečkem. Na starý, ale taky ty nejnovější hity 
můžete zapařit na této party. Hity podle vašeho gusta. Drink Zetko 25 Kč, s Coca-colou 35 Kč.  Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. června, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání. Drink Zetko 25 Kč, s Coca-
colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Každé úterý 19:00 zámek Kuřim, Club Escape
Hospodský kvíz

Club Escape vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády 
tým o maximálním počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, 
pohodlně se usadíte, dostanete do ruky papír a tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na 
celkem 51 otázek, které na vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete se těšit na otázky ze všech různých 
odvětví, na které jen člověk může pomyslet. Některé otázky jsou bonusové, za které je přímá výhra.  Výsledky 
budou průběžně vyhodnocovány, na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Mís-
to obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti s ostatními lidmi a týmy a ještě se u 
toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je symbolických 30 korun. 

Od 30. května, městská knihovna
Tiky taky -“Hodiny s duší, které Vašemu pokoji sluší.“

Prodejní výstava nástěnných hodin a ručně šitých kabelek. Originální kyvadlové hodiny z návrhářského stu-
dia Allen designs. Pořadatelem výstavy je Vlasta Křenovská, která je výhradním zástupcem americké desig-
nérky Michelle Allen. Michelle miluje nedokonalý, mírně výstřední a vtipný svět kolem sebe. Snaží se vkládat 
radost do funkčních věcí denní potřeby. Mezi další aktivity americké výtvarnice patří malování obrazů a ilu-
strace knih. Výstava bude doplněna o kabelky (ty jsou šité z kvalitních německých koženek, francouzských 
či amerických látek). Všechny kabelky jsou velmi praktické a kvalitní s promyšlenými detaily. Kabelky jsou z 
dílny Marty Ondarzové. Výstavu bude možné navštívit ve výpůjční době knihovny od 30. května 2014. Vstup 
volný.

Úterý 17. června až neděle 29. června, velký sál KD Kuřim
Výstava fotogra�í

Pořádá kuřimský fotoklub.

O prázdninách vás čeká:
Sobota 19. července Areál ZŠ Komenského - Babské hody (Pořádá KuDaK)
(Průvod stárek městem, odpoledne cimbálovka Kyničan, večer Galáni z Přibyslavic a další program).
Neděle 20. července 19:30, kostel sv. Maří Magdalény – koncert Jitka Šuranská a Beata Bocek.
Čtvrtek 24. července zámecké nádvoří – Keltský večer s kapelami Sliotar a Matching Ties
Od 11. srpna Letní kino na zámeckém nádvoří
Pátek 22. srpna – neděle 24. srpna – Divadelní přehlídka Divadlo pod maskou na zámeckém nádvoří
A další akce.

Mateřské a rodinné centrum Kuřimata, Farského 481, Kuřim
Program červen

Pondělí 10:00 – 11:30 Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Organizované cvičení, tanečky a výtvarka. Vstupné 30 Kč na dítě.
Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 herna otevřena jen v případě špatného počasí!
Hrátky s KuřiMáTky
Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné potřeby. Nově úžasný molitanový vláček a 
sedací vaky!!! Vstupné 20 Kč na dítě. 
Čtvrtek 10:00-10:45 Hudební škola Yamaha 
Čtvrtek 15:30-16:15 Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců
Společná setkávání těch nejměnších - pohádky, písničky, básničky, rytmika. Pokud chcete, vezměte i staršího 
sourozence. Dle zájmu do 17:00 volné hraní. Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 
Pátek 15:00-15:45 Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také 
vítáni! 
Kontakt: kurimata@googlegroups.com, htpp://kurimata.webnode.cz/

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 3. 6. fa Horáček, út 10. 6. fa Rucek, po 1. 7. Alfa Bruntál. Za 
odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.
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Historie - Náš seriál

Řemeslníci v panství Kuřim
Toto číslo Zlobice přináší předposlední díl seriálu o historii řemeslných 

dílen a řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od sedmnáctého sto-
letí do první poloviny století dvacátého. Tento seriál je připraven z materiálu 
výstavy Zaniklá řemesla v Kuřimi, která proběhla na zámku v rámci Medo-
vých dní 2013. Tato zastavení v minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat 
naši historii, ale přinést zajímavé poodhalení bohatého života našich předků. 
Proto budeme rádi, když budete na dané téma reagovat, doplníte jména a 
osobnosti z Vaší rodinné historie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které bu-
dou pak uchovány v el. podobě v městském archivu. Tentokrát pokračujeme o 
historii pekařů a řezníků.

Pekaři
Pekař peče housky
uštipuje kousky,
pekařka mu pomáhá
uštipují oba dva

Počátky pekařství sahají do dávnověku, kde těsně souvisí s mlynář-
stvím. Postupem doby se však každé řemeslo osamostatnilo a rozvíjelo. 
Zatím co mlynářství se technicky zdokonalovalo, pekařství bylo dlouho 
jen prací žen nebo otroků jednotlivých domácností. V Čechách se obje-
vují pekaři jako dvorští řemeslníci v 11. a 12 st. Pekařství je řemeslo, jehož 
úkolem bylo pečení moučných pokrmů z  těsta  bez  pomocí  forem ve 
zvláštní peci pekařské. Když  se  zabývalo  jen  pečením  chleba  žitného, 
šlo o pecnářství. Nejprve se zadělala mouka s vodou na chléb, s mlékem 
na housky. Pak se přidával kvas na chléb, droždí či kvasnice na housky. 
Zadělávání těsta se provádělo v díži, po vykynutí se opět přidávala mouka 
a těsto se promísilo. Po vzejití těsta se válel buď chleba, nebo housky, prec-
líky, rohlíky, žemle, koláče, svítky k postům, jidáše k Velkému pátku atd. 
Zboží se pak nechávalo na teplém místě dokynout a natíralo se vodou, ně-
které pečivo také máslem nebo žloutky a sázelo se do pece. Pekařská pec 
bývala nízko klenutá, stavěná z cihel a hlíny a téměř dvakrát delší než širší. 
Ústí pece bylo dlouhé a nízké. Krom něho mívala ještě několik průduchů 
ke stropu, které bylo možné v případě potřeby utěsnit. Pec se vytápěla 
suchým smolným dřevem, které se v peci postrkovalo zezadu dopředu a 
zbylé uhlí i popel, když byla pec dostatečně vytopena, se vyhrabalo na 
pícku umístěnou stranou před pecí. Vytápění pece se považovalo za nej-
větší pekařskou dovednost. Ani přetopená ani nedotopená pec nevypeče 
chléb úplně. Sázení se provádělo plochými lopatami na dlouhých nása-
dách. Lopatou se pečivo dopravovalo na příslušné místo do pece a smeka-
lo se rychlým odtržením lopaty. Velké bochníky (pecny) potřebovaly 1 - 3 
h, housky a jiné drobné pečivo ¼ až hodinu do správného vypečení.

Nejstarší pekárna  v Kuřimi byla panská, nacházela se na ul. Tiš-
novská v č. p. 60. V roce 1782 byl jejím nájemcem Tadeáš Weiss, od roku 
1795 Jakub Kolovrat z Černé Hory, pak Johann Fiala a Martin Menzel. 
Od roku 1802 měl pekárnu v nájmu Franz Stria, od roku 1811 Josef Stre-
inz z Rakouska, ale už za rok na to pekárnu obsadil Franz Suchánek, po 
něm měl pekárnu od roku 1828 Matyáš Hála (zemřel ve věku 52 let v 

roce 1839) a Franz Pipper v roce 1837.  Zajímavý je záznam z roku 1846: 
„František Sedlář, majitel pekárny v Kuřimi č. p. 60, prohlašuje, že pla-
tí všechna práva kuřimské vrchnosti k řečené pekárně.“ Asi měli nějaký 
problém v záznamech kdo, a co dluží…Posledním nám známým peka-
řem meziválečného období byl pan Albert Jaroš.  Podle záznamů kuřim-
ské úmrtní matriky v roce 1801 bydlel – a tedy zřejmě i pracoval – pekař 
Franz Votava v č. p. 58.

Malá pekárna byla také u Eksteinů na Tyršové (dnes motorsport 
Michl), několik domů za ní měl pekárnu František Vlček. V pekárně An-
tonína Vlčka na ul. Legionářská 490 byl na konci války pečen chléb pro 
cca 2000 lidí ukrytých ve štolách pod Zárubou. Jak vzpomínala Věra No-
votná v padesátých letech: „Chleba jsme pekli v ranních hodinách, aby 
Němci neviděli, že se kouří z komína, jednou se nám to přece jen nevy-
platilo. Ráno jsme zaspali, a když jsme roztápěli pec, byl již jasný den bez 
mráčku. Němci zahlédli kouř z komína, tak po něm házeli granáty. Jeden 
z nich padl na dvoře pekárny. Naštěstí kromě uraženého rohu domu se 
vyvrátily jen dveře. Nebýt s námi učitel Filka, hned bychom utekli, ale on 
nám dodával odvahu. Chléb se pekl z mouky, jaká byla při ruce – žitné, 
ječné, pšeničné. Hlavní bylo, že se dal jíst a nikomu z něho nebylo zle.“ 
Po panu Antonínu Vlčkovi převzal pekárnu pan Klouda. Malou pekárnu 
měl v místě dnešní předzahrádky restaurace na Staré škole také pan Alois 
Vojta. Cukrárnu měl Václav Votrubec, a to na ul. Farského č. p. 366, po 
roce 1935 se provozovna přestěhovala na ul. Legionářskou. Josef Votava 
cukrárnu provozoval na ul. Legionářská  č. p. 181.

Pekařství Aloise Vojty,1953, archiv Kuřim

Slavnost v Kuřimi s mistrem uzenářem, archiv Kuřim

Řezníci
Šla holka do krámu 
pro libru masa,
nechtěla od hrudi
jen od ocasa

Řezníci se nejlépe uživili ve větších městech. Např. v Praze v 15. 
st. bylo 214 privilegovaných řeznických krámů (Praha měla v té době 2 
250 měšťanských domů, tedy na každých 11 měšťanských domů připadl  
jeden masný krám!). Kromě řezníků, kteří se sdružovali do cechů a pro-
dávali v kamenných krámech, existovali ještě tzv. huntýři, kteří prodávali  
na trzích a to buď výseky masa, nebo živé kusy. Privilegovaným řezníkům 
byli trnem v oku.

První činností řezníka byl nákup dobytka. Nákup prováděl přímo 
na místě u sedláka, provedením zvířete po dvoře. U menších kusů jako 
byla telata nebo ovce odhadl živou váhu zvednutím, jinak pohmatem a 
zkušeností. Odhady přesto byly velmi přesné, řezníci dokázali odhadnout 
živou váhu velkého kusu téměř na libru. Po omráčení bylo zvíře zabito a 
odchycena krev pro další zpracování. Pro správné vyvržení byla zvířata 
zavěšena a stáhnula se jim kůže. Vepři se běžně z kůže nestahovali. Pařili 
se v neckách. Řezník posypal kůži tlučenou smůlou, aby se po napaření 
lépe odrala. Poslední prací bylo naporcování zvířete – výsek. Používala 
se k tomu široká řeznická sekera, která dokázala přeseknout i velké kosti. 
Jelikož čeští řezníci dokázali se sekerou v ruce také bránit a bojovat uvnitř 
měst proti nepřátelům, dostali za to v roce 1310 do svého znaku korouhev 
stříbrného lva se sekyrou na červeném poli.   
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O řeznících na kuřimském panství víme z prodejů „masných krá-
mů“ nebo „masných lavic“: V roce 1773 si koupil masný krám František 
Bárta v Lipůvce, v roce 1773 Josef Hrdlička v Lelekovicích, po něm v roce 
1784 jej vlastnil Jiří Jedlička, další majitel Jan Růžička jej prodal v roce 
1793 Matyáši Matouškovi. Ten je spolu se svým synem Antonem uveden 
v kuřimské úmrtní matrice v č.p. 21, 23 nebo 45 jako řezník.  V roce 1924 
měl řeznictví a uzenářství Josef Orátor, také Vladislav Orátor, Antonín 
Sehnal, Eduard Stojar a Ondřej Popek. Do druhé světové války a těsně 
po ní ještě v Kuřimi působili řezníci: Vilém Mužík - hospoda a řeznictví 

Řeznictví a hospoda na radnici30-tá léta, Veselý, Sehnal,kovář Pyndrč 
a obecní zřízenec Foukla před nimi, zapůjčila Šafaříková

Řeznictví a hospoda u Orátorů, archiv Kuřimi

Husova 328  původní  dům E. Stojara, prodejna masa, Sikorová 
2013

Řeznictví Antonína Sehnala, archiv Kuřim

Řeznictví Eduarda Stojara, archiv Kuřim

v ul. Tišnovská 149, František Svoboda – řezník na Láznisku č.p. 91, poz-
ději pracoval na nám. 1. května č.p. 66; Stanislav Monták měl řeznictví a 
uzenářství v domě u Popků nám.1.května č.p. 554, Ondřej Popek působil 
v řeznictví a hostinci na nám. 1. května  č.p. 66, Eduard Stojar měl pů-
vodní dům a řeznictví na ul. Husové č.p.328, potom na rohu Legionář-
ské a Farského č.p. 212, přistavěl i ledárnu na led z rybníka u dnešního 
mostku přes Kuřimku naproti Wellness, Jaroslav Veselý byl řezník v ul. 
Brněnská č.p. 259, po roce 1952 začal pracovat ve Slévárně, Josef Vitula 
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prováděl porážku kůzlat, bydlel na ul. Zahradní č.p.244, Antonín Sehnal 
měl řeznictví a hospodu na nám 1.května v budově radnice, dnes park 
před Albertem, Josef Orátor byl zřejmě největším řezníkem v Kuřimi, 
jeho řeznictví a hostinec stálo na náměstí kde je dnes prodejna Albert. 
Těsně po válce přišel o život  Milánek Šprojcarů, když manipuloval s ruč-
ním granátem, nalezeným na zahradě u řezníka Josefa Bárty.

Došli jsme až na konec našeho vyprávění o řemeslech, která dnes 
už těžko uvidíme v Kuřimi. V příštím – tedy posledním dílu - se dozvíte 
něco o potašárně, jejíž produkt byl velmi žádán a ceněn v mnoha řeme-
slných dílnách….Jelikož poznatky o řemeslnících v našem městě byly 
získány z mnoha zdrojů, dovolte mi na tomto místě vyzdvihnout ty, 
bez nichž by ani výstava Zaniklá řemesla v Kuřimi, kterou si návštěvníci  
zámku  mohli prohlédnout v rámci Medových dní 2013, ani série těchto 
článků nevznikla.  Například Muzeum v Předklášteří zapůjčilo pro výsta-
vu historické předměty řemeslníků a doplnilo texty z hlediska zkušeností 
pracovníků zabývajících se historickými výstavami. Muzeum romské kul-
tury v Brně se s námi podělilo o předměty i fotografie řemeslníků této 
etnické skupiny, fotografii ze svých sbírek zapůjčilo i Krajské muzeum v 
Prešově. Ze soukromých sběratelů na výstavu přispěli především pan Jiří 
Vašíček a Mojmír Kohoutek.

Největší zásluhu na vzniku kapitoly o historii pivovaru má pan Milan 
Starec z Černokosteleckého muzea pivovarnictví a pan Filip Vrána, který 
shodou okolností připravoval do pivovarnické ročenky článek o pivovaře v 
Kuřimi. Zbytek pivovarských sklepů byl zdokumentován díky souhlasu sou-
časného majitele - Lesů města Brna. Velmi pečlivá a podrobná diplomová 
práce Sylvie Laurincové o velkostatku Kuřim byla pramenem poznatků ze 
života řemeslníků v druhé polovině 17. století a velmi vstřícná spolupráce 
s pracovníky Archivu města Brna zajistila výstavě plánky, nákresy, mapy a 
především informace ze spisů vedených k velkostatku Kuřim. Bez detailní-
ho překladu stovek stran psaných německým kurentem, který pořídila Mgr. 
Sylvie Laurincová, by na této výstavě chyběly unikátní a dosud nikde nezve-
řejněné podrobnosti o pivovaru, potašárně, palírně a dalších řemeslných díl-
nách, stejně jako záznamy z úmrtních matrik první poloviny 19. st. Ústřední 
archiv zeměměřičství a katastru uvolnil bezplatně mapu z roku 1952, která 
posloužila k zaznamenání míst pobytů a dílen řemeslníků v první polovině 
dvacátého století. Děkuji tímto také jmenovitě paní Marii Šafaříkové, Jitce 
Dundáčkové, Vlastě Zavřelové, manželům Maláškovým a Procházkovým, 
Miloši Vlčkovi, Františku Šťastovi, Martinu Plevovi, Jaroslavu Rejdovi, Janu 
Mičánkovi, rodině Sehnalově a Krupicově a dalším kuřimanům, kteří přispěli 
vzpomínkami, fotografiemi, pohlednicemi a předměty po svých předcích k 
vytvoření výstavy o historii našeho města. Jako prameny poznání byly využi-
ty práce našich spoluobčanů, kteří ale už nejsou mezi námi – mám na mysli 
pana Jiřího Dvořáčka, Bohumila Filku, Rostislava a Arnošta Vermouzka - a 
brněnských historiků Adolfa Bunny Krále a Ladislava Hosáka. Radou či po-
mocí při hledání dalších pramenů mi pomohli pan Rudolf Mičánek, PhDr. 
Bronislav Chocholáč, Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Jiří Woitsch, Zdeněk Protivín-
ský, Jiří Vymětalík, a další. V průběhu vydávání jednotlivých článků ve Zlobici 
se přihlásil ještě Luděk Sedláček,  Zdeněk Hejmala, Libuše Krejčová, Ivana 
Plšková, Yvona Peřinová a pan Malásek s doplněním informací a fotografií. 
Díky těmto všem spolupracovníkům je archiv města Kuřimi opět bohatší o 
střípky ze své historie. 

Jitka Sikorová (pokračování příště)

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

Prodám dvě zděné garáže v 
ulici U vlečky s montážní jámou. 
Možnost propojit na dvougaráž. 
Nová izolace střechy, elektrický 
proud 220/380. Cena k jednání 
299 000 Kč.  Možné prodat i jed-
notlivě. Tel.: 602 703 296

Hledám ke koupi byt 3+1 v 
Kuřimi. Tel.: 721 332 622

Pronajmu 1 pokoj v bytě 
2+1, balkon, pračka, koupelna, 
vaření, WC. Kuřim. Tel.: 728 315 
567

Pronajmu byt 2+1, po revi-
talizaci, 60 m2, Bezručova, zvýšené 
přízemí, etážové topení, 7000 Kč + 
inkaso. Kauce dle dohody. Tel.: 721 
141 989

Pronajmu jednopokojový 
byt, po revitalizaci, Na Králov-
kách, 7. patro, částečně zařízený, 
dlouhodobý nájem 5000 Kč + 
energie.  Kauce dle dohody nutná. 
Tel.:  530 330 794

Pronajmu byt – garsonku do 
7000kč, dlouhodobě. Email: mira-
vambera@seznam.cz

Bez realitní kanceláře ihned 
koupím byt 3-4+1 v Kuřimi. Popř.: 
i s kuchyňským koutem. Email: 
polakova.martinka@email.cz

Soukromě koupím byt 1+kk, 
1+1 nebo max. 2+kk kdekoli v Ku-
řimi. Realitní kanceláře ať mě neo-
slovují. Nabídky na mail, ozvu se: 
bartkova.hana@post.cz

Prodám Škodu Favorit 
r.v. 1992, ve výborném stavu, ga-
rážované, nehavarované. TK do 
6/2014. Cena 4.000 Kč. Vhodné 
pro držitele ZTP - nutno uhradit 
eko poplatek. Tel.: 605132677

občanská inzerce - zdarma

Prodám dřevěné brikety. 
Cena dohodou. Tel.: 608 065 337

Nabízím sečení trávy, lesů, 
sadů - mulčovačem, křovinořezem 
i sekačkou. Cena dle dohody.  Tel.: 
608 065 337 

Prodám palivové dřevo. Tel.: 
608 065 337

Hledám starší letiště, roz-
kládací sedačku, za symbol. cenu, 
odvoz. Děkuji. Kuřim. Tel.: 723 
357 682

Prodám cca 1800 odznaků 
národních podniků atd. za symbolic-
kou cenu 200 Kč. Hodí se jako dárek 
pro syna, žáka apod. Tel.: 606 874 
753

Prodám plynové topidlo 
šířky 53 cm od výrobce „Karma“ 
v zachovalém stavu. Tel.: 608 706 
271

Sháním horní zeminu na te-
rénní úpravy u domu. Provádíte vý-
kop na zahradě a nevíte co s hlínou? 
Rád ji odvezu. Tel.: 608 438 464.

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

Koupím 4 kg rybízu. Tel.: 
736 421 858.

Kuřimata

Šperky z křišťálové 
pryskyřice 

si můžete vyrobit na 
výtvarné dílně 

4. června

Pokud jste 
nepřehlédli 
informaci 
na str. 19

této Zlobice
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Usnesení
z 15. schůze Rady města Kuřimi konané 

29. 4. 2014
214/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 

ze dne 23. 4. 2014, schvaluje body 1, 2, 4, záměry v bodech 3, 5, 6, 
7, 8. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OI)

215/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční 
akci „Kuřim, přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vinohrady - Hy-
bešova“ mezi městem Kuřim a společností ELQA s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1856, 664 34 Kuřim. Cena díla je sjednána dohodou a 
činí 651.612 Kč s DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

216/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidělo-
vání bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v 
DPS od 1. 5. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 1. 5. 2014 (CSSK)

217/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
Svítil plus, s.r.o., se sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno, a 
vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1 271 000 000 „Opravy kana-
lizace 2014“, na akci „Kuřim, ul. Jiráskova, oprava jednotné kanali-
zace“. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

218/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. 
Popkova, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 849/15, 
PSČ 639 00, IČ 49436589, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 5.928.891,58 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 16 . schůze Rady města Kuřimi konané 

15.05.2014 
219/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 7. 5. 2014. Termín plnění: 15. 5. 2014 (KÚ)
220/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. 

Viktorem Kolosinskim a Olenou Kolosinskou, oba bytem Ku-
řim, [osobní údaj odstraněn], jejímž předmětem je nájem bytu č. 
1002/14 umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 1002, 1003 postaveného na pozemku parc. č. 2086/6 v ul. Pop-
kova v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2015 za nájemné ve výši 
56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 15. 6. 2014 
(OMP)

221/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Milo-
šem Jelínkem, bytem [osobní údaj odstraněn], Brno a Marií Jelín-
kovou, bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem bytu č. 1260/57 umístěného ve XII. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku parc. č. 382/3 
v ul. Nádražní v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2015 za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 15. 6. 
2014 (OMP)

222/2014 Rada města schvaluje pronájem sklepa o výměře 5,30 m2 pa-
třící k obecnímu bytu č. 880/5 v ul. Jungmannova v Kuřimi, paní 
Ing. Ivetě Hrubé, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Brno na 
dobu určitou od 15. 5. do 13. 6. 2014 za nájemné 100,- Kč. Termín 
plnění: 31. 5. 2014

223/2014 Rada města schvaluje výpůjčku nebytového prostoru (sklad 
CO) o výměře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží by-
tového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 postaveného na pozemku 
parc. č. 1806, v ul. Na Královkách v Kuřimi ve prospěch Sportovně 

střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, 
IČ 15547353, do 31. 5. 2017. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

224/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2011/O/0112 s Jiřím Peňázem, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání místnosti č. 6 v 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
30. 9. 2014. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

225/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2011/O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 
6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi 
do 30. 9. 2014. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

226/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
MVDr. Michelem Boudjaoui, bytem [osobní údaj odstraněn], 621 
00 Brno a Janou Boudjaoui Havlovou, bytem [osobní údaj odstra-
něn], 623 00 Brno, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. 
č. 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 227 m2 - zahrádka v lokalitě „pod 
Podlesím“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 5. 
2014 (OMP)

227/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Stanislavem a Annou Laušovými, oba trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části po-
zemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 193 m2 - zahrádka 
v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šes-
timěsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. 
Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

228/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 104 m2 - zahrádka v lokalitě „za do-
mem [osobní údaj odstraněn]“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šes-
timěsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok 
manželům Milanu a Věře Dobiášovým, oba trvale bytem Bezručo-
va čtvrť 1102, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

229/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 52 m2 - zahrádka v lokalitě „za do-
mem Jungmannova 862-865“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šes-
timěsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok 
Marii Volavé, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Ku-
řim. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

230/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na po-
zemku parc. č. 2383/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávně-
ný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

231/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 287/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m2 k provozování „letní za-
hrádky“ [osobní údaj odstraněn] Kulhánkovi, bytem [osobní údaj 
odstraněn] Slavkov u Brna, IČ 01420691, na dobu neurčitou s šes-
timěsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 300,- Kč/m2/rok 
s roční valorizací. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

232/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 
120/2007 s paní Zorjanou Wiedermann, kterým se sníží výměra 
pronajímaného pozemku o 39 m2. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(OMP)

233/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 281/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 39 m2 Daniele Bouškové, 
bytem Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 5. 2014 
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(OMP)
234/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

2012/O/0038 se společností Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Bla-
nenská 1082/2, 664 34 Kuřim, kterým se prodlužuje termín umís-
tění 2 ks reklamních ploch na silničním zábradlí na nám.1. května 
do 30. 6. 2016 za cenu 726,- Kč/1 měsíc vč. DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OI)

235/2014 Rada města schvaluje vypovězení pojistné smlouvy č. 
7100676251 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společnos-
tí Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, 110 01 
Praha, IČ 47116617, a ukládá odboru finančnímu přípravu výbě-
rového řízení na pojistitele majetku a odpovědnosti města. Termín 
plnění: 11. 6. 2014 (OF)

236/2014 Rada města bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospo-
daření města Kuřimi k 31. 3. 2014, s přebytkem hospodaření ve 
výši 11.303.929,22 Kč. Termín plnění: 17. 6. 2014 (OF)

237/2014 Rada města schvaluje Návštěvní řád dětských hřišť provozova-
né městem Kuřim. Termín plnění: 20. 5. 2014 (OŽP)

238/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sběrných 
nádob na biologicky rozložitelné odpady se společností VIA ALTA 
ODPADY s.r.o., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč. Termín pl-
nění: 31. 5. 2014 (OŽP)

239/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zpětné-
ho odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM a.s., se sídlem 
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(OŽP)

240/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a pro-
tokolu o jednání hodnotící komise na zhotovitele „Protierozní za-
travněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 
75 Mohelno, IČ 49975358, za celkovou cenu 280.427 Kč včetně 
DPH. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OŽP)

241/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem bude pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání vý-
sledků voleb do Evropského parlamentu konaných dne 23. 5. 2014 
- 24. 5. 2014 se společností ProCad, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 
532/78b, 612 00 Brno - Medlánky, IČ 46979506, zastoupená Ing. 
Jiřím Dědkem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 24.912 
Kč. Termín plnění: 20. 5. 2014 (KÚ)

242/2014 Rada města schvaluje vyčlenění jednoho samostatného malo-
metrážního bytu z bytového fondu města pro mladé lidi opouště-
jící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěs-
tounských rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia 
za zvýhodněných podmínek formou sníženého nájmu. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OSVP)

243/2014 Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mgr. 
Lenku Slámovou na období šesti let na pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014. Termín plnění: 1. 
8. 2014 (KÚ)

244/2014 Rada města stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v 
platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví kata-
log prací a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky Mgr. Lence 
Slámové ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle pří-

lohy s účinností od 1. 8. 2014. Termín plnění: 1. 8. 2014 (KÚ)
245/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního 

fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace ve výši 483.649 Kč dle žádosti. Termín pl-
nění: 31. 5. 2014 (KÚ)

246/2014 Rada města ruší část usnesení č. 679/2013 ze dne 30. 10. 2013 
v bodě 2. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OI)

247/2014 Rada města ruší část usnesení č. 147/2014 ze dne 26. 3. 2014 
v bodě 6. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OI)

248/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 14. 4. 2014, schvaluje body č. 1, 3, 6.1, a neschvaluje body č. 
5 a 7 dle zápisu v příloze. Bod 5 RM vrací komisi dopravy k nové-
mu projednání. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OI)

249/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pe-
čovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Termín plnění: 20. 5. 
2014 (CSSK)

250/2014 Rada města souhlasí s vyčlenění částky 66.000 Kč z ORG 1008 
000 00 „Studie a projekty“ na zpracování PD sanace suterénu ob-
jektu MŠ Zborovská. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

251/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly 
za Sv. Jánem“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
PSK-ASM s.r.o., Zlín, Dlouhá 164, PSČ 760 01, IČ 29228018, kte-
rá předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.590.925 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

252/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Ku-
řim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností ESOX, 
spol. s r.o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, IČ 00558010, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 753.235 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

253/2014 Rada města souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Výměna oken a výkladců nám. 
Osvobození, ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“ - části 
A, z důvodů podání jedné nabídky a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo se společností STOFFBAU s.r.o., Troubsko, Jihlavská 
712/2e, PSČ 664 41, IČ 29194199, na realizaci části B - tj. výměna 
výkladců v prodejně zdravé výživy v hodnotě 162.509,70 Kč vč. 
DPH, dále části C - tj. výměny oken v městských bytech v hodnotě 
86.282,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

254/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s 
manž. Františkem a Marií Koudelkovými, trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn] Kuřim, jejímž předmětem je nájem domu č. p. 740 
umístěného na pozemku p. č. 95 vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou 
ke dni 31. 5. 2014. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

255/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Fran-
tiškem a Marií Koudelkovými, trvale bytem [osobní údaj odstra-
něn], Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1260/33 umís-
těného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, postaveného na pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. 
Kuřim na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + 
zálohy na služby. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

256/2014 Rada města souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných 
víceprací uvedeným ve Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbyt-
nosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0038 se zhotovitelem 
zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze se-
verní části města“, Sdružením Podchod - železniční stanice Kuřim. 
Termín plnění: 31. 8. 2014 (OI)

257/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
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kázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken a výkladců 
v prodejnách nám. Osvobození“, dále schvaluje znění výzvy k po-
dání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

258/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání 
hodnotící komise na zakázku „Rekonstrukce hřiště Kuřim - Pod-
lesí“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností SWIE-
TELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 495/58, 370 04 České 
Budějovice, IČ 48035599, která předložila nejvýhodnější nabídku. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

259/2014 Rada města schvaluje předložený postup rekonstrukce stadio-
nu. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 17. schůze Rady města Kuřimi konané 

19.05.2014
260/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení 

zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Tyršova - rekon-
strukce sociálních zařízení“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI, ZŠ)

261/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností AJL, 
s.r.o., se sídlem Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 
26933179, na zpracování „Studie proveditelnosti konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Kuřim a žádosti o dotaci“ v rámci finanční 
podpory z IOP výzvy č. 22 v celkové hodnotě 71.390 Kč se změ-
nami. Termín plnění: 21. 5. 2014 (KÚ)

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

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného 29.04.2014
1038/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise 

Mgr. Michaelu Kalinovou a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín pl-
nění: 29. 4. 2014 (KÚ)

1039/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jed-
nání ZM Iva Peřinu a Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 29. 
4. 2014 (KÚ)

1040/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. Termín pl-
nění: 29. 4. 2014 (KÚ)

1041/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ke 
dni 18. 4. 2014 se změnou a prodlužuje termín plnění usnesení č. 
1213/2013 do 30. 9. 2014. Termín plnění: 29. 4. 2014 (KÚ)

1042/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí dešťové kana-
lizační stoky DN300 v ulici Dušínova, na parcelách č. 4487/38 a 
2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka 
Kučerovského, bytem [osobní údaj odstraněn] 612 00 Brno, a Jany 
Kučerovské, bytem [osobní údaj odstraněn] 612 00 Brno. Vedlej-
ším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost CO-
LAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o bu-
doucí kupní smlouvě. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1043/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí splaškové 
kanalizační stoky v ulici Dušínova, na parcelách č. 4487/38 a 
2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč od manželů Zdeň-
ka Kučerovského, bytem [osobní údaj odstraněn] 612 00 Brno, 

a Jany Kučerovské, bytem [osobní údaj odstraněn] 612 00 Brno. 
Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společ-
nost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 
26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena bu-
doucí kupní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1044/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemku 
parc. č. 2904/101 o výměře 1.507 m2 (spoluvlastníci manž. Ma-
láškovi, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim) za pozemek 
parc. č. 2904/38 o výměře 1.159 m2 (vlastník město Kuřim) vše v 
k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Maláš-
kových ve výši 35,- Kč/m2. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OMP)

1045/2014 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 
2784/19 o výměře 334 m2, parc. č. 2903/6 o výměře 204 m2, parc. 
č. 2904/76 o výměře 582 m2 a parc. č. 2904/77 o výměře 5.595 
m2 (vlastník paní Potůčková, trvale bytem Kuřim, [osobní údaj 
odstraněn]) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 3714/45 nově 
označená GP č. 3144-57/2014 jako pozemek parc. č. 3714/55 o 
výměře 6.715 m2 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, bez 
cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků budou 
hrazeny dle zákona. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1046/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 
906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP byto-
vého domu č. p. 906 (ul. Jungmannova) postaveného na pozem-
ku parc. č. 1701 vše v obci a k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 
685/5790 panu Romanu Štěpánkovi, trvale bytem Kuřim, [osob-
ní údaj odstraněn] za cenu 960.000 Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z naby-
tí nemovitých věcí ponese kupující. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(OMP)

1047/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
3002/3 o výměře cca 2.470 m2 v k. ú. Kuřim společnosti Walter 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003 za těch-
to podmínek:

 - kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m2 bez DPH bude uhrazena před 
podpisem realizační kupní smlouvy,

 - kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 
práva (GP, poplatky,…),

 - daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle platné zákonné 
úpravy v době uzavření realizační kupní smlouvy,

 - předmětem prodeje nebude část pozemku zasahující pod stávají-
cí betonový chodník (tato část bude před vlastním prodejem geo-
metricky oddělena),

 - do doby uzavření realizační kupní smlouvy bude uzavřena smlou-
va o budoucí kupní smlouvě,

 - do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na před-
mětném pozemku bude pozemek zatížen předkupním právem 
věcným i na jiné způsoby zcizení než je prodej.

 Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
1048/2014 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vypracovat ná-

vrhy příslušných smluv (budoucí i realizační) na převod části po-
zemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim společnosti Walter s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, a jednat o vybudování 
dvou autobusových zastávek a jménem města tyto smlouvy uza-
vřít. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1049/2014 Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními ko-
munikacemi ve znění dle přílohy B. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(OMP)

1050/2014 Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro ma-
jetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi za podmínek:
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 a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014
 b) objem finančních prostředků 250.000 Kč
 c) maximální cena za m2 pozemku 189 Kč
 d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách 

a s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“ se přijímají 
na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majet-
koprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. 
NP dv. č. 412 do čtvrtku 31. července 2014 do 11:30 hodin.

 Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
1051/2014 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 2023/3, v k. ú. Kuřim z vlastnictví České republiky - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Termín plně-
ní: 31. 12. 2014 (OMP)

1052/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení č. 1213/13 
ze dne 10. 12. 2013 ve věci prodeje televizních kabelových rozvo-
dů Kuřim - minimální prodejní cena se stanovuje na 15 mil. Kč bez 
DPH. Termín plnění: 29. 4. 2014 (OMP)

1053/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s odmítnutím dotace na akci 
„Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ (registrační číslo projek-
tu: CZ.1.02/1.1.00/12.15614) z prostředků Operačního progra-
mu životního prostředí, ve výši 4.537.155 Kč z Evropské unie a 
266.891 Kč ze Státního fondu životního prostředí. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OI)

1054/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu žadatele dotace dle 
zápisu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Progra-
mu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v 
rámci výzvy roku 2014 v bodě a částce dle zápisu. Termín plnění: 
15. 5. 2014 (KÚ)

1055/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 1246/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 2972-42/2013 nově označe-
ný jako parc. č. 1246/14 o výměře 40 m2 od spoluvlastníků Ing. 
Bronislava Horáka, [osobní údaj odstraněn] a Richarda Horáka, 
bytem [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví Města Kuřimi za 
cenu 189,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitosti ponese Město Kuřim. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

1056/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního vý-
boru konaného dne 24. 4. 2014. Termín plnění: 29. 4. 2014 (OF)

1057/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve 
prospěch města Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve 
věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle 
GP č. 3136-36/2014 na pozemku parc. č. 4499 v k. ú. Kuřim, kte-
rý je ve vlastnictví Petra Ulrycha, bytem [osobní údaj odstraněn] 
Mokrá Hora, Brno, jako povinného z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady 
na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín plnění 31. 12. 2014 
(OI)

1058/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve 
prospěch města Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve 
věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle 
GP č. 3136-36/2014 na pozemku parc. č. 4500 v k. ú. Kuřim, který 
je ve vlastnictví Miroslava Tormy, bytem [osobní údaj odstraněn , 
Kuřim, jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení 
ponese město Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1059/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k roz-
počtu města Kuřimi na rok 2014, dle přílohy se změnou. Termín 
plnění: 30. 4. 2014 (OF)

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

Slavnostní prapor město do-
stane darem

Město Kuřim nechalo u příležitosti letošního výročí 50 let od po-
výšení z městyse na město zhotovit poprvé v historii slavnostní vyšívaný 
prapor. Jak už jsme informovali v minulém čísle Zlobice, vyšití slavnost-
ního praporu s městským znakem je poměrně nákladná záležitost. Městu 
však věnuje celou částku za zhotovení praporu darem společnost Tyco 
Electronics, která je největším zaměstnavatelem nejenom v Kuřimi, ale i 
v přilehlém regionu.

Slavnostní vyšívaný prapor města bude vysvěcen u příležitosti 
oslav 50. výročí povýšení Kuřimi z městyse na město v sobotu 14. června 
v 15 hodin na nádvoří kuřimského zámku. Celý akt svěcení bude zahájen 
krátkým průvodem od kuřimského kostela sv. Maří Magdalény na nádvoří 
zámku. Obřad bude celebrovat kuřimský duchovní P. Adam Malczyński 
a generální vikář brněnského biskupství Mons. Jiří Mikulášek. Slavnost-
ního aktu se za město Kuřim zúčastní starosta Drago Sukalovský a za pa-
trona a mecenáše praporu Ctibor Žižka, ředitel závodu Tyco Electronics 
Czech v Kuřimi.

Zástupci kuřimského závodu společnosti Tyco Electronics nabídli 
městu Kuřim spolupráci s tím, že by se jejich společnost ráda podílela 
na oslavách výročí. Myšlenka věnovat městu darem slavnostní vyšívaný 
prapor je od začátku velmi zajímala. Z původního jednání o tom, že by 
se společnost Tyco Electronics částečně podílela na nákladech na výrobu 
praporu se velmi rychle vyvinula nabídka vedení společnosti, že prapor 
uhradí v plné výši. Tady je třeba podotknout, že se nejedná o zrovna ma-
lou částku, protože nový ručně vyšívaný městský prapor z kvalitního saté-
nu stojí přibližně čtyřicet tisíc korun. Starosta Kuřimi Drago Sukalovský 
tuto formu spolupráce a mecenášství velmi uvítal: „Jsem rád, že tak velká 
firma sídlí v Kuřimi už tolik let, a že nejenom zaměstnává lidi z města i ze 
širokého okolí, ale že se její představitelé aktivně zapojili do života města. 
Daru v podobě zaplacení nového městského praporu si na radnici velmi 
vážíme a věřím, že tento slavnostní symbol města užijeme v budoucnu při 
mnoha slavnostních příležitostech.“ 

Závod Tyco Electronics Czech sro. vyrábí v Kuřimi od roku 1997 
a dodává produkty do automobilového průmyslu. V současnosti zaměst-
nává 2500 zaměstnanců a je 94. největší firmou v České Republice.  Tyco 
Electronics Czech Kuřim je částí US korporace TE Connectivity, která je 
největším světovým konstruktérem, výrobcem a dodavatelem elektronic-
kých komponent a poskytovatelem síťových a bezdrátových systémů. Její 
produkty se používají ve všech průmyslových oborech.

sš

společnost
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Tipy na výlet
Přehlídka ohňostrojů na Brněnské přehra-
dě a v Brně.

Všechna představení začínají ve 22:30 a trvají cca 25 min.V době 
ohňostrojů na Brněnské přehradě bude posílena autobusová linka 302 
Kuřim – Brno, Bystrc. Jízdní řády posilových spojů budou zveřejněny na 
www.idsjmk.cz a na autobusových zastávkách. V době ohňostrojů nebu-
de linka 302 zajíždět do zastávky Bystrc, ZOO na pravém břehu Svratky a 
všechny spoje budou vyjíždět, popř. budou ukončeny ze zastávky Bystrc, 
Pod Mniší horou (na levém břehu řeky). 

Program ohňostrojů na Brněnské přehradě:
7.6. ČR - THEATRUM  PYROBOLI – Ohnivé duše II.
11.6. Chorvatsko - MIRNOVEC PIROTECHNIKA – MAMMA 

MIA STORY
14.6. Rakousko - FEUERWERKE JOST – Naší vášní jsou vaše 

emoce
18.6. Řecko - NANOS FIREWORKS – Sociální krize
21.6.Ohňostroj nad Špilberkem – ČR – Legendy na vlnách

V červnu bude v Brně opět probíhat festival zábavy 

Brno – město uprostřed Evropy. 
Celý program naleznete na www.ignisbrunensis.cz  Z programu 

vybíráme několik zajímavých akcí:
Sobota 7. června Řecká sobota na hradě Veveří. Od 10 hod. na 

hradě Veveří. Bohatý kulturní program s ochutnávkou gastronomických 
specialit

Neděle 8. června Dětský den na LETIŠTI BRNO. Letiště Brno,Tu-
řany – východní stojánka. Pozemní ukázka letadel, vyhlídkové lety vrtul-
níky, prezentace Cizinecké policie a Celní správy, vojenská technika

Neděle 15. června Námořní a letecká bitva MIDWAY. Od 14 hod. 
v Rakovecké zátoce na Brněnské přehradě. Od 13 hod. tam bude Den dětí 
s rádiem Krokodýl.

Neděle 22. června 150 let hasičů v Brně. Od 11. hod bude na Nám. 
Svobody komentované defilé historie a současnosti hasičů v Brně. Od 
13. hod. tam rovněž vystoupí žáci ZUŠ Kuřim, hudební soubory Aritmic 
band - jazz a Motýlí )d(efekt – folk rock.

10 let IDS Jmk – jízdy parních vlaků a his-
torických autobusů okruhem do/z Kuřimi:

V neděli 22 . června budou k 10. výročí IDS Jmk pořádány jízdy 
historickým okruhem z Kuřimi (z Brna). Z Kuřimi pojedou parní vlaky 
do Brna hl.n., odtud budou na první 2 vlaky navazovat historické tramva-
je do Pisárek, kde bude přestup na historické trolejbusy do Bystrce, kde 
bude zajištěn přestup na historické autobusy zpět do Kuřimi. Okruh lze 
absolvovat i v opačném směru.. Jízdenka na celý okruh bude stát 70 Kč.

Odjezdy parních vlaků z Kuřimi do Brna hl.n.: 11:50, 14:50, 17:50 
(u tohoto vlaku už není v Brně zajištěn přestup na historickou tramvaj).

Odjezdy parních vlaků z Brna hl. n. do Kuřimi: 10:25, 13:25 a 
16:25.

Odjezdy historických autobusů z Kuřimi do Bystrce: 11:35, 14:35 
a 17:35 (u tohoto spoje už v Brně nenavazuje parní vlak do Kuřimi).

Svátky řemesel v Kunštátu
O víkendu 8. a 9. června budou na zámku v Kunštátu svátky řeme-

sel s bohatým kulturním programem. Letošní svátky budou zaměřeny na 
výrobu skla. Program bude v sobotu od 11 do 22 hod., v neděli od 10 do 
16 hod. Vstupné 80 Kč.  Podrobnosti naleznete na www.zamek-kunstat.
cz. Odjezdy autobusů IDS Jmk z Kuřimi do Kunštátu: 8:30, 13:30 a 18:00 
linka 162 s přestupem na 301 v Černé Hoře, 9:30 a 15:30 linka 152 s 
přestupem na 301 v Lipůvce.

Odjezdy linky 301 zpět z Kunštátu do Kuřimi: 13:43 s přestupem 
na linku 313 v Lipůvce, 17:03 s přestupem na linku 162 v Černé Hoře a 
17:43 a 19:43 s přestupem na linku 310 na Podlesí, rozc.

Miloš Kotek

Výstava o sportu SPORTOVNĚ A ELEGANTNĚ! 
Sportovní vyžití nejen na Tišnovsku ve 20. století

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, 
otevřelo pro veřejnost zcela mimořádnou výstavu SPORTOVNĚ  A  
ELEGANTNĚ!, která potrvá do 2. listopadu 2014. Tišnovsko bylo po 
celé minulé století úzce spojeno se sportem a v některých letech velmi 
úspěšně. Muzejní sbírky ve své rozmanitosti jsou základem instalace, do-
plňují je fotografie, novinové články a plakáty z různých období. Do pří-
pravy výstavy se zapojila celá řada spolupracovníků, většinou sportovců 
a sportovních organizací. Ti všichni,  a je jich několik desítek, ochotně 
zapůjčili muzeu své předměty, písemné materiály a sdělili nám mnohé 
cenné informace. 

Výčet druhů sportu, o nichž výstava alespoň zmínkou pojednává, 
je velmi široký, ale v určitých obdobích důležitý:  lyžování, cyklistika, ho-
kej, fotbal, tenis, atletika, volejbal, basketbal, házená, stolní tenis, šachy, 
turistika, motocyklový sport, gymnastika, plavání, bruslení na ledě i na 
inline bruslích, horolezectví, windsurfing, karate a ještě několik dalších. 
Kromě výkonnostních sportů je třeba ocenit i provozování sportu kon-
dičně – hlavně zásluhou tělocvičných jednot -  a rekreačně, což tvoří ná-
plň volného času pro mnoho lidí k jejich radosti a spokojenosti. Prostoro-
vý závěr výstavy tvoří současné sportovní oděvy a sportovní vybavení.  

Jak se už stalo zvykem, součástí výstavy budou programy pro děti 
a interaktivní kouty na vyzkoušení her, šikovnosti  a vlastní kondice. Na 
atraktivitě se budou podílet doprovodné akce, jako např. muzejní noc, 
módní přehlídka, sportovní soutěže anebo besedy se slavnými sportovci.  

Otevřeno je denně mimo pondělí:  9.00 -11.30, 12.30 -16.30 ho-
din. Ve dnech státních svátků 1. a 8. 5., 5. a 6. 7. 2014 bude otevřeno.

VÝSTAVA: Sportovně a elegantně! Sportovní vyžití nejen na Tiš-
novsku ve 20. století            

KDE: Podhorácké muzeum Předklášteří                                                                                           
KDY: od 30. dubna do 2. listopadu 2014                                                                                     
 KURÁTOŘI: PhDr. Irena Ochrymčuková, PhDr. Josef Zacpal
Kontakty: tel. 549 412 293, e-mail: predklasteri@muzeumbrnen-

ska.cz http://www.muzeumbrnenska.cz
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JAN EXNAR / SKLO
Pro tvorbu sklářského výtvarníka a malíře Jana Exnara je určují-

cí fascinace problematikou prostoru, hmoty, tektoniky, tvaru a světla. 
Sklo pojímá jako svébytný sochařský materiál, jehož vlastnosti zásadním 
způsobem určují recepci výsledného uměleckého díla. Jednoduché geo-
metrické tvary jsou oproštěné od rušivých dekorativních prvků, důraz je 
kladen na vnitřní svět objektů se shluky bublinek, které mohou evokovat 
vesmírné mlhoviny nebo proudy energií. Plastiky s dokonale vybrouše-
ným a vyleštěným povrchem dynamizují především optické vlastnosti 
skla, díky nimž se vizuální podoba díla proměňuje v závislosti na dopa-
dajícím světle a na úhlu pohledu recipienta. Harmonické formy autor 
mnohdy rozrušuje také přesně vedeným řezem, který vnitřní napětí ještě 
stupňuje.  

Janu Exnarovi však nejde pouze o tematizování žhavého materiá-
lu skla s jeho světelně-optickými vlastnostmi. V tavených a broušených 
plastikách lze vysledovat dva základní inspirační zdroje – člověka a příro-
du. Prvotní tvůrčí impuls mnohdy vychází ze zcela konkrétního prožitku, 
který Exnar transformuje do podoby minimalisticky abstrahovaného tva-
ru se silným výrazovým potenciálem. Podstatná část tvorby Jana Exnara 
je inspirována univerzálními principy, skrytým řádem a vnitřní energií 
ukrytou v přírodě i člověku. 

Výstava v Předklášteří se zaměřuje právě na ty aspekty Exnarovy 
tvorby, které symbolicky odkazují ke kosmologickým inspiracím, sil-
ným emocionálním prožitkům a niterným stavům člověka. Provokativní 
protipól plastik z křišťálu představuje objekt z tmavého, zcela netranspa-
rentního skla, který jako černá díra symbolicky pohlcuje okolní prostor. 
Vzrušující přímočará spojení mezi průhledným leštěným křišťálem a 
černým matným sklem narušuje pouze jediný objekt ze skla s barevnými 
příměsemi. 

Plastiky Jana Exnara doplňuje soubor kreseb, v nichž se projevuje 
svěžest a bezprostřednost nápadu, a maleb, jež představují další stupeň v 
procesu geneze definitivního tvaru. Zatímco v kresbách hledá autor co 
nejlapidárnější formu pro vyjádření prvotní ideje, v malbách se už zamě-
řuje také na další aspekty promýšleného trojrozměrného objektu, jako je 
barva, průsvitnost nebo vzájemné prostorové vztahy jednotlivých částí. 
Na konci celého procesu stojí skleněná plastika monumentálních forem, 
jejíž dynamický výraz je sevřen ve statickém tvaru. 

Akademický sochař Jan Exnar je absolventem ateliéru profesora 
Stanislava Libenského na VŠUP v Praze. Více než dvě desetiletí externě 
spolupracoval se sklárnou ve Škrdlovicích. Zabývá se především tavenou, 
litou a broušenou plastikou, expresivní malbou na sklo a tvorbou vitra-
jí do sakrálních i světských staveb. Od roku 1976 se věnuje realizacím v 
architektuře, mnohdy ve spolupráci se svou ženou, keramičkou Hanou 
Exnarovou.

Je členem skupiny Rubikon, která se v roce 1977 utvořila kolem 
kurátora Východočeského muzea v Pardubicích Ivo Křena. 

Žije a tvoří v Havlíčkově Brodě. 
Martina Šviková

VÝSTAVA: Jan Exnar / Sklo
VERNISÁŽ: 1. června 2014 ve 14:30 hod.
KDE: Podhorácké muzeum, Předklášteří
KDY: od 3. června do 28. září 2014
KURÁTOR: Mgr. Martina Šviková
Podhorácké muzeum v Předklášteří, Porta coeli 1001, 666 02 

Předklášteří
http://www.muzeumbrnenska.cz, m.svikova@muzeumbrnenska.

cz, tel.: +420 549 412 293, +420 737 875 002 

8. května u pomníku
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... a znovu na cestách, tento-
krát za pokladem!

Obecní knihovna Jinačovice pořádá populárně-naučné stezky již 
od roku 2011. Na desátou „jubilejní“ stezku jsme si ale museli počkat více 
než půl roku. Počasí nám neustále nepřálo, v termínech naplánovaných na 
stezky pravidelně pršelo.

Nejinak tomu bylo i v sobotu 24. května 2014, kdy jsme se ráno 
probudili do deště. Ale naštěstí se jednalo jen o přeháňku a stezka se tedy 
mohla konat. Odjezd od budovy obecní knihovny v Jinačovicích byl ma-
linko posunut, z důvodu účasti některých zájemců o stezky na volbách do 
Evropského parlamentu. 

Auty jsme z Jinačovic dojeli na místo s názvem Jižní portál. Odsud 
jsme se vydali dál pěšky za doprovodu dvou rozhořčených pávů, kteří zde 
pobývají.

Děti na začátku stezky dostaly křížovku, do které sbíraly slova. Ale 
aby nějaké slovo obdržely, musely nejdříve splnit úkol. A tak se tancovalo, 
cvičilo, přemýšlelo a sportovalo, aby na konci výletu mohly odměnou za 
heslo z křížovky najít vytoužený poklad. 

Trasa byla dlouhá 7 km, z Jižního portálu jsme šli kolem Krkaté 
báby a přes Lubě a Malou Lhotu zpět.  Původně plánované protažení 
stezky na rozhlednu Žernovník se nekonalo, protože v klíčovém okamži-
ku začalo hřmět a spadlo pár kapek  a my měli strach, že jdeme bouřce 
naproti. Místo rozhledny zažily tedy děti adrenalin alespoň tím, jak se 
prodíraly hořčičným polem s vysokými rostlinami, které je o velký kus 
převyšovaly.

Stezky se zúčastnilo 18 zájemců ve věku 3 až 63 let, za doprovodu 
jednoho pejska. Pokud nám počasí popřeje i v červnu, chystáme ještě jed-
nu předprázdninovou stezku.

Za Obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková
www.jinacovice.cz/knihovna

www.facebook.com - Obecní knihovna Jinačovice

pozvánka
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Jarní svěžest A-týmu úročena bodovými žněmi
Házenkáři Kuřimi potvrdili, že podzimní výsledkové tápání 

„áčka“ mužů je definitivně zapomenuto. Po zimní přestávce pokra-
čují Kuřimští v jarní části druholigové soutěži ve velkém stylu. Ku-
řimská mašina, která se na podzim výsledkově zadrhávala, konečně 
opět jede plnou parou podobně jako před rokem, kdy Kuřimští úto-
čili na postup. Tak vysoko sice letos ambice sahat už nemohou, ale v 
očích svých příznivců opět našli hráči Kuřimi znovu svou nalezenou 
tvář. Málokdo by ještě nedávno čekal od Kuřimi tak vysokou výhru 
na účet Olomouce, lídra tabulky.

2.liga muži
SK Kuřim - Sokol Telnice 36:21 (22:10)

V domácím vystoupení sehráli muži Kuřimi jednostrannou partii s 
celkem Telnice. V zápase, který se od počátku nesl v rychlém sledu, zasy-
pávali telnickou branku střelami ze všech postů. V kombinaci s rychlými 
brejky narůstalo skóre na domácí straně raketovým tempem, a o vítězi 
klání bylo rozhodnuto během prvních třiceti minut, kdy se výsledek za-
stavil na hodnotě 22:10.

Druhý poločas už nebyl tak jednoznačný, přesto se dařilo hrát dle 
pokynů trenérů Navrátila a Kohouta. Hráči předváděli pohlednou kombi-
nační hru. Díky pevné defenzívě Kuřimi, která včas přistupovala k telnic-
kým spojkám, začal být soupeř nervózní, a místo aby snižoval propastné 
manko, začal kupit chyby a nechal se zbytečně vylučovat. Pro jednoznač-
né vítězství o patnáct branek tak Kuřimští dokráčeli velice pohledným a 
kolektivním výkonem.

Sestava a branky: Paraska Michal, Kašparec Michal - Kopřiva Jan, 
Chýlek Pavel 4, Mylbachr Petr 5, Kvasnica Pavel 2, Dlapa Michal 7, Marek 
Tomáš 3, Kopřiva Vojtěch 2, Audy Jan 5, Kudla Jakub 3, Čermák Jiří 1, 
Mikel Jiří a Šubík Roman 1.

SHC Maloměřice - SK Kuřim 28:34 (14:19)
Po deklasování Telnice o patnáct branek potvrdili muži formu v 

brněnských Maloměřicích. Na půdě tohoto houževnatého soupeře, který 
je tuto sezónu v domácí nafukovačce téměř neomylný a pohyboval se v 
popředí tabulky, vyhráli muži o šest branek.

Do utkání nastoupila kompletní sestava, což umožnilo nastartovat 
náš brankostroj. Palivo do kuřimského motoru tentokrát hrnula hlavně 
křídla, která v čele s Dlapou a Audym neomylně trestala každou soupe-
řovu ztrátu. Domácí si lámali zuby hlavně na naší pevné defenzívě, kte-
rou svým dobrým výkonem drželi oba brankáři. Spojky soupeře často 
zakončovaly z nepřipravených pozic, na což byla naše obrana připravena. 
Celá šedesátiminutovka v maloměřické bublině tak byla pod taktovkou 
kuřimských barev. Náskok 14:19 v první polovině mohl být i vyšší, nebýt 
několika nešťastně blokovaných míčů, které se odrážely přímo do rukou 
soupeře.

V druhé polovině se hra na obou stranách trochu přiostřila a na 
domácích byla znát chuť dotáhnout manko. Kuřimští však pokračovali v 
nastaveném tempu a nadále udržovali vypracovaný náskok i přes dvojitou 
osobní obranu. V posledních minutách, kdy už byl vítěz jasný, se utkání 
pouze dohrávalo, a Kuřim tak mohla začít slavit další dvoubodový příděl.

Sestava a branky: Paraska Michal, Kašparec Michal - Kopřiva Jan, 
Chýlek Pavel 4, Mylbachr Petr 3, Kvasnica Pavel 2, Dlapa Michal 8, Marek 
Tomáš, Kopřiva Vojtěch 2, Audy Jan 8, Kudla Jakub 4, Rašovský Jiří 1, 
Mikel Jiří 2.

SK Kuřim - KP Brno B 34:21(16:7)
Pět zápasů v řadě drželi muži status neporaženého. Tentokrát si 

hladce poradili s rezervou brněnské extraligové rezervy, družstvem Králo-
va Pole. Od prvních minut bylo jasné, kdo vládne na hřišti. Zatímco nám 
se dařilo zakončovat ze všech postů, soupeř se proti naší obraně dlouho 
nemohl prosadit. To mělo za následek poměrně snadno vypracovaný ná-
skok, který naši hráči zvládli držet až do konce poločasu (16:7). Hvězdou 
první třicetiminutovky byl brankář Paraska, který likvidoval vyložené 
šance Brňáků ze všech pozic a výrazným dílem přispěl k devítibrankové-
mu náskoku Kuřimi.

V druhé polovině domácí umožnili soupeři svou nedůsledností 
v obraně mírně korigovat stav. To se však změnilo po timeoutových po-
kynech trenéra Kohouta, které opět nastartovaly kuřimský obranný val. 
Celek Králova Pole si tak z kuřimské bubliny odvezl třínáctibrankovou 
výplatu 34:21. 

Sestava a branky: Paraska Michal, Mašek Filip - Kopřiva Jan 2, 
Chýlek Pavel 6/1, Mylbachr Petr 5, Kvasnica Pavel 2, Dlapa Michal 3, Ma-
rek Tomáš 4, Kopřiva Vojtěch 2, Audy Jan 4, Kudla Jakub 3, Jiří Čermák 
1, Šubík Roman 3.

SK Kuřim - STM Olomouc 40:28 (16:13)
Do nafukovací haly zavítal celek Stavomontáží Olomouc, který 

ještě vloni hájil své barvy v první lize. Družstvo s dostatečným náskokem 
vedlo tabulku druhé ligy, a trpkost porážky pocítilo zatím jen dvakrát, a 
pokaždé tím nejtěsnějším možným rozdílem. Před zápasem by se tedy v 
hledišti jen těžko hledal někdo, kdo by tvrdil, že vyhrajeme o třídu. 

Zápas byl zpočátku velmi vyrovnaný, obě družstva se prosazovala 
jen sporadicky, a obrany převyšovaly útoky. Ta kuřimská ale byla přece jen 
lepší. Olomoučtí, kteří staví svoji hru především na kombinaci spojek, své 
příležitosti často zakončovali do našich bloků, nebo na bedra brankáře 
Parasky. My jsme naplno využívali této zbraně, a ubráněné šance soupeře 
jsme přetavovali na rychlé útoky, které naše křídla zakončovala s chirur-
gickou přesností. Vydřený poločasový výsledek 16:13 byl však pouze za-
čátkem brankostroje, který jsme spustili v druhé třicetiminutovce.

Do druhého dějství Kuřimští vstoupili ještě ve větším nadšení než 
v tom prvním. Obrana stále šlapala naplno a soupeř se prosazoval stěží. 
Kuřim naopak zrychlila přechod do útoku, a přes nepřipravenou olo-
mouckou defenzívu zasypávala branku střelami ze všech postů. Rozdíl ve 
skóre se začal propastně zvětšovat, a bylo zřejmé, že soupeř je na lopat-
kách. Když už byl výsledek zápasu nezvratný, a několik minut před kon-
cem svítilo na ukazateli branek domácího družstva číslo 36, začala se hala 
hlsitě dožadovat čtyřicítky. A dočkala se. Téměř se závěrečnou sirénou se 
ze své pozice nechytatelně prosadil Chýlek. Zpečetil tak dvanáctibranko-
vou porážku Hanáků, kteří na nečekané peklo v kuřimské bublině budou 
zřejmě chtít co nejdříve zapomenout.

Sestava a branky: Paraska Michal, Ženatý Michal - Kopřiva Jan 2, 
Chýlek Pavel 8/1, Mylbachr Petr 5, Kvasnica Pavel, Dlapa Michal 5, Ma-
rek Tomáš 3, Kopřiva Vojtěch 5, Audy Jan 5, Kudla Jakub 3, Čermák Jiří 
1, Šubík Roman 2.  

Jihomoravská liga muži „B“ 
SK Kuřim B - Sokol Hostěrádky 22:21 (13:9)

První polovina utkání sice nebyla žádnou přehlídkou házenkář-
ských momentů, přesto se domácím barvám dařilo alespoň před vlastním 
brankovištěm, a soupeř se proto prosazoval jen sporadicky. V útočné části 
však Kuřimským chybělo týmové pojetí hry a také trpělivější zakončení. I 
tak si však dokázali vypracovat čtyrbrankový náskok, který hodlali v dru-
hé polovině přetavit ve vítězství.

S hvizdem rozhodčího, který zahajoval druhé dějství však přišlo 
něco, co nelze nazvat jinak než „kolaps“. Kuřimští hráči začali na hřišti 
propadat ve všech herních činnostech. Jak v defenzívě, tak v útoku, byla 
hra zbrklá, zbytečně komplikovaná, a střelecká potence Kuřimi dělala s 
hostujícího brankáře hráče utkání. Soupeř vycítil možnost na zvrat, a za-
čal tlačit kuřimský náskok dolů.

Deset minut před koncem, kdy se hra přelévala z jedné strany na 
druhou a o vítězi mohlo rozhodnout prakticky cokoliv, sebrali naštěstí 
kuřimští poslední síly, a začali soupeře opět přehrávat. Utkání bylo vy-
hrocené do posledních vteřin. Naštěstí se šťastným koncem pro kuřimské 
barvy, které si úspěšnou eliminací posledního útoku Hostěrádek připsaly 
do tabulky dva body, byť za nepřesvědčivé vítězství.

Sestava a branky: Paraska Michal, Obůrka Adam - Šubík Roman 
6, Mikel Jiří 3, Tauš Michal 3, Čermák Jiří 3, Hálek Roman 2, Pivoňka 
Oldřich 2, Kopřiva Jan 1, Rašovský Jiří 1, Sowinski Jakub 1, Písařík Boris, 
Trinner Michal, Sýs Zdeněk.

SK Kuřim B - HK Ivančice B 32:21 (13:9)
Výrazně mladší tým soupeře nebyl pro kuřimské hráče žádnou vel-

kou překážkou. Přes domácí obranu se prosazoval jen těžko a své skóre 
navyšoval většinou jen díky chvilkové nepozornosti v kuřimském valu. Z 
toho pramenily rychlé útoku domácích, díky nimž si zvládli vypracovat 
dostatečný náskok, jenž hodlali minimálně udržovat. 

Druhá půle byla ve svém počátku obdobná té první. Zrychleným 
přechodem do útoku po soupeřových chybách, navyšovali Kuřimští svůj 
náskok. O vítězi utkání tak bylo téměř rozhodnuto. Škoda vypuštěné po-
slední fáze utkání, ve které se domácí hráči přestali koncetrovat.  Dovolili 
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tak Ivančicím korekci výsledku, který jinak mohl představovat výplatu 
soupeře o úroveň třídy.

Sestava a branky: Paraska Michal - Šubík Roman 5, Mikel Jiří 1, 
Tauš Michal 2, Navrátil Ondřej 4, Hálek Roman 2, Pivoňka Oldřich 3, 
Kopřiva Jan 5, Rašovský Jiří 4, Sowinski Jakub 2, Písařík Boris 1, Trinner 
Michal 3.

 

2. liga starší dorost
SK Kuřim – DTJ Polanka nad Odrou 17:17 (11:12)
Sobotní zápas našich dorostenců se hlavně ve svém druhém dějství 

ukázal jako přehlídka zmařených šancí a technických chyb obou družstev. 
O tom svědčí i skóre druhé poloviny utkání 6:5. Úvod přitom měli v režii 
hosté, když se ujali vedení 0:2. Kuřimská obrana však fungovala dobře, 
byla pružnější a aktivnější. V útoku se dařila střelba z dálky a kombinace 
s dohráváním útočných kombinací na pivota. Hosté si však s domácími 
nezadali a prosazovali se střelbou spojek. Tak se obě družstva stále přeta-
hovala o vedení. Závěr poločasu vyzněl ve prospěch hostů. 

Druhý poločas zahajovali hosté a odskočili na 11:13. Na utocích 
obou stran byla vidět nejistota a respekt ze soupeřovy defenzívy. Za zmín-
ku stojí výkony brankářů, kteří svá družstva drželi kvalitními zákroky. 
Deptali tak nejen soupeře, ale i některé přítomné diváky. Ve 40. minutě 
stav utkání 14:15, a v 55. minutě stav 16:16.  V poslední pětiminutovce 
oba soupeři vstřelili po brance, a  tak se rozcházeli s nerozhodným vý-
sledkem.

Sestava a branky: Macek Štěpán 2, Zelený Jan 7,  Kunický Jakub 1, 
Šudák Patrik 1, Procházka Ondřej, Mikel Jiří 4, Šťastný Tomáš, Hradský 
Dalibor, Jeřábek Lukáš, Mašek Filip, Peňáz Patrik 2.

SK KUŘIM - SOKOL TELNICE 23:19 (10:8)
Dobře naladěni nastoupili ke svému prvnímu vystoupení v domá-

cím prostředí naši dorostenci. Ti přivítali celek Telnice, který také bojuje 
ve spodní části tabulky o každý bod. Tentokrát však naši borci nastoupili k 
utkání zodpovědně, a vydařeným kolektivním výkonem byli na hřišti lep-
ším týmem než soupeř. V útoku hráli s rozvahou, a pod taktovkou trenéra 
Kohouta zvládali přehrávat vysokou defenzívu Telnice.

Náskok si kluci dokázali vytvořit už do poločasové sirény, kdy ved-
li 10:8. O to lépe se jim díky tomu hrálo v druhé třicetiminutovce, kdy 
byli herně v pohodě, a dokonce svůj náskok ještě navýšili. Nebýt krátké-
ho střeleckého výpadku deset minut před závěrem, byl by rozdíl ve skóre 
ještě větší. 

Sestava a branky: Kapoun Adam 4, Macek Štěpán 4, Zelený Jan 11, 
Kunický Jakub 3, Šudák Patrik 3, Procházka Ondřej 2, Mikel Jiří 2, Šťastný 
Tomáš 1, Hradský Dalibor, Jeřábek Lukáš, Mašek Filip, Peňáz Patrik.

SK Kuřim - STM Olomouc 25:34 (11:16)
Soupeř po celý průběh dorosteneckého zápasu předváděl přesněj-

ší hru a také lepší práci v obranné činnosti. I když se naši kluci snažili, 
soupeř byl tentokrát jednoznačně lepší, a body si z kuřimské nafukovačky 
odvezl zaslouženě. 

Sestava a branky: Macek Štěpán 3, Zelený Jan 9,  Kunický Jakub 6, 
Šudák Patrik 3, Procházka Ondřej, Mikel Jiří 3, Šťastný Tomáš 1, Jeřábek 
Lukáš, Mašek Filip, Peňáz Patrik 1.

SHC Maloměřice - SK Kuřim 25:32 (13:14)
Dorostenci navázali na dobrý výkon z předchozího kola. V první 

půli se hrála vyrovnaná partie, a obě družstva předváděla průměrné výko-
ny. Žádný z týmů si nedokázal vypracovat větší náskok branek a do šaten 
se tak odcházelo za stavu 13:14.

V druhé polovině se projevila absence hráčů na střídání na obou 
stranách. Kuřimští se s tímto handicapem ale poprali lépe než domácí. 
Několika trpělivě dohranými útoky začali navyšovat svůj náskok, což za-
čalo soupeře psychicky srážet, a ten kupil technické chyby.

Svým dílem k vítězství Kuřimi přispěla i trocha házenkářského 
štěstíčka, které se naopak obloukem vyhýbalo maloměřickým střelcům, 
kteří často chybovali v zakončení.  Na straně Kuřimi se naopak nalepilo na 
paty Kunickému se Zeleným, kteří se dohromady blýskli 20 brankami.

Sestava a branky: Zelený Jan 11, Kunický Jakub 9, Šudák Patrik , 
Procházka Ondřej 6, Mikel Jiří 5, Šťastný Tomáš 1, Hradský Dalibor, Je-
řábek Lukáš, Mašek Filip.

Žáci na bílé stopě
Družstva mladších a starších žáků absolvovala na konci zimy ně-

kolikadenní soustředění v Jeseníkách. Vše pod taktovkou trenérů Hirše a 
Křivánka. I přes nepříznivé podmínky zapříčiněné letošní „teplou zimou“, 
si kluci vyzkoušeli běžky, a absenci větší sněhové nadílky si kompenzova-
li častou okupací místní tělocvičny. Díky vyjádřené spokojeností hráčů 
i trenérů při návratu, se i přes nepřízeň nedostatečně zimního počasí se 
soustředění povedlo.

Mladší žáci do jara vítěžně
SHC Maloměřice - SK Kuřim 6:30 (4:15)

Kuřimští mladší žáci nastoupili k utkání v Maloměřicích a od za-
čátku utkání bylo jasné, kdo bude udávat tempo hry. Po dobrých indivi-
duálních akcích neustále navyšovali své vedení. Skóre zápasu ne nakonec 
zastavilo na stavu 6:30 pro naše hráče. Jedinou vadou na kráse může být 
malé kolektivní pojetí hry. Všem hráčům patří za toto vítezství pochvala.

Sestava a branky: Adamec Patrik, Čermák Vojtěch 11, Moravec 
Michael 7, Novotný Jiří 5, Sýs Václav 5, Huvar Dominik 1, Muller Jonáš 
1. 

Turnaj v Olomouci
Mladší žáci kuřimské házené se zúčastnili turnaje v Olomouci. V 

prvním utkání se střetli s týmem Rožnova pod Radhoštěm. Na hráčích se 
projevila velká herní pauza a chvíli tedy trvalo, než se dostali do tempa a 
začali hrát tak, jak potřebují. Toto probuzení však přišlo pozdě a Rožnovu 
tedy podlehli. V následujícím utkání s Horkou nad Moravou bylo vidět 
zlepšení a hráči v klidu dokráčeli k vítězství. Zápasy s rezervním týmem 
Olomouce a Ostravou se nesly ve stejném duchu, kdy Kuřimští vyhráli 
převážně díky individuálním akcím. V posledním zápase bohužel pod-
lehli týmu Olomouce, který na hřišti jasně dominoval. Naši hráči tedy 
přivezli z Olomouce krásné 3. místo.

Výsledky:
SK Kuřim - Rožnov pod Radhoštěm 12:17
SK Kuřim - Horká nad Moravou 14:11
SK Kuřim - Olomouc B 13:8
SK Kuřim - Ostrava 17:7
SK Kuřim – Olomouc A 1 9:20
Sestava a branky: Adamec Patrik, Paraska Michal 2, Sýs Václav 1, 

Křivánek Martin, Novotný Jiří 10, Huvar Dominik 5, Moravec Michal 20, 
Muller Jonáš 1, Barták Tomáš, Čermák Vojtěch 26.

Přípravka a minižáci
V Novém Veselí silná konkurence
Turnaj se hrál v moderní sportovní hale v Novém Veselí, která dělá 

radost celému regionu. V kategorii minižáků se zúčastnilo 11 družstev a v 
kategorii přípravek 9 družstev. Turnaj umožnil srovnání výkonnosti jed-
notlivých týmů a naši nejmenší se určitě neztratili.

Přípravka
Naše týmy složené z hráčů a hráček, kteří na podzim začínali, do-

sáhly velmi dobrých výsledků. Náš nejlepší tým chlapců skončil 6., druhý 
tým 7. a dívky na 9. místě. Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu 
se vyrovnat zkušenějším týmům. Po zápasech ve skupinách naše týmy bo-
jovaly ve skupině o umístění 5. - 9. místo.

Sestavy:
Kuřim C (dívky)  – Cvrkalová 7, Matyášová, Ciencialová K. 1, 

Kuklínková 4,Moskalová  2, Leicherová , Večeřová 2, Jurčeková
Kuřim D – Sýs J. 15 , Vyleťal 2, Tyl 1, Vařecha 12, Pazourek 12, 

Dosedla 12
Kuřim E – Holík 6, Potůček 2, Vyleťal 5, Večeřa 2, Blažek 5, Pazou-

rek 11, Dosedla 10, Eremiáš
Výsledky:
Kuřim C: Nové Veselí C 1:4, Kuřim E 7:3, Kutná Hora 2:14, Pro-

stějov B 1:6
Kuřim D: Telnice C 4:12, Újezd u Brna B 9:12, Litovel B 6:14
Kuřim E:  Nové Veselí C 15:8, Kuřim C 3:7, Kutná Hora 5:10, 

Prostějov B 2:10
Zápasy ve skupině o 5. - 9. Místo:
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Kuřim C – Kuřim D 1:14, Újezd u Brna B 2:8
Kuřim D – Kuřim C 14:1, Nové Veselí C 15:1, Kuřim E 7:3
Kuřim E – Újezd u Brna B 9:5, Kuřim D 3.7
Pořadí:
1. Telnice C, 2. Litovel B, 3. Kutná Hora, … 6. Kuřim D, 7. Kuřim 

E 9. Kuřim C

Minižáci
Turnaj minižáků byl velice dobře obsazen. Minižáci Kuřim A bo-

jovali o účast mezi posledními 4 celky. Bohužel o přímý postup mezi po-
slední čtyři družstva nešťastně prohráli o branku s Újezdem, kde chyběl 
kousek štěstí. Prohrou o 2 branky s pozdějším finalistou Litovlí skončili 
na pěkném 7. místě. Za tým Kuřim B již nastoupili starší hráči z přípravky 
– Ondra Schindler a Vojta Sýs, oba se neztratili a Ondra Schindler vstře-
lil hned ve svém první zápase za starší tým 8 branek. Dobře zahrála také 
děvčata Blažková s Fojtíkovou.

Sestavy:
Kuřim A - Hromádko 16, Fojtík 25, Dupal 16, Šigut 24, Matyáš 1, 

Blažková 1, Pelikán
Kuřim B – Novák, Sýs V. 2, Schindler 8, Mudroň 2, Blažková 10, 

Fojtíková 14
Výsledky:
Kuřim A: Újezd u Brna A 11:12, Telnice B 16:5, Nové Veselí B 

19:13, Litovel A 10:12
Zápas o 5. místo: Telnice A 9:16
Zápas o 7. místo: Telnice B 19:4
Kuřim B:  Telnice A 2:13, Nové Veselí A 9:21, Velké Meziříčí 6:15, 

Prostějov A 4:19, Sokolnice 7:17
Zápas o 10. místo: Nové Veselí B 8:11
Pořadí:
1. Sokolnice, 2. Litovel, 3. Újezd u Brna A,  7. Kuřim A, 11. Kuřim B

Turnaj v Kuřimi vítězně pro 
domácí

Nejlepší výkon sezóny katapultoval naše nejmenší na první příč-
ky v obou kategoriích díky zlepšenému pohybu našich družstev. Našim 
družstvům pomohl k rozehrání předchozí turnaj se silnou konkurencí v 
Novém Veselí. 

Přípravka
Všechny naše týmy podaly výborné výkony. Kluci Kuřim D podali 

výborný kolektivní výkon založený na pohybu po celém hřišti a suverén-
ně přehráli všechny své soupeře. Těžko někoho vyzvedávat. Nejlepším 
střelcem týmu byl Viktor Dosedla, autor 19 branek. Proti týmu z Velké 
nad Veličkou kluci už prohrávali 2:5 a nakonec skóre otočili. Naše dívky 
svou bojovností přehrály tým Měnína. Za svůj výkon si zaslouží pochvalu. 
Svoji premiéru v kuřimském dresu si úspěšně odbyla Anička Lajcmanová. 
Kluci z družstva Kuřim E v posledním zápase zle zatápěli našim klukům 
z týmu Kuřim D a zaslouženě vybojovali cennou remízu. Svoji úspěšnou 
premiéru si v družstvu chlapců odbyli Michal Tesař s 12 brankami a Da-
vid Holík s 1 brankou. Dobře zachytali J. Toužin a D. Blažek.

Sestavy:
Kuřim C (dívky)  – Cvrkalová 1, Matyášová, Ciencialová K. 3, 

Kuklínková 3, Moskalová , Lajcmanová, Večeřová 3, Jurčeková, Juránko-
vá

Kuřim D – Sýs J. 15 , Tyl , Vařecha 2, Pazourek 12, Dosedla 19, 
Večeřa

Kuřim E – M. Holík 8, Vyleťal 2, Blažek, Tesař 13, Holík D. 1, Tou-
žin, Vaněrka

Výsledky:
Kuřim C: Kuřim E 1:7, Kuřim D 2:11, Velká nad Veličkou 2:8, Mě-

nín 3:1, Velké Meziříčí 2:7
Kuřim D: Kuřim C 11:2, Velká nad Veličkou 10:6, Měnín 11:3, 

Kuřim 7:7, Velké Meziříčí 9:2
Kuřim E: Měnín 6:6, Kuřim C 7:1, Velké Meziříčí 2:12, Kuřim D 

7:7, Velká nad Veličkou 2:12
Pořadí:

1. Kuřim D, 2. Velké Meziříčí, 3. Velká nad Veličkou, 4. Kuřim E, 
5. Kuřim C, 6. Měnín

Minižáci
Tým Kuřim A po bojovném výkonu zvítězil. V týmech minižáků 

se začínají prosazovat i nově příchozí. V týmu A to byl T. Ondoušek s 6 
brankami. V klíčových momentech družstvo podržel M. Zich. Náš tým 
Kuřim B kromě zápasu s naším A-týmem překvapil pohybem a dokázal 
porazit druhý celek turnaj KP Brno. Ostatní zápasy s výjimkou Měnína 
těsně prohrál. V B-týmu dobře zachytal T. Pelikán a střelecky se nejvíce 
prosadila Eva Fojtíková s 12 brankami, která tak napodobila svého bratra 
z A-týmu, který nastřílel 21 branek.

Sestavy:
Kuřim A - Hromádko 11, Fojtík 21, Dupal 9, Pleskač 11,  Ondrou-

šek 6, Zich, Mudroň
Kuřim B – Novák 2, Sýs V. 1, Schindler 3, Blažková 3, Fojtíková 12, 

Matyáš 6, Pelikán
Výsledky:
Kuřim A: Kuřim B 16:0, KP Brno 5:5, Měnín 13:3, Velká nad Ve-

ličkovu 7:5, Velké Meziříčí 16:9
Kuřim B:  Kuřim A 0:16, KP Brno 5:3, Měnín 6:4, Velká nad Velič-

kou 6:8, Velké Meziříčí 10:11
Pořadí:
1. Kuřim A, 2. KP Brno, 3. Velké Meziříčí, 4. Velká nad Veličkou, 

5. Kuřim B, 6. Měnín.

V Bohunicích na stupních 
vítězů

Naši nejmenší také v Bohunicích opět skončili na stupních vítězů 
v obou kategoriích. Naši minižáci Kuřim A vyhráli turnaj a naše přípravka 
kluků byla třetí. 

Přípravky – Turnaj přípravek byl velice vyrovnaný a o umístění 
často rozhodovaly vzájemné zápasy nebo skóre. Kuřim postavila dva na-
prosto vyrovnané týmy kluků, kteří bojovali o umístění na stupních vítězů 
do posledních zápasů. Kuřim D remizovala s vítězem turnaje Bohunicemi 
A, Kuřim E zase remizovala s Kuřimí D. Naši kluci doplatili na nepromě-
ňování šancí, kdy při vyrovnaností soupeřů rozhodoval každý detail. A 
rozdíl jednoho bodu a vzájemné zápasy určily pořadí na 1.-4. místě. O 
největší překvapení se postaral pětiletý Adam Eremiáš, který vsítil své dvě 
první branky ze sedmimetrových hodů a ukázal, že má pevné nervy, kdy 
proměnil sedmičku, která rozhodla o remíze mezi našimi družstvy Kuřim 
D a Kuřim E.

Naše holky se po již tradičně pomalejším začátku postupně roze-
hrály a podávaly skvělé výkony. Vezou další výhru, tentokrát se jim poda-
řilo zdolat Tatran Bohunice B. O lepší výsledek je připravilo neproměňo-
vání brankových příležitostí. Zejména prohra o jednu branku s Újezdem 
je mohla posunout výš. Svoje první zápasy za SK Kuřim - dívky úspěšně 
sehrála Terezka Plachá.

Sestavy: 
Kuřim C (dívky): Cvrkalová 5, Kuklínková 3, Ciencialová K. 1, Ve-

čeřová 1, Matyášová 3, Běhavá, Moskalová, Juránková, Skoupá, Plachá

Kuřim D – Sýs V. 14, Tyl 7, Večeřa, Schindler 12, Vyleťal 1, Tesař 
13, Běhavý 7, Vaněrka

Kuřim E – Holík M. 9, Holík D., Vařecha 1, Eremiáš 2, Blažek, Sýs 
J. 15, Pazourek 10, Dosedla 18, 

Výsledky: 
Kuřim C: Kuřim E 2:5, Kuřim D 2:9, Bohunice A 0:10, Hodonín B 

2:11, Bohunice B 4:3, Újezd u Brna 2:3, Hodonín A 1:13

Kuřim D: Kuřim C 9:2, Kuřim E 9:9, Újezd u Brna 9:7, Bohunice 
A 6:6, Hodonín B 6:5, Bohunice B 10:3, Hodonín A 5:11

Kuřim E: Bohunice B 10:2, Bohunice A 7:10, Hodonín B 9:9, Ku-
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Lička a Csaplár v Kuřimi
V květnu se uskutečnil v Kuřimi celorepublikový seminář ,,Bu-

doucnost fotbalu“ určený pro trenéry dětí a mládeže. Werner Lička a Josef 
Csaplár, oba bývalí ligoví trenéři, se přijeli podělit o zkušenosti získané 
ze své trenérské práce a ze  stáží v zahraničí. Celkem 36 trenérů z celého 
kraje mělo možnost při ukázce tréninku a hlavně v debatě u ,,kulatého 
stolu“  rozebrat problémy s kterými se potýkají, ale hlavně načerpat nové 
poznatky k vedení svých svěřenců. Celá akce se vydařila, o čemž svědčí 
uznání pana Ličky, který seminář označil jako zatím jeden z nejkvalitněj-
ších, co se účasti i vlastního průběhu týče.

Díky pomoci paní tajemnice Zimmermannové a hlavně pana Jízd-
ného jsme měli pro teoretickou část naprosto komfortní podmínky na 
MěÚ. Za vstřícný přístup a pomoc při zajištění semináře, bych vám rád 
jménem výboru FC Kuřim poděkoval.  

Za pořadatele  Ivo Peřina

Házená 
Kuřimská školní liga v házené: 

první ročník dospěl do finále
Poslední dubnový pátek proběhl finálový turnaj Kuřimské školní 

ligy v házené, která se stala rozsahem největší školní ligou v Jihomorav-
ském kraji. 

Tato soutěž pro žáky prvních až čtvrtých tříd začala vloni na pod-
zim a zaznamenala velký zájem v základních školách v Kuřimi a blízkém 
okolí. Ve školní lize házené tedy máme za sebou první ročník, v němž 
nastoupilo celkem 17 družstev. Hlavní roli hrály kuřimské školy, které se 
rozdělily o prvenství v obou kategoriích. 

V regionu Kuřimi, která si vloni připomínala svou sedmdesátile-
tou házenkářskou tradicí, se tak do tohoto projektu přihlásilo celkem šest 
základních škol. V kategorii 1. a 2. tříd bylo přihlášeno osm družstev a 
v kategorii 3. a 4. tříd bylo přihlášeno devět družstev. Finále proběhlo v 
kuřimské nafukovací hale za podpory početné divácké kulisy.

 „Finálový turnaj proběhl za pěkné atmosféry. Z celého turnaje bylo 
patrné nadšení dětí a líbilo se mi taky povzbuzování sto dvaceti fandících 
dětí,“ hodnotil za hlavního organizátora, pořádající SK Kuřim, trenér pří-
pravky Zdeněk Dupal, který neopomenul připomenout, že všechny děti 
nakonec dostaly také ceny a sladké odměny. 

Pro žáky základních škol, kteří se touto formou seznámili s minihá-
zenou, je školní liga zajímavou soutěží pro zpestření pohybové průpravy a 
rozvoje týmových dovedností. Tento původně francouzský model „mini-
handballu“ se hraje na zmenšeném hřišti, s menším míčem a brankami. 
Také samotné hřiště a pravidla jsou pro nejmenší adepty přehlednější. 
SK Kuřim do soutěže vstoupilo také s podporou Českého svazu házené. 
Podle slov předsedy Michala Hanáka vedení oddílu házené věří, že se po-
daří touto atraktivní formou větší část těch nejšikovnějších kluků a děvčat 
přilákat ke sportování a k házené natrvalo.  

Poděkování patří představitelům zúčastněných škol a angažova-
ným pedagogům, bez jejichž podpory by takovém měřítku samotná škol-
ní liga neproběhla. Naše regionální školní liga v házené je co do počtu 
zúčastněných družstev největší v Jihomoravském kraji. 

Konečné výsledky školní ligy házené
Kategorie 1. a 2. tříd:
1. místo:  ZŠ Kuřim Komenského
2. místo: ZŠ Čebín - Žabáci
3. místo: ZŠ Drásov - Soptíci 

Kategorie 3. a 4. tříd:
1. místo: ZŠ Kuřim Jungmannova 4
2. místo: ZŠ Lipůvka D
3. místo: ZŠ Kuřim Tyršova B

-po-

Fotbal

řim C 5:2, Újezd u Brna 10:9, Hodonín A 5:8, Kuřim D 9:9 

Pořadí: 
1. Bohunice A, 2. Hodonín A, 3. Kuřim D, 4. Kuřim E …. 7. Kuřim 

dívky, 8. Bohunice B 

Minižáci
Turnaj minižáků byl tentokráte slabě obsazen, kde pouze domácí 

Bohunice a Kuřim postavily po dvou týmech. Kuřim A s přehledem zvítě-
zil. Náš B-tým dokázal opět zabojovat a remizoval s druhým týmem.

Sestavy: 
Kuřim A-Fojtík 12,Dupal 5,Pleskač 3, Horák 9 , Zich, Mudroň
Kuřim B – Blažková 3, Fojtíková 5, Ondroušek,Pelikán, Mušálek 

2, Hromádko 9

Výsledky: 
Kuřim A: Kuřim B 13:3, Bohunice kluci 9:5, Bohunice dívky 7:4 
Kuřim B: Kuřim A 3:13, Bohunice dívky 6:13, Bohunice kluci 

10:10

Pořadí: 
1. Kuřim A, 2. Bohunice kluci, 3. Bohunice dívky, 4. Kuřim B
 

V Juliánově suverénní prven-
ství

Na turnaji v Juliánově náš A-tým minižáků turnaj suverénně vy-
hrál. Přehrál i mírného favorita celek Strážnice. B-tým minižáků Kuřimi 
projevil zlepšenou hru směrem dopředu, ale v obranné činnosti zaostával. 
Dobře zahrály naše dívky. Naši nejmenší obsadili pěkné 3. místo a dívky 
byly čtvrté.

Přípravka
Oba naše týmy, jak dívky, tak kluci, hrály výborně v útočné fázi. Bo-

hužel se nám nedařilo v obranné činnosti. Chlapci byli oslabeni o některé 
nemocné opory a sehráli vyrovnané souboje, jak s favoritem z Telnice, tak 
s domácím Juliánovem, kde podlehli po boji o jednu branku, přičemž na 
začátku utkání prohrávali již 3:8 a zlepšeným výkonem v druhé polovině 
utkání mocně dotahovali. Dívky překvapily výborným pohybem v útoku 
a o lepší výsledek se připravily nedůslednou obranou. 

Sestava a branky:
Kuřim C – Tyl J. 2 , Vaněrka , Pazourek 19, Vařecha 9, Tesař 23, 

Blažek 1, Eremiáš, Vyleťal 1, Potůček
Kuřim  (dívky)  – Cvrkalová 10, Ciencialová K. 1, Jurčeková, Pla-

chá, Leicherová 5,  Juránková, Kuklínková 12
Výsledky:
Kuřim C: Telnice 14:22, Kuřim (dívky) 20:11, Juliánov 20:21
Kuřim (dívky):  Juliánov 10:18, Kuřim C 20:11, Telnice 7:18
Pořadí:
1. Telnice, 2. Juliánov, 3. Kuřim C, 4. Kuřim (dívky)
 

Minižáci
Turnaj minižáků ukázal herní převahu A-týmu minižáků Kuřimi 

nad ostatními soupeři, I když hladké vítězství nad celkem Strážnice se 
nečekalo. B-tým složený ze začínajících hráčů a hráček bojoval a v útočné 
fázi určitě nezklamal. Obranná činnost nebyl jeho silnou stránkou. Všech-
ny holky podaly zlepšené výkony a zaslouží si pochvalu.

Sestava a branky:
Kuřim A -  Hirš 17, Horák 24,  Fojtík 35, Mudroň 2, Pleskač 8, 

Dupal 5, Ondroušek 1
Kuřim B – Ciencialová A. 7, Blažková 8, Fojtíková 14, Soukop 6, 

Mušálek 5, Sýs 3, Schindler 4
Výsledky:
Kuřim A:  Kuřim B 30:17, Juliánov 30:16, Strážnice 32:15
Kuřim B:  Kuřim A 17:30, Strážnice 14:30, Juliánov 16:20
Kuřim C:  Kuřim A 10:14, Strážnice 7:14, Kuřim B 11:10
Pořadí:
1. Kuřim A, 2. Strážnice, 3. Juliánov, 4. Kuřim B

-po-
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Lukáš Petříček druhý na Mi-
strovství ČR v šachu!

Velkého úspěchu dosáhl na Mistrovství České republiky v šachu 
žák kuřimské ZŠ Komenského Lukáš Petříček. Přestože byl podle svého 
ratingu nasazeným hráčem až č. 46, v konkurenci  81 nejlepších šachistů 
ČR do 8 let, obsadil nakonec 2. místo! Tím naprosto šokoval jednak své 
konkurenty a hlavně i všechny kuřimské šachové trenéry. Vybojoval si tak 
i postup na Mistrovství Evropy v této kategorii! Rovněž ostatní zástupci 
Šachového klubu Kuřim, hráli vynikající šachy a obsadili v první desítce 
ještě další dvě místa. Jmenovitě Adam Boček, který skončil na 9. místě a 
10. Šimon Tajovský.

Na obrázku vítězů je náš stříbrný Luky první zleva.

Na obrázku naši borci v TOP desítce opět z leva 10. Šimon Tajovský 
a 9. Adam Boček.

Pořadí do 10. místa (Konečné pořadí po 9 kolech):
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3 
1 1 Stalmach Richard CZE 1575 BŠŠ Frýdek-Místek 9.0 41.5 53.5 53.50
2 46 Petříček Lukáš CZE 1052 ŠK Kuřim 7.0 42.0 54.0 42.50
3 16 Řezníček Patrik CZE 1152 Zbrojovka Vsetín 7.0 38.5 49.5 35.50
4 3 Kureš Michael CZE 1428 ŠK Lokomotiva Brno 7.0 38.0 51.0 37.00
5 4 Hlavina Matouš CZE 1366 Sokol Nebušice 7.0 36.0 45.5 33.50
6 41 Richter Rudolf CZE 1084 Šachy Zastávka 7.0 35.5 46.0 30.50
7 13 Stoček Martin CZE 1164 2222 ŠK Polabiny 6.5 41.0 51.5 34.25
8 7 Hrbek Štěpán CZE 1284 ŠK Era Poštovní Spořitelna 6.5 39.0 52.0 33.75
9 53 Boček Adam CZE 1000 ŠK Kuřim 6.5 34.0 44.5 29.25
10 15 Tajovský Šimon CZE 1153 ŠK Kuřim 6.0 39.0 51.0 29.50

Na tomto úspěchu mají zásluhu zejména trenéři  Katka Tajovská a 
Honza Číhal, kteří naše borce připravili na takové super výkony. Podrob-
nosti najdete na webových stránkách ŠK Kuřim: 

http://www.sachy-kurim.g6.cz/index.html
Předseda ŠK Kuřim Majer J.st.

Mistrovské utkání 1. 5. 2014

Soběšice - FC Kuřim A 2:20  (1:9) 
Branky: 7., 12., 14., 17., 31., 35., 48., 55.min. Šťastný (Zabadal, Va-

šíček), 2., 23., 27., 33., 42., 44., 53., 56. Al-Dury  (Šťastný 2x, Vašíček 2x, 
Fürješ), 9., 29. Vašíček, 47. Fürješ (Šťastný), 44. Zabadal. 

Sestava: Nešetřil – Šťastný, Vašíček, Bábor, Hajsler, Peřina, Fürješ, 
Zabadal, Zavřel, Al-Dury.

Tak jako ve většině případů jsme se na hřišti soupeře zpočátku 
utkání trápili. Soupeř byl důraznější v osobních soubojích, několikrát 
ohrozil naši branku, nicméně vyloženou gólovou příležitost si nevytvo-
řil. Kluci začali postupně srovnávat hru, přidali na důrazu a pohybu. V 
7.minutě otevřel skóre Lukáš Šťastný a tím rozjel střelecké hody našeho 
týmu. Dál již bylo utkání zcela v naší režii. I přesto se však dostal soupeř 
do několika málo příležitostí, kdy musel zasahovat gólman Petr Nešetřil. 
Ve dvou případech si soupeř s naší nedůraznou obranou dokázal poradit 
a vstřelit branku. Kluci však zaslouží pochvalu za to, že i přes výraznou 
převahu našeho týmu po celou dobu utkání hráli jako tým a nesnažili se 
prosadit jako jednotlivci. Díky tomu bylo k vidění spousta pěkných fotba-
lových akcí. Největší hlad po gólech měli Lukáš Šťastný a Sami Al-Dury 
když oba shodně vstřelili soupeři po 8 brankách.

Mistrovské utkání 10. 5. 2014

FC Kuřim A – Boskovice 2:3  (0:1) 
Branky: 38. Vašíček, 58. Vašíček (Šťastný)
Sestava: Nešetřil – Šťastný, Kulibaba, Vašíček, Al-Dury, Hajsler, 

Peřina, Fürfeš, Antoňů, Zavřel, Hruška, Zabadal
Utkání na domácím hřišti s týmem z Boskovic se nám příliš nepo-

vedlo. Od počátku utkání byl soupeř fotbalovější a měl více ze hry. Naše-
mu týmu nedaroval ani metr hřiště. Nám se naopak nedařila rozehrávka 
a nepřesnými přihrávkami jsme často dávali soupeři příležitost k rychlým 
protiútokům. Rovněž v osobních soubojích jsme často zaostávali. My 
jsme se do šancí dostávali jen velmi sporadicky, zatímco soupeř mohl skó-
rovat častěji. Na klidu nám nepřidalo ani to, že jsme prohrávali již od třetí 
minuty po hrubé chybě v obraně. V několika případech nás podržel gól-
man Petr Nešetřil. Ve druhém poločase jsme vyrovnali, ale v 55.minutě 
šel soupeř opět do vedení po proměněném pokutovém kopu. Dvě minuty 
na to jsme opět inkasovali po nedůrazné obranné činnosti. V 58. minutě 
ještě snížil svým důrazem před brankou soupeře Šimon Vašíček. Z naší 
strany šlo více  o bojovnost než fotbalovost. Nicméně i to je třeba ocenit.

Mistrovské utkání 18. 5. 2014

Bystrc - FC Kuřim A 1:7  (0:7) 
Branky: 13.min. Zabadal (Al-Dury), 16. Vašíček (Zabadal), 20. Za-

vřel, 22. Vašíček, 25. a 29. Antoňů (Al-Dury), 30. Al-Dury. 
Sestava: Nešetřil – Vašíček, Antoňů, Bábor, Hajsler, Peřina, Fürješ, 

Zabadal, Zavřel, Al-Dury, Kulibaba. 
Utkání na hřišti soupeře proběhlo za deštivého počasí. V prvním 

poločase jsme soupeře přehrávali, nicméně i přesto jsme mu několikrát 
nedůrazem v obranné činnosti dovolili dostat se do zakončení. Hráli jsme 
útočný fotbal a vytvořili si spoustu příležitostí k zakončení. V obranné 
činnosti jsme však nebyli vždy dostatečně důrazní. Druhý poločas se vy-
dařil soupeři, který již ve 33.minutě skóroval do naší sítě. Kluci byli gólem 
zaskočení, nicméně postupně opět získali územní převahu. Do zakončení 
jsme se však dostávali mnohem obtížněji, než v prvním poločase. Chybě-
la spolupráce a hráči se pokoušeli spíše o hru individuální, vázla kombina-
ce a často nás brzdila nepřesnost přihrávek. Nutno však podotknout, že se 
na stylu hry podepsal také hustý a vytrvalý déšť.

sport - Šachy
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Plavání

sport 

Jarní cena města Boskovice
Do Boskovic jsme odjížděli s našimi mladšími závodníky doplně-

né o dorostence, pro které zde byly vypsány také závodní kategorie. Těch-
to závodů se účastníme každoročně, avšak letos jsme měli přeci jenom 
větší motivaci, protože jsme závodili v nových klubových plaveckých 
čepičkách.

Nejúspěšnější sběračkou medailí se stala Aneta Weinlichová 
(2004), která ze svých 3 startů proměnila dva ve vítězství a v závodě na 
50P skončila na druhém místě. Mezi mladšími závodnicemi se podaři-
lo získat stříbrnou medaili Podlucké Kristýně (2005) v závodě na 50M. 
Mezi staršími žákyněmi potvrdila rostoucí formu Anička Justová (2002), 
když na 100P doplavala na druhém místě a na 100VZ na třetím místě. 
Kromě výše zmiňovaných si odvezla dvě stříbrné medaile domů ještě 
Eliška Nováková (1996) na 100P a 100VZ.

Aprílová vlnka - Znojmo
V polovině dubna jsme se zúčastnili celodenních závodů ve Zno-

jmě určených pro závodníky narozené roku 2002 a mladší. Na závody 
kromě nás přijeli i závodníci z Jihlavy, Břeclavi, Uherského Brodu, Třebí-
če, Žďáru nad Sázavou, Hradce Králové a Fakultního klubu Brno. Konku-
rence se tedy sešla velmi kvalitní.

Jakub Myslivec (2004) si výrazně zlepšil osobní rekordy ve všech 
startech. V nabité konkurenci to znamenalo 2 druhá místa na 50M, 
50VZ a jedno třetí místo na 50P. Ve stejné kategorii startoval i Vašek Just 
(2004), bohužel se na těchto závodech nepotkal s formou a zaostal za 
svými obvyklými výsledky. 

Mezi slečnami nás nejvíce překvapil výkon naší Elišky Konečné 
(2005), když zaplavala na trati 50M vynikající čas 0:44,6. A to jí vyneslo 
mezi o rok staršími plavkyněmi krásné třetí místo. Tímto časem se zařadi-
la mezi nejlepší výkony devítiletých v rámci celé ČR. 

Poslední medaili pro náš klub získala Aneta Weinlichová (2004) 
v disciplíně 50P.

Kromě zmiňovaných medailových umístění jsme měli spoustu vý-
konů těsně za nejlepšími třemi závodníky. Za zmínku stojí, že z 28 startů 
našich závodníků se podařilo vylepšit 15 osobních rekordů.

Kuřimští plavci na závodech Aprílová vlnka ve Znojmě

Cena Brněnského draka
Ve stejný den jako Aprílová vlnka ve Znojmě se pro starší žactvo 

konaly mezinárodní závody na bazénu v Brně za Lužánkami. 
Na závodech nás reprezentovali všichni loňští účastníci Poháru ČR 

jedenáctiletých. Adam Petrů si vylepšil osobní rekord na 100P a doplaval 
na pěkném 9. místě. Tomáš Masaryk svého nejlepšího umístění dosáhnul 
na 200P, kde si zlepšil osobní rekord a skončil celkově na 7. místě.

Anička Justová (2002) kromě výrazného zlepšení na všech tratích 
nás velmi mile potěšila vynikajícím druhým místem na trati 100P v čase 
1:37,78. Výsledek je o to hodnotnější, že se zde sešla velmi kvalitní kon-
kurence

Pro většinu závodníků to byly první zkušenosti se závody na dlou-

hém bazénu, přesto zde zaplavali velmi pěkné časy a dobrá umístění.
 Zleva Anička Justová (Plavecký klub Kuřim), Denisa Váňová (Jihlav-

ský plavecký klub) a Natália Verešová (Plavecký klub Pezinok – Slovensko)

XXIII. Velké cena Kuřimi v 
plavání

Vzhledem k naplněné termínové listině v květnu jsme uspořádali 
Velkou cenu Kuřimi již 26. dubna. Letos jsme upravili závodní kategorie 
a zaměřili jsme se pouze na mladší a starší žactvo (ročník 2000 a mladší). 
Oproti předcházejícím ročníkům jsme se tentokrát setkali s nebývalým 
zájmem ostatních klubů. Na závody se přihlásilo celkem 270 dětí. Bohu-
žel jsme museli z kapacitních důvodů přistoupit k nepopulárnímu kroku a 
to omezit počet startujících v jednotlivých disciplínách na 48 závodníků. 
Závodů se nakonec zúčastnili plavci z Boskovic, Hustopečí, Blanska, Ho-
donína, Komety Brno a Krokodýlu Brno.

Domácí plavecký klub reprezentovalo celkem 23 závodníků a pro 
některé naše nejmenší to byly jejich vůbec první závody.

Mezi nejstaršími plavkyněmi Petra Kuklínková (2001) obsadila 
velmi pěkné 5. místo v novém osobním rekordu na 50Z. Anička Justová 
(2002) těsně zaostala za medailovým umístěním na 100PZ a 50P, když 
doplavala shodně vždy na čtvrtém místě. 

Mezi nejmladším žactvem jsme již tradičně posbírali nejvíce me-
dailí. Václav Just (2004) doplaval na trati 50P na třetím místě a na 50Z si 
vylepšením osobního rekordu na 0:45,3 zajistil stříbrnou medaili. Jakub 
Myslivec (2004) každý svůj start proměnil v zisk medaile. V disciplínách 
na 100PZ, 50P a 50VZ skončil vždy na druhém místě. Kluky velmi dobře 
doplňoval Jan Petrů (2004), kterému se podařilo doplavat dvakrát na šes-
tém a jednou na pátém místě.

Mezi nejmladšími slečnami měla velkou převahu Aneta Weinli-
chová (2004), když na trati 100PZ a 50P nenašla přemožitelku. Pouze 
v disciplíně 50VZ ji těsně porazila Ela Chocholáčová z Krokodýlu Brno. 
Ve stejné kategorii bojovala Konečná Eliška (2005) a podařilo se jí navá-
zat na skvělé výsledky z motýlku, takže jednoznačně vyhrála 50M v čase 
0:46,4 a na 100PZ skončila druhá za Anetou. Těsně pod stupni vítězů 
doplavala Kristýna Podlucká (2005) v disciplíně 50M.

Již tradičně jsme uspořádali závody na 25 metrových tratích pro 
nejmenší závodníky. V poslední době se tyto disciplíny těší čím dál větší 
oblibě především i ze strany ostatních klubů. Domácí závodník Jan Šťast-
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sport
proto jsme si tajně věřili na alespoň jedno umístění mezi nejlepšími 5. 
Toto naše malé přání jsme několikrát překonali, protože jsme si nakonec 
odvezli celkem 12 umístění mezi nejlepšími 5 a dokonce 7 medailí.

Kompletní sbírku kovů a zajisté nejlepší výsledek si z přeboru od-
vezla Aneta Weinlichová (2004), která vyhrála jednu z nejtěžších disci-
plín a stala se tak krajskou přebornicí na 200PZ. Anetce se podařilo vý-
borně zaplavat 50P, kde skončila na 2. místě v čase 0:46,7. Sbírku medailí 
zkompletovala na trati 100P, kde v napínavém finiši ji odsunul na třetí 
místo až verdikt 3 cílových rozhodčích. Medaile jí unikla na 100PZ, kde 
doplavala na 4. místě.

Velmi úspěšně nás reprezentoval také Jakub Myslivec (2004), kte-
rému se podařilo výborně zahájit závodní den druhým místem v disciplí-
ně 50P. Na dvojnásobné distanci si Kuba vybojoval bronzovou medaili. 
A vše zakončil třetím místem na 200PZ. Mimo medailové umístění se 
Kubovi podařilo doplavat dvakrát na šestém a jednou na sedmém místě. 
Poslední medaili si přivezl domů Václav Just (2004) z disciplíny 50P, kde 
doplnil na stupních vítězů Kubu na třetím místě. Vašek zaostal v mnoha 
disciplínách také velmi těsně za nejlepšími, když doplaval dvakrát pátý a 
jednou šestý. 

Ve stejné kategorii ještě plaval Jan Petrů (2004), který lehce zaostal 
za svými osobními rekordy a skončil zpravidla v první polovině startov-
ního pole. Mezi desetiletými slečnami jsme měli ještě jednoho zástupce a 
to Markétu Nečasovou (2004), které se podařilo zlepšit se ve 3 ze svých 
4 startů.

V kategorii jedenáctiletých žaček jsme měli dvě zástupkyně. Pav-
lína Trnčáková (2003) si velmi dobře vedla na motýlkových tratích, kde 
na 100M vybojovala 6. místo a na 50M si výrazně zlepšila maximum na 
0:45,7. Anežka Machotová (2003) si vylepšila osobní rekord na 100P a 
doplavala tak na krásném 12. místě.

Z krajského přeboru si odvážíme vynikající výsledky, kterými jsme 
překvapili nejen sebe (i když jsme v ně tajně doufali), ale i ostatní zúčast-
něné kluby. Dosažené časy nám zajistily účast na Poháru ČR, na který 
nepojedeme jenom do počtu, ale poprat se o nejvyšší příčky.

Zleva Myslivec Jakub (PK Kuřim), Gögh Daniel (Kometa Brno), Just 
Václav (PK Kuřim)

ný (2007) jednoznačně vyhrál svoji oblíbenou trať 25P a na 25VZ skončil 
těsně na čtvrtém místě. Adam Švaňhal (2007) si odvezl ze závodů dvě 
stříbrné medaile na 25P a 25Z. Sbírku medailí doplnila ještě Mašková 
Radka (2006), která získala bronzovou medaili na 25VZ.

Po sportovní stránce považujeme závody za velmi vydařené. Na 
závodech bylo zaplaváno velmi mnoho kvalitních časů a padla spousta 
osobních rekordů. Jediná větší stížnost od zúčastněných klubů, a to zce-
la pochopitelná, byla k veřejnému provozu všech části Wellness Kuřim 
mimo 25m bazén. Bohužel se ukazuje jako do budoucna neslučitelné  
provozování jedné z největších (ne-li zcela největší) sportovní akce pro 
děti v Kuřimi zároveň s provozem atrakcí pro veřejnost. Slibujeme, že 
uděláme maximum pro příští rok, abychom zajistili důstojné a kvalitní 
sportovní prostředí pro všechny účastníky.

Zleva Adam Švaňhal(PKKu), Jan Šťastný(PKKu), Štěpán Pinkava 
(Koupaliště Hustopeče)

Krajský přebor dorostu a dospělých
Na bazénu za Lužánkami se 3. května uskutečnil sdružený přebor 

dorostu a dospělých. Nejkvalitnějšího umístnění dosáhl Marcel Smetana 
(1996), který jako dorostenec obsadil krásné 10. místo ve velmi slušném 
čase 0:27,0. Na stejné trati startoval i Matěj Hlaváč (1997), který se jen 
těsně nedostal pod hranici 30 vteřin. Oba chlapci nastoupili i k závěrečné 
disciplíně na 800VZ, která nebyla letos výrazně obsazená, každopádně 
druhé místo pro Marcela a třetí místo pro Matěje z krajského přeboru se 
počítá. 

Mimo zmiňované závodníky nastoupil na start náš kuřimský trenér 
Jiří Voneš a rozhodně se mezi závodníky neztratil. Přestože již netrénuje 
tak často, tak jeho výkon na 50M v čase 0:34,1 zaslouží úctu.

Cena města Blanska
Týden po krajských přeborech se konaly závody v Blansku, kromě 

účastníků přeboru dorostu se sem vypravilo ještě dalších 5 závodníků. 
Největšího úspěch dosáhnul Marcel Smetana (1996), když i v krátkém 
bazénu si vylepšil osobní rekord na 50VZ na čas 0:26,7. Tento výkon v 
nabité konkurenci stačil „až“ na čtvrté místo. Na stejné trati se dařilo i 
Petře Kuklínkové (2001), která se za čas 0:34,1 umístila na pěkném pá-
tém místě. 

Letní krajský přebor 10 a 11 letého žactva 
– máme krajskou přebornici na 200PZ

Ke dni 17. května jsme směřovali formu našich nejmladších plavců. 
Vzhledem k výsledkům z průběhu sezony jsme doufali v povedené časy 
i na krajském přeboru. Nejlepším výsledkem z loňských přeborů bylo 6. 
místo Tomáše Masaryka (letos již postoupil do vyšší věkové kategorie), 
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Petanque

sport

Pozvánka

Knípek  Cup  2014
XII. ročník turnaje v petanque s názvem Knípek Cup 2014 uspo-

řádala v sobotu 24. května 2014 tělocvičná jednota Sokol Moravské Kní-
nice. Této již tradiční a léty prověřené sportovní akce se zúčastnilo stejně 
jako v loňském ročníku 12 dvojic tvořených domácími i přespolními hráči 
z Moravských Knínic, Kuřimi, V. Bítýšky, Brna a Tišnova. 

Účastníci byli pořadateli turnaje rozděleni do dvou šestičlenných 
skupin, ze kterých postupovaly první čtyři, zbývající potom ještě sehráli 
systémem každý s každým skupinu útěchy o 9. - 12. místo. Celý turnaj byl 
hrán na jednu vítěznou sadu do 13 dosažených bodů. 

Na stupni vítězů stanuly pouze dvojice z Moravských Knínic. Vítě-
zi se stali manželé Yvonne a Pavel Marečkovi před Ladislavem Miňonem 
Pleskačem s Bronislavem Mauerem, třetí příčku potom obsadili František 
Dvořák a Vlastimil Havlík. Turnaj Knípek Cup 2014 opětovně potvrdil, 
že petanque je sportem pro každého, a tak příjemně strávená sobota byla 
ještě korunována díky štědrosti sponzorů množstvím cen pro všechny z 
účastníků. Pro zvýšení motivace jednotlivých hráčů svými věcnými dary 
do turnaje přispěli: Auto Michal Skoupý, Cyklosport Vlastimil Veselov-
ský, E.ON Mgr.Pavel Mareček, MVDr.Milan Veselý, Kalábová Jindřiška, 
Lucis Jaroslav Širůček, Lithos p. Trnka, Ing. Zdeněk Špaček, Michal Hav-
lík, p. Maděra, p. Cebák. 

Celkové pořadí:
1. Marečková Y. - Mareček P. M.Knínice, 2. Pleskač L.M. - Mauer 

B. M.Knínice, 3. Havlík V. - Dvořák F. M.Knínice, 4. Nahodil R. - Nahodil 
R. V.Bítýška, 5.- 8. Pleskačová Z.. - Pleskač M. M.Knínice, Jelínek Pavel - 
Kunc Lukáš M.Knínice, Špaček Z. - Špaček A. M.Knínice, Pavelčíková L. 
- Pavelčík A. Kuřim, 9. Marečková T. - Zeman L. M.Knínice, 10. Bučková 
D. - Buček M. Tišnov…

  L.Vojanec
Zleva Brandýská Eliška (ASK Blansko), Weinlichová Aneta (PK Ku-

řim). Závodnice na 3. místě byla dodatečně diskvalifikována.
za Plavecký klub Kuřim

Jan Nováček
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Volejbal

sport

DDM HIPPO Kuřim
Míčový pětiboj 2014

Letos se konal v tělocvičně ZŠ Tyršova opět Míčový pětiboj pro 
přípravku a předpřípravku. Letos se přihlásil plný počet šestnácti dvojic. 
Pětiboj se tedy roztáhl do obou tělocvičen. V pětiboji nastoupily dvojice 
hráčů a hráček přípravky v kombinaci s rodičem. Všichni odehráli bojov-
né zápasy plné nasazení a dobrých sportovních výkonů. V celkovém po-
řadí nakonec zvítězil Filip Hromádka s tátou.

Pětiboje se zúčastnili: Filip Hromádka, Markéta Drápalová, Irena 
Kahleová, Vendula Gavandová, Jana Bušová, František Buš, Adéla Ška-
rohlídová, Petra Kalábová, Amélie Šimonová, Nancy Kheirová, Ludmila 
Richterová, Martin Richter, Jolana Politzerová, Samuel Drešer, Ondřej 
Steinhauser, Adéla Steinhauserová.

HIPPO CUP 2014 
- šestky

Letošní první turnaj 
HIPPO CUPu byl šestkový v 
tělocvičně. Turnaje se nako-
nec zúčastnilo pouze 8 hrá-
ček. I tak si všechni, co přišli, 
dobře zahráli a vítězové si od-
nesli putovní pohár. Zvítězila 
čtveřice Kamila Smrčková, 
Milan Hoplíček, Tereza Po-
lášková, Katharina Kočí

Turnaje se zúčastni-
li: Kamila Smrčková, Milan 
Hoplíček, Tereza Polášková, 
Katharina Kočí, Martina Bo-
hmová, Bára Lukešová, Beata 
Olšarová, Vendula Dvořáčková

Mezinárodní turnaj žákyň Nové Veselí 2014
Již tradičně jsme v květnu vyrazili na velmi kvalitně obsazený tur-

naj v Novém Veselí. Na turnaji nastoupily týmy TJ Sokol Nové Veselí, 
UKS Śmigiel (Polsko), UKS Olimp Września (Polsko), ŠSK Demlova 
Jihlava, TJ Sokol Bedřichov, TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, TJ 
Žďár nad Sázavou, SKŠ ZŠ Mikulova Praha, TJ Tatran Červená Řečice 
a DDM HIPPO Kuřim. Úvodní část turnaje se tentokráte odehrála v zá-
kladní pětičlenné skupině. Kuřimský tým dorazil na turnaj s týmem, kte-
rý se připravuje na příští sezónu v krajském přeboru kadetek. Na turnaji 
jsme tedy experimentovali s posty a zkoušeli hru s jednou nahrávačkou. 
Na hráčkách byla vidět tréninková pauza zapříčiněná státními svátky. V 
průběhu turnaje se hráčky stále více a více rozehrávaly a celkově byl tur-
naj velkým přínosem. V zápase o umístění o 7. až 8. místo jsme podlehli 
v tiebreaku pražskému týmu SKŠ ZŠ Mikulova Praha.

Na turnaji nastoupily: Kamila Smrčková, Bára Lukešová, Tereza 
Šancová, Lucie Tesařová, Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová.
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Příští, prázdninové dvojčíslo Zlobice vyjde v pátek 27. června. 
Uzávěrka bude ve středu 18. června. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 23. června.
Prosím o dodržení termínů.

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

Bojová umění

sport

Gladiátor z Kuřimi mistrem 
světa

Stačilo 70 vteřin a thaiboxer z Kuřimi, Tigran Movsisyan, poslal 
svého chorvatského soka v boji o titul mistra světa k zemi. Dlouho očeká-
vaný vrchol květnového galavečera bojových sportů v brněnské hale Vo-
dova, zápas o titul mistra světa v organizaci O.P.B.U., tak skončil vlastně 
dřív, než pořádně začal. Tigranovi to ale rozhodně nevadilo, mistrovské 
pásy si připíná rád a K.O. údery soupeřům doslova miluje. „Knockout je 
stoprocentní jistota, že jsem vyhrál. Nerad to nechávám na rozhodčích“, 
řekl pro ČT Tigran. K pásu mistra světa organizace WKF, který si přivezl 
letos z Vídně, tak přidává další, v pořadí již třetí, pás světového šampiona. 
Tigran je bojovníkem klubu Muay Thai Brno, ale i studentem germanis-
tiky na filosofické fakultě MU v Brně. Od dětství žije v Kuřimi, kam se 
přistěhoval s rodiči z Arménie. A kdyby ve 14 letech nepropadl bojovým 
sportům, možná by dnes rozdával místo knockoutů šachy a maty. S mír-
nou nadsázkou lze totiž říct, že k thaiboxerům Tigran přestoupil právě z 
kuřimského oddílu šachu.     

DH 

Foto Tino Kratochvíl

Atletická pozvánka

Kuřimská běžecká liga
čtvrtek 26.6. 

XXII. Memoriál MUDr. Vališe 

ZŠ Komenského Kuřim 
18:00 - hlavní závod 4,8km 

od 16:30 - závody pro děti 0,2 - 1km

Pozvánky
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Placená inzerce

OBKLADY 
DLAŽBY 

LÍCOVÉ CIHLY 
PŘÍRODNÍ I UMĚLÝ KÁMEN



ČERVEN 2014

ČERVEN

SOBOTA

14I6
22:00

PÁTEK

27I6
21:30

SOBOTA

21I6
21:00

PÁTEK

6I6
21:30

PROGRESSIVE
HOUSE/
TRANCE

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

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.

Oldies party Rotone Párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou. Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup zdarma.

DRUM &
BASS

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

PÁTEK

13I6
21:30

MIX
&
OLDIES

Drum&Bass Break trip: Freebeat (dnb),
Stiffy (dnb), Ready (tekk). Telničtí support sound jsou zpět. 
Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Electronic Beats Pete Ripe, Alexx, Dazy
Přináší Vám kvalitní elektro/progressive/house/trance. Beche-
rovka Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Puschkin Blackberries 18 Kč. Vstup 0/30 Kč.

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!
Fenomén, který dobyl Evropu, bavte se s přáteli!

PÁTEK

20I6
21:30

SOBOTA

14I6
13:30

SOBOTA

28I6
21:00

MIX
&
OLDIES

Prázdninová Oldies Party DJ Flash Přijďte 
přivítat prázdniny do Clubu Escape pořádnou pařbou a tanečkem. 
Zetko 25 Kč, s Coca-colou 35 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Máme otevřenu zahrádku a hřiště.

Kuřim 50 let městem - nádvoří zámku
13:30 Dětský program, pohádka -Yveta Blanarovičová. Vstup zdarma. 
15:30 Koncert Naďa Urbánková a Bokomara. Vstup zdarma. 
17-18:30 Hudební skupina k tanci a poslechu. Vstup zdarma. 
20:30 Večerní zábava s kapelou Varan. Vstup 50 CZK. Pořadatel SCKD.
22:00 Souběžně s Varanem Oldies Party DJ George v Clubu Escape. 

Mix&Oldies DJ George Párty s hity z 80. - 90. let až do 
dneška. Přijďte se pobavit. Vstup z nádvoří zdarma.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největšími hity z 
různých stylů. Zetko 25 Kč, s Coca-colou 35 Kč. Vstup zdarma.


