
 

 

KUŘIMSKÉ KULTURNÍ ČINY 2022 

Formulář sloužící pro hlasování v anketě 

 „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2022“ 

Město Kuřim vyhlašuje anketu „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2022“. Smyslem 

ankety je najít a vyzvednout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým 

příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji 

kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí. 

Hlasování v anketě probíhá od 21. 6. 2022 do 31.7. 2022. 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 15. 9. 2022, od 18:00 ve velkém sále 

Společenského a kulturního centra. 

 

Nominační kategorie (nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy): 

 

1. Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, středních 

neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury (soutěže, veřejné 

produkce apod.) 

2. Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studentů a studentů 

konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon (soutěže, umělecké 

přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či literárního díla. 

3. Dramaturgický počin: Za nejzajímavější dramaturgii (akce, cyklu pořadů, přehlídky, 

dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi. 

4. Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými finančními prostředky či 

jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní projekt v Kuřimi. 

5. Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou či právnickou osobu, 

která vytváří kulturní prostředí pro občany města ve veřejně přístupném prostoru 

(úřad, prodejna, veřejné prostranství…) 

 

 

 

 



 

 

6. Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské kultury, mediální 

propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webovky) 

7. Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Má povahu ceny za celoživotní dílo 

8. Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo nekuřimský napíše román 

o Kuřimi). 

9. Kulturně aktivní senior nebo skupina kulturně aktivních seniorů. 

 

Prosíme vyplnit: 

 

Nominuji v kategorii: …………. (číslo)  

 

Za kulturní přínos v oblasti/oblastech: ……………………………………………………. 

 

Nominovaní/ný: ……………………………………………………………………………..………. 
(nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy, pro nominování v další kategorií prosíme použijte další 

formulář) 

 

Stručný důvod nominace: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

jméno navrhovatele hůlkovým písmem   podpis navrhovatele 

 


