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K a v á r n a  –  C l u b .  Z á m e k  K u ř i m .

 Tel.: 773 943 943, www.clubescape.cz

Do komunálních voleb v Kuřimi se 
v roce 2014 zaregistrovalo 10 kandidátek, 
všechny po 17 lidech. Jeden kandidát – Jiří 
Filip Koláček MBA z ČSSD byl z kandidát-
ky vyškrtnut, jinak nikdo neodpadl. Právo 
volit mělo v Kuřimi 8404 voličů, k volbám 
přišlo 3831 lidí, což je 45,59%, čili zhruba 
tolik, kolik byl průměr za celou republiku. 
Jedenáct z nich ale obálku neodevzdalo. Po 
otevření 3820 obálek a spočtení hlasů, bylo 
zjištěno, že jich voliči rozdali celkem 60216, 
tj. asi 15,76 hlasů na voliče. Čili ne všichni, 
kteří křížkovali, použili všech 17 křížků. 

Z deseti volebních stran čtyři nepřekro-
čily pětiprocentní hranici, takže zastupitele mít 
nebudou. Kdo tedy byl zvolen? 

Nejvíce mandátů získala KUŘIMSKÁ 
OBČANSKÁ LIGA a to 6. Podělí se o  ně: 
Sukalovský Drago Mgr. Ing., Brabec Jiří, 
Ambrož Ladislav Mgr., Burkart Vlastimil 
Ing. Mgr., Krejčí Petr a Jarůšková Žaneta 
Mgr. Tedy šest prvních kandidátů z listiny. 

Druhá skončila volební strana SDRU-
ŽENÍ PRO KUŘIM, která získala 4 mandá-
ty. Konkrétně uspěli Holman David PaedDr., 
Ondrášek Petr Ing., Peřina Ivo a Matějíčko-
vá Alena. Paní Matějíčková poskočila na čtvr-
tou pozici z šesté, naopak třetí muž kandidátky 
Martin Nawrath skončil jen v roli náhradníka.

Třetí příčku obsadilo další volební usku-
pení  neopírající se o podporu politické strany. 

*společně* získalo tři mandáty pro první tři 
muže své kandidátky v pořadí: Kotek Miloš 
Ing., Poledňák Igor RNDr. a Zejda Vladi-
slav.

Na dalších místech už skončily politické 
strany, ale jejich výsledek není nijak oslnivý. I 
když KSČM může být asi spokojena. Obhájila 
oba své mandáty, a to i personálně: Herman 
Jan a Hanák Rostislav Ing.,  KDU-ČSL nao-

pak jeden mandát ztratila, čili bude mít jednu 
zastupitelku, kterou je  Macková Miluše Ing.. 
Poprvé se do zastupitelstva dostal zastupitel za 
ANO 2011 a to Vlček Jan Bc. 

Letošní ocenění v anketě Kuřimské 
kulturní činy v kategorii Kultura všedního 
dne putovalo do nenápadného obchůdku na 
Legionářské ulici. Ti, kteří tam nikdy neby-
li, si teď možná říkají, proč zrovna obchod 
a může se vůbec v obchodě vytvořit nějaká 
kultura? Pro ty, kteří ještě do obchůdku U 
Andělky nezašli, jsme chtěli trochu přiblížit 
místo a člověka, který se za vším, co tvoří 
skutečnost i kouzlo malého krámku, stojí. 

Ta skutečnost je taková, že Jana Höklo-
vá prodává to, co se dnes těžko hledá, a to jsou 
kvalitní a poctivé výrobky, které dělají lidé s ci-
tem a vkusem pro materiál, vzor i barvy. V jejím 
obchůdku najdete ručně pletené čepice, vyšíva-
né polštářky, originální oblečení pro dospělé i 
děti, hračky, nápadité kabelky, šátky, šály, svíč-

U Andělky s andělskou Janou Höklovou
ky, šperky a spoustu krásných věcí pro radost i 
užitek. A k tomu všemu tam prodává ona, milá 
mladá paní, se kterou je radost si popovídat, a 
která se o své zákazníky a jejich přání opravdu 
zajímá. A to je to kouzlo. 

(pokr.ačovánína str. 5)
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Z města

Na dohled od Zlobice

Placená inzerce

Stíny a polostíny

Kuřimský svátek vína
V sobotu 15. listopadu se uskuteční na náměstí 1. května Kuřimský 

svátek vína. Začátek akce je v 10 hodin a těšit se můžete na svatomartin-
ská i starší vína, domácí zabíjačku a dobrou muziku.

Cesta na Komendu bude opravená
Od konce října začaly práce na opravě cesty a vybudování veřej-

ného osvětlení na spojovací cestičce k ZŠ Komenského. Cesta bude po 
opravě snadno schůdná a s osvětlením také bezpečnější, zvláště v zimních 
měsících, kdy se brzy stmívá. Práce by měly být hotovy do měsíce.

Zábrany na cyklotrase
Na Podlesí u hospůdky byly dokončeny zábrany na cyklotrase. In-

stalovány byly na přání místních občanů, neboť někteří z projíždějících 
cyklistů zřejmě jeli o život a svou zběsilou jízdou pravidelně ohrožovali 
především děti. Několikrát zde došlo i ke sražení dítěte cyklistou.

Rekonstrukce ulice Na zahrádkách
V říjnu bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci ulice Na 

zahrádkách. Pokračuje tak další etapa prací, kdy po té, co byly opraveno 
vodovodní potrubí a přípojky, dojde konečně na opravu povrchu celé uli-
ce i úpravu parkovacích míst.

Sběrný dvůr na Sv. Čecha bude obnoven
V minulém měsíci přišel souhlas z krajského úřadu, který umožní 

provoz sběrného dvora v ulici Sv. Čecha v plném rozsahu služeb. Občané 
tak budou mít k dispozici dva sběrné dvory v různých částech města.

5×sš

Zničená stavba
Dne 6.10. 2014 našli pracovníci stavební firmy své pracoviště v 

Jinačovicích v nepochopitelném stavu. Rozestavěný rodinný dům byl 
doslova vybílený. Byla vytržena světla nainstalovaná v bazénu, vytrháno 
veškeré měděné oplechování stavby. Uvnitř stavby byly vytrhány trubko-
vé měděné rozvody topení a elektroinstalace. Majiteli tak vznikla škoda 
61 tisíc na stavbě a 40 tisíc na odcizených věcech.

Nevešli se na louku
Dne 18.10. 2014 řešili policisté kuriózní střet u obce Hajany. Muž 

oznamovatel si na louce pouštěl dálkově ovládaný model letadla. Byl však 
napaden neznámou ženou na koni. Ta ho osočila, že ji plaší záměrně koně 
přelety modelu. Pak do něj najela koněm a švihla ho bičíkem. Muž ztratil 
při incidentu nadvládu nad letadlem a to se zřítilo a rozbilo. Muži vznikla 
škoda 15 tisíc Kč. 

Domácí rvačky
Snad erupce na Slunci způsobily, že den 18.10.2014 byl hojný na 

domácí rvačky, při kterých zasahovala Policie ČR.
V Kuřimi byla přivolána Policie mužem, kterému rozbila manželka 

o hlavu skleněnou láhev a poškrábala ho v obličeji. 
Týž den přivolal Policii muž z Kuřimi, který měl být fyzicky napa-

den svou přítelkyní. Při šetření se ale neshodli, kdo si vlastně začal.
Poslední stížností bylo ohlášení napadení přítelkyně přítelem v 

České. Muž ji měl v nočních hodinách povalit na zem a škrtit.

Betonovali za pět prstů
Dne 20.10. 2014 ohlásil na Policii ČR v Kuřimi advokát firmy z 

Kuřimi, že zaměstnanec jisté stavební firmy odebral v období května až 
srpna 2014 od jeho klienta betonovou směs za 364 tisíc Kč. K placení se 
ale stavební firma nemá. 

Démoni za volantem a za řídítky
V poslední době není vyjímečným jevem, že Policie při kontro-

lách řidičů motorových vozidel častěji naráží na řidiče pod vlivem psy-
chotropních látek, zneužívajících marihuanu a pervitin, než na řidiče pod 
vlivem alkoholu. V měsíci říjnu 2014 v kuřimském mikroregionu Policie 
zadržela: jednoho opilého řidiče řídícího multikáru a jednoho opilého 
řidiče osobního auta. Pod vlivem psychotropních látek zadržela 5 řidičů 
osobních aut a 2 řidiče motocyklů.

H.N.

Děkujeme všem, kteří dali našim kandidátům hlas, velice si toho 
vážíme. Nakonec to ale bohužel nestačilo ani na překročení 5% 

hranice, i když chybělo jen málo. Nehodláme se na nic vymlouvat, 
výsledek akceptujeme, voliči rozhodli, koho chtějí v zastupitelstvu. 
Nám nezbývá, než si přát, aby koalice, která vznikne, byla co nej-

lepší pro všechny obyvatele Kuřimi. Budeme místní politiku pečlivě 
sledovat a za čtyři roky se budeme o vaši přízeň znovu ucházet. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám a celé Kuřimi jen to nejlepší.

Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
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užitečné informace

Pokladna na radnici bude 
mít omezený provoz i v listo-
padu

Z důvodu oprav a stavebních prací dojde ještě koncem měsíce 
října a začátkem měsíce listopadu k omezení nebo dokonce k úplnému 
uzavření pokladny na Městském úřadu Kuřim.

Během oprav je pokladna v omezeném provozu dočasně přesunu-
ta do přízemí na odbor dopravy, pracoviště evidence vozidel. V některých 
dnech však musí být uzavřena úplně. 

K úplnému uzavření pokladny dojde ve čtvrtek 6. 11., kdy se bude 
pokladna stěhovat zpět.

Do té doby je pokladna přesunuta na odbor dopravy, kde funguje 
v následujícím režimu:
- v pátek 31. 10. a v úterý 4. 11. – pokladna bude otevřena na odboru 

dopravy pouze v době od 8:00 do 11:00 hod. 
 - v pondělí 3. 11. a ve středu a 5. 11 – pokladna bude otevřena na 

odboru dopravy po celou úřední dobu

Omlouváme se tímto občanům za vzniklé potíže, ale oprava kan-
celáře pokladny je v současné době opravdu nutná.

Setkání zdravotníků
Zveme všechny současné i bývalé zdravotníky, spolupracovníky a 

pamětníky z polikliniky v Kuřimi, zdravotních středisek z Veverské Bítýš-
ky a Lelekovic na Velké setkání zdravotníků, které se koná v pátek dne 21. 
listopadu 2014 v restauraci U Mertů v Kuřimi v 16 hodin.  

Informujte, prosím, své známé, ke kterým se tato pozvánka včas 
nedostane. Očekává se hojná účast. Žádný organizační příspěvek se ne-
bude vybírat.

Srdečně zve organizační výbor
Doc. MUDr. Jan Sitar, CSc.

Ministr školství v Kuřimi
Ve čtvrtek 23. října navštívil Kuřim ministr školství Marcel Chlá-

dek v souvislosti s projektem Technické školky. Nejprve zamířil na ná-
vštěvu závodu TOS Kuřim, který tento projekt podporuje, kde si prohlédl 
výrobní haly a zúčastnil se prezentace projektu v Kompetenčním centru 
INTEMAC. Následně navštívil pracoviště MŠ Kuřim na Komenského 
ulici, kde viděl projekt Technické školky v praxi. 

Sš

Křest knihy Rudolfa Kondeie
Ve čtvrtek 16. října se v Městské knihovně uskutečnil křest nové 

knihy známého kuřimského malíře Rudolfa Kondeie. Knížka nazvaná 
Naše toulky přírodou mapuje mnoho let práce pana Kondeie, kdy ma-
líř poutavou formou vypráví, jak se spolu se svou ženou Aničkou toulali 
blízkou a známou krajinou a o obrazech, které na svých cestách namalo-
val. Knížka je proložena reprodukcemi obrazů, které s vyprávěním přímo 
souvisí. 
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volby

A zase ta mateřská škola
Na posledním jednání zastupitelstva dne 30.9.2014 toho bylo to-

lik, že by to vydalo na několik článků. Jako obvykle jsem si vybral moje 
oblíbené téma mateřská škola. Jsme spíše zvyklí říkat školka, ale  podle 
zákona je to škola. Konkrétně se jedná o budovu mateřské školy Zbo-
rovská, kde je i sídlo ředitelky školy. Toto téma je nestárnoucí a v nějaké 
podobě se v radě města, zastupitelstvu města, v městském úřadě či jen 
mezi hlavními funkcionáři objevuje od roku 2009. I mne místní mateřské 
školství zajímá a napsal jsem o něm asi 18 článků, pokud je v mém archivu  
vše. Začněme tedy historií, třeba to pomůže lépe chápat současnost. 

Objekt nynější mateřské školy byl dokončen v roce 1960 a otevřen 
1. května jako jesle TOS Kuřim s kapacitou 55 dětí. V jeslích se pečovalo 
o děti ve stáří od několika měsíců až do tří let věku. Činnost tohoto zaříze-
ní byla ukončena v roce 1991, kdy se fabriky v Česku zbavovaly „zbytečné 
sociální zátěže“ jako byly jesle, školky, rekreační zařízení, ubytovny a po-
dobná zařízení, protože ta by je v tržním hospodářství zbytečně zatěžova-
la. Po 25 letech se k  „podnikovým“ mateřským školám některé instituce 
pomalu vrací. Mateřská škola byla převedena do vlastnictví města Kuřimi. 
Občané města měli štěstí, protože v Kuřimi nebyli zastupitelé takoví pi-
tomci jako v některých jiných městech a budovu neprodali třeba na sklad, 
hospodu nebo hernu. Jesle byly drobnou rekonstrukcí přizpůsobeny na 
využívání jako mateřská škola a takto slouží až do dnešní doby. 

Protože v Kuřimi začalo po roce 2005 přibývat malých dětí, jen 
si připomeňme, že nejvíce se jich narodilo v roce 2009, začalo se na rad-
nici přemýšlet o potřebě zvětšovat kapacitu mateřské školy.  Na počátku 
školního roku 2007/2008 byla otevřena nová mateřská škola na ulici Br-
něnské s kapacitou 84 dětí a na počátku školního roku 2009/2010 byla 
uvedena do užívání přístavba mateřské školy Jungmannova s kapacitou 
27 dětí. Někdy tehdy dostal starosta města O. Štarha výborný nápad. 
Podotýkám, že někteří škarohlídové říkají, že to byl jeho jediný výborný 
nápad na radnici, ale není tomu tak. Ty výborné nápady měl hned dva. 
Myšleno bylo postupnými rekonstrukcemi jednotlivých budov mateřské 
školy zvětšovat jejich kapacitu a připravovat se na umisťování většího po-
čtu dětí ve školkách. Tak vlastně vznikl i požadavek na rekonstrukci bu-
dovy mateřské školy Zborovská a byl zpracován až po projekt pro staveb-
ní povolení. Projekt byl hotov v únoru 2010 a stavební povolení vydáno v 
lednu 2011. Už tak to trvalo dost dlouho. Jednalo se zejména o přístavbu 
na patře. Tím se měla nejen zvětšit kapacita školy, ale i tepelně izolovat 
místnosti pod přístavbou a před průsaky vody. Ale jak už to tak bývá, se 
stavby sešlo, protože na řadu přišel druhý výborný nápad starosty O. Štar-
hy, a to s pomocí dotací rekonstruovat krytý bazén na wellness. Psaní o 
wellnesu, to by bylo něco! To však není moje specialita. Rekonstrukce 
budovy mateřské školy Zborovská by stála tak 8 milionů, obdobně jako 
tomu bylo u mateřské školy Jungmannova, ale bylo nutné šetřit peníze na 
wellness, tak z projektu nebylo nic. Wellnes byl otevřen v říjnu roku 2010. 
A to už jsme v nedávné minulosti.

Skoro celé volební období 2010 – 2014 se myšlenka rekonstrukce 
mateřské školy Zborovská v nějaké podobě objevovala. Jejím nositelem 
byl zejména zastupitel M. Kotek. Za památné můžeme považovat zase-
dání zastupitelstva města 15. 5. 2012, je o tom opět jeden můj článek ve 
Zlobici, kdy jsme měli najednou „tři mateřské školy“ navíc. První byla 
nová místnost na základní škole na ulici Tyršova, nyní součást mateřské 
školy na ulici Brněnské. Druhá mateřská škola měla vzniknout z nově za-
koupeného domu pro tyto účely a třetí na základě rekonstrukce budovy 
mateřské školy Zborovská. Usnesení znělo: ZM schvaluje dostavbu MŠ 
Zborovská o jednu třídu. Předpokládané náklady budou do 12 mil. Kč. 
Nikdy nezapomenu, jak po schválení těchto usnesení vypadal starosta D. 
Sukalovský. Jsem v podstatě člověk mírné povahy a tak mi ho bylo snad 
poprvé v životě líto. Ale jen poprvé a naposledy. Jak se říká: Co čert anebo 
snad někdo jiný nechtěl, starosta vyvolal na konci jednání nové hlasování 
o usnesení na dostavbu mateřské školy Zborovská, kterým bylo původní 
usnesení zrušeno a tak jsme hned měly mateřské školy jen dvě. Později se 
neuskutečnil ani záměr na koupi domu na mateřskou školu a zase byla je  
jedna  mateřská škola. A starosta D. Sukalovský měl opět svoji bodrou pří-
větivou barvu. Kdo a jak tehdy měnil svůj názor je zaznamenáno v zápise 
z jednání zastupitelstva města. 

Na zasedání zastupitelstva města dne 30.9.2014 byla opět přístav-
ba budovy mateřské školy Zborovská otevřena k jednání. Samozřejmě, 
že jsem se na to s pečlivostí mně vlastní připravil a ještě jsem připravil 

několik zastupitelů, kteří uznali, že na posledním zastupitelstvu v uplynu-
lém volebním období se konečně mohou chovat svobodně. Prostě řečeno 
nemusí respektovat žádné dohovory, sliby a koalice, protože po volbách 
může být všechno jinak. Teď už to mohu prozradit, že jednání neodpo-
vídalo tomu, jak se nakonec hlasovalo, ale upozorňoval jsem, že toto za-
sedání může být i veliké divadlo a místy i bylo. Apeloval jsem také na již 
veřejnosti známé volební programy, v nichž snad všichni s různou mírou 
upozorňovali, jak je pro jejich volební stranu školství v Kuřimi důležité. 
No bodejť by někdo napsal, že na školství ve městě kašle. Připomněl jsem 
i jak se měnily či zůstaly pevné názory zastupitelů v roce 2012. Bylo přija-
to usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „Sanace spodní stavby 
MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim a zateplení MŠ 
Zborovská Kuřim“ za celkovou cenu do 14 mil. Kč. Pro bylo 11 zastupite-
lů, proti 5 a zdržel se 1 zastupitel.  

Zastupitel D. Holman vyjádřil názor, jestli ti, co hlasovali pro tako-
vou rekonstrukci, ví, co vlastně provedli. Ano, víme to. Kdyby neuspěl v 
hlasování uvedený návrh, podpořili bychom jen zateplení a sanaci spodní 
stavby, kdyby ani to neprošlo, tak bychom podpořili jen sanaci spodní 
stavby. Dotace na zateplení veřejných budov budou ještě několik let po-
kračovat. Věřím, že ti, co hlasovali kladně, jsou skutečně pro podporu 
školství. Uvidíme. 

Faktem je, že počet narozených dětí v Kuřimi od roku 2009 klesá. 
Současně je však v budovách školy Tyršova umístěno přes 70 dětí, což je 
kapacita jedné budovy mateřské školy. Z mateřské školy se zvýšené počty 
dětí přesunují do základních škol. Základní školy nutně potřebují zvýšit 
své kapacity. Na škole Jungmannova to bude rekonstrukcí objektu Služba 
škole a na škole Tyršova by to mělo být uvolněním prostor vyčleněných 
pro mateřskou školu, ale s tím se zatím nepočítá. Maximálně se omezily 
podmínky pro družinu třeba v budově školy Komenského z pěti místnos-
tí na jednu, zanikají specializované učebny. To není dobrá situace. 

Mateřská škola Zborovská se stala již jakýmsi politickým evergre-
enem čili věčně zeleným, vlastně stále přítomným tématem. V Kuřimi se 
někdy říká, že je to politikum. Teď už je to v podobě, že když to chtějí oni, 
tak mi ne, když to nechtějí oni, tak to chceme mi. Škoda. Kdyby (kdyby, 
kdyby) se přístavba udělala v roce 2010 nebo 2011, tak se vyřešilo něko-
lik potřeb naráz, nemusely se uskutečnit některé rekonstrukce školních 
prostor, které se budou muset vrátit do původního stavu a kdoví co ještě. 
Co bude dál je mi těžko prorokovat, ale mám určitou představu. Tak jako 
byla rekonstrukce v uvedených letech obětována výstavbě wellnes, asi 
bude nyní obětována výstavbě sportovní haly. Po volbách proto vznikly 
ideální podmínky.

P. Němec

Poznámka redakce: Na onom zastupitelstvu pan Holman pravil něco 
ve smyslu, že je zvědav, jestli hlasující ví, co udělali. Kdyby nechtěli třídu na-
víc, mohla být MŠ s pomocí dotací rychle opravena a zateplena. Takto se to 
povleče možná rok, možná dva, a třídu navíc asi budeme mít v době, kdy ji 
nebudeme potřebovat. A kdyby zastupitelstvo změnilo názor, nebude to nic 
rozumného, ale zase jen politikum a pomsta vítězů. 

placená inzerce
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U Andělky s andělskou Ja-
nou Höklovou

(pokr. ze str. 1)
Vstoupíte někam, kde to krásně vypadá, krásně voní, a kde se vám 

někdo naprosto nenuceně a mile snaží najít to, co hledáte. A pokud hle-
dáte „jen“ krásné místo s krásnými věcmi s příjemnou atmosférou, i to 
jste právě našli. 

Zajímalo nás, co je za tím vším práce, jak se takový obchod buduje 
a kolik starostí to je, a proto jsme se Jany Höklové zeptali na pár otázek. 
Nebylo vlastně ani překvapením, že paní Höklová za tím vším vidí přede-
vším radost z práce, kterou má tak ráda.

Kde se vůbec vzala inspirace pro vytvoření takového obchůdku?
Obchůdek jsem chtěla už jako malá. Při hře na obchod jsem vždy 

stála za pultem. Že to budou rukodělné věci, to přišlo až časem (když 
jsem jedny Vánoce těmito věcmi obdarovala přátele, rodinu i děti). Už 
jen z nákupu těchto věcí jsem měla radost, a co teprve když radost měli 
obdarovaní. Bylo jasno.

Jaké byly vaše začátky, kde jste původně začínala?
Původně jsem pracovala na Výstavišti jako organizační pracovnice. 

Mám dvě děti a po „mateřské dovolené“ jsem věděla, že chci dětem zůstat 
na blízku a zároveň dělat něco co mě bude naplňovat, co bude působit 
radost nejen mně, ale i ostatním. Obchůdek mi částečně dopřála i moje 
maminka (bohužel tím, že zemřela). V únoru to budou dva roky, co jsem 
obchůdek otevřela. Začínala jsem u Vičarů na Tyršově ulici a po necelém 
roce se přesunula na Legionářskou. Věřím v to, že když si člověk ze srdce 
něco moc přeje, splní se mu to. Musí pro to něco udělat a být trpělivý. To 
platilo a platí i u obchůdku.

Jak vlastně získáváte zboží do svého obchůdku?
Do obchůdku mi dodávají lidé z celé ČR. Před otevřením ob-

chůdku jsem získávala kontakty převážně tak, že jsem projížděla různé 
jarmarky, trhy…. Teď je to tak, že si přeji, a ono to přijde.  Lidé chodí do 
obchůdku a nabízejí mi svoje výrobky. Je to boží! Musím také říci, že lidé, 
co pro Andělku tvoří, jsou úžasní. Je znát, že je práce baví a odráží se to v 
jejich výrobcích, ale také v nich. Prostě tam proudí krásná energie.

Jak vypadá takový běžný den ve vašem obchůdku?
Běžný den v obchůdku? No, musím vám napsat, že každý den je 

krásný už tím, že tam jdu. Těším se do práce. Uvařím si čaj a hned začnu 
poletovat po „place“. Víte, já nikdy nechtěla takový obchůdek, že někdo 
přijde, koupí a odejde. Je skvělé, když někdo přijde a je v obchůdku i ho-
dinu (třeba ani nic nekoupí). Někdy udělám hezčí den já někomu a někdy 
zase někdo mně jen tím, že si „poplkáme“, usmějeme se..., mně ten čas 
tam uteče ani nevím jak.

Vaši zákazníci nejvíce ocenili atmosféru obchůdku a hlavně vaši osobu, 
kde berete pořád tu příjemnou a dobrou náladu?

Jééé, to jste mě potěšila!  Bude to hlavně tím, že mě to baví, že mám 
radost, když vidím, že obchůdek dělá radost i ostatním. Obchůdek je pro 
mě dar, učitel a já jsem za něj vděčná.

Chtěla bych ještě poznamenat, že se usilovně snažím, aby obchů-
dek byl i pro Kuřimany. Je pravda, že muži zatím chodí jen před Vánoci s 
přesnými instrukcemi.

Děkujeme za rozhovor.
Soňa Šmahelová
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(pokračovýní ze str. 1)
Strany, které neuspěly jsou: Pro Sport a Zdraví (2,09%), TOP09 

(3,56%), ODS a NK (4,59%) a ČSSD (4,70%). U ČSSD ještě poznámka: 
Vzhledem k tomu, že jeden kandidát byl z jejich kandidátky vyškrtnut, tak 
i když získali jen 4,70% odevzdaných hlasů, pro výpočet kvóra se jim pře-
počítával základ (procenta vynásobit 17 a vydělit 16) takže vyšlo 4,99% 
a málem tam byli. Stačilo, kdyby k volbám navíc přišel jeden člověk a hla-
soval pro ně všemi 16 hlasy. 

Volební výsledky jednotlivých stran
Strana    hlasů  %   mandátů
KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  17.145  28,47  6 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM   10.019  16,64  4  
 *společně*      9.413  15,63  3 
KSČM       5.827    9,68  2 
KDU-ČSL     4.545    7,55  1  
ANO 2011      4.268    7,09  1 
ČSSD      2.833    4,70  0 
Sdružení ODS, NK      2.764    4,59  0 
TOP 09       2.143    3,56  0 
PRO Sport a Zdraví      1.259    2,09  0 

Výsledky osobností
Nelze srovnat nesrovnatelné, aneb je-li těžší získat 150 hlasů na 

pátém místě kandidátky A nebo na druhém místě kandidátky B. Uvádíme 
tedy u každé kandidátky ty, kteří získali nejvíce hlasů (před jménem je 
jejich pořadové číslo na kandidátce) a na závěr této kapitolky 17 nejvíce 
bodujících osobností Kuřimi.

Pro sport a zdraví:
1 Merta František Ing. 213 16,91 
2 Jeřábková Zdeňka Ing. 139 11,04
Jinak nikdo přes 100 hlasů

TOP 09
2 Doležal Roman 193 9,00 
1 Kubíček Robert 170 7,93 
6 Kumprecht Marek Ing. 163 7,60 
3 Veselý Jiří 135 6,29 
12 Vičarová Helena 132 6,15 
5 Frank Vítězslav Ing. Ph.D. 131 6,11 
7 Strnadelová Miroslava Mgr. 131 6,11 
4 Noďová Hana 129 6,01 
 9 Vičar Martin 126 5,87 

ODS a Nezávislí kandidáti
2 Vodka Petr Mgr. 466 16,85 
1 Štarha Oldřich Ing. 312 11,28 
4 Němec Ladislav Ing. 220 7,95 
6 Němec Petr Ing. arch. 207 7,48 
13 Žák Antonín 149 5,39 
14 Zechmeisterová Marie Mgr. 148 5,35 
3 Politzer Michal Mgr. 141 5,10 

ČSSD
3 Spěváková Ivana 241 8,50 
2 Jedlička Martin 229 8,08 
4 Šlosarová Lenka 219 7,73 
6 Kolaříková Jiřina Mgr. 215 7,58 
5 Vašíček Jiří Ing. 207 7,30 
7 Chládek David 205 7,23 
9 Brabec Jan Ing. 187 6,60 

ODS, ČSSD a TOP09 z kola ven
ANO 2011

1 Vlček Jan Bc. 412 9,65  
4 Májska Milada Ing. Ph.D. 342 8,01  
2 Pospíšil Pavel Bc. 304 7,12  
7 Kadlecová Milada Ing. 299 7,00  
3 Melcher Petr 293 6,86 
9 Kopřiva Vojtěch Ing. 270 6,32  
12 Dufek Roman 263 6,16  
5 Jursa Alexandr 256 5,99  
10 Pokorný Václav 248 5,81

KDU-ČSL
1 Macková Miluše Ing. 667 14,67  
2 Němec Petr Ing. 620 13,64  
4 Zedník Marian 356 7,83
7 Plšková Ivana 341 7,50 
3 Nováček Vítězslav 244 5,36 
6 Macek Petr 241 5,30  
5 Slaninová Andrea MVDr. Ph.D. 227 4,99 
10 Sádlík Pavel 218 4,79
12 Juračka Pavel 218 4,79

KSČM
1 Herman Jan 709 12,16  
2 Hanák Rostislav Ing. 585 10,03  
3 Múčková Květoslava 372 6,38  
4 Zimola Vladimír Ing. 372 6,38 
8 Mareček Josef 363 6,22  
9 Herman Miloš 349 5,98  
6 Medek Viktor 338 5,80
7 Vejlupková Lenka 307 5,26  
5 Rozkošný Stanislav 300 5,14  

*společně*
1 Kotek Miloš Ing. 1.143 12,14  
2 Poledňák Igor RNDr. 919 9,76  
3 Zejda Vladislav 705 7,48   
4 Marek Jiří prof. Dr. Ing. 685 7,27  
7 Tauš Jiří Ing. 565 6,00  
5 Jarošová Danuše MUDr. 547 5,81  
8 Zdráhal Zbyněk doc. RNDr. Dr. 542 5,75  
6 Novotná Jiřina PhDr. Ph.D. 532 5,65  
9 Boleslavová Ivanka 524 5,56  

Sdružení pro Kuřim
2 Holman David PaedDr. 879 8,77  
1 Ondrášek Petr Ing. 827 8,25  
4 Peřina Ivo 804 8,02 
6 Matějíčková Alena 738 7,36  
7 Šmíd Radovan Mgr. 668 6,66  
3 Nawrath Martin Mgr. 648 6,46 
8 Kollarčíková Miloslava Mgr. 566 5,64  
5 Mikel Jiří 564 5,62  
15 Prachár Patrik MUDr. Ph.D. 528 5,26 

KOL
1 Sukalovský Drago Mgr. Ing. 1.590 9,27  
3 Brabec Jiří 1.267 7,38  
2 Ambrož Ladislav Mgr. 1.226 7,15  
5 Krejčí Petr 1.034 6,03
4 Burkart Vlastimil Ing. Mgr. 1.018 5,93 
6 Jarůšková Žaneta Mgr. 1.005 5,86  
8 Bednář Bohuslav 994 5,79
9 Mezník Jiří PhDr. 980 5,71
7 Stříž Lubomír Ing. 974 5,68
13 Vlk Milan Ing. 930 5,42 
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10 Novotný Vojtěch Ing. 919 5,36 
11 Studená Hana Ing. 916 5,34  
15 Pikula Jiří prof. MVDr. Ph.D. 909 5,30 
17 Krupica Miloš Ing. 896 5,22 
12 Hedbávný David 880 5,13  
14 Vlková Andrea 832 4,85 
16 Vozdecký Josef 775 4,52  

Sedmnáct nej…
1 Sukalovský Drago Mgr. Ing. 1.590 KOL  
2 Brabec Jiří 1.267 KOL
3 Ambrož Ladislav Mgr. 1.226 KOL
4 Kotek Miloš Ing. 1.143 *spol*
5 Krejčí Petr 1.034 KOL
6 Burkart Vlastimil Ing. Mgr. 1.018 KOL
7 Jarůšková Žaneta Mgr. 1.005 KOL
8 Bednář Bohuslav 994 KOL
9 Mezník Jiří PhDr. 980 KOL
10 Stříž Lubomír Ing. 974 KOL
11 Vlk Milan Ing. 930 KOL
12 Novotný Vojtěch Ing. 919 KOL
12 Poledňák Igor RNDr. 919 *spol*
14 Studená Hana Ing. 916 KOL
15 Pikula Jiří prof. MVDr. Ph.D. 909 KOL
16 Krupica Miloš Ing. 896 KOL
17 Hedbávný David 880 KOL

(18. 2 Holman David PaedDr. 879 SPK)

Okrsky
I když přesné hranice okrsků byly do velké míry kdysi stanoveny 

nahodile, přece jen mají stále každý z nich svůj ráz a volební výsledky v 
nich jsou dost odlišné. I tak v sedmi okrscích z osmi zvítězila KOL. Uvá-
díme výsledky za jednotlivé okrsky a pět nejvíce bodujících jednotlivců v 
každém z nich.

Volební okrsek č. 1 
- volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (ki-

nosál, vchod z ulice Brněnská) 
Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglaro-

va, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělo-
vací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

Volební účast 48,36%
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM   3.657  30,54
KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  2.897  24,20 
*společně*    1.164     9,72 
ANO 2011    1.020     8,52 
TOP 09       915     7,64  
Sdružení ODS, NK      702     5,86 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.     696     5,81
Komunistická str.Čech a Moravy    458     3,83 
PRO Sport a Zdraví      287     2,40 
Česká str.sociálně demokrat.     177     1,48

A osobnosti: 
Holman 275 SPK
Sukalovský 264 KOL
Pazourek 248 SPK
Ondrášek 245 SPK
Nawrath 242 SPK

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, Ne-

rudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.
Volební účast byla 44,05%.

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  3.072  33,89 
*společně*    1.349  14,88 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM   1.058  11,67 
Komunistická str.Čech a Moravy  1.041  11,48 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      580      6,40
ANO 2011       559     6,17 
Česká str.sociálně demokrat.      432     4,77 
 Sdružení ODS, NK       420     4,63 
TOP 09        331     3,65 
PRO Sport a Zdraví       223     2,46 

Osobnosti:
Sukalovský 261
Brabec 223
Ambrož 213
Krejčí 194
Burkart 188
(všichni KOL)

Volební okrsek č. 3 
- volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim
Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láz-

nisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, 
Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební účast 40,62%
KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  1.947 27,80 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM      947 13,52 
*společně*       793 11,32 
Komunistická str.Čech a Moravy     742 10,59 
ANO 2011       602   8,60 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      575   8,21
Česká str.sociálně demokrat.      523   7,47 
Sdružení ODS, NK       460   6,57 
TOP 09        223   3,18 
PRO Sport a Zdraví       192   2,74 

Osobnosti:
Sukalovský 196 KOL
Brabec 141 KOL
Ambrož 140 KOL
Kotek 133 spol
Krupica 122 KOL

Volební okrsek č. 4 
- volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim 
Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. 

Čecha, U Vlečky, Wolkerova.
Volební účast 34,57%

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  1.939  29,78 
*společně*    1.183  18,17 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM      904  13,88 
Komunistická str.Čech a Moravy     837  12,86 
ANO 2011       539     8,28 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      385     5,91
Sdružení ODS, NK       301     4,62 
Česká str.sociálně demokrat.      241     3,70 
TOP 09        100     1,54 
PRO Sport a Zdraví         82     1,26 

Osobnosti:
Sukalovský 173 KOL
Brabec 149 KOL
Kotek 144 spol
Ambrož 134 KOL
Mezník 118 KOL
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Volební okrsek č. 5 
- volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim 
Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, 

Školní, Vojtova, Zborovská. 
Volební účast 52,50%

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  2.092  28,73 
*společně*    1.382  18,98 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM      997  13,69 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      819  11,25
Komunistická str.Čech a Moravy     749  10,29 
ANO 2011       431     5,92 
Česká str.sociálně demokrat.      270     3,71 
Sdružení ODS, NK       254     3,49 
PRO Sport a Zdraví       165     2,27 
TOP 09        123     1,69 

Osobnosti:
Sukalovský 208 KOL
Brabec 167 KOL
Kotek 162 spol
Ambrož 148 KOL
Krejčí 131 a Bednář (oba KOL) 131

Volební okrsek č. 6 
- volební místnost: Základní škola Komenského 511/40, Kuřim 

(jídelna)
Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zá-

rubou, Popkova, Na Vyhlídce.
Volební účast 47,75%

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  2.595  32,03 
*společně*    1.560  19,26 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM   1.356  16,74 
Komunistická str.Čech a Moravy     690     8,52 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      630     7,78
Česká str.sociálně demokrat.      383     4,73 
Sdružení ODS, NK       286     3,53 
ANO 2011       286     3,53
PRO Sport a Zdraví       190     2,35 
TOP 09        125     1,54 

Osobnosti:
Sukalovský 232
Ambrož 183
Brabec KOL a Kotek spol po 179
Stříž, Vlk a Krupica (všichni KOL) a Poledňák spol po 152

Volební okrsek č. 7 
- volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 

950/28, Kuřim
Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadio-

nu. 
Volební účast 50,60%

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  1.793  24,90 
*společně*    1.715  23,81 
Komunistická str.Čech a Moravy  1.005  13,95 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM      687    9,54 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      641    8,90
Česká str.sociálně demokrat.      557    7,73 
ANO 2011       299    4,15 
Sdružení ODS, NK       280    3,89 
TOP 09        179    2,49 
PRO Sport a Zdraví        46    0,64 

Osobnosti
Kotek 188 spol
Sukalovský 187 KOL
Poledňák 156 spol
Brabec 141 KOL
Ambrož 136 KOL

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

lesí) 
Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Sla-

vičkou, Skřičkova, Šmeralova.
Volební účast 54,72%

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA  810  26,32 
ANO 2011    532  17,28 
SDRUŽENÍ PRO KUŘIM   413  13,42 
Komunistická str.Čech a Moravy  305     9,91 
*společně*    267     8,67 
Česká str.sociálně demokrat.   250     8,12 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   219     7,12
TOP 09     147     4,78 
PRO Sport a Zdraví      74     2,40 
Sdružení ODS, NK      61     1,98 

Osobnosti
Vozdecký 72 KOL
Sukalovský 69 KOL
Ambrož 69 KOL
Holman 57 SPK
Brabec 53 KOL

Zdroj: ČSÚ (www.volby.cz)
Jiří Brabec

Volby v regionu
Jak se volilo v obcích, které spadají pod Kuřim jako obec s 

rozšířenou působností? Velmi různorodě. Někde si mohli vybrat jen 
jestli k volbám jít nebo ne, na místě totiž čekala jen jedna kandidát-
ka. Jinde to byl tuhý boj. Posuďte sami.

Čebín – nabízela se velmi zajímavá a neortodoxní sestava kandi-
dátek, jako v Čebíně prakticky vždycky. Včetně toho, že jako samostatný 
nezávislý kandidát kandidoval pan Ing. Jiří Jakubec a dokázal, že samo-
statný kandidát nemá šanci. Jinak kandidovala jen jedna strana KDU-Č-
SL a čtyři speciální kandidátky: Sbor dobrovolných hasičů, Sokol Čebín, 
FC Čebín a Sdružení mladých pro Čebín. K volbám přišlo 50,83% voličů, 
sdružení mladých získalo 10 z 15 mandátů, dva si odnesli sokolové, fotba-
listé, hasiči a lidovci po jednom. 

Česká – voliči si do sedmičlenného zastupitelstva mohli vybrat ze 
tří kandidátek. Dosud vládnoucí Sdružení pro obec Česká získalo 4 man-
dáty a udrželo si tak nadpoloviční většinu. Jeden mandát získala ODS, 
dva Občané obce Česká. Volební účast byla velmi solidní – 64,96%.

Hvozdec byl jednou z obcí, kde žádný výběr nebyl. Jedna kandi-
dátka sdružení nezávislých kandidátů do sedmičlenného zastupitelstva 
a na ní sedm jmen. Jak to asi mohlo dopadnout. Zajímavé ovšem je, že 
dosavadní starostka a její manžel obsadili co do počtu hlasů dvě poslední 
místa. A účast občanů? 40,74%

Chudčice mají rovněž malé, sedmičlenné zastupitelstvo. Do něj 
kandidovaly tři kandidátky. K volbám přišlo 62,18% voličů a ti vyautovali 
KSČM, kterým necelých 10% hlasů ke zisku mandátu nestačilo.  Sdruže-
ní Za rozvoj obce Chudčice tak získalo dva mandáty, konkurenční SNK 
obce Chudčice 5 a povládne dále. 

Jinačovice nabídly klasický souboj dvou volebních kandidátek o 
sedm mandátů. To k urnám přilákalo úžasných 77,50% voličů. Výsledek 
byl těsný, Sdružení pro Jinačovice dosavadní starostky Dvořáčkové nako-
nec podlehlo, když získalo 3 mandáty a konkurenční „Pro Jinačovice“ 4.

Lelekovice nabízely možnost volby do třináctičlenného zastupi-
telstva ze 4 kandidátek. K volbám přišlo 62,97% voličů, hlasy rozdělili tak, 
že to bez koalice asi nepůjde. Vítězné Sdružení pro Lelekovice získalo 6 
mandátů, ANO 2011 si odneslo tři, po dvou dostalo ČSSD a další sdru-
žení Krásné Lelekovice.

Moravské Knínice s dlouholetým starostou Františkem Kšicou 
nabídly občanům jedinou kandidátku sdružení Za zvelebení a rozvoj 
obce. I tak přišlo k volbám 54,48% voličů, zvolili všech sedm prvních lidí 
na kandidátce a pan Kšica získal nejvíc hlasů.

Stejně tak v Rozdrojovicích, kde je zastupitelstvo devítičlenné, 
byla k dispozici jen jedna kandidátka:  Rozdrojovice - místo pro život. K 
volbám přišlo 36,69% voličů a hlasů dostali podle pořadí na kandidátce, 
jen dvojka přeskočila jedničku.
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placená inzercevolby
Ve Veverské Bítýšce mají zastupitelstvo jedenáctičlenné a kandi-

dátní listiny měli tři. Voleb se zúčastnilo 57,50% voličů, a mandáty rozdě-
lili takto: ODS 1. SNK za rozvoj Městyse Veverská Bítýška 2, a Veverská 
Bítýška – obec nás všech 8. Pamětníky jistě zaujme, že jedním ze dvou 
zvolených za rozvoj je exstarosta Bítýšky František Černý, kdysi místními 
přezdívaný Lukašenko.

Jiří Brabec

Ahoj straníci,
po výprasku uděleném politickým stranám v říjnových volbách by 

to mohlo vypadat jako pozdrav na rozloučenou. Ach, ach, když si na ten 
mazec vzpomenu, zadek mě pěkně zaštípe. Dílem důvodně, dílem ne. Jak 
už to tak u voleb bývá. Tentokrát spíše důvodně.  

Přečetl jsem si před volbami velmi pozorně programy všech kan-
didujících uskupení a je zjevné, že tyto volby o programech nebyly. Byly 
si hodně podobné. Alespoň u těch sil, u kterých jsem očekával, že mají k 
budoucnosti Kuřimi co říci. Jedinou nuancí, podotýkám, že nikoliv bez 
významu, neboť ovlivní budoucí vývoj v našem městě, představovala 
sportovní hala. Ale o té se zdá, že to také nebylo. 

Tentokrát to bylo o lidech, respektive o jejich schopnosti přesvěd-
čit voliče o své předurčenosti dobře vládnout. Straníkům se to přesvědčo-
vání, věřím, že pouze tentokrát, příliš nepovedlo. 

Má to i svou pozitivní stránku. Nová koalice má neochvějnou vět-
šinu a může předvést, co v ní je. Přejme jí, ať se dílo daří. 

My straníci to však nevzdávejme. Nepochybuji o tom, že máme 
tomuto městu, co dát. Pracujme pilně na posílení naší důvěryhodnosti. 
Vždyť přeci víme, že střet idejí, který utváří pocit sounáležitosti, bez poli-
tických stran možný není. Pojďme dál. Naši voliči nám příště porozumí. 

Petr Vodka

Role osobností aneb Václav 
Klaus opět na Hrad!

Tyto volby, jak už to u komunálních voleb bývá, byly záležitostí 
osobností. Dva nové subjekty slavily úspěch, protože je vedly známé tvá-
ře. Jde o Sdružení pro Kuřim s D.Holmanem, Ivo Peřinou aj., kteří získali 
čtyři mandáty a o *společně* s M.Kotkem, I.Poledňákem, V.Zejdou aj., 
kteří získali tři mandáty. I v případech, kdy se voliči rozhodnou zaškrt-
nout celou stranu či hnutí, dělají to spíše na základě znalosti kandidátů 
z předních pozic. A naopak některé zavedené subjekty zaznamenaly do-
slova debakl a nedostaly do zastupitelstva ani nohu. Kam se poděli jejich 
tahouni?

Zmizeli během procesu, kterému se v běžné hantýrce říká čistka. 
Jejím účelem je „normalizace“ členské základny tak, aby vznikl poslušný 
útvar těch, kteří umí kývat hlavou nebo vůbec nevědí, o co v komunál-
ní politice jde. Nemluvím o TOP 09, jejichž vnitřní poměry neznám a 
nemluvím ani o hnutí pana Merty, což je rodinný podnik, který dosud 
neprošel žádným názorovým pnutím. Mluvím o ČSSD a Jiřím Koláčkovi, 
který se nejednou chlubil, jak mu členská základna odhlasuje, co chce a 
jak to má všechno zmáklé a samozřejmě o Štarhově ODS, jejíž vnitřní po-
měry znám velmi dobře. S odcházejícími oponenty odcházejí často moz-
ky (tj. lidé chytřejší než šéf, což znamená jeho ohrožení) a ti se pak často 
uplatňují v jiných stranách, kde porážejí ty, kteří je vyšachovali.

Například paní Alena Matějíčková, zastupitelka za ČSSD, získala 
ve volebním roce 2006 přes jedenáct set hlasů. Přes tento úspěch v ná-
sledujících volbách na kandidátce ČSSD nebyla. Letos kandidovala za 
Sdružení pro Kuřim, opět se dostává do zastupitelstva, přičemž nejúspěš-
nější kandidát za ČSSD za ní zaostal o více než šedesát míst. Kdyby byl 
Koláček alespoň trochu politicky předvídavý (jako že není) a dbal by více 
na zájmy strany než na své (to už vůbec ne), tak by takové lidi oslovil 
a snažil se je dostat na svoji kandidátku. Dnes by měl alespoň jednoho 
zastupitele. Jenže nemůže. Proč by to dělal, když by ho takoví lidé určitě 
přeskočili? Dobrá, pak tam tedy ČSSD nemá nikoho.

Pro Štarhovu ODS platí totéž v modrém. Jeho dva bývalí spolustra-
níci byli odejítí, kandidovali jinde a zanechali všechny štarhovce hluboko 
v poli poražených. Odchod kriticky uvažujících lidí probíhá na celostátní 
úrovni. Letos to bylo poprvé, kdy kuřimská ODS nebyla schopna sestavit 
kandidátku sama a potřebovala k tomu nadpoloviční většinu nezávislých. 
Ti, ačkoliv byli v politice noví a do zastupitelstva nepostoupili, mnohé 

letité ódéesáky převálcovali. To je ještě ten lepší případ. V Jihomoravském 
kraji zaniklo v nedávné době na 25 základních organizací a další zanikají, 
což znamená, že v těchto městech a vesnicích ODS není schopna sestavit 
kandidátku vůbec.

Ke kurióznímu spojenectví došlo někde v Západních Čechách, kde 
ODS uzavřela před volbami spojenectví s českými monarchisty. Muselo 
jít opravdu o zoufalou situaci, a bůh ví, v čem mohli nalézt programovou 
shodu. Nejspíš v tom, že když zkousnou občanští demokraté monarchii, 
která se samozřejmě neobejde bez krále, zkousnou monarchisté fakt, že 
jím nebude nikdo jiný než Václav Klaus. Jinou vhodnou osobu nevidím. 
V okamžiku, kdy se na Pražském hradě objeví Lívie Klausová jako první 
dáma a královna, bude oslaben další oponent – TOP 09, jehož předsedu 
knížete pána Schwarzenberga trefí šlak. Možná, že je v tom všem nějaký 
skrytý smysl.

Jiří Berka
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bezpečnost

A ještě jednou o letecké 
pumě

Když jsme vás v minulém čísle Zlobice informovali o nálezu 
letecké pumy v Kuřimi, a když starosta Kuřimi Drago Sukalovský au-
tenticky popsal zážitky té noci v malé reportáži, netušili jsme, jaký 
zájem nález letecké pumy v Kuřimi probudí. Kuřim se tak „díky“ 
této bombě dostala do hlavních zpráv internetových zpravodajských 
portálů, do novin i televizí. Nebylo divu, část obyvatel musela být 
dokonce evakuována, a policie a hasiči měli v Kuřimi celou noc co 
dělat. Naštěstí vše dobře dopadlo, puma byla pyrotechniky zneškod-
něna ještě na místě a nemuselo se přistoupit k rozsáhlejší evakuaci 
obyvatel.

I tak ten nález vyvolal další řadu otázek, zejména typu: jak se to 
vlastně při takovém nálezu dělá, jak vypadá takový zásah, co kdyby eva-
kuovali mě a kam se vlastně evakuovat, atd. Odpovědi na tyto otázky se 
nám pokusil objasnit operační důstojník Hasičského záchranného sboru 
JMK, rodilý Kuřimák, por. Bc. Vítězslav Schimmerle, který právě při zá-
sahu sloužil.

Mohl by jste nám přiblížit, jak to v případě takového hlášení u vás na 
operačním středisku řešíte?

   Pokud takové hlášení přijmeme na tísňových linkách 150 nebo 
112, tak je předáváme k řešení Policii ČR k dalšímu řešení. Většinou však 
nám takové události oznámí přímo PČR s požadavkem na naši asistenci.

Dochází k nálezům takových leteckých pum často? A máte na to něja-
ký služební postup?

   Za dobu 6 -ti let, co sloužím u Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje (HZS JMK) na Krajském operačním a informač-
ním středisku (KOPIS), si nepamatuji, že bychom nález letecké pumy 
řešili. Samozřejmě asistujeme PČR u nálezů podezřelých balíčků popř. 
při hlášeních nástražných výbušných systémů, kterých jsem řešil již ne-
spočet. Při těchto událostech vstupuje platnost Soubor typových činností 
integrovaného záchranného systému č. 03 (STČ - 03/IZS) (http://www.
hzscr.cz/soubor/stc-03-2014-hrozba-pouziti-nvs-nebo-nalez-nvs-pode-
zreleho-predmetu-munice-vybusnin-a-vybusnych-predmetu-pdf.aspx)

V jaké chvíli a kdo rozhoduje o evakuaci lidí?
  Na základě výše uvedeného STČ - 03/IZS velí tomuto zásahu 

příslušník Policie ČR. Při příjezdu pyrotechnika a prvotního ohledání je 
rozhodnuto, zda se bude evakuovat a v jaké vzdálenosti od místa nálezu. 
Pokud je potřeba evakuovat velké množství lidí (celé čtvrtě, nebo dokon-
ce obce) přebírá velení Hasičský záchranný sbor, protože právě HZS pů-
sobí na poli na krizové připravenosti.

Máte v Kuřimi dopředu připravené, kam se ti lidé mají evakuovat? 
Jsou pro to nějaké určité oblasti nebo vytipované budovy, například školy?

  Ano máme. Díky tomu, že jsme zodpovědní za krizové plány, 
tak ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí jsou vytipovávány 
objekty pro případnou evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva. V pří-
padě Kuřimi jsou to, jestli se nemýlím, ZŠ Tyršova a ZŠ Jungmannova. 
Samozřejmě, díky mé znalosti města jsme s pracovníkem krizového říze-
ní vytipovávali i další místa v Kuřimi, kam bychom mohli občany města 
evakuovat. Takže jsme uvažovali o objektech typu střední škola na zámku, 
mateřské školky a případně i sokolovna. Největší problém, který jsme ře-
šili, byl ten, že podle původních informací o tom, kde se puma nachází, 
by nám evakuovaná zóna zahrnovala i část ZŠ Jungmannova, takže jsme 
museli hledat i případné kapacity mimo Kuřim.

Vím, že se řešilo, že pokud je ta puma americká, bude nutné evakuo-
vat větší okruh oblasti, vysvětlíte nám proč? A jak velký okruh by to v tomto 
případě byl?

   Ano je to pravda. Rozdíl je ve způsobu likvidace. Během této udá-
losti jsem si dohledal další informace k těmto pumám. Mimo jiné jsem o 
tom hovořil i s pyrotechnikem. Jde o to, že ruská potažmo sovětská puma 
měla mechanický spouštěč a americká měla chemický spouštěč. U ruské 
pumy stačí mechanický spouštěč vyšroubovat a puma se může bezpečně 
převézt k následné likvidaci. U americké toto nejde a kdejaký sebemenší 
otřes může pumu spustit. Proto by muselo dojít k evakuaci v okolí 800 
metrů od místa nálezu a puma by musela být na místě odpálena. U té 
ruské stačilo jen 300 metrů z důvodu bezpečí. Po upřesnění, kde se puma 

přesně nachází, nám vypadla z ohrožených objektů ZŠ Jungmannova, 
ale zase by nám to zasáhlo firmu Tyco. Naopak z čeho jsme měli největší 
strach, a co by byl největší problém, by byla evakuace kuřimské věznice. 
Ta však v obou případech stála v bezpečné vzdálenosti.

Na závěr bych chtěl upozornit občany, že obyvatelstvo by bylo o 
případné evakuaci vyrozuměno spuštěním koncových prvků JSVV (ne-
náviděné sirény). Toto je jejich prioritní účel. Po vyhoukání signálu všeo-
becné výstrahy by si měli buď otevřít okna, aby slyšeli pokyny z rozhlasu 
popř. projíždějících hasičských a policejních vozidel, nebo pustit rádia a 
televize. Je to další důvod proč sirény nelze rušit.

Nutno dodat, že pan por. Schimmerle mohl mít mnohem horší noc ve 
službě. Podle ohledání místa nálezu se ukázalo, že bagr, který bombu odkryl, 
ji také už při prvním nahrábnutí pořádně škrábnul svou lopatou, a jen díky 
tomu, že puma byla sovětská, se možná nejen bagrista de facto podruhé na-
rodil.

A co se týká sirén, jejich zvuk možná není nejpříjemnější, ale všichni 
obyvatelé tak mohou po jejich odeznění znovu usnout s jistotou, že mohou 
klidně spát, protože někdo jiný nespí, někdo, kdo má právě službu a díky tomu, 
že sirénu slyšel, jede pomoci těm, kdo potřebují.

Soňa Šmahelová
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Kuřimata

Vánoční dekorace – 
hvězda 

Sobota 08. 11. 2014 09:30 - 
11:30 (nebo dle šikovnosti dětí)

Budeme vyrábět hvězdu 
jako závěs na dveře či vánoční stro-
meček.  Možnost volby barevné 
kombinace mezi modrostříbrnou a 
červenozlatou. Vhodné pro děti od 
3 let v doprovodu rodičů (samotné 
zvládnou děti od cca šesti let, mladší 
společně s rodiči). Vstupné 30 Kč za 
dítě. S sebou přezůvky, dobrou nála-
du a šikovné prstíčky. 

Registrace na emailové adre-
se: mrozmanova@seznam.cz

Kamínky jako 
jmenovky na 
stůl

Sobota 15. 11. 
2014 09:30 - 11:30 (nebo 
dle šikovnosti dětí)

Budeme malovat 
a zdobit kamínky. Na vý-
běr budou různé tvary 
kamínků a několik barev. 
Vhodné pro děti od 3 let v 

doprovodu rodičů (samot-
né zvládnou děti od cca šesti let, mladší společně s rodiči). Vstupné 30 Kč 
za dítě. S sebou přezůvky, dobrou náladu a šikovné prstíčky. 

POZOR: Možnost ušpinění akrylovými barvami!!!!
Registrace na emailové adrese: mrozmanova@seznam.cz

Poděkování
Kuřimská občanská liga děkuje všem občanům, 
kteří přišli k volbám, protože jim na Kuřimi záleží. 
Obzvláště děkujeme těm voličům, díky kterým jsme 
dosáhli nejlepšího výsledku v celé historii kuři-
mské demokratické samosprávy. Tento výsledek 
bereme nejen jako ocenění naší práce v uplynulých 
obdobích, ale především jako závazek do budouc-
na. 
Děkujeme, že jste se s námi shodli v tom, že jdeme 
správným směrem, a že jste nám dovolili pokračo-
vat. Budeme i nadále pracovat pro obecní dobro a 
šťastnou Kuřim.
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školství

Poděkování firmám KME, 
spol. s r.o., SCHMACHTL CZ, 
spol. s r.o. a Unitronics za 
modernizaci výuky v SOŠ a 
SOU Kuřim

Součástí praktického vyučování elektrotechnických oborů studij-
ního (Mechanik elektrotechnik) i učebního (Elektrikář) charakteru je se-
znamování se s automatizační technikou. Vybavování pracovišť žáků sou-
časnými automatizačními prvky, ale bývá často za finančními možnostmi 
středních škol. Velkou pomocí pro naši školu v této oblasti se proto stala 
spolupráce s firmami KME, spol s r.o. z Kuřimi a SCHMACHTL CZ, spol. 
s r.o. z Jesenice. Firma KME se zabývá (mimo jiné) vytvářením automati-
zovaných zařízení například pro průmyslovou automatizaci, zemědělství, 
popílkové hospodářství, čističky odpadních vod atd. Jejím dodavatelem 
automatizačních prvků je firma SMACHTL CZ. Specialista firmy KME 
Ing. Zdeněk Zapletal, Ph.D. ochotně zdarma proškoloval našeho učitele 
odborného výcviku Mojmíra Plška v oblasti vývoje programovatelných 
automatů (PLC). Vědom si toho, že škola nemůže zakoupit sadu PLC 
pro výuku učební skupiny, oslovil firmu SMACHTL CZ, která dodává na 
náš trh výrobky firmy UNITRONICS. Společnost Unitronics se zabývá 
vývojem programovatelných automatů. Praxí osvědčené PLC Unitronics 
automatizuji desítky tisíc druhů aplikaci v různých odvětvích průmyslu: 
petrochemickém, automobilovém, potravinářském, textilním a plastikář-
ském, v odvětví energetiky a životního prostředí, vodárenství a zpracova-
ní odpadních vod - všude, kde se vyžaduje automatizace procesů. 

Firma SMACHTL CZ nám tak poskytla pro potřeby výuky za cca 
10% skutečné prodejní ceny U-SESTAVU Unitronics. Tu tvoří 6 kusů 
PLC V570-57-T20B, které představuje současnou špičku v PLC. Jedná se 
o moderní PLC s integrovaným barevným dotykovým displejem. Dále 6 
kusů  V130-33-TRA22, což je malé rychlé PLC s vestavěným grafickým 
LCD displejem a klávesnicí. A dále 6 kusů V200-18-E6B rozšiřovacích 
snap-in I/O modulů, který rozšiřuje možnosti připojení PLC o velký po-
čet digitálních i analogových vstupů a výstupů, vstupů na měření teploty 
a další.

Všechny PLC jsou plně programovatelné pomocí dodaného gra-
fického prostředí v počítači. 

Sečteme-li jednotlivé položky v ceně, za jakou se běžně nabízejí ve 
velkoobchodech, jedná se o cca 250 000 Kč bez DPH.

Všem firmám a jejich ochotným pracovníkům děkujeme a věříme, 
že se moderní vybavení odrazí v kvalitě našich absolventů, kteří budou s 
příslušnými automatizačními prvky pracovat i ve svém profesním životě.

Ing. Vojtěch Novotný



ročník 21, číslo 11 / listopad    ZLOBICE   13

děti

Děti z MŠ Komenského na 
Strojírenském veletrhu v 
Brně

V loňském školním roce se MŠ Zborovská , konkrétně pracoviš-
tě Komenského, zapojila do projektu „Technické školky“, který je dílem 
pana inženýra Mihaloviče. Cílem projektu je seznámit děti přijatelnou a 
zajímavou formou se světem techniky a samozřejmě  hlavně praktickými 
činnostmi  s nářadím pro dospěláky si vytvořit svoji vlastní hračku z bal-
zy  - nákladní autíčko. Ovšem této zajímavé, ale nelehké úloze, předchází 
ještě mnoho přípravných kroků, které děti podle vypracované metodiky 
postupně plní.

V loňském roce jsem pracovala se skupinou nejstarších dětí ve tří-
dě veverek MŠ Komenského, ale děti v září odešly do ZŠ.  V září nám tedy 
začala práce se skupinou nejstarších dětí úplně od začátku. Nejprve jsme 
se naučili správně používat pravítko a tužku, „rýsovat“ geometrické tvary 
a postupně spojovat pravítkem vyznačené body, dělat krásné rovné čáry a 
spojovat různé tvary - děti si staly konstruktéry a na papíře si  narýsovaly 
trolejbus. 

Povídali jsme si o tom, na čem jezdíme a začali jsme u odrážedel, 
kol a motorek – jednostopých vozidel. V rámci metodiky Technických 
školek jsme dostali dřevěné odráželo, které se děti naučily pomocí klíčů 
rozšroubovat a zase složit do původního stavu. Při této aktivitě děti velice 
brzy poznají, jak je důležitá vzájemná spolupráce, protože při povolování 
i  utahování šroubů je nutné si pomáhat. 

Do projektu Technických školek se v letošním školním roce zapo-
jilo hodně sponzorů z oblasti strojírenství z Kuřimi a okolí. Dětem tak 
bylo umožněno prezentovat na Brněnském strojírenském veletrhu svoje 
dosud získané dovednosti a vědomosti. V pátek 3. října jsme se skupinou 
dětí  navštívili pavilon P, kde děti předváděly, co už všechno zvládly. Pro 
mnohé bylo překvapivé složení skupiny - 1 chlapec a 5 děvčat. V letošním 
školním roce mají v nejstarší skupině dětí převahu děvčata  a kupodivu 
je všechny činnosti víc bavily. Děti se zhostily svého úkolu velice zodpo-
vědně a ani nezvyklé prostředí je nevyvedlo z klidu a rovnováhy. Nerušily 
je ani fotoaparáty a kamery a procházející návštěvníci je obdivovali při 
jejich důležité práci. Děti se střídaly u stolečku při rýsování, obkreslování, 
stříhání, vybarvování, šroubování odrážela a dřevěné mašinky.

Dětem za jejich odvahu a šikovnost poděkoval a předal věcné dár-
ky pan inženýr Vladimír Plašil.

Pan inženýr Jiří Michele nás pak provedl celým pavilonem a velice 
zasvěceně a poutavě dětem vyprávěl o strojích a robotech,  což děti velice 
zajímalo.

Věřím, že naše prezentace na Strojírenském veletrhu v Brně po-
mohla přesvědčit mnohé pochybující o tom,  že tyto činnosti děti oprav-
du baví a že projekt  „Technické školky“ do mateřských škol patří a má 
smysl.

Marie Vernerová
vedoucí učitelka MŠ Komenského

Den otevřených dveří
Dne 27.9 se na skautské klubovně konal Den otevřených dveří. 

Akce začínala v 14:00 a končila po páté hodině odpolední. 
Účast byla velmi hojná a děti, které přišly, se mohly dozvědět mno-

ho zajímavých věcí tykajících se historie kuřimského střediska. Mimo jiné 
zde byla možnost nahlédnout do kronik, ve kterých jsou zapsány všechny 
tábory poslední doby den po dni. Aby se děti i trochu vyřádily, kuřimští 
roveři pro ně nachystali pár zábavných aktivit, například malování posle-
pu. Po splnění všech úkolů na ně čekala sladká odměna a jejich rodiče 
dostali informace, do které družiny by své ratolesti mohli přihlásit. 

Zájem o skaut v Kuřimi roste, což je velmi dobře, protože skaut 
není jen o hrách a kolektivu, který je v kuřimském středisku velmi pevný, 
ale také vede ke správnému myšlení, chování a jednání. Každý skaut by se 
měl snažit žít co nejpoctivěji. Toto odpoledne se velmi povedlo a všichni 
si Den otevřených dveří velmi užili.

Za kuřimské středisko
Patrik Šudák
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náš seriál

Kuřimská výstava o historii 
zemědělství 

14 dní na konci září byla v prostorách zámku přístupná výstava 
o zemědělství z pohledu našeho města. Tato výstava byla připravována 
pro Medové dny 2014, a jelikož se jednalo o 10. ročník těchto slavností 
-  navíc  v roce, kdy Kuřim slavila 50 let od povýšení na město - byla roz-
sahem i námětem zamýšlená jako vrcholné zakončení badatelské činnosti 
o Kuřimi. Chtěla bych tímto jmenovitě poděkovat pracovníkům Archivu 
města Brna, Státnímu okresnímu archivu Brna – venkov se sídlem v Raj-
hradě, pracovníkům Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, panu 
Milanu Mrkosovi, Daliboru Šafaříkovi, rodině Filkové a především Mgr. 
Silvii Laurincové, bez kterých by tato výstava nemohla vzniknout.

Těm, kteří se budou podílet na dalších výstavách, ať už to bude v 
rámci Medových dní či jinde, přeji hodně úspěchů a radosti při odhalo-
vání leckdy i tajuplných zákoutí dějin našeho města. Ti, kteří výstavu ne-
zhlédli, se mohou pokochat alespoň fotografiemi z této výstavy.

Ing. Jitka Sikorová, 
vedoucí odboru životního prostředí.

Zemědělství v Kuřimi
Opět se na stránkách Zlobice budeme setkávat s texty výstavy, která 

byla instalována na konci září na zámku v rámci akce Medové dny 2014. 
Jelikož se jednalo o jubilejní 10 ročník, byla věnována základnímu tématu, 
které bylo pro Kuřim v průběhu mnoha staletí nejpodstatnější – a to země-
dělství. Čtenáři Zlobice budou pochopitelně postrádat zhlédnutí zapůjčených 
předmětů a práce dětí, kterí mohli vidět při prohlídce výstavy.

 Podmínky pro zemědělství                                       
V přírodní charakteristice Kuřimi a okolí hraje nejdůležitější roli reliéf. Reliéf 
je tvořen systémem hrástí a prolomů. Kuřim se geomorfologicky nachází 
v podsoustavě  Brněnské vrchoviny, celku Bobravské vrchoviny, okrsku 
Kuřimské kotliny,  Jinačovického  a Řečkovického prolomu. A právě terénní 
sníženiny s úrodnou půdou lákaly člověka k osídlení už od dávné doby. Jak 
ukazují archeologické nálezy na území Kuřimi, lze s jistotou říci, že první 
zemědělci se v našem kraji usadili už v mladší době kamenné.        

V polovině 6. tisíciletí před naším letopočtem vstoupila k nám od 
jihovýchodu neolitická civilizace, která pěstovala obiloviny a chovala ho-
vězí dobytek, prasata, ovce a kozy. Keltské a Germánské kmeny na našem 
území někdy v 6. století n. l. vystřídali Slované, kteří přišli od východu a 
jihovýchodu. Usadili se především v  údolí řek.  Vnitřní osídlení do vnit-
rozemí s využitím také pahorkatin se vázalo až na 9. - 10. století. Velkou 
kolonizaci podporovali sami Přemyslovci ve 12. – 13. st., což je období, 
kdy máme první písemnou zmínku o Kuřimském kostele.

První písemná zmínka, která výslovně zmiňuje kuřimský dvůr, 
pochází z roku 1360, kdy pan Nedabyl z Kuřimi kupuje pro svého syna 
Petra poplužní dvůr od Benedikta zvaného Kušovec. Je zřejmé, že dvůr 
již v té době byl dávno zaveden a úspěšně fungoval – lze tak předpokládat 
jeho existenci i mnoho let před tímto datem.  Hospodářský dvůr byl ne-
pochybně podstatnou základnou pro fungování panství. O hospodaření 
na soukromých polích, zahradách a v sadech se dozvídáme jen zprostřed-
kovaně, písemné zprávy se týkají hospodaření vrchnosti soustředěné v 
hospodářském dvoře u silnice na Tišnov.

(pokračování příště)
Ing. Jitka Sikorová
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pozvánky,  inzerce

Program cestopisných pro-
mítání v ZUŠ

Začátky v 17:30 hod, vstupné 20Kč, děti polovic. 

Středa 5.11. Tian Shan – Nebeské hory a 
putování jižním Kazachstánem. Promítá a 
vypráví Roman Janusz, Gorole

Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z je-
dinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Kazachstánu jako pří-
zrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování 
jižní částí neznámé a přitom tak nádherné středoasijské země s neuvěři-
telnou pestrostí přírodních scenérií. 

Příjdete-li, uvidíte: Kazachstán – pod křídly orla... V zemi neko-
nečných stepí a nebetyčných hor... Výprava do divoké nejsevernější části 
pohoří Tian Shan... Fascinující scenérie ledovcových štítů pár kilometrů 
za metropolí Almaty... „Oddychajem normalno“ aneb výstup na Pik Mo-
loděžnyj (4147m)... „Per Aspera ad astra“ aneb cesta údolími Zailijského 
Ala-Tau plná dobrodružství a magických scenérii... „Vám náda zaplatiť 
štraf “ (pokutu) čili trek přísně střeženým zapovědníkem... Šaryn kaňon: 
Grand kaňon Střední Asie... Zpívající písčité duny v národním parku Al-
tyn-Emel …

Úterý 11.11. Poněkud nešťastný způsob 
dobrodružství, aneb přihodilo se v Bielo-
rusku.

Jan Vlasák bude promítat a vyprávět o svém cyklistickém dobro-
družství v Bělorusku. Po přednášce proběhne autogramiáda jeho knih, 
které zde bude možné i zakoupit. Krátký úryvek:

....za zády mně rachotí gruzovik...předjíždí mě...drtivý úder mě 
sráží dopředu a k zemi. Instinktivně se snažím nespadnout, co nejdýl se 
udržet v sedle. Hrne mě před sebou snad buldozer. Letím jako zmuchlaný 
hadr.

Tak je to tady. Havárka po více jak 40 000 kilometrech po Evropě a 
okolí. A já si liboval, jak je tady na východě řídký provoz.

.....koukám na rentgenový snímek. Tam, kde je stehenní kost za-
lomená do pravého úhlu a zúžená blízko kyčelního kloubu – tomu místu 
se snad říká krček – vidím tenkou čáru napříč kostí. Jako by tam byly dvě 
části nepatrně přesazené. Jinak vypadá kost v celku. Ale doktorka má jiný 
názor: „vidím tam perelom“.

Středa 26.11. Zemí tisíců jezer. 
Ing. Jiří Tauš bude promítat své zážitky,  zachycené na fotografiích 

z podzimní cesty  napříč Finskem - z ostrovních Åland do jižní jezerní 
oblasti  a přes  Severní  Karélii  až do  severních oblastí Laponska, dobytí 
norského    Nordkappu    a    cesta  norským  vnitrozemím zpět na jih. 
Pohledy  na  malebnou  „rusku“,  hluboké lesy, zrcadlová jezera a sámské 
planiny, kde se vzdálenosti měří na jednotky „poronkusema“.

Středa 10.12. Nová Guinea. Promítá a vy-
práví RNDr. Alena Žákovská
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kultura

Escape Live Music
středa  3. 12. 20:00 Agnieszka Derlak Trio 
(Polsko)

Agnieszka Derlak – piano, Tymon Trabczyňski – kontrabas, Bar-
tosz Szablowski – bicí 

Trio bylo založeno v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianist-
ky a flétnistky, původem z východopolského Chelmu, Agnieszky Derlak. 
Soubor hraje především autorské skladby a jazzové standardy ve vlastních 
aranžích. Navazuje na polskou 

jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale 
zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio tvoří hudebníci, kteří vy-
studovali jazz na  vysokých školách ve Varšavě a Katovicích. Soubor  má 
za sebou úspěchy na jazzových soutěžích v Gdyni (Przegladzie Mlodych 
zespolow Jazzowyich i Bluesowych Gdynia) i Krakově ( Junior Jazz Kra-
kow, letos skvělé 2. místo). 

A zde je názor krakowské novinářky: ...poznávacím znamením tria 
Agnieszky Derlak jsou delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost soundu a 
jednoznačný jazzový drápek, kterým umí chytit do spárů publikum. Zde 
je třeba vyzvednout především pianistku AD, jež svým úchvatným umě-
ním hry, v souhře se svými spoluhráči učarovala celému sálu. Cena 100 
Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

www.facebook.com/agnieszka.derlak

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz. 

sobota 15. 11. 21:00 Terako(ko)tova armá-
da – live koncert v Clubu Escape

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

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 13. 11. 
19:00 Dvanáct

Příběh se odehrává 
ve válkou zničené Čeč-
ně. 12 porotců bojuje s 
rozhodnutím o osudu če-
čenského teenagera, který 
údajně zabil svého ruského 
otčíma. Porotci: rasistický 
taxikář, nedůvěřivý lékař, 
nerozhodný televizní pro-
ducent, člověk, který přežil 
holocaust, vášnivý muzi-
kant, ředitel hřbitova a dal-
ší reprezentují rozpolcenou 
společnost současného 
Ruska. Film byl nominován 
na Oscara za nejlepší zahra-
niční film, na Zlatého lva na 
Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách a byl 
součástí Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Varech. Režisér Nikita Michalkov patří 
mezi špičky ve svém oboru a jeho dalšími filmy jsou např. Lazebník sibiř-
ský nebo Unaveni sluncem. Rusko, Drama, 2007, 159 min. Režie: Nikita 
Michalkov. ČSFD 81%. 

čtvrtek 27. 11. 19:00 Kuře na švestkách 
Fascinující atmo-

sféra, optimistický pohled 
na svět, dokonalá práce s 
filmovým obrazem –  to 
vše charakterizuje tvorbu 
režisérské dvojice Marjane 
Satrapi a Vincenta Paron-
nauda, jejichž první film 
Persepolis posbíral po světě 
i u nás desítky ocenění.

Oba tvůrci přichá-
zejí s novým filmem, který 
sice není animovaný, ale 
fantaskní atmosférou oplý-
vá stejně jako Persepolis. 
Odehrává se v předvánoč-
ním Teheránu roku 1958.

Hlavním hrdinou 
romantického příběhu o 
osudové lásce je Nasser Ali 
Khan (Mathieu Amalric), 
nejslavnější houslový virtu-

óz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné 
další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže najít, rozhodne se, že 
se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační 
osud a vztahy a sní a představuje si budoucnost. Amalricův skvělý herecký 
výkon podporují i další vynikající herci jako Chiara Mastroianni, Isabella 
Rosellini nebo Jamal Dabouze.

Drama / Komedie / Rodinný, Francie / Německo / Belgie. Režie:  
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 2011, 93 min. 

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

Co je vlastně diabetes?
(pokračování z minulého čísla)

Souhra inzulínu a hormonů působících opačně než inzulín (hlavně 
glukagonu a adrenalinu) zajištuje v těle účelné hospodaření s glukozou. 
Při diabetu toto hospodaření nefunguje. Diabetes mellitus je porucha, při 
které stoupá glykemie. 

Glykemie může stoupat z různých důvodů. Podle toho také rozli-
šujeme několik typů diabetu. Nejdůležitější jsou dva z nich: označují se 
jako diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu. U obou typů 
stoupá glykémie, ale u každého z nich z jiné příčiny. 

Diabetes mellitus 1. typu vzniká proto, že beta buňky v ostrůvcích 
slinivky břišní přestávají vyrábět inzulín. Když se po jídle vstřebává gluko-
za do krve a glykémie stoupá, nepřichází povel, aby se nadbytečná glukoza 
uložila do zásob v játrech. Glukoza tedy koluje ve velkém množství v krvi, 
glykémie je vysoká. Glykémie v tomto případě stoupá, i když člověk nejí, 
játra tvoří stále další a další glukozu. Tělní buňky však nemohou glukozu 
dobře využívat, rozkládat ji a získávat z ní potřebnou energii. Chybí jim 
k tomu inzulín, který buňky pro glukozu otevírá. Jediným léčením, které 
může pomoci odvrátit tento hrozivý stav, je léčení inzulínem. Diabetes 
mellitus 1. typu je diabetes závislý na léčbě inzulínem. Tento typ diabetu 
vzniká nejčastěji u dětí a mladých dospělých. Většinou se projeví do 40 
let. V poslední době však bývá rozpoznáván i v pozdějším věku jako typ 
LADA-latentní autoimunitní diabetes dospělých. Jedinou léčbou diabetu 
1. typu je celoživotní léčba inzulínem, jednou porušená výroba inzulínu 
se už nemůže obnovit. Vznik diabetu 1. typu nesouvisí s tím, jeli člověk 
štíhlý nebo tlustší. Nesouvisí ani s tím, zda měl či neměl rád sladká jídla. 
Vznikne nezávisle na tom, co člověk dělal, co jedl a jaké byly jeho zvyklos-
ti. Nikdo za jeho vznik nemůže. 

Podstatou vzniku diabetu 1. typu je to, že tělo člověka začne omy-
lem vidět nepřítele ve svých vlastních beta buňkách. Zamíří proti nim 
svoji obranyschopnost a začne je ničit pomocí jedné skupiny svých bílých 
krvinek. Takovou obranyschopnost, imunitu zamířenou proti části vlast-
ního těla, nazýváme autoimunitou. Diabetes mellitus 1. typu řadíme mezi 
autoimunitní onemocnění. 

Diabetes mellitus 2. typu vzniká hlavně proto, že jeho tělo neumí 
na inzulín dobře reagovat, ztrácí k němu vnímavost. Beta buňky vyrábí 
inzulínu dost. Vzniká často po 40. roce věku a vedle vrozené náchylnosti 
podporují jeho vznik nadváha, nedostatek pohybu a duševní stresy. Tento 
typ cukrovky v naší populaci převládá. Jednou z hlavních příčin závažné 
necitlivosti tkání vůči inzulínu je nadváha, proto je základním léčebným 
opatřením u diabetiků 2. typu redukce hmotnosti a správná diabetická di-
eta. Dále léčba tabletami, které umějí posílit vlastní tvorbu inzulínu nebo 
zvýšit vnímavost buněk vůči inzulínu. Část diabetiků 2. typu vyžaduje 
podávání inzulínu. Začátek diabetu 2. typu je na rozdíl od diabetu 1. typu 
často nenápadný a někdy se zjistí až při rozvoji diabetických komplikací, 
např. selhání ledvin, poruchách zraku nebo vředech na nohou. 

Zatímco diabetes 1. typu se projevuje obvykle náhle a jeho přízna-
ky nelze přehlédnout, může se diabetes 2. typu zjistit náhodou a porucha 
dlouho nemusí činit obtíže. 

Příznaky diabetu 2. typu mohou být i velká únavnost, opakova-
né infekce, zejména plísňové, doprovázené svěděním, špatné hojení ran 
apod. 

Mezi osoby ohrožené diabetem 2. typu, u nichž by měla být vyšet-
řena glykémie, patří lidé starší než 45 let. Lidé, kteří mají alespoň jeden z 
následujících rizikových faktorů:obezitu, diabetes mezi blízkými příbuz-
nými, vysoký krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků, časté opakované 
infekce, vyšší hladinu krevního cukru v minulosti, např. v době těhoten-
ství nebo při nějakém onemocnění, u lidí s nevysvětlitelnou únavností. 
Riziko diabetu je vyšší i u žen, jejichž dítě mělo porodní váhu nad 4 kg. 
U všech těchto osob se doporučuju vyšetření glykémie alespoň jednou 
ročně. 

Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, která má ve světě 
za následek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu. Počet diabetiků 
ve světě neustále roste a na základě dlouhodobého pozorování nárůstu 
výskytu tohoto onemocnění se předpokládá, že ve světě bude v roce 2025 
postihovat až 380 milionů lidí. 

DM se vyznačuje nejen rizikem vývoje mikrovaskulárních kom-
plikací (postižení drobných cév oka, postižení drobných cév ledvin, po-

stižení cév vyživujících nervy), ale představuje vysoké riziko makrovas-
kulárních komplikací (ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt, cévní 
mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin). 

Pro osud nemocného je velmi důležitý právě způsob léčby na za-
čátku onemocnění, ihned po jeho diagnóze. Proto se do rukou diabetolo-
ga musí dostat zejména pacient s diagnostikovaným diabetem, jehož další 
osud je nejvíce závislý na počáteční strategii léčby. 

MUDr. Petra Motílová
www.ajem.cz

Starci na chmelu
O svatováclavském víkendu 2014 odehráli kníničtí ochotníci 

představení nejstaršího a jednoho z nejslavnějších českých filmových mu-
zikálů, který shodou okolností oslavil půlstoletí od doby svého vzniku. 
Porodní bolesti hry trvaly tentokrát déle, než se předpokládalo, avšak vý-
sledek stál opět za to. Protože šlo o asistovanou reprodukci, rodičů bylo v 
případě tohoto potomka více. Laskavou, trpělivou i kriticky spravedlivou 
maminkou byla Zuzana Králíková, která se ujala režie i hudebního nastu-
dování muzikálových šlágrů. Tatínci byli dva - Tomáš Borek jako vedoucí 
doprovodné kapely, bez níž by to tedy opravdu nešlo, a nepostradatelný 
Jiří Hanák, který bravurně zvládl scénografii představení, jež od nápadu 
dovedl vlastníma rukama k realitě. Pod vedením velmi dobře připravené 
režisérky tak vzniklo hudebně i scénicky velmi náročné představení. Vý-
borně bylo využito prostorových možností sokolovny, takže se hrálo na i 
pod jevištěm, na stylizované půdě, která pod sebou skrývala výborné mu-
zikanty (T. Borka, M. Pleskačovou, J. Rašovského a V. Svídu), dokonce i 
v oknech loutkového sálu. Velkou zásluhu na celkovém výsledku předsta-
vení měli zvukař T. Večeřa a osvětlovač P. Hanák. Trojici ústředních hr-
dinů tvořili představení od představení lepší Tereza Hanáková, která jako 
by z oka vypadla filmové Hance, v roli Filipa Ondřej Lidmila, přesvědčivý 
svým nesocialistickým individualismem a téměř pucholtovskou dikcí, a 
typově přesný kariérista Jana Lidmily v roli Honzy. Třídní profesorku si s 
chutí zahrála Z. Králíková. J. Hanák ve svém předsedovi osvědčil svoji je-
vištní přirozenost a komediální talent, v roli jeho ženy mu výborně sekun-
dovala Veronika Večeřová. Představením v ústředním hudebním motivu 
provázela ostřílená dvojice Honzových nohsledů Martin Kšica a Marek 
Cibulka. V nejznámějších hitech muzikálu diváky pobavily a někdy i ro-
zezpívaly roztomilé středoškolačky V. Krčmová, J. Hledíková, J. Helano-
vá, A. Kosíková, M. Srncová a E. Špačková. Na choreografii jednotlivých 
tanečních výstupů se podílela L. Kokotková Buryanová. V epizodních 
rolích se představili Z. Večeřová a I. Kahleová, Z. a L. Špačkovi. 

Máme radost, že i tentokrát si diváci našli čas na toto poslední 
knínické divadelní dítě. Pro starší generaci mohlo být vzpomínkou na 
filmovou verzi muzikálu, nadčasové melodie i dobu chmelových brigád, 
úderníků a drdolů. A většina (alespoň podle reakce publika) ocenila nad-
šení ochotníků a jejich herecké i pěvecké výkony. Tak či onak kníničtí di-
vadelníci opět potvrdili svůj dosavadní standard. 

Lenka Špačková/Ivoš Hledík

kultura z regionu
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listopad 2014
Sobota 1. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim

 Mix Party Rotone 
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink vodka Amundsen 25 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 
664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 6. listopadu 17:00,  Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Žákovský hudební večírek

Pořádá ZUŠ. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Mix&Oldies Party DJ Flash 

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

Sobota 8. listopadu v 19:30, Kulturní dům Kuřim
Báječný bál 

Občanské sdružení K dur srdečně zve na Báječný bál, poslední před rekonstrukcí Kulturního domu v Kuřimi. 
Pořádá, zpívá a baví pěvecký sbor K dur, k tanci zahrají 4Sýkorky. Vstupné 150 Kč, více informací na www.k-dur.cz 
nebo info@k-dur.cz

Sobota 8. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Oldies Party DJ Flash

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

Neděle 9. listopadu 17:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Snow �lm fest - filmový festival

Tradiční podzimní festival těch nejlepších �lmů se zimní tématikou opět zahrnuje �lmy, které byly v předchozím roce 
oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vybrané �lmy jistě zaujmou každého milovníka sněhu, ledu a zim-
ních sportů obecně. Čekají vás �lmy: Arslanbob - příběh Kyrgyzské zimy, High Tension, Huevo, Icefall, Polárník, Super-
vention, Vaya a la Cumbre, Z A do K a zase zpátky, Zimní plavci na Špicberkách. Více na www.clubescape.cz. Vstupné 
studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč. 

Pondělí  10. listopadu 18:00, Městská knihovna
Protiletecká ochrana v Kuřimi (tunely, úkryty)

Beseda s Ing. Václavem Tomanem, který se již dlouhá léta zabývá problémem umístění a stavu kuřimských protiletec-
kých úkrytů. Vstup volný.

Úterý  11. listopadu 9:30, Městská knihovna
Čínské bylinky v naší zahrádce

Již 4. přednáška cyklu Virtuální univerzita 3 věku. Přednášky se  věnují jednotlivým léčivým rostlinám. Jedná se např. o 
ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý, lékořice uralská se považuje za čínský „národní 
poklad“ - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny.
Další termíny: 25. listopadu, 9. prosince.

Úterý 11. listopadu 19:30, Kulturní dům
Spirituál kvintet

Koncert naší nejdéle působící folkové skupiny a tak trochu loučení s Jiřím Tichotou jako řádným členem souboru. 
Vstupné 220 a 170 Kč, předprodej už probíhá.

Středa 12. listopadu 19:30, chrám sv. Maří Mgdalény
Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany), Lomnický sbor disharmonických amatérů a hosté. Koncert SPH Kuřim. Zbylé vstupenky 
na místě za 100 Kč.

Čtvrtek 13. listopadu 19:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Dvanáct - filmový klub

Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který 
údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný televizní producent, člo-
věk, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost současného 
Ruska. Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční �lm, na Zlatého lva na Mezinárodním �lmovém festivalu v 
Benátkách a byl součástí Mezinárodního �lmového festivalu v Karlových Varech. Režisér Nikita Michalkov patří mezi 
špičky ve svém oboru a jeho dalšími �lmy jsou např. Lazebník sibiřský nebo Unaveni sluncem. Rusko, Drama, 2007, 159 
min. Režie: Nikita Michalkov. ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Oldies&Mix Party DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád ak-
tuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. listopadu 10:00 - 17:00, náměstí 1. května
Kuřimský svátek vína

Tradiční akce s koštem a prodejem vína, domácí zabíjačkou a dalšími specialitami, cimbálovou muzikou a dalšími účin-
kujícími. Pořádá město Kuřim. Sledujte samostatné plakáty.

Sobota 15. listopadu 21:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Terako(ko)tova armáda - live koncert

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bitýšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čín-
ského punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobitého charakte-
ru. THERÁKOKOTAI (sanskrt; čínsky �éraí-ko-ko-thají, zkr. Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl čín-
ský mnich, který se podobně jako Buddha vzdal přepychového světského života a nastoupil na dráhu prvního čínského 
punkera šířícího svoje punkové učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Vstup 49 Kč.

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.

Středa 19. listopadu 8:30 a 10:00, Velký sál KD
Dlouhý, široký a bystrozraký.

Pohádka v podání divadla Koráb, Brno. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožní-
me vstup za 30 Kč.

Středa 19. listopadu 17:00,  Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Koncert pro Vážku - 14. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s Diakonií Brno. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu kontaktního místa Čes-
ké alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE - střediska v Brně, která pomáhá lidem nemocným Alzheimerovou 
chorobou a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Pátek 21. listopadu 18:00, Městská knihovna
Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška

Na počátku 20. století byly nedaleko Bítýšky objeveny doly s kaolinem a jejich majitel podal návrh na zbudování želez-
niční tratě. Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška se začala stavět 15. července 1910 a byla necelých 10 km dlouhá.  
Beseda pana Protivínského přinese také fotogra�e dosud nezveřejněných materiálů. Vstup volný.

Pátek 21. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Drum&bass Break trip Mania, Dekor, Fil White

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na 
první pohled něžná kráska Vám od začátku doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brněnský sekáč, 
nenechá jedno tričko suché * Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. Semtex Cool + vodka 
Amundsen za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex Cool + 
vodka Amundsen za 45 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 24. listopadu 18:00, městská knihovna
Ázerbajdžán

O�ciální název státu je Ázerbájdžánská republika a má necelých 10 milionů obyvatel. Hlavní město Baku s 2 miliony oby-
vatel, prožívá prudký rozvoj. Ázerbájdžán je země s velkým, zatím nevyvinutým turistickým potenciálem. Vstup volný.

Středa 26. listopadu 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování – dospělí

Vánoční  korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné 
korálky nebo  náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému 
rokajlu? Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz   nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Čtvrtek  27. listopadu 16:00, Městská knihovna
Kurz korálkování - juniorky

Vánoční  korálkování pro děvčata od 9 do 15 let.  Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dis-
pozici budou dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků.  Přednost mohou dát velkým 
dřevěným květům nebo drobnému rokajlu.  Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se 
přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz  nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Čtvrtek 27. listopadu 19:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Kuře na švestkách - filmový klub

Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), nejslavnější houslový 
virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, 
nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy 
a sní a představuje si budoucnost. Drama / Komedie / Rodinný, Francie / Německo / Belgie, 2011, 93 min. Vstup 
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 28. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Techno Wars Dazy & Nee‘o, Wolf, Naker

Od Dazyho, se dočkáme pravděpodobně svižnějšího techna s tribalem. Nee`o zastává melodické a a veselé techno. 
Naker předvede jak se hraje v Panda´s crew. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč.  A do Wolfa to většinou 
bývá pořádně tvrdej nášup nakonec. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. listopadu 15:00-17:00, sokolovna Kuřim
Mikulášské odpoledne pro děti s T. O. Llano Estacado

Hrátky Mikuláš, čerti, překvapení a nadílka. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 20 Kč. Pořádají kamarádi z T. O. Llano Estacado 
spolu se Sokolem Kuřim.

Sobota 29. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč. Večer 
se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům
Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v 
předprodeji po 150 Kč.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací dětí DDM

Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Cho-
choláčové. Vstu volný.

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

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete.  Sestavte team spolu se svými známými 
a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 8 členů. V úterý v 19:00 přijďte do Clubu Escape 
a můžeme začít hrát.  Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si 
budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za 
tyto je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Místo obyčejného sezení u 
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého 
člena týmu je 30 korun. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: po. 3. 11. Trojan (boty), pá. 21. 11. Rucek (síš. zboží), po. 24. 11.  fa Kincl. Za 
odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý..
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listopad 2014
Sobota 1. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim

 Mix Party Rotone 
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink vodka Amundsen 25 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 
664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 6. listopadu 17:00,  Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Žákovský hudební večírek

Pořádá ZUŠ. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Mix&Oldies Party DJ Flash 

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

Sobota 8. listopadu v 19:30, Kulturní dům Kuřim
Báječný bál 

Občanské sdružení K dur srdečně zve na Báječný bál, poslední před rekonstrukcí Kulturního domu v Kuřimi. 
Pořádá, zpívá a baví pěvecký sbor K dur, k tanci zahrají 4Sýkorky. Vstupné 150 Kč, více informací na www.k-dur.cz 
nebo info@k-dur.cz

Sobota 8. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Oldies Party DJ Flash

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

Neděle 9. listopadu 17:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Snow �lm fest - filmový festival

Tradiční podzimní festival těch nejlepších �lmů se zimní tématikou opět zahrnuje �lmy, které byly v předchozím roce 
oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vybrané �lmy jistě zaujmou každého milovníka sněhu, ledu a zim-
ních sportů obecně. Čekají vás �lmy: Arslanbob - příběh Kyrgyzské zimy, High Tension, Huevo, Icefall, Polárník, Super-
vention, Vaya a la Cumbre, Z A do K a zase zpátky, Zimní plavci na Špicberkách. Více na www.clubescape.cz. Vstupné 
studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč. 

Pondělí  10. listopadu 18:00, Městská knihovna
Protiletecká ochrana v Kuřimi (tunely, úkryty)

Beseda s Ing. Václavem Tomanem, který se již dlouhá léta zabývá problémem umístění a stavu kuřimských protiletec-
kých úkrytů. Vstup volný.

Úterý  11. listopadu 9:30, Městská knihovna
Čínské bylinky v naší zahrádce

Již 4. přednáška cyklu Virtuální univerzita 3 věku. Přednášky se  věnují jednotlivým léčivým rostlinám. Jedná se např. o 
ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý, lékořice uralská se považuje za čínský „národní 
poklad“ - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny.
Další termíny: 25. listopadu, 9. prosince.

Úterý 11. listopadu 19:30, Kulturní dům
Spirituál kvintet

Koncert naší nejdéle působící folkové skupiny a tak trochu loučení s Jiřím Tichotou jako řádným členem souboru. 
Vstupné 220 a 170 Kč, předprodej už probíhá.

Středa 12. listopadu 19:30, chrám sv. Maří Mgdalény
Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany), Lomnický sbor disharmonických amatérů a hosté. Koncert SPH Kuřim. Zbylé vstupenky 
na místě za 100 Kč.

Čtvrtek 13. listopadu 19:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Dvanáct - filmový klub

Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který 
údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný televizní producent, člo-
věk, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost současného 
Ruska. Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční �lm, na Zlatého lva na Mezinárodním �lmovém festivalu v 
Benátkách a byl součástí Mezinárodního �lmového festivalu v Karlových Varech. Režisér Nikita Michalkov patří mezi 
špičky ve svém oboru a jeho dalšími �lmy jsou např. Lazebník sibiřský nebo Unaveni sluncem. Rusko, Drama, 2007, 159 
min. Režie: Nikita Michalkov. ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Oldies&Mix Party DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád ak-
tuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. listopadu 10:00 - 17:00, náměstí 1. května
Kuřimský svátek vína

Tradiční akce s koštem a prodejem vína, domácí zabíjačkou a dalšími specialitami, cimbálovou muzikou a dalšími účin-
kujícími. Pořádá město Kuřim. Sledujte samostatné plakáty.

Sobota 15. listopadu 21:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Terako(ko)tova armáda - live koncert

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bitýšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čín-
ského punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na punk rockovou řež osobitého charakte-
ru. THERÁKOKOTAI (sanskrt; čínsky �éraí-ko-ko-thají, zkr. Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl čín-
ský mnich, který se podobně jako Buddha vzdal přepychového světského života a nastoupil na dráhu prvního čínského 
punkera šířícího svoje punkové učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Vstup 49 Kč.

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.

Středa 19. listopadu 8:30 a 10:00, Velký sál KD
Dlouhý, široký a bystrozraký.

Pohádka v podání divadla Koráb, Brno. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožní-
me vstup za 30 Kč.

Středa 19. listopadu 17:00,  Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Koncert pro Vážku - 14. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s Diakonií Brno. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu kontaktního místa Čes-
ké alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE - střediska v Brně, která pomáhá lidem nemocným Alzheimerovou 
chorobou a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Pátek 21. listopadu 18:00, Městská knihovna
Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška

Na počátku 20. století byly nedaleko Bítýšky objeveny doly s kaolinem a jejich majitel podal návrh na zbudování želez-
niční tratě. Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška se začala stavět 15. července 1910 a byla necelých 10 km dlouhá.  
Beseda pana Protivínského přinese také fotogra�e dosud nezveřejněných materiálů. Vstup volný.

Pátek 21. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Drum&bass Break trip Mania, Dekor, Fil White

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na 
první pohled něžná kráska Vám od začátku doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brněnský sekáč, 
nenechá jedno tričko suché * Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. Semtex Cool + vodka 
Amundsen za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex Cool + 
vodka Amundsen za 45 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 24. listopadu 18:00, městská knihovna
Ázerbajdžán

O�ciální název státu je Ázerbájdžánská republika a má necelých 10 milionů obyvatel. Hlavní město Baku s 2 miliony oby-
vatel, prožívá prudký rozvoj. Ázerbájdžán je země s velkým, zatím nevyvinutým turistickým potenciálem. Vstup volný.

Středa 26. listopadu 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování – dospělí

Vánoční  korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné 
korálky nebo  náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému 
rokajlu? Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz   nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Čtvrtek  27. listopadu 16:00, Městská knihovna
Kurz korálkování - juniorky

Vánoční  korálkování pro děvčata od 9 do 15 let.  Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dis-
pozici budou dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků.  Přednost mohou dát velkým 
dřevěným květům nebo drobnému rokajlu.  Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se 
přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz  nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Čtvrtek 27. listopadu 19:00, Club  Escape, zámek Kuřim
Kuře na švestkách - filmový klub

Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), nejslavnější houslový 
virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, 
nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy 
a sní a představuje si budoucnost. Drama / Komedie / Rodinný, Francie / Německo / Belgie, 2011, 93 min. Vstup 
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 28. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Techno Wars Dazy & Nee‘o, Wolf, Naker

Od Dazyho, se dočkáme pravděpodobně svižnějšího techna s tribalem. Nee`o zastává melodické a a veselé techno. 
Naker předvede jak se hraje v Panda´s crew. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč.  A do Wolfa to většinou 
bývá pořádně tvrdej nášup nakonec. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. listopadu 15:00-17:00, sokolovna Kuřim
Mikulášské odpoledne pro děti s T. O. Llano Estacado

Hrátky Mikuláš, čerti, překvapení a nadílka. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 20 Kč. Pořádají kamarádi z T. O. Llano Estacado 
spolu se Sokolem Kuřim.

Sobota 29. listopadu, Club  Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč. Večer 
se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům
Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v 
předprodeji po 150 Kč.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací dětí DDM

Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Cho-
choláčové. Vstu volný.

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

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete.  Sestavte team spolu se svými známými 
a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 8 členů. V úterý v 19:00 přijďte do Clubu Escape 
a můžeme začít hrát.  Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si 
budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za 
tyto je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Místo obyčejného sezení u 
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého 
člena týmu je 30 korun. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: po. 3. 11. Trojan (boty), pá. 21. 11. Rucek (síš. zboží), po. 24. 11.  fa Kincl. Za 
odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý..
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volný čas

placená inzerce

Život se zvířaty

Příčiny nechutenství u psů
Existuje mnoho příčin, kdy může mít pes 

sníženou chuť k jídlu nebo nedostatek chuti k jídlu. 
Veterináři, kteří hodnotí psy s poklesem chu-

ti k jídlu, zařadili tento příznak pod pojem „anore-
xie“. Anorexie je termín používaný k popisu situace, 
kdy zvíře ztratí chuť k jídlu a nechce jíst, nebo není 
schopno jíst. 

Snížení nebo ztráta chuti k jídlu bývá často první známkou nemo-
ci. Může se jednat o nemoci trávicí soustavy (jícen, žaludek, střeva, játra, 
slinivka břišní), ledvin, krve, očí, úst, nosu a krku, kůže, mozku a mnoha 
dalších orgánů v těle, které mohou způsobit ztrátu chuti k jídlu. Psi také 
přestávají jíst z důvodu bolesti jakékoli příčiny. 

Některá zvířata občas odmítají potravu z důvodů, které jsou mno-
hem méně závažné, jako je odpor pro nové potraviny, změny chování 
(nový domov, nové zvíře nebo nová osoba v domácnosti, atd.), Jednou z 
velmi častých příčin bývá také stres. 

Bez ohledu na příčinu, ztráta chuti k jídlu může mít vážný dopad 
na zdraví zvířete, pokud  trvá 24 hodin a více. Velmi mladá zvířata (méně 
než 6 měsíců), jsou zvláště náchylná k problémům, které jsou spojené se 
ztrátou chuti k jídlu. 

Diagnostika: 
•	 Klinické	vyšetření	včetně	vyšetření	dutiny	ústní	(kontrola	dásní	a	

zubů), poslech (poslech stetoskopem), prohmatání břicha (se za-
měřením na velikost a tvar orgánů v břiše)

•	 Kompletní	vyšetření	krve	(biochemické	+	hematologické)	a	ana-
lýza moči, pro screening u některých onemocnění vnitřních orgá-
nů 

•	 RTG	hrudníku	a	břicha	
•	 Vyšetření	 trusu	(mikroskopické	hodnocení	stolice	pro	vyloučení	

parazitů) 

Terapie
Léčebné procedury jsou dvojího druhu: „specifické“ a „podpůr-

né“. 
„Specifické“ léčby jsou ty, které se zabývají základní příčinou. To 

znamená, že buď zpomalují nebo odstraňují problém, který způsobil 
ztrátu chuti k jídlu. Zahrnují antibiotickou léčbu při závažné bakteriál-
ní infekci, chirurgické odstranění cizího předmětu, který může blokovat 
střevní průchodnost, léčení zubních onemocnění, které mohou způsobo-
vat bolest při kousání, antiparazitární léčbu, a tak dále. 

„Podpůrná“ léčba zahrnuje podávání tekutiny formou intravenóz-
ních nebo podkožních infuzí,  nabízení chutných krmiv a pamlsků, po-
užití léků podporujících chuť k jídlu. Jestliže zvíře není ochotno nebo 
schopno jíst, může být krmení podpořeno určitými technikami, jako je 
zahřívání jídla, přimíchání vařených složek potravy, podávání injekční 
stříkačkou, nebo lžičkou. 

Prognóza závisí na základní příčině ztráty chuti k jídlu a reakci psa 
na léčbu.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

www.vet-kurim.wz.cz
Zdroj: www.petplace.com

Pozvánka na listopadové 
akce ZUŠ Kuřim

Čtvrtek 6. listopadu 

Podzimní večírek žáků hudebního oboru
Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

Středa 19. listopadu 

Benefiční koncert pro Vážku – 14. ročník
ve spolupráci s brněnskou Diakonií, 
výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou
Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin
Srdečně zve ředitelství ZUŠ Kuřim  

  

Blahopřání
Ředitelství Základní umělecké školy srdečně blahopřeje všem ze 

ZUŠ Kuřim, kteří byli oceněni v letošním roce Městem Kuřim v anketě 
KuKuČ (Kuřimské Kulturní Činy): 

v kategorii Talent roku klavírista PATRIK ŠUDÁK
v kategorii Umělecký výkon JAZZOVÝ ORCHESTR ARITMIC 

BAND a jeho vedoucí MgA. JOSEF KOLÁŘ
v kategorii Umělecký výkon skupina MOTÝLÍ )D( EFEKT
v kategorii Propagace kultury Mgr. MARTINA MAGNI za sbor-

ník Cream of Cream
Další blahopřání patří skupině Motýlí )d( efekt a jejímu vedou-

cím Mgr. Antonínu Jarůškovi, kteří se ve dnech 12. a 13. září zúčastnili 
celostátního finále soutěžního festivalu ZUŠkapel v Třebechovicích pod 
Orebem a tuto soutěž vyhráli!!

Blahopřejeme!
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glosy jiřího brabce

Povolební glosy
Volby k soudu

V této Zlobici přinášíme výsledky voleb do zastupitelstva našeho 
města. Měli bychom ovšem poznamenat, že kuřimský právník Mgr. Ma-
rek Čech tyto výsledky napadl, takže dokud soud jeho podání neprojed-
ná, nemůže se konat ustavující schůze zastupitelstva. Mezi uzávěrkou a 
termínem dodání Zlobice do tiskárny soud už jedno jeho podání zamítl. 
Myslím si, že zamítne i druhé. Přesto se k nim příště vrátíme. Jen mi při-
jde, že se nějak rádi soudíme.

Kampaň
Myslím, že předvolební kampaň byla celkem korektní. Na ODS 

nejvíce útočil její zhrzený bývalý člen Jiří Berka, ale pochopitelně pro 
ODS bylo horší, že jim hlas odčerpávali další zhrzení z uskupení „společ-
ně“. Jaká je jeho ideová podstata, když v první čtyřce je bývalý starosta za 
ODS, bývalý místostarosta za ČSSD a bývalý radní za KDU-ČSL, těžko 
definovat. Jinak jsem měl pocit, že strany na sebe příliš neútočily.

Přesto mám jeden problém. Kulturní výbor, jehož jsem členem, 
přiklepl házenkářům městský grant na Handecfest. Na akci ale byla pro-
pagována volební strana Sdružení pro Kuřim, jejímž lídrem je předseda 
SK Kuřim. Celé to sice bylo právně v pořádku, SPK bylo sponzorem akce, 
mělo tedy právo mít zde svůj banner, ale upřímně řečeno, kdyby v žádosti 
házenkáři uvedli, že na akci budou propagovat volební stranu, asi by tako-
vou dotaci nedostali. Podobně dílem spokojení poslali do Zlobice k otiš-
tění zdarma pozvánku na drakiádu jako na společenskou akci. Jak jsem 
se dozvěděl, pan Holman z téhož volebního sdružení SPK tam agitoval 
k volbám. Kdyby šlo o politickou akci, tak by jim Zlobice jistě zdarma 
pozvánku nevytiskla. No, příští rok žádné volby nejsou, tak pravidla vy-
chytáme.

Konec Žvanila
Pan František Merta kandidoval na čele kandidátky volební strany 

Pro sport a zdraví. Pan Merta provozuje svou webovou stránku, kde už 
několik let dokola uráží několik kuřimských politiků, nejraději Holmana, 
Sukalovského a mne. Všichni tři jsme soudní lidé a víme, že občan, který 
není politikem, má právo všechny lokální politiky pomlouvat za politic-
kou činnost (tedy ne o nich tvrdit, že jsou pederasti nebo vrazi). Tento 
druh bližních se nazývá hospodští žvanilové. Politik na ně pokud možno 
nereaguje, dokud jejich urážky nepřekročí poměrně vysokou mez tole-
rance. Ale stane-li se z takového žvanila také politik, tím, že kandiduje 
na čele kandidátky do zastupitelstva, tolerance končí. Pokud pan Merta 
tvrdí, že pan Sukalovský schválně porušoval volební zákon (byť je to kon-
strukce obskurní a komičtější než všechny Mertovy chlupaté vtipy), musí 
počítat s tím, že se bude muset zpovídat z toho, co říká.

Rozhádaní
Myslím, že jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou voliči po 

svých politicích chtějí, je, aby jejich politická strana fungovala jako ce-
lek. Někdy to pravda vede k tragedii, jako když pan Koláček preventivně 
z voleb odstranil všechny, kdo by ho mohli kritizovat, takže ČSSD najed-
nou neměla na kom stavět. Ale přišlo mi zřetelné, že nejlépe se umístivší 
strany (KOL, SPK, spol, KSČM a KDU-ČSL) neměly žádné materiály, 
kde by se pokoušel o solo kampaň někdo z druhého či třetího či ještě dal-
ších míst kandidátky. A s výjimkou SPK v nich nejvíc hlasů dostal lídr. To 
TOP 09 mělo Noďovou, ANO 2011 Kadlecovou s Májskou a Melchera s 
mičudou a myslím, že i v ČSSD to pnulo. V ODS sice Vodka přespurtoval 
Štarhu, ale mám pocit, že to bylo spontánní reagování voličů, že si prostě 
přáli jiného lídra. Ovšem druhé místo Štarha není špatné.

Koalice
Myslím, že hned po sečtení výsledků bylo jasné, že koalici vytvoří 

KOL a SPK. Zdá se, že do party ještě vezmou ANO. Upřímně moje vzta-
hy s Davidem Holmanem z SPK jsou komplikované, takže se domlouvá-
me na tom, že se pohádáme vždycky ještě před zastupitelstvem a tam už 
na sebe budeme jen sípat.  No uvidíme.

Nováčci a matadoři
Bude-li vytvořena koalice, o které píši výše, bude to zajímavé slo-

žení. Opozici bude tvořit šest zastupitelů, kteří už jsou v zastupitelstvu 
dlouho. Benjamínek mezi nimi je paní Macková (KDU-ČSL), bývalá 
místostarosta, ale jsou zde i nejdéle působící zastupitelé Poledňák, Zejda, 
Herman a doplňují je Kotek a Hanák, kteří už také slouží hodně dlou-
ho. V koalici bude také šestice zkušených zastupitelů (Sukalovský, Bra-
bec, Ambrož, Holman, Peřina a vracející se Matějíčková) a pět nováčků 
(Krejčí, Burkart, Jarůšková, Ondrášek, Vlček). Nakonec třetia nováčků 
je docela velký posun.

Zvláštní spravedlnost
Když se ukázalo, že o jediného hlasujícího ČSSD neprošla do za-

stupitelstva, bylo jasné, že kdyby JFK nechal na kandidátce byť jedinou 
opravdovou osobnost, zkušenou a všeobecně známou, tak tam ČSSD 
byla. Když jsem zjistil, že díky neúspěchu ČSSD se do zastupitelstva jako 
sedmnáctá dostala bývalá místostarosta za ČSSD Alena Matějíčková, měl 
jsem pocit, že to je zvláštní druh spravedlnosti.

Důvody k pokoře
Platily před čtyřmi roky a platí i letos. Jako jeden ze zastupitelů si je 

uvědomuji a formuluji takto:
Víc než polovině lidí jsme nestáli za to, aby vůbec šli volit. Už proto 

nikdo z nás nemůže říkat, že za ním věštšina občanů stojí.
Nikdo z nás nedostal hlas od alespoň poloviny těch, kdo k volbám 

přišli. Takže většina nás tam prostě nechce. (I když Drago Sukalovský byl 
alespoň nad 40%)

Nikdo z nás nezískal tolik hlasů, aby mu stačily k postupu do zastu-
pitelstva. Každého z nás tam dostaly i hlasy kolegů z kandidátky.

Ale nikdo z nás nezná všechny, kdo ho volili. Víme tedy, že v Kuři-
mi žijí lidé, které neznáme, ale kteří nám věří, a že je nesmíme zklamat a 
musíme dělat co nejlépe a pokusit se prosadit co nejvíce z toho, co jsme 
měli ve volebním programu.

Jiří Brabec

pozvánka

Spirituál kvintet, úterý 11. listopadu 19:30
Jeden z posledních koncertů s Jiřím Tichotou jako řádným členem sou-

boru. Nenechte si ujít.



ročník 21, číslo 11 / listopad    ZLOBICE   25

placená inzerce

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

Vyměním	 byt	 3+1	 OV	 za	
2+1	OV	v	horní	části	Kuřimi.	Tel.:	
603 163 931

Chtěla bych koupit menší byt 
do 50 m2 v Kuřimi, v dobrém stavu, 
ne Wolkerova. Zaplatím v hotovosti. 
Tel.: 607 792 311

Koupím jakýkoli byt v Ku-
řimi. Platba hotově. Tel.: 776 761 
281

Koupíme 1-2 pokojový byt v 
Kuřimi. Bez RK. Tel.: 606 086 576

Koupíme 2-3 pokojový byt 
v Hrušovanech u Brna. Bez RK. 
Tel.: 604 557 303

Mladý pár s dítětem hledá 
podnájem v Kuřimi - 2kk do 10 000 
Kč. Spěchá. Tel.: 733 539 158

Hledám dlouhodobý pod-
nájem	u	 starší	 paní	 za	 3000	Kč	+	
popřípadě pomoc v domácnosti. 
Jsem 50ti letá, pracující, bezpro-
blémová žena. Jen v Kuřimi. Dě-
kuji za nabídky. Spěchá! Tel.: 737 
051 809

Koupím stavební pozemek 
nebo rodinný domek (může být i 
před rekonstrukcí) v Kuřimi nebo 
okolí, v dobrém dosahu IDS. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 777 773 618

Prodám palivové dřevo. 
Tel.: 608 065 337

Prodám bílý keramický zelák 
s víkem 35l málo používaný. Tel.: 
739 353 807 (večer)

Koupím palivové dřevo, 
nabízím úklid lesa, pozemků. Tel.: 
776 578 209

Nabízím sečení křovinoře-
zem, mulčovačem, cena od 0,8 Kč/
m2. Tel.: 608 065 337

Prodám střešní box Thule 
Ocean 500. Box je plně funkční bez 
vady s veškerým příslušenstvím. 
Rozměry (vnější): 226x55x38 
cm, hmotnost: 12 kg, objem: 310 
l, otevírání: jednostranné, max. 
zátěž: 50 kg. Vyzvednutí prosím 
osobně. Cena 3 300 Kč. Tel.: 777 
700 883

občanská inzerce - zdarma

Prodám dřevěné brikety, cena 
dohodou. Tel: 608 065 337

Daruji za odvoz starší náby-
tek typu UNIVERSAL. Tel.: 774 
060 269

Hledám veškeré vybave-
ní do domácnosti za odvoz nebo 
symb. cenu. Kuřim. Tel.: 605 335 
943

Nabízím levně dětskou dře-
věnou postýlku. Rozměr 50 x 90 cm. 
Tel.: 733 703 283

Prodám nepoužitou žehlič-
ku zn. ETA. Tel.: 733 703 283

Prodám zvěřinu, již v ku-
chyňské úpravě. Tel.: 608 065 337

Muž hledá jakoukoli práci v 
Kuřimi a okolí. Tel.: 728 315 567

Hledám úklid v Kuřimi. Tel.: 
605 335 943

Doučuji VŠ matematiku. 
Pište SMS. Tel.: 722 904 021

Prodám nevyloupané ořechy 
60,-Kč/1kg. Tel.: 739 593 437

Koupím malý domeček v 
Kuřimi, s malou zahrádkou, dvo-
rečkem, kam celý den svítí slunce. 
Ivana Zejdová, 723 156 969.

Pronajmu garáž za 800,- v 
lomě. Tel.: 733 315 507

Prodám garáž v lomě. Cena 
115 000,-   Tel.: 733 315 507

Prodám šedé válenky velikost 
38. Vysoké 30cm za 150,-Kč. Tel.: 
739 593 437

Pronajmu garáž U vlečky s 
elektřinou (nejlépe dlouhodobě). 
Tel.: 732 607 052.

Placená inzerce
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Usnesení
z 33. schůze Rady města Kuřimi 

konané 24. 09. 2014
476/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 17. 9. 2014. Termín plnění: 24. 9. 2014 (KÚ)
477/2014 Rada města schvaluje jednorázovou slevu z nájemného ve výši 

5.240 Kč nájemci nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi, panu Ing. Kasimu Al-Durymu, bytem [osobní údaj 
odstraněn] Kuřim, IČ 49487477, z důvodu výměny výloh v pro-
dejně obuvi. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

478/2014 Rada města bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu 
družstevního podílu“ mezi panem Miroslavem Foretem, trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn] 637 00 Brno a paní Janou Sattlero-
vou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim a schva-
luje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1535/8 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 
664 34 Kuřim, IČ 26277212 - paní Janě Sattlerové, trvale bytem 
[osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OMP)

479/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. pod-
zemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, na dobu 
určitou od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014 za nájemné ve výši 449,- Kč. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

480/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 
12 m2 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Ku-
řim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na 
dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014 za nájemné 40,- Kč/
m2/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

481/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. pod-
zemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Martinem 
Pospíšilem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, na dobu 
určitou od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014 za nájemné ve výši 449 Kč. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

482/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 
12 m2 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 
Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Ku-
řim na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014 za nájemné 
40,- Kč/m2/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupi-
ny. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

483/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Lenkou 
Kovářovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. 
Kuřim o výměře 144 m2 - zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ 
v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 30. 11. 2014 
(OMP)

484/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 89 m2 - zahrádka v lokalitě „za do-
mem Bezručova čtvrť 1101-1103“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/
rok manželům Vladimíru a Miluši Vaňkovým, oba trvale bytem 
[osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 

2014 (OMP)
485/2014 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 
31. 1. 2015. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

486/2014 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 31. 1. 2015. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

487/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2013/O/0148 s Pavlem Richterem, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 1. 
2015. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

488/2014 Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2014/
O/0009 s Janem Krichem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 
na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 1. 2015. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

489/2014 Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s Tomášem 
Plavcem, bytem [osobní údaj odstraněn], 602 00 Brno, jejímž 
předmětem prodej části nepotřebného zařízení restaurace v Kul-
turním domě Kuřim za celkovou kupní cenu 15.730 Kč včetně 
DPH s termínem odběru po 15. 12. 2014. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OMP)

490/2014 Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetku města Ku-
řim dle příloh. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

491/2014 Rada města schvaluje vnitřní směrnici Městského úřadu Ku-
řim č. S1/2014/RM k provádění inventarizace majetku a závazků 
města Kuřimi. Termín plnění: 24. 9. 2014 (OMP)

492/2014 Rada města schvaluje složení pracovních skupin pro přípravu 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle příloh se změnou. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (TAJ)

493/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
2014/O/0050 o umístění reklamy na silničním zábradlí v Kuřimi, 
se společností Ing. O. Štarha, se sídlem Tyršova 970/36, 664 34 
Kuřim, IČ 13381199, kterým se mění celková cena na 1.678 Kč. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

494/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na 
silničním zábradlí v Kuřimi, se společností Contimex, spol. s r.o. se 
sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČ 49454862. Reklamní 
tabule v počtu 1 ks v rozsahu 2 polí bude umístěna na ul. Tyršova 
u sokolovny na dobu od 25. 9. 2014 do 11. 10. 2014 za celkovou 
cenu 548,50 Kč. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

495/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na dodávku s názvem „Dodávka a montáž interiéru víceúče-
lového sálu Kotelna na ul. Popkova, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením 
objednávky na dodávku praktikáblů se společností TUCHLER 
jevištní a textilní technika, spol. s.r.o. se sídlem Újezd u Brna, Ko-
menského 427, PSČ 664 53, IČ 41604270, která předložila nej-
výhodnější nabídku ve výši 98.718 Kč bez DPH, tj. 119.448,78 
Kč vč. DPH a dále souhlasí s uzavřením objednávky na dodávku 
opon se společností Divadelní služby Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, 
Jižní Předměstí, Sukova 2604/26, PSČ 301 00, IČ 29122651, kte-
rá předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 99.990 Kč bez DPH, 
tj. 120.987,90 Kč vč. DPH a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo na dodávku truhlářských výrobků se společností Jaromír Ma-
reš, se sídlem Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, IČ 13074237 je-
hož nabídka po odpočtu praktikáblů činí 131.630 Kč bez DPH, tj. 
159.272,30 Kč vč. DPH. Na sedací nábytek projektant prověří jiný 
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cenově výhodnější typ židle. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)
496/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení významné 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společen-
ské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací doku-
mentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(OI)

497/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0042 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodej-
ně ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“, se společností 
STOFFBAU, s.r.o., se sídlem Troubsko, Jihlavská 712/2e, PSČ 664 
41, IČ 29194199, který spočívá v odpočtu méněprací a v přípočtu 
víceprací. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

498/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0050 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodej-
nách nám. Osvobození, Kuřim“ se společností K-OKNA GROUP 
s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, který spočívá 
v odpočtu méněprací. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

499/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0043 pro stavbu „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, 
Díly za Sv. Jánem“ se společností PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dě-
dina 447, Otnice 683 54, IČ 27713130, který spočívá v posunu 
termínu dokončení stavby. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

500/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0069 pro stavbu „Centrum denních služeb-úprava zá-
sobovací rampy“ se společností KOVO-MONTA, s.r.o., Zastávka 
u Brna, Sportovní 479, PSČ 664 84, IČ 60753129, který spočívá v 
přípočtu víceprací. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

501/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0045 „Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společ-
ností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 
Brno, IČ 27686680, který spočívá v odpočtu méněprací. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OI)

502/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0045 „Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společ-
ností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 
Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu víceprací. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (OI)

503/2014 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distri-
buční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099470 
mezi Městem Kuřim a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400. 
Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

504/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převo-
du majetku státu mezi Českou republikou - Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, IČ 
00551023, a městem Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Ku-
řim, IČ 00281964, jejímž předmětem je bezúplatný převod nepo-
třebného majetku v souhrnné účetní hodnotě 172.246 Kč. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (KÚ)

505/2014 Rada města souhlasí s vyčleněním malometrážního bytu č. 
947/21 v domě na ul. Wolkerova 947/21, Kuřim pro účely pod-
porovaného bydlení pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, 
výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po 
dosažení zletilosti nebo po dokončení studia. RM svěřuje podle § 
102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění rozhodování o uzavírání nájemních smluv, jejichž předmě-
tem bude nájem malometrážního bytu č. 947/21 umístěného ve 
II. nadzemním podlaží domu č. p. 947, který je součástí pozemku 
p. č. 1418/1 vše k. ú. Kuřim do kompetence Odboru sociálních 
věcí a prevence Městského úřadu Kuřim a pověřuje podpisem 
těchto smluv vedoucí Odboru sociálních věcí a prevence Městské-
ho úřadu Kuřim s účinností od 1. 10. 2014. Termín plnění: 24. 9. 
2014 (OSVP)

506/2014 Rada města stanovuje výši nájemného v bytu č. 947/21 umís-
těného ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 947/21, který je sou-
částí pozemku p. č. 1418/1 vše k. ú. Kuřim na 40,- Kč/m2/měs. 
Termín plnění: 24. 9. 2014 (OSVP)

507/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 15. 9. 2014 v bodě 5, schvaluje body 2, 3, 4 a neschvaluje 
bod 1. Termín plnění: 15. 10. 2014 (OI)

508/2014 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, dle zápisu. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OF)

509/2014 Rada města souhlasí s barevným řešením hasičské zbrojnice 
dle přílohy. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
z 34. schůze Rady města Kuřimi 

konané 30. 09. 2014 
510/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na 

silničním zábradlí v Kuřimi s Technickým muzeem v Brně, se síd-
lem Purkyňova 105, 612 00 Brno, IČ 00101435. Reklamní tabule 
v počtu 1 ks v rozsahu 3 ks polí bude umístěna na nám. 1. května na 
dobu od 15. 10. 2014 do 15. 11. 2014 za celkovou cenu 363,- Kč. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

511/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy 
na silničním zábradlí v Kuřimi, Janem Vlčkem, se sídlem Nová 
1278/18, 664 34 Kuřim, IČ 87026708. Reklamní tabule v počtu 
1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna na dobu od 3. 10. 2014 do 
11. 10. 2014 za celkovou cenu 145,20 Kč. Termín plnění: 30. 12. 
2014 (OI)

512/2014 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. 2014/D/0056 na akci „Stadion Kuřim - oprava sociálních 
zařízení“ se společností STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 
843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, který spočívá ve změně termí-
nu dokončení díla. Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

513/2014 Rada města souhlasí zahájení zadávacího řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci na akci „ZŠ Kuřim Jung-
mannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 
10. 2014 (OI)

514/2014 Rada města schvaluje zrušení usnesení RM č. 462/2014 ze 
dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská 
sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se 
sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 
27458822. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

515/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská 
sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se 
sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 
27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

516/2014 Rada města schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele za-
kázky „Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky 
I&HAS“ pod ev. číslem D-KÚ-2014-001, schvaluje výzvu k podá-
ní nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise dle přílohy. Termín plnění: 31. 10. 2014 (KÚ)

517/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy 
na silničním zábradlí v Kuřimi, se společností Ing. O. Štarha, se 
sídlem Tyršova 970/36, 664 34 Kuřim, IČ 13381199. Reklamní 
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tabule v počtu 5 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna od 3. 10. 2014 
do 11. 10. 2014 za celkovou cenu 726,- Kč. Termín plnění: 11. 10. 
2014 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
z 35. schůze Rady města Kuřimi 

konané 08. 10. 2014
518/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 1. 10. 2014. Termín plnění: 8. 10. 2014 (KÚ)
519/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Rena-

tou Mesárošovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu č. 1122/9 umístěného v I. pod-
zemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bez-
ručova čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2138/3 vše v obci 
a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 31. 10. 2015 (s možností pro-
longace)	za	nájemné	ve	výši	56,-	Kč/m2/měs.	+	zálohy	na	služby.	
Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

520/2014 Rada města souhlasí se zasklením balkonu v bytě č. 1260/57 
umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 
v ul. Nádražní v Kuřimi, které provedou na svůj náklad nájemci 
bytu manž. Miloš a Marie Jelínkovi, oba bytem [osobní údaj od-
straněn], Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

521/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií 
Jindřichovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 820/1 umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. p. 821, 822, 
823 v ul. nám Osvobození, postaveného na pozemku parc. č. 1836, 
vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 10. 2015 (s mož-
ností	prolongace)	za	nájemné	ve	výši	65,-	Kč/m2/měs.	+	zálohy	
na služby. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

522/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 3077 k. ú. Kuřim o výměře 201 m2 - zahrádka v lokalitě „ZŠ Ko-
menského“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Milanovi a 
Aleně Kiliánovým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

523/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
k akci „Oprava sochy sv. Jana“ na vícepráce zlacení ve výši 20.200 
Kč mezi městem Kuřim a akademickým sochařem a restaurátorem 
Mgr. Martinem Slovákem, [osobní údaj odstraněn] 698 01 Veselí 
nad Moravou. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

524/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy 
na silničním zábradlí v Kuřimi, se společností SteSy Corporation, 
s.r.o. se sídlem 664 24 Drásov 318, IČ 28336453. Reklamní tabule 
v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna na nám. 1. května na 
dobu od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2015 za celkovou cenu 5.808 Kč. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

525/2014 Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sborem 
dobrovolných hasičů Kuřim, se sídlem Zahradní 236, Kuřim, IČ 
65265696, jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického 
práva ke speciálnímu žebříkovému automobilu tovární zn. IFA, 
reg. zn. BI 17-78. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

526/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o po-
skytování služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany - č. 2012/D/0050, se společností BPo Servis, U 
Stadionu 951, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OF)

527/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního 
fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace ve výši 180.000 Kč dle žádosti. Termín pl-

nění: 31. 10. 2014 (ZŠT)
528/2014 Rada města souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku svě-

řeného Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace dle seznamu. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(ZŠT)

529/2014 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
dílo č. 2014/D/0055 na akci „Stavební úpravy bytové jednotky 
BD Tišnovská, Kuřim“ se společností DM Projekt s.r.o., se sídlem 
Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, IČ 29251940, který spočívá 
v přípočtu víceprací. Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

530/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s 
paní Romanou Gulkášovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1118/8, umístěného v 
podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117 a 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to dohodou ke dni 31. 10. 2014. Termín plnění: 30. 11. 
2014 (OMP)

531/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Roma-
nou Gulkášovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu č. 880/5 umístěného ve II. nad-
zemním podlaží bytového domu č. p. 880, 881 v ul. Jungmannova, 
postaveného na pozemku parc. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 8. 2015 (s možností prolongace) za nájemné 
ve	výši	65,-	Kč/m2/měs.	+	zálohy	na	služby.	Termín	plnění:	30.	
11. 2014 (OMP)

532/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem ulo-
žení plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE Gas-
Net, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem Klíšská 940, IČ 27295567, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2869-
103/2012 na pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim. Náklady na 
zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 11.500 Kč bez DPH. Termín plnění: 30. 6. 2015 
(OMP)

533/2014 Rada města schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 
k. ú. Kuřim o výměře cca 7 m2 společnosti Čokoládovny Fikar, 
s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306/4, Kuřim, IČ 25529811 za 
cenu 10.211,- Kč/m2. Termín plnění: 30. 10. 2014 (OMP)

534/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 6. 10. 2014 v bodech 2, 4 a schvaluje body 1, 3. Termín 
plnění: 30. 10. 2014 (OI)

535/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 6. 10. 2014 a schvaluje bod č. 1 v části snížení rychlosti, dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 8. 10. 2014 (OI)

536/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi měs-
tem Kuřim a Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov, 
Kuřim, Jungmannova 1084, IČ 44946881, jejímž předmětem je 
nájem nafukovací haly na dobu určitou od 10. 10. 2014 do 31. 5. 
2015, za nájemné ve výši 485 Kč/ 90 min. Termín plnění: 10. 10. 
2014 (WK)

537/2014 Rada města ruší výběrové řízení na zakázku „Osvětlení cesty k 
ZŠ Komenského“. Termín plnění: 8. 10. 2014 (OI)

538/2014 Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky malého roz-
sahu „Osvětlení cesty k ZŠ Komenského“ společnosti Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., Jungmannova 968/75, 664 34 00 
Kuřim, IČ 26307189. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

539/2014 Rada města schvaluje rozhodnutí o vyloučení uchazeče STA-
VOREAL Brno spol. s.r.o., se sídlem Tovární 850/11B, 643 00 
Brno - Chrlice, IČ 49971191, z výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo 
zakázky: VZ-OI-2014-001, pro nesplnění podmínky doložení 
kvalifikace. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

540/2014 Rada města schvaluje rozhodnutí o vyloučení uchazeče MER-
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TASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, 
IČ 26247461, z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Kuřim 
- odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, pro změnu nabídkové ceny, což je dle zákona nepřípust-
né. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

541/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností AQUA-
SYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sáza-
vou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování 
ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001, za cenu 
13.793.000 Kč bez DPH. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

542/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr do-
davatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka a 
montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotí-
cí komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 10. 2014 
(OI)

543/2014 Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabí-
dek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, pro veřejnou zakázku s názvem „Společenské a kul-
turní centrum v Kuřimi“ se změnou. Termín plnění 30. 12. 2014 
(OI)

544/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Generální 
oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností PAS Zábřeh na Moravě, a.s. se sídlem 
U Dráhy 828/8, 78913 Zábřeh, IČ 45192251, v celkové hodnotě 
1.183.017,- Kč včetně DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OSVP)
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného 30. 09. 2014
1148/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise 

Ing. Petra Němce a Ing. Miloše Kotka. Termín plnění: 30. 9. 2014 
(KÚ)

1149/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jed-
nání ZM Ing. Miluši Mackovou a Zdeňka Kříže. Termín plnění: 
30. 9. 2014 (KÚ)

1150/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (KÚ)

1151/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení 
ZM ke dni 22. 9. 2014. Termín plnění: 30. 9. 2014 (KÚ) 

1152/2014 Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2015 spolufinancová-
ní služby prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
SPONDEA, o.p.s., IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 613 00 Brno 
za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizova-
ných nákladů na klienta, nejvýše však 20.000,- Kč. Termín plnění: 
30. 7. 2015 (OSVP)

1153/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s využitím budovy č. p. 1262 na 
ul. Zahradní pro účely zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OSVP)

1154/2014 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 
2904/123 - orná půda o výměře 738 m2, parc. č. 2904/124 - orná 
půda o výměře 589 m2, parc. č. 2784/36 - vodní plocha o výměře 
57 m2, parc. č. 2784/37 - vodní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 
2904/98 - orná půda o výměře 455 m2 a parc. č. 2777/16 - orná 
půda o výměře 63 m2 vše v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci paní Ja-
roslava Souralová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Brno a 
paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem [osobní údaj odstra-
něn], Bošovice, každá id. ½) za část pozemku parc. č. 3198/1 nově 
označený GP č. 3190-146/2014 jako pozemek parc. č. 3198/104 o 

výměře 1.959 m2 vše v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez ce-
nového vyrovnání, a ukládá starostovi města Kuřim jménem města 
uzavřít směnnou smlouvu. Náklady spojené se směnou pozemků 
(GP	+	správní	poplatek)	ponese	město	Kuřim.	Termín	plnění:	31.	
12. 2014 (OMP)

1155/2014 Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku parc. č. 
1452/2 o vým. 290 m2 v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se síd-
lem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OMP)

1156/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce „Sa-
nace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská 
Kuřim a zateplení MŠ Zborovská Kuřim“ za celkovou cenu do 14 
mil. Kč. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

1157/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení a harmonogram 
Výzvy na poskytnutí dotací z Programu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015. Termín plnění: 3. 
10. 2014 (KÚ)

1158/2014 Zastupitelstvo města schvaluje limit pro celkovou výši dotací 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti ve měs-
tě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.200.000 Kč. Termín plnění: 9. 
10. 2014 (OF)

1159/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí poplatku z prodlení z 
dlužného nájemného k bytu č. 897/2 ve výši [osobní údaj odstraněn] 
Kč manželům Františku a Heleně Juranovým, oba trvale bytem [osob-
ní údaj odstraněn], Kuřim. Termín plnění: 15. 9. 2014 (OMP)

1160/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce „ZŠ Ku-
řim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“ 
za cenu 20 mil. Kč bez DPH. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

1161/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k 
rozpočtu města Kuřimi na rok 2014, dle přílohy se změnou. Ter-
mín plnění: 30. 9. 2014 (OF)

1162/2014 Zastupitelstvo města schvaluje režim provozu kulturního 
domu společností s ručením omezeným, která bude ve 100% vlast-
nictví města a bude plátcem DPH. Termín plnění: 31. 12. 2015 
(OI)

1163/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí stavby dešťové kana-
lizace včetně retenční nádrže (SO 51) v celkové délce 361 m, od 
společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se 
sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví města 
Kuřimi, za cenu 1 889 320,59 Kč včetně DPH. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OI)

1164/2014 Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jednorázově rozhodnout o uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70888337 pro město Kuřim ve výši 630.000 Kč na akci 
„Generální oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 s vysokozdviž-
nou plošinou“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu JMK. Termín plnění: 30. 6. 2015 (OSVP)

1165/2014 Zastupitelstvo města ruší platnost usnesení Zastupitelstva 
města Kuřimi č. 1115/10 ze dne 4. 11. 2010, kterým byl určen 
jako místostarosta zastupující starostu v době nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nebude vykonávat funkci, pan J. F. Koláček. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (KÚ)

1166/2014 Zastupitelstvo města stanovuje dle § 104 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako místostarostu, který 
bude zastupovat starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy 
nebude starosta vykonávat funkci, Ing. Oldřicha Štarhu. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města
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sport - házená

Házená:
Áčko zoufale tápe na chvostu tabulky

Nový ročník soutěží házené dosud nepřinesl A-týmu Kuřimi mno-
ho radosti. Po vydařeném působení v Českém poháru jsou mistrovská 
utkání pro Kuřim jedním zklamáním za druhým. Na špatné bilanci se po-
depisuje také série zranění několika opor. Trenéru Kohoutovi nepomáhá 
fakt, že všichni tři nejlepší střelci uplynulé sezóny jsou dlouhodobě mimo 
sestavu. Kuřim se bez bodu choulí na poslední příčce tabulky a situace 
už po čtvrtině soutěže začíná být velmi vážná. Chybějící optimismus tak 
dopřávají aspoň výsledky mládežnických družstev.

2. liga muži:
HK Ivančice - SK Kuřim 33:24 (13:13)

Jako prokletá musí všem příznivcům házené připadat letošní sezó-
na A-týmu. Ta je od přípravy provázena zraněními, a doposud se družstvu 
nepodařilo bodovat. Ani ve čtvrtém kole v Ivančicích to nevyšlo. Navíc se 
po pouhých dvou minutách hry do řad zraněných zapsal Honza Audy, a 
výčet hráčů mimo hru už by vydal na pěkně dlouhý seznam. 

Odhodlání bojovat i v omezené sestavě se dařilo naplňovat celou 
první polovinu zápasu. Hlavně úvod vyšel dobře a zaskočení domácí ta-
hali za kratší konec. Dařila se hlavně kombinace v útoku. Spojky měly 
dobře naladěnou mušku. Během patnácti minut Kuřim vedla 4:9. 

Soupeř po oddechovém čase zkonsolidoval svůj projev a zdůraznil 
pohyb na vlastním brankovišti, přičemž si začal lépe hledět našich spojek. 
Z ubráněných šancí těžili domácí rychlé útoky, kterými začali postupně 
smazávat brankové manko. To se jim během několika minut podařilo 
smazat, ale navíc i obrátit výsledek ve svůj prospěch. 

V ten moment sáhl trenér Kohout po time-outu Kuřimi, aby situ-
aci uklidnil, a dal hráčům nové pokyny. Díky nim už nedovolili domácím 
zvýšit náskok, a hra se vyrovnala. Trpělivou hrou Kuřim znovu srovnala 
hru a do šaten se odcházelo za vyrovnaného stavu.

Do druhé poloviny vstoupili lépe hráči Ivančic. V útoku hráli jed-
noduše, a prosazovali se hlavně z prostoru spojek. Vycházely jim jak in-
dividuální akce, tak střelba ze střední vzdálenosti. Naše obrana naprosto 
ztratila důraz, a začala se projevovat únava nestřídajících hráčů, zapříčině-
ná poloprázdnou lavičkou. I v útoku se hráči Kuřimi prosazovali zbytečně 
složitě a na každou branku se nadřeli. Pružná a dynamická obrana Ivančic 
se ukázala nad síly Kuřimi. Domácí tak pohodlně dokráčeli k vítězství o 
devět branek.

Sestava a branky: Mašek – Kudla 8, Kopřiva V. 6, Dlapa 4, Kopřiva 
J. 4, Audy 1, Mikel 1, Chromý, Macek a Marek.

SK Kuřim - SHC Maloměřice 26:29 (10:16)
Jako velkou šanci na zisk prvních bodů viděli hráči A-týmu své 

druhé domácí utkání. V něm do naší nafukovačky zavítal tým Maloměřic, 
který se do té doby pyšnil jedinou výhrou. Na zisk bodů si proto brousi-
ly zuby oba mančafty, které se pohybují ve spodních řadách druholigové 
tabulky.

Hosté do utkání vstoupili velmi aktivně a zodpovědně. Předváděli 
sympatickou a rychlou házenou, kterou dokázali ve většině případů pře-
tavit v branku, zatímco útok Kuřimi působil proti důsledné maloměřické 
obraně bezradně. Než se tým vzpamatoval, uběhlo ze hry deset minut a 
soupeř už pevně držel otěže utkání. 

Celou první polovinu tak Kuřimští dotahovali několikabrankovou 
ztrátu a na všechny branky se pracně tlačili do zakončení, což bylo v kon-
trastu s lehkým projevem soupeře. Maloměřičtí se zvládli několikrát pro-
sadit z rychlého přechodu do útoku, což se Kuřimi nedařilo. Po prvním 
poločase už Kuřim ztrácela šest branek.

V druhé půli bylo z naší strany vidět zlepšení obrany. Svým včas-
ným přistupováním ke spojkám hostů, Kuřimští zabránili dalšímu navy-
šování ztráty a začali cítit možnost zvratu utkání. Bohužel v útoku stále 
chyběl hře nápad a rychlost. Často domácí zakončovali z nepřipravených 
pozic nebo zbrkle nahrávali na obsazené hráče. V kombinaci s dobrým 
výkonem hostujícího brankáře, na kterém si minimálně jednou za utkání 
vylámal zuby každý z kuřimské lavičky, se už s další hořkou porážkou ne-
podařilo nic udělat.

Sestava a branky: Mašek – Dlapa 5, Kudla 5, Marek 4, Fikeis 3, 

Kopřiva V. 3, Kopřiva J. 2, Zelený 2, Macek 1, Mylbachr 1, Chromý, Pro-
cházka, Kašparec, Šťastný.

Minižáci:
Domácí turnaj vyhráli kluci Kuřimi

Kuřimská bublina praskala ve švech, kdy kromě zúčastněných 
120 dětí přišlo fandit přes 60 rodičů. Naši minižáci v družstvu Kuřim „A“ 
podali velice dobrý výkon podpořený spolehlivým brankářem Ondrou 
Buňkou a v domácím turnaji zvítězili. Naše dívky hrály jako Kuřim „B“ a 
poprvé téměř sestavily celé dívčí družstvo minižákyň. Po obětavém výko-
nu obsadily pěknou 4. příčku. Celkově turnaj měl vysokou sportovní úro-
veň a zejména celky Maloměřic, Telnic a Králova Pole našim družstvům 
nedarovaly nic zadarmo.
Sestavy a branky:
Kuřim A - Hirš 9, Mušálek 7, Hromádko 13, Tesař 2, Sýs J. 5, Schindler 2, 
Sýs Vo. 2, Řehka 2, Matyáš, Hodaň, Buňka.
Kuřim B – Blažková 16, Kuklínková 10, Pelikán, Ciencialová A. 6, Dosed-
lová 1, Fojtíková 15, Večeřová, Procházková.
Výsledky:
Kuřim A: Sokolnice 12:5, Maloměřice 8:8, Kr. Pole A 11:10
Kuřim B:  Kr. Pole B 14:8, Měnín 16:5, Telnice 14:16

Pořadí skupina A: 1. Kuřim A, 2. Maloměřice, 3. Sokolnice, 4. Kr. Pole A
Pořadí skupina B: 1. Telnice, 2. Kuřim B, 3. Kr. Pole B, 4. Měnín
Zápasy o umístění:
o 3 .místo:   Kuřim B – Maloměřice 4:11
o 1. místo:   Kuřim A – Telnice      11:10
Konečné pořadí: 1. Kuřim A,  2. Telnice, 3.  Maloměřice, 4. Kuřim B, 5. 
Sokolnice, 6. Kr. Pole B, 7. Kr. Pole A, 8. Měnín.

Přípravka:
Čtyři družstva nejmladších se neztratila

Do domácího turnaje nastoupila  4 družstva přípravek. Přípravka 
dívek byla druhá a první přípravka chlapců skončila třetí. Turnaje se zú-
častnilo 7 družstev. Vzhledem k vysokému počtu účastníků se hrálo ve 
dvou skupinách. Pro naše chlapce to byl test, jakým způsobem se do týmu 
po měsíci zapracovali nově příchozí kluci. 

„Všechny kluky musíme pochválit, protože bojovali a snažili se 
podat co nejlepší výkon. Na to, že nově příchozí začali s házenou teprve 
před měsícem, snesl jejich výkon velice slušné měřítko“, hodnotil trenér 
Zdeněk Dupal. Své první branky za Kuřim vsítili Jakub Kříž (2), Vilém 
Tesař (1) a Matyáš Rozman překvapil trenéry Dupala s Ondráškem snad 
nejvíce, když svému týmu přispěl dokonce 7 brankami. 

Naše dívky pod vedením trenérské dvojice Cvrkal a Cienciala po-
daly velice kompaktní a bojovný výkon, díky němuž se dostaly do finále a 
celkově obsadily 2. místo. Premiéru v kuřimském dresu si úspěšně odbyly 
Adéla Kazdová, Adéla Martínková, Iva Odehnalová a Kateřina Sedláčko-
vá. Střelecky se zaskvěla Katka Leicherová se 13 brankami.
Sestavy a branky:
Kuřim - dívky: Cvrkalová 3, Matyášová, Juránková, Plachá, Leicherová 
13, Jurčeková, Kazdová, Martínková, Sedláčková, Odehnalová
Kuřim C – Dosedla 11, Běhavý 9, Toužin 5, Pazourek 7, Holík M. 3, Er-
emiáš Kuřim D – Blažek 1, Vyleťal 6, Rozman 7, Helán, Tyl 1, Vaněrka, 
Frank
Kuřim E -  Potůček 2, Kocman 11, Kříž 2, Tesař 1, Holík D. 5, Reindlin-
ger.
Výsledky:
Kuřim C: Maloměřice 11:4, Kuřim E 11:4, Sokolnice 4:7
Kuřim D: Kuřim dívky 7:5, Telnice 5:6, Kuřim - dívky: Kuřim D 5:7, Tel-
nice 7:3         
Pořadí skupina C: 1. Sokolnice 2. Kuřim C, 3. Kuřim E, 4. Maloměřice
Pořadí skupina B: 1. Kuřim - dívky,  2. Kuřim D, 3. Telnice
Zápasy o umístění:
o 5. místo:   Kuřim E – Telnice   4:8
o 3. místo:   Kuřim C – Kuřim D  8:3
o 1. místo:   Kuřim - dívky – Sokolnice  4:11
Konečné pořadí: 1. Sokolnice, 2. Kuřim - dívky, 3. Kuřim C, 4. Kuřim D, 
5. Telnice, 6. Kuřim E, 7. Maloměřice.
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Kdy na házenou v listopadu? 
Sobota 8. 11. 2014
9:30 hod, SK Kuřim A – Kostelec na Hané, 2. liga muži
11:30 hod, SK Kuřim B – Bystřice n. P., jihomoravská liga muži
13:30 hod, Turnaj minižákyň

Pátek 14. 11. 2014
19:15 hod, SK Kuřim B- HC Tišnov, Jihomoravská liga muži

Neděle 15. 11. 2014
13:30 hod, SK Kuřim - Handball KP Brno, mladší žáci
15:00 hod, SK Kuřim - Handball KP Brno, starší žáci
16:30 hod, SK Kuřim - Handball KP Brno B, 2. liga muži
18:30 hod, SK Kuřim junioři - Sokol Nové Bránice, Jihomoravská 

liga muži

Sobota 29. 11. 2014
16:30 hod, SK Kuřim - Sokol Telnice, 2. liga muži
18:30 hod, SK Kuřim junioři - Slavoj Třešť, Jihomoravská liga 

muži

Neděle 30. 11. 2014
14:00 hod, SK Kuřim - Sokol Telnice, mladší žáci
15:30 hod, SK Kuřim - Sokol Telnice, starší žáci
17:00 hod, SK Kuřim B - Jiskra Havlíčkův Brod, Jihomoravská liga 

muži
Petr Ondrášek 
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DDM HIPPO Kuřim
Krajský přebor juniorek

V letošní soutěži juniorek máme tým skládající se ze čtyř hráček 
dané kategorie, které doplňují a získávají zkušenosti věkově kadetky. 
Soutěže juniorek tým zahájil až ve třetím kole domácím dvojutkáním s 
Újezdem u Brna. Soupeř byl od začátku razantnější na podání a útoku. 
Zejména zpracování prvního míče nám dělalo značné problémy. Hráčky 
sice bojovaly a podařilo se nám jeden ze setů dotáhnout do vítězného 
konce, ale na vítězství v utkání to nestačilo. V dalším kole jsme zajíždě-
ly do Předklášteří. V tomto utkání nám při vybírání chyběl poslední, ale 
právě ten nejdůležitější krok. Z toho pramenily nepřesnosti a, i když bylo 
utkání mnohem vyrovnanější než minulé kolo, nepodařilo se nám dotáh-
nout pátý zkrácený set na vítězství. Tento den nám prostě nějak nesedl. I 
tak jsme si připsaly první bod v soutěži a jistě nebude posledním. Herní 
projev týmu je zatím dobrý a s přihlédnutím na to, že díky nemocem a 
různým aktivitám ve většině obou dvojutkání objevila na hřišti pouze jed-
na juniorka, to není vůbec špatné.

V týmu juniorek nastoupily: Michaela Šplíchalová, Michaela 
Schnirchová, Kamila Smrčková, Alena Filková, Simona Kahleová, Bára 
Lukešová, Tereza Mojžíšová, Lucie Tesařová, Tereza Lípová, Kateřina 
Šplíchalová, Tereza Šancová.

Krajský přebor kadetek
Úvodní zápas v kategorii kadetek jsme odehrály v Brně Lískovci. V 

úvodu zápasu jsme se maličko hledaly, ovšem v průběhu hry jsme zúro-
čily naší větší vyhranost a jistotu v herních činnostech a dvakrát zvítězily. 
V dalším kole nás čekal doma soupeř z KP Brno B. V obou zápasech se 
bojovalo o každý míč a vyrovnané byly všechny herní činnosti. Nakonec 
si každý tým odnesl jedno vítězství. V 5. a 6. kole jsme jely do Vyškova 
na souboj s jejich B týmem. Zápasy byly vyrovnané a oba rozhodovaly 
zkrácené páté sety. V obou utkáních se nám podařilo bojovností odvrátit 
takřka beznadějnou situaci a dokázaly jsme v obou utkáních zvítězit. Vý-
kony týmu kadetek jsem velmi dobré a zejména bojovnost a nasazení je 
na velmi vysoké úrovni.

V týmu kadetek nastoupily: Kamila Smrčková, Alena Filková, Si-
mona Kahleová, Bára Lukešová, Tereza Mojžíšová, Lucie Tesařová, Te-
reza Lípová, Kateřina Šplíchalová, Tereza Šancová, Zuzana Rubešová, 
Tereza Bělušová, Barbora Fikesová, Alena Vichtová.

Krajský přebor žákyň – I. kolo
V sobotu 11.10.2014 se konalo 1. kolo žákyň. Kuřimské družstvo 

bylo ve skupině F hrané v Břeclavi. Soupeři nám byla družstva Břeclavi B, 
Junioru Brno a Újezdu u Brna.

Ve všech třech utkáních prokázalo družstvo bojovnost a cílenou 
snahu jít za konečným vítězstvím, což se nakonec podařilo. Po dobrém 
výkonu postupuje Kuřim do vyšší skupiny.

Na turnaji nastoupily: Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Katha-
rina Kočí, Adriana Filková, Sabina Bočková, Tereza Melcherová, Veroni-
ka Voženílková, Nina Sedláčková.

Pohár 7. tříd - Kvalifikace
V neděli 5.10.2014 vstoupilo do soutěže také družstvo poháru 

7.tříd. Kvalifikace se konala na dvou místech, přičemž pro nás byla v Le-
tovicích. Družstvo odjelo ve značně lepené sestavě se čtyřmi hráčkami 
poháru 7. tříd a dvěma kmenovými hráčkami přípravky. K dovršení smů-
ly si během prvního setu kvalifikace rozbila Klára Nováková brýle a dále 
musela hrát bez nich, což ji hendikepovalo.

Celkem nás čekala čtyři utkání postupně s Jehnicemi, Sokolem 
Brno, Novolíšeňskou A a domácími Letovicemi. První zápas s Jehnice-
mi byl vyrovnaný. Rozhodujícím faktorem se ukázal počet nezkažených 
podání. Ostatní tři družstva byla již nad síly kuřimským hráček. Nelze 
kuřimskému družstvu vytknout bojovnost a snahu, ale chyběl mu i větší 
pohyb v hřišti. 

Celkově turnaj ukázal, že je nutné zapracovat na základních her-
ních činnostech. Bude nutné také některé hráčky přesvědčit, že získaný 
bod za každou cenu, na úkor správné techniky, není nejlepší.

Musím také pochválit Lucii Šmardovou a Amálii Svobodovou, kte-
ré ač hráčky přípravky, patřily na turnaji k nejlepším.

Turnaje se zúčastnily: Markéta Drápalová, Klára Nováková, Adéla 
Steinhauserová, Michaela Vintrová, Lucie Šmardová, Amálie Svobodo-
vá.

Kuřimský minivolejbal – první kolo
V letošní sezóně jsme se rozhodli neúčastnit monstrakcí Jihomo-

ravského barevného minivolejbalu, ale uspořádat si vlastní skromnější 
turnaje, které jsou otevřeny i pro nečleny DDM HIPPO Kuřim. Zahrát si 
může přijít každý. Hráčky a hráči jsou rozřazeni do různých kategorii, kde 
důležitější než věk je, aby zvládaly herní prvky, takže přijít může opravdu 
každý. Turnaje jsou cílené pro děti navštěvující první až šestou třídu zá-
kladních škol.

Prvního turnaje se zúčastnilo 26 hráček a hráčů. Hrálo se ve třech 
kategoriích. Na turnaji se celkem odehrálo 60 zápasů ve dvou tělocvič-
nách ZŠ Tyršova na čtyřech hřištích. Zápasy se hrály na časový limit 5 
minut. Podle ohlasů byli jak samotní účastníci, tak rodiče s průběhem 
spokojeni. Vstávali jsme později než v loňských ročnících, doma jsme byli 
dříve a v kratším časovém úseku. Hráčky a hráči byli na hřišti podstatně 
delší dobu, než když čekali na svoje zápasy v hledišti. Zvláštní poděkování 
zaslouží také celý organizační tým s rozhodčími, kteří se zapojili do turna-
je a vytvořili dobré podmínky pro děti. První turnaj se povedl a další kolo 
by nás mělo čekat v následujícím měsíci.

Na turnaji v kategorii modrých nastoupili: Amálie Svobodová, Lu-
cie Šmardová, Zuzana Svobodová, Adéla Bělušová, Irena Kahleová, Nan-
cy Kheirová, Anežka Mauerová, Markéta Drápalová, Natalie Olšovská, 
Monika Obůrková, Kateřina Hrdinová, Filip Hromádko, Tereza Kolaří-
ková, Viktorie Císařová, Petra Kalábová, Mariana Michlíčková.

Na turnaji v kategorii červených nastoupili: Kryštof Svoboda, Te-
reza Šmardová, Klára Kolaříková, Ludmila Richterová, Johana Bělušová, 
Anna Walsbergerová.

Na turnaji v kategorii oranžových nastoupili: Amélie Šimonová, 
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Horolezectví

Pálavské chytobraní
Přicházející podzim a poslední teplé dny využil dětský oddíl Ho-

rolezeckého klubu Babí lom k výjezdu na jih. Na Pálavu. Na jaře a v létě 
bychom sem nemohli, protože tato nádherná lezecká oblast zvedající se 
nad moravskou rovinou, je lezcům přístupná každoročně jen od poloviny 
srpna do Silvestra. Tedy tak tomu bude do roku 2018, na základě výjimky 
CHKO Pálava. Co dál, to se uvidí, ale doufejme, že aspoň ten druhý půl-
rok lezcům zůstane. První si po právu nárokuje příroda, ptáci i rostliny...

Horní Věstonice, vstupní to brána ke skalám, nás v sobotu 
4.10.2014 přivítaly živým cvrkotem. Co to tady je za akci?, říkali si mno-
zí z nás. Jedno auto na druhém, podle SPZ snad z celé republiky, takže 
zaparkovat někde nebylo jen tak. Ještě víc bylo lidí, povětšinou s batohy, 
hůlkami, popř. také koly, dalekohledy a ve sportovním oblečení... A také 
spousta stanů postavených různě ve vesnici, podél hřbitovní zdi i ledas-
kde jinde... To bude asi nějaký závod... Cyklistický, nebo běžecký, možná 
orienťák... Nebyl. Jenom v sudech bublající burčák lákal a lákal a množství 
lidí z menší i větší dálky přilákal. Takže už i ty stany se daly pochopit. Nás 
se to netýkalo. Aspoň tedy cestou nahoru ke skalám. Batohy na záda a hy-
baj do skal! Počasí se tváří tak všelijak, musíme stihnout aspoň pár cest.

Zakládáme base camp pod Martinkou. Nádherná sedmdesátimet-
rová stěna z vápence. Před ní stojí další skalisko, Obří kámen. A mezi nimi 
zaklíněný balvan jako dům, kterému se říká Špunt. Hm, ono se to rýmuje! 
Já ten burčák opravdu nepil! Natahujeme první cesty. Na Obří kámen, z 
obou stran Špuntu, také v Plotně. A shora se začínají snášet první kapky 
deště. Nééé! Nechci! Mokrý vápno nechci! Nedrží to. Klouže to! Ale leze-
me, i když lehce mží. Když už mají všichni dost, nebo se nikdo už moc do 
cest nehrne, tak to balíme. Část rezignuje kvůli počasí a vyrazí na túru na 
Děvičky. Část se chce se skalami v lokalitě seznámit podrobněji, a tak nám 
Adam dělá průvodce a ukazuje, kde co je a která cesta stojí za to (mám 
pocit, že skoro všechny, ale pít ten burčák jsem ho neviděl...). Projdeme se 
pod další výraznou skálu, Trůn, pak pod Vzývající, okolo Maturity naho-
ru na vrchol Trůnu. Počasí se začíná tvářit... no, pozitivně! Mlha povoluje, 
dokonce vykoukne sluníčko. Máme shora nádherný výhled. Po obhlídce 
věží nahoře metelíme dolů, znovu vytahujeme z batohů lana a pouštíme 
se do dalších cest. Nádhera. Krásné lezení. Ještě že jsme to nevzdali! My, 
někteří…

Večer se pomalu blíží, síly ubývají, řady lezců řídnou (ne, žádné 
ztráty na životech, jen prostě mizí domů, nebo dospělí do sklípků??). A 
zítra? Změna, prý pojedeme na sever. Na Vysočinu. Na Čtyři palice. Ale u 
toho jsem už nebyl. Ne, já opravdu ten burčák nepil! 

Za HK Babí lom Alexandr Zvonek

Magdaléna Simonová, Klára Kubová, David Walsberger.
Organizační tým: Michal Švestka, František Švestka, Milan Hoplí-

ček, Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Vít Walsberger a mnoho aktiv-
ních rodičů. Všem těmto patří dík!
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Derby utkání ve stolním tenisu
Sokol Moravské Knínice A - SK Kuřim A 
8:10 (čtyřhry 1:1) 

Body domácích: Vlček Dalibor 4:0 Gabryš Milan 3:1, Juříček Petr 
0:4, Němec Jaromír 0:4 

Body hostů: Ertl Jakub 3:1, Jízdný Martin 2:2, Fučík Petr 2:2, Šíp-
ka Zdeněk 2:2 

Vývoj utkání : 1:1, 3:3, 4:3, 5:5, 7:5, 8:7, 8:10.
     Utkání 3. kola krajských soutěží ve stolním tenisu proti sobě 

svedl celky Moravských Knínic „A“ a SK Kuřim „A“. V tomto tradičním a 
patřičně vyhecovaném derby, se z vítězství po více jak 3 hodinové vyrov-
nané bitvě radovali hostující hráči z Kuřimi.

Snímek z derby utkání mezi M.Knínicemi “A“  –  SK Kuřim  „A“  ze 
dne 18.10.2014 (zleva - domácí : Juříček, Němec, Gabryš, Vlček /  hosté : 
Ertl, Fučík, Jízdný, Šípka) 

L.Vojanec

Dětský tenisový turnaj Župy 
Pernštejnské

V sobotu 11. 10. 2014 se na kurtech u sokolovny uskutečnil dětský 
tenisový turnaj Župy Pernštejnské. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 dětí. 
Všechny soutěžily v kategorii mladší žák/ žákyně. Děti byly rozděleny do 
tří skupin, kde všichni sehráli vzájemná utkání, a z každé skupiny vzešel 
vítěz.

Skupina A: 1. místo Kučerová Alexandra, 2. Pitsmausová Zuzana, 
3. Mišková Sabina, 4. Ryšavá Anna, 5. Paulíková Lucie

Skupina B: 1. místo Hégr Dominik, 2. Martínek Jan, 3. Miška Da-
vid, 4. Křivánek Martin, 

Skupina C: 1. místo Čermák Vojta, 2. Vitula Tomáš, 3. Merta Mi-
kuláš, 4. Al-Dury Sami

DTO TJ Sokol Kuřim

Mistrovské utkání starších žáků „B“ 11. 10. 2014
Adamov - FC Kuřim B 0:9 (0:3) 

Branky: 4.min. Olexa, 16. Antoňů, 17. Kulibaba, 54. Al-Dury (No-
votný), 58. Antoňů (Al-Dury), 59. Vašíček, 62. Antoňů (Vašíček), 66. 
Antoňů, 70. Al-Dury (PK)

Sestava: Nešetřil –  Tichý, Kulibaba, Fürješ, Vašíček, Al-Dury, An-
toňů, Novotný,  Olexa 

První poločas se nesl v duchu absolutní pohody, především ze 
strany našich hráčů. I přes územní převahu kluci hráli až moc na poho-
du, chyběl zápal do hry, rychlost, důraz. Teprve ve druhém poločase, po 
drobných úpravách v sestavě, se kluci dali do pohybu a bylo to na hřišti 
hned znát. Dostávali jsme se častěji do zakončení, přehuštěný prostor 
před brankou soupeře se dařilo překonávat střelbou. Zrychlením hry 
a pohybem se kluci dostávali do přečíslení a předváděli mnohdy velmi 
pěkné kombinační akce. Několikrát jsme sice soupeře pustili po vlastních 
chybách do zakončení, nicméně kluci si s těmito situacemi dokázali pora-
dit. Vítězství bylo zasloužené.

Mistrovské utkání starších žáků „B“  1.8.2014
Ráječko - FC Kuřim B 0:7 (0:4) 

Branky: 20., 24., 26.min. Vašíček (Šťastný 2x), 31., 63.,70.min. 
Šťastný (Antoňů), 45. Olexa

Sestava: Nešetřil –  Vašíček, Bábor, Antoňů, Šťastný, Kulibaba, Pe-
řina, Olexa, Novotný, Tichý.

Utkání na hřišti soupeře zvládli kluci bez  větších potíží. Po celou 
dobu utkání jsme měli více ze hry. I přes množství brankových příležitostí 
se podařilo vstřelit první gól až ve 20. minutě prvního poločasu. Potom 
už se dařilo další šance proměňovat, kluci zlepšili zakončení střelbou z 
dálky, pěknými akcemi se dostávali do zakončení z bližší vzdálenosti. Za 
předvedený výkon zaslouží pochvalu.

Mistrovské utkání starších žáků „B“  25.9.2014
Rudice - FC Kuřim B 6:1 (3:1) 

Branky: 8.min. Vašíček
Sestava: Nešetřil –  Tichý, Kulibaba, Fürješ, Vašíček, Al-Dury, An-

toňů, Novotný, Bábor, 
Za deštivého počasí jsme se utkali s týmem Rudice. Soupeř byl od 

počátku velmi důrazný a hrál útočný fotbal. I přesto, že měl převahu, byl 
to náš tým, kdo otevřel skóre zápasu. Chytrým přehozením brankáře náš 
tým poslal do vedení Šimon Vašíček. Nicméně soupeř svůj tlak neustále 
zvyšoval, z čehož pramenily naše chyby. Do poločasu soupeř otočil skó-
re na      3:1. Ve druhé půli se obraz hry v podstatě nezměnil. Soupeř 
důsledným obsazováním a důrazem v osobních soubojích získával po-
stupně územní převahu, kterou zúročil dalšími brankami. Našemu týmu 
jednoznačně chyběl pohyb na hřišti, problémy měli hráči se zpracováním 
a s přesností přihrávek. Především záloha nefungovala směrem dozadu a 
přetížená obrana nedokázala soupeře vždy zastavit. Naši kluci si příliš gó-
lových příležitostí nevytvořili, naopak v brance nás, jako již mnohokrát, 
podržel gólman Petr Nešetřil.

Přátelské utkání starších žáků „B“  15.10.2014  (10+1)
Žijeme hrou - FC Kuřim B 5:0 (0:0) 

Sestava: Nešetřil –  Kazda, Tichý, Kulibaba, Fürješ, Vašíček, Haj-
sler, Al-Dury, Olexa, Novotný, Antoňů, Sláma, Hégr.

Utkání kluci odehráli na hřišti soupeře v Lysicích. Od počátku 
bylo znát, že klukům chybí hraní na celé hřiště. Soupeř měl převahu po 
celé utkání. Našim klukům chyběla přesnost přihrávek a především rychlá 
práce s míčem a pohyb. Naopak soupeř byl důrazný v osobních soubojích 
a nedaroval nám ani metr hřiště zadarmo. Několik málo příležitostí jsme 
si sice vytvořili, nicméně nedokázali jsme je zužitkovat. Pochvalu však za-
slouží hráči za bojovnost, ve které nepolevili po celou dobu utkání. 
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Tabulky soutěží ve stolním 
tenisu k 20.10.2014
Krajská soutěž II. třídy B
1. TTC Komořany A   4 4 0 0 0 40:19 16
2. Orel Boskovice A   4 2 1 1 0 37:28 11
3. TJ Cemo Mokrá A  4 2 1 1 0 34:31 11
4. TJ Sokol Brno-Židenice A  4 2 1 1 0 32:30 11
5. SK Kuřim A   4 2 1 1 0 35:34 11
6. Klub stolního tenisu Blansko C 4 2 0 2 0 33:31 10
7. TJ Sokol Hlubočany B  4 2 0 2 0 34:34 10
8. TJ Sokol Ždárná A  4 2 0 2 0 29:32 10
9. STK Zbraslavec B   4 1 2 1 0 35:34 9
10. TJ Sokol Drnovice A  4 1 1 2 0 30:34 8
11. TJ Sokol Otnice B  4 0 1 3 0 23:39 5
12. Sokol Moravské Knínice A  4 0 0 4 0 24:40 4

Okresní přebor 1. třídy
1. N. Bránice „B“   3 3 0 0 0 37:17 12
2. Silůvky „C“   3 3 0 0 0 36:18 12
3. Nedvědice „A“   3 3 0 0 0 34:20 12
4. Oslavany „A“   3 2 0 1 0 30:24 9
5. Rebešovice „B“   3 2 0 1 0 29:25 9
6. Tišnov „C“   3 1 1 1 0 25:29 7
7. Ořechov „A“   3 1 1 1 0 25:29 7
8. Mokrá „B“   3 1 0 2 0 28:26 6
9. Radostice „A“   3 0 1 2 0 24:30 4
10. Lažánky „A“   3 0 1 2 0 23:31 4
11. Řeznovice „D“   3 0 0 3 0 19:35 3
12. Telnice „A“   3 0 0 3 0 14:40 3

Okresní přebor 2. třídy
1. Sokol Kuřim „A“   3 2 0 1 0 30:24 9
2. Ostopovice „A“   3 2 0 1 0 27:27 9
3. Říčany „A“   3 2 0 1 0 25:29 9
4. SK Kuřim „B“   2 2 0 0 0 26:10 8
5. Mokrá „C“   3 1 1 1 0 28:26 7
6. Řeznovice „E“   3 1 1 1 0 27:27 7
7. Ivančice „C“   3 1 1 1 0 25:29 7
8. Tvarožná „A“   2 1 0 1 0 21:15 5
9. Prace „A“   3 0 1 2 0 23:31 4
10. Silůvky „D“   3 0 1 2 0 21:33 4
11. Lažánky „B“   2 0 1 1 0 17:19 3

Okresní přebor 3. třídy
1. Lomnička „A“   3 3 0 0 0 42:12 12
2. Rebešovice „C“   3 3 0 0 0 37:17 12
3. Oslavany „B“   3 3 0 0 0 36:18 12
4. Ořechov „B“   3 2 0 1 0 29:25 9
5. Ostopovice „B“   3 1 1 1 0 28:26 7
6. Nedvědice „B“   3 1 1 1 0 25:29 7
7. D.H. Loučky „A“   3 1 0 2 0 24:30 6
8. M. Knínice „B“   3 1 0 2 0 21:33 6
9. Neslovice   3 1 0 2 0 20:34 6
10. N. Bránice „C“   3 0 1 2 0 23:31 4
11. Prace „B“   3 0 1 2 0 20:34 4
12. Radostice „B“   3 0 0 3 0 19:35 3

Okresní přebor 4. třídy
1. Střelice    3 3 0 0 0 37:17 12
2. Lažánky „C“   3 3 0 0 0 36:18 12
3. Řeznovice „F“   3 2 0 1 0 35:19 9
4. Kanice    3 2 0 1 0 31:23 9
5. Tvarožná „C“   3 2 0 1 0 29:25 9
6. Tvarožná „B“   3 1 1 1 0 27:27 7
7. Sokol Kuřim „B“   3 1 0 2 0 29:25 6
8. Mokrá „D“   3 1 0 2 0 23:31 6
9. Rebešovice „D“   3 1 0 2 0 14:40 6
10. Nosislav „A“   3 0 2 1 0 22:32 5
11. Ostrovačice   3 0 1 2 0 23:31 4
12. Oslavany „C“   3 0 0 3 0 18:36 3

Okresní soutěž
1. Kratochvíla  3 3 0 0 0 38:16 12
2. M. Knínice „C“  3 2 0 1 0 38:16 9
3. Říčany „B“  3 2 0 1 0 29:25 9
4. H.D. Loučky „B“  3 2 0 1 0 27:27 9
5. Lomnička „B“  3 2 0 1 0 26:28 9
6. Hrušovany „B“  3 1 0 2 0 20:34 6
7. Lažánky „D“  2 1 0 1 0 24:12 5
8. Řeznovice „H“  2 1 0 1 0 20:16 5
9. Řeznovice „G“  2 1 0 1 0 19:17 5
10. Nosislav „B“  3 0 0 3 0 15:39 3
11. Řeznovice „I“  3 0 0 3 0 14:40 3

 Libor Vojanec

Turnaj žáků ve stolním tenise
Oddíl stolního tenisu SK Kuřim pořádal dne 11.10.2014 v tělo-

cvičně ZŠ Tyršova okresní bodovací turnaj žáků. Zúčastnilo se celkem 
26 dětí ve věku do 14ti let, kteří soutěžili v kategoriích A nebo B, pod-
le žebříčku loňské sezóny. Na turnaj přijely všechny větší oddíly okresu 
Brno-venkov, které se věnují vedení mládeže: Tišnov, Řeznovice (Mor. 
Krumlov), Kuřim, Silůvky, Mokrá a Lažánky. K vidění byla řada kvalit-
ních a vyrovnaných zápasů, zvítězit se podařilo hráči Richardu Cvrkalovi 
(Tišnov) v kategorii A a Vojtěchovi Lehotskému (Řeznovice) v kategorii 
B. Hráči SK Kuřim se potom umístili na 5.místě Pavel Strážnický, 8.místo 
Dan Knopp a 12.místo Vičar Filip v kategorii B. Následovat bude 6 dal-
ších bodovacích turnajů v dalších okresních oddílech, ze kterých na konci 
sezóny vzejde vítěz. Na letošní ročník se oddílu podařilo zlepšit hrací vy-
bavení nákupem dvou nových stolů a to i díky přispění dotace pro spor-
tovní činnost od města Kuřimi.

Ing. Petr Fučík
vedoucí oddílu stolního tenisu SK Kuřim
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Atletika Šach

Příští, prosincové číslo Zlobice vyjde v pátek 28. listopadu. 
Uzávěrka bude ve středu 19. listopadu. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 24. listopadu. 
Prosím o dodržení termínů.

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

sport

Kuřim vede 1. ligu!
Před dvěma roky kuřimští šachoví mladíci postoupili do 1. ligy 

mládeže a horko těžko se zde po dvě sezóny zachraňovali. Letos  o  „zá-
chranu“  hrajeme po třech vítězných zápasech z prvního místa! A to 
máme jedno z nejmladších družstev s reálnou perspektivou hrát v bu-
doucnu i Extraligu, tedy absolutní špičku republikového šachu.  David 
Němec, Julie Richterová, Filip Svoboda, Matěj Tajovský, Vladimír Pavlík, 
Miroslav Bauer, to jsou jména, o kterých v šachu ještě určitě uslyšíme. 
Držme našim do dalších bojů palce a třeba z těch záchranářských bojů 
bude nakonec i postup.

Využívám této příležitosti i k tomu abych poděkoval kuřimské fir-
mě Tyco Electronics, která našim mladíkům zakoupila 10 kusů špičko-
vých digitálních šachových hodin. Určitě tak vsadili na správné koně.

 Početná kuřimská šachová ekipa na jedné z akcí.
Aktuální tabulka 1. ligy mládeže východ:
Poř. Družstvo   V R P  Body Skóre Partie

1. ŠK Kuřim   3 0 0  9 13.0 10
2. ŠK Staré Město   3 0 0  9 12.5 11
3. SK Slavia Orlová   2 1 0  7 11.0 8
4. Sokol Postoupky   2 0 1  6 11.0 9
5. A64 Grygov   2 0 1  6 10.0 7
6. Interchess FM   1 1 1  4 9.5 8
7. Beskydská šachová škola FM  1 0 2  3 8.0 7
8. OŠŠ TJ Ostrava   1 0 2  3 7.5 5
9. Slavia Kroměříž   1 0 2  3 7.0 5
10. ŠK Lokomotiva Brno  1 0 2  3 7.0 5
11. Sokol Hošťálková  0 0 3  0 6.5 4
12. ŠK Duras BVK Brno  0 0 3  0 5.0 3

Předseda ŠK Kuřim Majer J.st.

Dětský atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 16.10.2014 proběhl na stadionu v Kuřimi atletický čtyř-

boj pro děti. Děti soutěžily v disciplínách skok do dálky, hod míčkem, 
sprint na 60m a dlouhý běh 200-800m, podle věku. Počasí vydrželo, drá-
ha byla dobře upravená a mohli jsme využít i nově vybudovaný sektor 
skoku do dálky s tartanovým rozběžištěm.

Závodů se zúčastnilo celkem 59 dětí, nejvíce z Kuřimi a z Tišnova. 
Většina dětí trénuje v Kuřimském oddíle AK Kuřim.

Výsledky závodu:
ročník 2007 a mladší Dívky (60m skok z místa míček 200m): 

1. Natálie Mazálková AK Tišnov 11,9 157 14,8 38,5, 2. Aneta Seberová 
AK Tišnov 12,6 130 17,3 41,9, 3. Pavlína Nečasová AK Kuřim 13,0 126 
11,1 45,9, 4. Alexandra Mašková AK Tišnov 12,5 124 10,1 51,9, 5. Klára 
Podrazilová AK Kuřim 14,7 117 6,3 48,4, 6. Silvie Kundrátová AK Tišnov 
13,7 112 7,4 56,7, 7. Linda Čížkova Kuřim 14,7 123 6,0 54,1, 8. Nikola 
Pokorná MŠ Jungmannova 14,0 106 9,9 59,7, 9. Karolína Novohradská 
MŠ Jungmannova 14,9 90 4,8 60,4, 10. Alice Bořilová atleťáček 16,8 85 
4,7 57,5, 11. Dianka Čepeláková atleťáček 36,8 106 3,5 900,0. Chlapci 
(60m skok z místa míček 200m): 1. Honzík Šťastný AK Kuřim 11,4 137 
16,5 40,7, 2. Vojtěch Krňávek Kuřim 12,5 113 15,2 46,5, 3. Šimon Tajov-
ský AK Kuřim 12,8 128 9,4 41,1, 4. Ondřej Pluskal AK Kuřim 14,2 110 
12,8 51,2, 5. Adam Lhoták Kuřim 13,8 102 9,6 51,9, 6. Ondřej Štěpánek 
AK Kuřim 13,8 99 7,1 47,3, 7. Kryštof Lidman MŠ Drásov 14,4 114 6,15 
50,6, 8. Lukáš Hollý Kuřim 13,8 110 4,65 53,0, 9. Martin Gavanda Kuřim 
15,9 97 9,8 61,3, 10. Ondřej Jursa atleťáček 14,5 95 6,85 60,5, 11. Michael 
Vladík atleťáček 17,9 111 7,8 63,5, 12. Tomáš Gottinger MŠ Brněnská 
16,8 85 7 57,6, 13. Jan Zdráhal MŠ Komenského 16,9 91 8,3 62,5, 14. 
František Svoboda atleťáček 16,1 82 4,75 60,4, 15. Jan Brabec MŠ Podlesí 
16,1 78 6 69,1, 16. Marek Mazálek AK Tišnov 16,7 73 6,15 69,4, 17. Ši-
mon Lidman MŠ Drásov 14,9 65 3,1 66,9, 18. Vítek Lána MŠ Zborovská 
19,1 85 4,75 95,0, 19. Matyas Sebera AK Tišnov 18,7 72 3,2 85,9, 20. 
Matyáš Pluskal AK Kuřim 19,5 70 3,5 79,7

Ročník 2005 – 2006, Dívky (60m dálka míček 400m): 1. Eliš-
ka Konečná AK Kuřim 10,8 312 23,8 1:29,6, 2. Kristýna Podlucká AK 
Kuřim 11,5 263 16,1 0,0. Chlapci (60m dálka míček 400m): 1. Ondřej 
Černý AK Tišnov 10,3 351 27,6 1:31,2, 2. Ondřej Pazourek AK Kuřim 
10,5 309 27,1 1:31,3, 3. Jan Štěpánek AK Kuřim 11,2 271 18,4 1:40,8, 4. 
Michal Svoboda Podlesí 11,7 256 19 1:34,1, 5. Jakub Marek AK Tišnov 
11,3 282 17 1:58,7, 6. Matěj Kotrhonz AK Tišnov 11,8 250 14,0 1:29,0, 
7. Matěj Kleibl AK Kuřim 11,9 247 13,8 0,0

 Ročník 2003-2004 Dívky (60m dálka míček 400m): 1. Michaela 
Skoumalová AK Kuřim 9,9 342 27,8 1:14,3, 2. Zuzana Pazourková AK 
Kuřim 10 329 16,6 1:16,2, 3. Magda Kundrátová AK Tišnov 10,8 297 
24,3 1:26,5, 4. Aneta Podrazilová AK Kuřim 10,6 289 18,7 1:26,8, 5. San-
dra Jarolímová AK Tišnov 10,3 244 28,5 1:35,8, 6. Edita Krňávková AK 
Kuřim 11,7 255 18,1 1:34,1, 7. Markéta Nečasová AK Kuřim 10,8 288 
12,5 1:39,4, 8. Barbora Petrásková AK Kuřim 12,1 254 16,3 0,0.  Chlapci 
(60m dálka míček 400m): 1. Šimon Kafka AK Kuřim 9,6 313 29,9 1:22,2, 
2. Jonáš Konečný AK Kuřim 9,2 357 23,3 1:23,2, 3. Jakub Matula AK 
Kuřim 10,2 307 24,2 0,0

 Ročník 2001 - 2002 Dívky (60m dálka míček 800m): 1. Eva Foj-
tíková AK Kuřim 10 342 26,6 3:00,7, 2. Lucie Paulíková AK Kuřim 10,0 
353 21,1 3:06,8, 3. Anna Petrásková AK Kuřim 10,8 301 29,8 3:12,1, 4. 
Anna Ryšavá AK Kuřim 11,1 310 25,3 0,0.  Chlapci (60m dálka míček 
800m): 1. Jakub Stibal AK Kuřim 9,8 340 44,1 2:49,5, 2. Jáchym Badin 
AK Kuřim 11,9 0 21,9 0,0

 Ročník 1999 - 2000 Dívky (60m dálka míček 800m): 1. Štěpán-
ka Badinová AK Kuřim 10,1 360 29,3 4:10,4.  Chlapci (60m dálka míček 
800m): 1. Jaroslav Říha AK Kuřim 9,1 397 38 2:31,7

AS
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Placená inzerce

OBKLADY 
DLAŽBY 

LÍCOVÉ CIHLY 
PŘÍRODNÍ I UMĚLÝ KÁMEN

Hospodský kvíz
 Každé úterý 19:00. Club Escape.

?
 Utvořte tým, přijďte se bavit a vyhrávat. Vědomostní

soutěž pro každého. Zápisné 30 kaček. 
????
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LISTOPAD

NEDĚLE

9I11
17:00

SOBOTA

15I11
21:00

PÁTEK

14I11
21:30

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

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.

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
FESTIVAL

FILMOVÝ
KLUB

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

TECHNO
ELECTRO

PÁTEK

7I11
21:30

MIX
&
OLDIES

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Myslivec na cole + dárečky. Vstup zdarma. 

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!

KONCERT
LIVE

ČTVRTEK

13I11
19:00

SOBOTA

8I11
21:00

FILMOVÝ
KLUB

PÁTEK

21I11
21:30

Snow film fest - filmový festival nejlepší
filmy se zimní tématikou. Vybrané filmy zaujmou každého milovní-
ka sněhu a zimních sportů. Více www.clubescape.cz. 80/100 Kč.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největší-
mi hity z různých stylů. Becherovka Lemond 25 Kč. Vstup 0/30Kč.

Oldies&Mix DJ George Pro dobrou náladu hity 
nejrůznejších let a žánrů. Myslivec na cole + dárečky. Vst. 0/30 Kč.

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

22I11
21:00

Oldies&Mix party DJ Flash Pořádné hity i na přání. 
Bavte se s námi. Lemond 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Terako(ko)tova armáda - koncert Punkrocková kapela 
z Bitýšky pokračující ve šlépějích punkera Mistra Tri koko ta. Vst. 49 Kč.

Dvanáct - filmový klub  Film z válkou zničené Čečny. 
12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera. 
Rusko, Drama. Režie: Nikita Michalkov. ČSFD 81%. Vst.: 40/60 Kč. 

SOBOTA

29I11
21:00

PÁTEK

28I11
21:30

DISCO
OLDIES
MIX

ČTVRTEK

27I11
19:00

DnB Break trip Mania, Dekor, Fil White

Techno wars Dazy&Nee'o, Wolf, Naker
Tribal, minimal melodické a veselé techno. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Semtex Cool + Amundsen. Vstup zdarma. 

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Semtex Cool + Amundsen. Vstup zdarma. 

Kuře na švestkách - filmový klub. Virtuóz si zničí své 
housle, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpo-
míná na svůj legrační osud. Drama, Komedie, Fr., Ně., 40/60 Kč. 

STŘEDA

3I12
20:00

Agnieszka Derlak Trio (Pl) - Escape Live Music 
To nejlepší z polské jazzové školy. Delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost.


