
Závěry diskusních skupin veřejné diskuse na téma: 

Záměr rekonstrukce Společenského centra - kulturní dům  
 
Termín konání: 5.4. 2011 v 18,30 hodin 
Místo: sál Kulturního domu v Kuřimi  
 
Program: 

1. Úvod: přivítání přítomných – starosta města Ing. Drago Sukalovský 
2. Vysvětlení principu veřejných diskusí – předseda Komise Zdravého města Rady města Kuřimi PaedDr. 

David Holman 
3. Představení návrhu koncepce rekonstrukce kulturního domu, zdroje financování projektu - starosta 

města Ing. Drago Sukalovský 
4. Prostor pro dotazy přítomných 
5. Diskuse ve skupinách 
6. Prezentace výstupů diskusních skupin a jejich závěry: 

 
Jednotlivé pracovní skupiny posuzovali variantu I (nezbytné opravy objektu a posílení funkce společenského 
centra) a variantu II (úplná rekonstrukce objektu a výraznější posílení funkce společenského centra). 
 
Stůl č. 1: 

- více členů skupiny se vyslovilo pro variantu č. I 
Varianta č. I  (5 členů): 
- rekonstrukce střechy a oken 
- činnosti: stávající včetně obchodů 
- rozšířit využití velkého sálu – „zvíceúčelovatět“ (jak konkrétně neřešeno) 

 
 Varianta č. II (2 členové): 

- ne infocentrum, jinak vše, co je uvedeno v materiálu předloženém starostou města 
 
Stůl č. 2: 

- jednoznačně nejsou ani pro jednu z předložených variant 
- navrhují začít zvažovat podání výpovědí komerčním subjektům a umístit místo toho funkce, které KD 

z prostorových důvodů neplní, např. klubovny apod. 
- jedná se ale o krátkodobé řešení, je potřeba zpracovat dlouhodobou koncepci, nemá cenu předělávat 

něco, co se třeba bude za 3-4 roky přestavovat komplexně 
- cítíme, že k celkové přestavbě dojít musí 
 
 

Stůl č. 3: 
- pokud by byly peníze, klidně zbourat vše a postavit znovu 
- pokud dojde k přestavbě restaurace, navrhujeme přistavět zahrádku 
- sál by měl být více variabilní, menší – pro akce do 100 lidí 
- k tomu přísálí, které půjde zatáhnout a tím se zvětší prostor na plesy, hody apod. 

 
 
Stůl č. 4: 

- KD by měl sloužit hlavně pro společenské a kulturní účely, ne pro komerční účely (obchody) 
- jedna kavárna nebo restaurace by měla zůstat, další hospody ne 
- sál by měl být multifunkční – i pro menší akce – kino, schůze spolků, kapely apod. 
- mohla by být jedna bílá stěna pro kuřimské umělce 
- neklouzavá podlaha v sále 
- vyřešit parkoviště 
- navrhují variantu č. III – přistavět na střechu KD hotel 

 
Stůl č. 5: 

- činnosti v KD, které chybí: 
komorní sál pro akce do 100-120 lidí 
klubové kino 
zkušebna pro kapely – šlo by využít i pro mateřské centrum, důchodce 
nekuřácká kavárna s WIFI 
ubytování pro umělce (na střeše, v podrkoví) 

 - zachovat velký sál, ne menší, ale variabilnější 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Zimmermannová 


