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červen

Po stopách zaniklé železnice Kuřim - Veverská Bítýška

Skautky z Kuřimi první v okrese
13.-15. května se hned dvě družiny skau-

tek z Kuřimi zúčastnily okresního kola Svojsí-
kova závodu (skautský závod pro děti od 11 do 
15 let). Závod se konal v Újezdě u Brna a děti 
soutěžily v různých “skautských“ i neskautských 
znalostech a dovednostech, jako první pomoc, 
rozdělávání ohně, jízda na kánoích, práce s ma-
pou, znalost přírody, spolupráce družiny při ře-
šení úkolů, ale třeba taky vaření a příprava jídla 
pro družinu během celého víkendu. 

Družina Ještěrek (ve složení Zuzka Bu-
zášová, Pája Mihulová, Peťa Novotná, Peťa Pi-

kulová, Nikča Soldánová a Šárka Uhlířová) se 
umístila na 1. místě a postoupila do krajského 
kola. 

Gratulujeme!
Radmila Sedmíková

za skautské středisko Kuřim

V roce 1911, tedy před sto lety byl za-
hájen provoz na soukromé železnici na trase 
Kuřim – Veverská Bítýška. Trať sloužila k 
jak k přepravě osob, tak i kaolinu z Lažánek 
a v neposlední řadě i různých zemědělských 
produktů. V roce 1936 byl na trati provoz 
ukončen v důsledku hospodářské krize a 
počínajícího rozvoje automobilismu, který 
ponejvíce sílil ve třicátých letech. Ve čtyři-
cátých letech byl provoz železnice v úseku 
Kuřim – Moravské Knínice nakrátko obno-
ven a sloužila tak mimo jiné i při výstavbě 
tzv. „Hitlerovy dálnice“, jejíž trasa dnes je 
podobná plánované rychlostní silnice pod 
označením R43. 

Mikroregion Kuřimka si stoleté výro-
čí otevření železnice připomněl (s přispěním 
fondů Evropské unie) jedinečnou akcí – turis-
tickým pochodem po její trase. Již v pátek 20. 
května mohli Kuřimané – milovníci kultury 
- navštívit na nádvoří kuřimského zámku dvoj-
koncert skupiny Neřež a Jany Šteflíčkové. Kdo 
na koncert přišel, jistě nelitoval.

 Samotný pochod po stopách železni-
ce se konal v sobotu 21. května. Start byl před 
kuřimským nádražím, kde železničář v dobové 
uniformě vybavil startující cestovním pasem, 
do kterého každý z účastníků po cestě sbíral 
razítka. Kdo získal všechny čtyři razítka, mohl 
navštívit kuřimské wellness centrum a získat tak 
dva vstupy do tohoto centra za cenu jednoho a 
v cíli dostat jako upomínku na celou akci v po-
době  keramického vláčku. Start byl průběžný 
a probíhal od 9:00 do 11:00 hod. Pochod byl 
opravdu pro všechny, startovaly děti, dospělí  i 

senioři. Trasa je skutečně nenáročná, takže na ní 
bylo vidět i několik kočárků. Nechyběli ani pej-
sci se svými páníčky a poměrně dost účastníků 
vyrazilo na kolech (mezi které patřila i má ma-
ličkost). V naší cyklistické skupině byly celkem 
čtyři děti. Dvě tříleté a dvě pětileté, přičemž ty 
pětileté jely samostatně na svých kolech. Oba-
vy, že trasa je pro ně příliš dlouhá se ukázaly 
jako zbytečné, sil měly dostatek, i přes jejich 
absolvování zpáteční trasy.

(pokračování na str. 5)
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Na dohled od Zlobice

Z města

Generální oprava klavíru
Koncertní křídlo v kulturním domě vy-

žaduje generální opravu. Tu provede společnost 
Black&White z Moravského Krumlova za cenu 
96 500 Kč.

Restaurace Kulťas otevře
Novým nájemcem restaurace v kultur-

ním domě se stala brněnská společnost Good 
21. Nový nájemce se chce zaměřit na kvalitní 
služby včetně teplé kuchyně za rozumné ceny. 
Specialitou podniku by měla být nabídka bel-
gických piv a dalších specialit z Belgie. Provoz 
by měl být zahájen po dalších úpravách interié-
ru o prázdninách.

Přípravy nové MŠ pokračují
Přípravy nové dvoutřídní mateřské školy 

v objektu školy základní na Komenského ulici 
pokračují. V současné době již existuje projekt 
přestavby a rada města vyhlásila výběrová říze-
ní na dodavatele stavebních úprav a vybavení 
interiéru MŠ. Pokud nedojde k nepředvídatel-
ným událostem, zahájí MŠ svoji činnost podle 
předpokladů, tedy od začátku nového školního 
roku.

ZŠ Jungmannova zateplí 
Correct okna

Budovu základní školy na Jungmannově 
ulici zateplí společnost Correct okna z Brna. Ta 
v elektronické aukci nabídla nejnižší cenu, a to 
10 320 tisíc korun.

Dotace na sv. Floriána
Město opět požádalo o dotaci na opra-

vu sochy sv. Floriána z programu ministerstva 
kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Tentokráte je žádost ve výši 50 tisíc korun. Cel-
ková restaurace sochy a podstavce by měla být 
dokončena v letošním roce. 

Odbočení na Podlesí
Město Kuřim souhlasí s vybudováním 

nové podoby křižovatky na silnici I/43, ze které 
se odbočuje na Podlesí. Přibýt by zde měly od-
bočovací pruhy pro oba směry a další opatření. 
Stavba by podle příslibu ŘSD Brno měla být 
provedena v příštím roce a město se na ní bude 
spolupodílet částkou asi 240 tisíc korun.

Slévárna darovala písek
Slévárna Kuřim darovala městu Kuřim 

7,5 tuny písku. Bude použit k výměně stávající-
ho písku na doskočišti skoku dalekého v areálu 
fotbalového stadionu.

7 x DrS

Čekají nás další uzavírky – 
buďme opatrní a tolerantní

V červnu a červenci čekají město další 
dvě výrazná omezení dopravy kvůli rekonstruk-
ci plynovodů. Výměna potrubí se totiž chystá v 
asi dvousetmetrovém úseku na ulici Tišnovské 
a neobejde se bez uzavírky jednoho pruhu sil-
nice a provozu pouze jednou polovinou silnice. 
Práce budou rozděleny do dvou etap.

První etapa bude zahrnovat rekonstrukci 
od křižovatky ulic Tišnovská a Křížkovského 
(pod zámkem) po ulici Buďárkovu. Částečná 
uzavírka bude trvat od 1. do 26. června. Provoz 
bude v místě uzavírky primárně řízen semafory, 
ve špičkách, a pokud to bude potřeba, dopravní 
policií, policisty z obvodního oddělení Kuřim a 
pracovníky firmy Mertastav. 

Druhá etapa bude ještě komplikovanější, 
půjde o uzavírku od „kovomatu“ ke světelné kři-
žovatce na nám. 1. května, která bude od 4. do 
24. července. Největší komplikaci zde předsta-
vuje koordinace provozu na semaforech uzavír-
ky se semafory křižovatky. I zde je dohodnuta 
spolupráce s policií.

Přes všechna opatření se, bohužel, nelze 
vyhnout dopravním problémům a kolonám. K 
těmto uzavírkám neexistuje přijatelná objízdná 
trasa ani mimo Kuřim, ani kuřimskými ulice-
mi. V této souvislosti bude upraveno dopravní 
značení v ulicích Luční a Podhoří. Do obou 
ulic bude zakázán vjezd všem motorovým vozi-
dlům s výjimkou dopravní obsluhy a bude zde 
omezena rychlost na 20, případně 30 km/hod. 
Dále bude zakázán vjezd k rybníku Srpek všem 
vozidlům nad celkovou hmotnost 3,5 tuny, 
bude zde omezena rychlost na 20, případně 30 
km/hod a dočasně bude za těchto podmínek 
umožněn vjezd na účelovou komunikaci pod 
Cimperkem. Situaci bude sledovat jak policie, 
tak odbor dopravy Městského úřadu Kuřim. V 
případě, že se tato opatření ukáží jako nedosta-
tečná, budou průběžně měněna a doplňována, 
např. dočasným zjednosměrněním provozu. 
Žádáme tímto všechny řidiče i chodce, aby vě-
novali v příštích týdnech zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení.

Touto cestou chceme požádat všech-
ny občany Kuřimi, ať již řidiče či chodce, aby 
prokázali v tomto kritickém období zvýšenou 
opatrnost a také toleranci. Rekonstrukční práce 
se musí udělat a, bohužel, nelze je provést bez 
nepříjemných omezení, kolon a dalších negativ-
ních jevů. Už teď špatná dopravní situace bude 
ještě horší – a dovolím si opět upozornit na nut-
nost co nejdříve tuto situaci vyřešit funkčním 
obchvatem Kuřimi. 

V případě nutnosti můžete své připomín-
ky nebo poznatky volat na tel. čísla 606 705 879 
(p. Bartoš) nebo 775 072 933 (pí Lekešová). 

Děkujeme vám za trpělivost a toleranci.
Drago Sukalovský, starosta města

Zastupitelstvo na Kaskádě
Na své květnové schůzi se zastupitelstvo 

města Kuřimi sešlo velmi netradičně v golfovém 
areálu Kaskáda, ležícím na území našeho města. 
Důvodem byla presentace ojedinělého projek-
tu - na ZŠ Jungmannova vznikne speciální spor-
tovní třída věnovaná plavání a golfu. Ještě než 
začalo vlastní projednávání jednotlivých bodů 
schůze, byli zastupitelé i ostatní přítomní sezná-
meni s projektem, který je i v rámci republiky 
nezvyklý. Kuřimští žáci pod vedením profesio-
nálního trenéra zvládnou základy golfu (míčky 
i hole jim budou do začátku půjčeny), budou 
se moci pohybovat po golfovém hřišti a jak se 
budou lepšit, bude z nich vytvořen i soutěžní 
tým obsahující jméno našeho města. A třeba se 
někdo z nich stane profesionálem.

Pozemek na prodej
Zastupitelstvo města schválilo záměr 

odprodat pozemek vedle Panny Marketu (smě-
rem k Brnu), na kterém podle územního plánu 
má vyrůst nejspíš nějaký další obchod. Zatím 
jediným zájemcem je developerská firma Fuer-
tes Development, která zde chce vybudovat 
nepotravinářské obchody, ale přihlásit se může 
kdokoliv jiný. Pozemek má cca 1500-1800 m2 a 
nejnižší možná cena je 1.000 Kč za m2. 

Přebytek v pokladně - zatím
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informa-

ci, že za první tři měsíce tohoto roku byly pří-
jmy města o téměř 7 milionů vyšší než výdaje. 
Zároveň ovšem vyslechlo méně potěšitelnou 
zvěst, že podle všeho peněz na příjmové stránce 
bude o něco méně, než rozpočet předpokládal. 
A opatření navrhovaná vládou neskýtají naději 
na obrat k lepšímu ani na rok 2012.

Změny vyhlášek
Zastupitelstvo schválilo technické změ-

ny tří místních vyhlášek, které doproučilo Mi-
nisterstvo vnitra. Dá se říci, že po věcné stránce 
se nezměnilo nic, jen bylo třeba přeformulovat 
některé body.

Strategický plán
Zastupitelstvo schválilo radním Hol-

manem předložený materiál o tom, jak letos 
aktualizovat Strategický plán rozvoje města, do-
kument popisující záměry a možnosti města na 
delší období. Od posledního (a zároveň vlastně 
historicky prvního) strategického plánu uply-
nulo už šest let a za tu dobu se mnohé změnilo. 
Jednání o strategickém plánu se ve skupinách 
rozběhnou už v červnu a budou probíhat zřej-
mě skoro do kkonce roku.

Zároveň zastupitelstvo vyslechlo zprávu 
o plnění Strategického plánu, která se předkládá 
jednou ročně. 

5×job



ročník 18, číslo 6/červen 2011    ZLOBICE   3

na dohled od zlobice

Čisté světlo Příměstský tábor při ZŠ 
Jungmannova Kuřim

Školní rok 2010-2011 bude letos na Základní škole Jungman-
nova ukončen již 23. června. Důvodem je plánované zateplení budovy. 
Škola ale umožnila rodičům, aby své děti přihlásili do příměstského tábo-
ra, který bude probíhat od 24.června. do 1. července. Děti se budou schá-
zet již od 6 hodin ráno ve školní družince a v 9 hodin pak budou přecházet 
do Domu dětí a mládeže, kde už na ně bude čekat bohatý program.

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. 

Klub maminek KuřiMaTa
Nejen povídání o vílách aneb trocha waldorfu nikomu neuškodí 

Jarní víla
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 
Kdy: ÚTERÝ 14. 6. 2011, 18:30 - 21:00 
Při našem posledním předprázdninovém setkání si budeme poví-

dat o vílách a bytostech pro dospělého neviditelných a vyrobíme si plstě-
nou Jarní vílu. Kurzem nás provede Zuzka Zavřelová. Cena kurzu včetně 
veškerého potřebného materiálu je 100 Kč. Délka trvání cca 2 hod. Bližší 
informace a registrace zájemců do 10. 6.011 na emailove adrese zuzka.
fortikova@seznam.cz

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/

Český den proti rakovině 2011
Dne 11.5.2011 se studenti Střední odborné školy a Středního od-

borného učiliště Kuřim zúčastnili jako dobrovolníci sbírky Český den 
proti rakovině organizované Ligou proti rakovině Praha. Krom realizace 
sbírky přímo na škole se pohybovali i v ulicích města Kuřimi a navštívili 
Základní školu a Obecní úřad v Moravských Knínicích. Celkově sbírkou 
získali 12 079,-  Kč. 478 žlutých kvítků měsíčku lékařského s červenou 
stužkou našlo svého dárce. Účelem sbírky je získání finančních prostřed-
ků na nádorovou prevenci, na zlepšení kvality života onkologických paci-
entů, na podporu onkologické výchovy a onkologického výzkumu a na 
vybavení onkologických center. 

Sbírku v městě Kuřimi realizovala také ZŠ Kuřim, Tyršova (viz sa-
mostatný článek) a Skaut – Junák středisko Kuřim, který získal sbírkou 
16 022,- Kč.

Celorepubliková sbírka bude trvat až do 30.9.2011. Zájemci mo-
hou přispět i dárcovskou zprávou ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. 
Cena jedné DMS je 30,- Kč a Liga proti rakovině z ní obdrží 27,- Kč.

Všem ochotným přispěvatelům za adresáty příspěvku, za Ligu pro-
ti rakovině i za všechny dobrovolníky děkujeme.

Mgr. Jana Čikovová

Studentky s květinami u starosty Draga Sukalovského.
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společnost

Nepřehlédněte Pozvánka

Vzdělávání

Od 1. 7. 2011 končí možnost 
zápisů dětí do cestovních 
pasů

Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim upozorňuje občany, že 
k 1. 7. 2011 končí možnost zápisů dětí do cestovních pasů.

Do 30. 6. 2011 je možné provést zápis dítěte mladšího 10-ti let do 
cestovního pasu rodiče, a to na základě vyplněné žádosti (k dispozici na 
úřadě), předložení platného občanského průkazu, originálu rodného listu 
dítěte a zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč  za zápis každého 
dítěte.

Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů zůstanou platné do 26. 
června 2012. To znamená, že od tohoto data budou muset mít děti vlastní 
cestovní doklad. Tím však není dotčena platnost cestovních dokladů pro 
jejich držitele (rodiče). Ze zkušeností občanů však vyplývá, že ne všechny 
země uznávají zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů. Doporučujeme 
proto vyřídit dětem vlastní cestovní doklad již nyní. Informace o tom, zda 
země uznává zápisy dětí v cestovních pasech rodičů doporučujeme ověřit 
na zastupitelských úřadech jednotlivých zemí. Kontakty na zastupitelské 
úřady lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
ČR - http://www.mzv.cz.

Zapisování dětí do cestovního pasu rodiče, příjímání žádosti o vy-
dání cestovního pasu a výdej cestovního pasu se provádí na Městském 
úřadě Kuřim, odboru správních a vnitřních věcí, v prvním patře, dveře č. 
202 v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 7:30 - 11:30 hod. a od 
12:30 - 17:00 hod. 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. číslo: 
541 422 361 – p. Vanková, Dis 
nebo použijte emailovou adresu:
 vankova@radnice.kurim.cz
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Mikroregion Kuřimka

Po trase nás čekaly dvě zastávky, jedna v Moravských Knínicích, na 
„Výletišti“, druhá v Chudčicích. Na obou zastávkách na nás čekalo občer-
stvení a v Knínicích i trocha kultury. Po trase si jistě každý z turistů všiml 
zbytků ztracené dráhy, propustí, zbytků mostu a ve Veverské Bítýšce do-
konce i nádražní budovy.

V cíli cesty, na „Ostrůvku“ ve Veverské Bítýšce, na nás čekalo další 
občerstvení  a pro děti zde byl připraven skákací hrad. Ve 13:00 hod zde 
vystoupila žákovská kapela Aritmic Band s asi hodinovým programem. 
Vystoupení mělo obrovský úspěch a kapela sklidila mohutné ovace. Poté 
vystoupila místní country kapela.

Předpokladem úspěchu celé akce bylo dobré počasí, a to se v 
sobotu opravdu vydařilo. Prokázalo se, že tuto trasu mohou absolvovat 
opravdu všechny věkové kategorie. Trasa je příjemná jak pro pěší tak i pro 
cykloturisty. Většina trasy probíhá mimo silnici, kromě dvou nedlouhých 
úseků. Toto by se mělo v budoucnu změnit, neboť je již zpracován nový 
projekt cyklostezky, která dané úseky řeší. Realizaci brání nedořešené 
majetkové poměry některých pozemků na trase – ovšem vypadá to, že se 
blýská na lepší časy, a že se realizace projektu nakonec vydaří.

Pokud se někdo z vás nemohl v uvedený termín akce zúčastnit, 
nevadí, na trasu se můžete vydat kdykoliv. Po trase můžete získat jak pas, 
tak jednotlivá razítka na označených místech. Zachován zůstává nadále i 
nejzajímavější benefit (při splnění podmínky kompletně orazítkovaného 
pasu) v podobě dvou vstupů do kuřimského Wellness centra za cenu jed-
noho. Ovšem největší odměnou pro každého z účastníků trasy zůstává 
silný zážitek z příjemně stráveného času v překrásné přírodě.

Oldřich Štarha     

Po stopách zaniklé železni-
ce Kuřim - Veverská Bítýška

(pokračování ze str. 1)

Cestovní pasy mikroregionu
Vypravíte-li se napříč Mikroregionem Kuřimka, máte možnost si 

pořídit a nechat orazítkovat pas a dostat za něj vláček, slevu ve Wellness 
Kuřim a v budoucnu možná i další benefit. Pasy vám vydají a orazítkují 
na místech označených samolepkou, kterou vidíte dole. Těch míst bude 
možná mírně přibývat, ale zatím jsou to následující:

Kuřim: wellness, nádražní bar Cihelna, Club Escape zámek
Moravské Knínice: Obecní úřad, Sokolovna
Chudčice: Obecní úřad, dům č.201( bývalý hotel Fit hned vedle 

fotbalového hřiště)
V. Bítýška: Obecní úřad, Jarošův mlýn.
Obecní úřady mají otevřeno ve všední dny, ostatní lokace (i) o ví-

kendu.

Placená inzerce
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Ještě jednou mateřská škola      
Do programu zastupitelstva města 12. 4. 2011 byl předložen prv-

ním místostarostou města Jiřím Koláčkem, který má, jako zástupce sa-
mosprávy, na starosti školství ve městě, příspěvek s názvem „Návrh na 
mimořádné řešení nedostatku míst v mateřské škole v Kuřimi.“ Příspěvek 
lze nalézt na internetových stránkách města v  části Občan/Samospráva/ 
Zastupitelstvo města/Zápisy-zm- pro veřejnost pod názvem „Zápis z jed-
nání zastupitelstva města 12. 04. 2011“. Jeho důležitou součástí je příloha 
s názvem „Návrh na dočasné řešení situace nedostatku míst v mateřské 
škole.“ 

Z těchto materiálů je čerpáno v předkládaném článku. Přede-
síláme, že jeden ze spoluautorů článku je zastupitel města zajímající se 
tři roky o mateřskou školu a spoluautorka je úřednicí městského úřadu 
mající na starosti školství ve městě (kromě střední školy). Toto uvádíme 
proto, aby bylo komu spílat za současnou situaci ve školství (stejně za 
ni nemůžeme). Spoluautorka, jako úřednice, poskytla fakta a autor si je 
dovolil zpracovat. Autor se může k nastalé situaci vyjadřovat volněji než 
úřednice. Nemáme také žádný mandát od starosty, rady nebo zastupitel-
stva města, přednášet nějaká řešení, jedná se jen o vlastní názory, ale také 
o fakta. Článek může být považován za volné pokračování již otištěného 
článku uveřejněného v květnové Zlobici s názvem „Úvahy a fakta o přijí-
mání dětí do mateřské školy.“ 

Zastupitelstvo města po krátké diskuzi přijalo 16 hlasy, jeden za-
stupitel se zdržel, usnesení č. 1058/11 ze dne 12. 4. 2011 ve znění: „ZM 
souhlasí s novým odloučeným pracovištěm Mateřské školy Kuřim, Zbo-
rovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, na ulici Ko-
menského 511.“ Zastupitelé města tedy chápou, že situaci je nutné řešit.

Takto znějící usnesení má význam zejména pro zápis změny v rejs-
tříku škol a školských zařízení. Občanovi však říká dosti málo, a proto se 
pokusíme objasnit, co to znamená.

Za tímto usnesením se skrývá návrh na dočasné navýšení kapacity 
mateřské školy o dvě třídy, tedy o 48 míst, a to využitím čtyř učeben v 
prvním patře budovy základní školy na ulici Komenského 511, které ne-
jsou využívány pro výuku. Samozřejmě, že k tomu patří i šatna, stravovací 
zařízení, kabinet pro pomůcky, sklad lůžek a lůžkovin, sociální zařízení a 
jiné. Děti budou obědvat v existující jídelně, svačit budou ve třídách. 

Kromě stavebních úprav, nákupu vybavení a hraček, bude nutné 
provést ve škole i organizační opatření pro vzájemné spolužití obou sub-
jektů a dětí základní a mateřské školy. Pracoviště základní školy na ulici 
Komenského 511, jako součást Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace je dlouhodobě využíváno 
pro první stupeň, přesněji řečeno, v posledních dvou letech, pro první a 
druhý ročník. V nově zřízených třídách mateřské školy budou umístěny 
nejstarší děti, které byly nově přijaty, tedy hlavně předškoláci. 

V jedné budově budou nejstarší děti mateřské školy a nejmladší 
děti základní školy. V budoucnu bude možné, že dítě z pracoviště mateř-
ské školy na Komenského 511 postoupí do základní školy na Komenské-
ho 511. Bude tak tedy několik let v jedné budově, což nemusí být vůbec 
špatné. Realizace tohoto opatření si vyžádá náklady kolem tří milionů 
korun na stavební úpravy, zejména sociálních zařízení, nákup nábytku 
a hraček. Finanční prostředky byly vyčleněny rozpočtovým opatřením 
(zvláštním usnesením) z finanční rezervy města a rozpočtu mateřské 
školy. Naplánovaná opatření bude nutno realizovat do zahájení nového 
školního roku, vlastně s mírným předstihem, aby se mohlo vše pro děti 
uklidit a připravit. Tímto by se měl zmírnit problém s umisťováním dětí 
do mateřské školy do roku 2015. Od tohoto roku se očekává pokles zá-
jmu o umístění dětí do mateřské školy. Naopak v této době bude aktuál-
ní umisťování žáků do základních škol a pracoviště mateřské školy by se 
mělo přeměnit zpět na třídy základní školy. 

Opakuji to, co jsem již jednou napsal, že za poslední větší stavební 
investici do mateřské školy považuji realizaci zpracovaného projektu na 
rekonstrukci pracoviště mateřské školy Zborovská 887 výstavbou jedné 
třídy a izolací střešních prostor. To umožní být lépe připraveni na zrušení 
nově vytvořených pracovišť mateřské školy na základní škole Komenské-
ho 511. 

Co bylo již k naplnění usnesení zastupitelstva města učiněno, 
kromě přijatého usnesení a vyčlenění finančních prostředků:
- posouzení stavu budovy základní školy Komenského 511, vybra-

ných místností, Krajskou hygienickou stanicí Brno s kladným vy-

jádřením, že pracoviště lze za stanovených podmínek realizovat;
- uskutečněny schůzky zřizovatele, ředitelky mateřské školy a ředite-

le základní školy a oznámení záměru o zřízení tříd mateřské školy v 
budově základní školy;

- vypsána veřejná zakázka na realizaci stavebních úprav; 
- vypsána veřejná zakázka na nákup materiálního vybavení praco-

viště (nábytek, koberce, lůžka, šatní skříňky, nádobí, příbory, hrač-
ky, atd.); dodávka a montáž vybavení  interiéru  mají být ukončeny 
do 5.8.2011.  

Dále musí dojít k:
- stavebním pracem při úpravě sociálního zařízení, propojení dvou 

tříd a oddělení provozů mateřské a základní školy příčkou; práce 
mají být zahájeny 1.7. a ukončeny do 5.8.2011.

- vyjádření stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru 
JMK, oddělení stavební prevence k užívání stavby;

- změně zřizovací listiny mateřské školy (zařazení nového odlouče-
ného pracoviště);

- podání žádosti v mimořádném termínu na změnu zápisu mateřské 
školy v rejstříku škol a školských zařízení (zařazení nového odlou-
čeného pracoviště, navýšení kapacity mateřské školy, školní jídelny 
– výdejny);

- podání žádosti v mimořádném termínu na změnu kapacity školní 
jídelny – výdejny základní školy v rejstříku škol a školských zaříze-
ní;

- uzavření nájemní smlouvy mezi řediteli základní školy a mateřské 
školy o pronájmu prostor v budově na ulici Komenského 511; 

- podání žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje o navýšení 
státního rozpočtu od 1. 9. 2011 z důvodu zřízení nového odlouče-
ného pracoviště;

- přijetí čtyř nových pedagogických pracovnic (učitelek) a jedné 
pracovnice do školní jídelny - výdejny a na úklid;

- řadě dílčích rozhodnutí a přijetí opatření, které z takového úkolu 
zpravidla vyplývají. 

Nově přijatí zaměstnanci budou placeni ze státního rozpočtu, kte-
rý je dán normativně, dle průměrných krajských normativů na počet dětí 
a stravovaných. 

Zastupitelé města přijali důležité usnesení. Tímto usnesením dali 
veřejnosti a rodičům něco, jako veřejný příslib. Něco, co by snad mohlo 
být i právně vymahatelné. To znamená, že mohou počítat s přijetím dětí 
do mateřské školy od 1.9.2011 a nastoupit do zaměstnání. Je to důležitá 
změna pro ně i jejich děti. Rodiče s tím počítají a děti se těší.

Mgr. H. Němcová 
Ing. P. Němec 

Poznámka na závěr.
Jak říká starosta města, moje články a vystoupení mají téměř vždy 

výzvu k bdělosti a proto v souladu s jeho slovy říkám: „Sledujme, jak bude 
příprava nového pracoviště pokračovat a 1. září se určitě půjdu podívat, 
jak to v něm vypadá.“ Věřím, že pracoviště bude připraveno.

Dva mýty o přijímání dětí do 
mateřské školy

Při svých toulkách po dětských hřištích v Kuřimi mám příležitost 
vyslechnout různé názory na dění v Kuřimi a v těchto měsících je kromě 
stálice kuřimských problémů dopravy, v popředí i debata o přijímání dětí 
do mateřské školy. Co jiného také na dětských hříštích probírat, kromě 
vlastních dětí.

Jedním z řešení, které by prý mohlo napomoci umístění dětí do 
mateřské školy je nepřijímat do ní hlavně děti, jejichž matka je na rodi-
čovské nebo mateřské dovolené z důvodu péče o další dítě. Byly nalezeny 
i jiné důvody pro vyřazení některých dětí z přijetí do mateřské školy kvůli 
jejich matkám. Ty zde neuvádím. Matky na rodičovské a mateřské dovo-
lené musí být stejně doma, tak proč by si nemohly přitom pohlídat obě 
děti (někdy i více dětí). Lepší je, proč by se nemohly starat o obě děti. Má 
to určitou logiku zejména z pohledu matek, jejichž děti se do mateřské 
školy nedostaly pro malý počet míst. V soustavě kritérií, která jsou vydá-
vána k určení pořadí pro přijetí, respektive nepřijetí dětí, se často kritéri-
um zaměstnanosti rodičů objevuje a vyžaduje se i jeho prokazování. Už 
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prokazování zaměstnanosti matky nebo otce ukazuje na slabinu tohoto 
kritéria. Například žena na mateřské a rodičovské dovolené je stále v pra-
covním poměru a dokonce lépe chráněna před propuštěním, protože pro 
zaměstnavatele platí zákaz výpovědi z pracovního poměru u takové za-
městnankyně atd. Dalo by se dále a dále prokazovat, že to kritérium lidově 
řečeno stojí na vodě. Pokud by vedlo k nepřijetí dítěte do mateřské školy, 
mohlo by být třeba úspěšně napadeno v rámci odvolacího řízení, pokud 
by se vše dostalo až k soudu. 

K přijímají dětí do mateřské školy se vyjádřil také veřejný ochránce 
práv (ombudsman), zřejmě na základě podnětů občanů a možná i proto, 
že se jedná o aktuální situaci v uplatňování práv občana. V tomto přípa-
dě dítěte! Dokument byl  zveřejněn  v prosinci roku 2010. Jeho název je 
Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné za-
cházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a je možno ho nalézt na 
internetových stránkách ombudsmana www.ochrance.cz/diskriminace/
doporučení-ochrance/.

Ombudsman ve svých názorech upřednostňuje takové právní akty 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, případně i jiné, s nimiž nemáme 
většinou mnoho zkušeností. Samozřejmě pracuje se školským zákonem 
a správním řádem. Je to velice zajímavé čtení, které doporučuji všem ro-
dičům, jejichž děti splňují možnost přijetí do mateřské školy, učitelkám 
mateřských škol, představitelům samosprávy, (ti často všemu rozumí), 
úředníkům majícím na starosti školství a dalším zájemcům. Jedná se o 24 
stran a vždy na konci kapitoly je shrnutí a  doporučení.

Co je kromě jiného v dokumentu v záležitosti vyloučení dítěte na 
základě zaměstnanosti rodiče uvedeno. V Desateru rovného zacházení v 
přístupu k předškolnímu vzdělávání je v bodech 1, 9 a 10 uvedeno:

1. Primárním úkolem mateřských škol je poskytovat vzdělání dítě-
ti; nositelem práva na předškolní vzdělávání je dítě, nikoliv jeho zákonný 
zástupce, a to i přesto, že fakticky zabezpečuje mateřská škola sekundárně 
i službu hlídání dětí. 

9. Kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni 
nebo výdělečně činní sice není diskriminační, na druhou stranu nesouvisí 
bez dalšího s dítětem, jakožto adresátem poskytovaného vzdělávání, ani 
s jeho individuálními potřebami. Ochránce proto nedoporučuje využívat 
při přijímání dětí do mateřských škol kritérium zaměstnanosti rodičů. 

10. Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevý-
hodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s 
jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodi-
čovství).

V kapitole s názvem III. Vyhodnocení kritérií, podkapitole s ná-
zvem III. 4. Zaměstnanost (výdělečná činnost) rodiče je na závěr uvede-
no:

„Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritéri-
em při rozhodování o přijetí do mateřské školy. Příjemcem předškolního 
vzdělání je dítě, nikoliv rodič. Kritérium neposuzuje individuální potřeby 
dítěte, naopak omezuje jeho přístup ke vzdělání na základě skutečností, 
které nejenže nesouvisejí se vzděláním, ale navíc je dítě nemůže žádným 
způsobem ovlivnit. Dítě je tak „sankcionováno“ za případnou nezaměst-
nanost svých rodičů. Byť toto kritérium není diskriminační, mohlo by 
představovat prvky svévole, a být tak v rozporu s ustanovením čl. 33 odst. 
1 Listiny.“

Tyto závěry jsou v textové části odůvodněny a není je možné, ze-
jména z hlediska rozsahu  Zlobice, přetisknout. Myslím si, že po uvedení 
těchto názorů by mohlo být jasno. Diskuse to však nezastaví. Uznávat au-
tority není v Česku zvykem. Samozřejmě i ombudsman se může mýlit a u 
soudu prohrát. Jediným vykladačem zákonů je totiž soud. Není mi znám 
žádný judikát, řešící nepřijetí dítěte do mateřské školy a jako jeho součást 
i posouzení kritérií. Pokud se případ k soudu nedostane, aby soud rozho-
dl, berme názor ombudsmana za správný. Ledaže bychom ombudsmana 
neuznávali, ale to nám nebude asi nic platné.

Je možné se hlavně dovolávat odpovědnosti matek, které jsou na 
mateřské a rodičovské dovolené, vyzývat je k jakési dobročinnosti, ohle-
dům k jiným matkám apod. To vše je možné. Odpověď však může také 
znít: „Byla bych hloupá, abych se vzdala práva mého dítěte na předškolní 
vzdělání ve prospěch jakési dobročinnosti“. Samozřejmě si tím matka vy-
řeší i spoustu jiných věcí.

Je to stejné jako když občan kritizuje hyperpalášské vymoženosti 
poslanců a senátorů a jejich odpověď často může znít:  mě tyto náležitosti 

stanovuje zákon (který si sami schválili). Nebo v Kuřimi, kde máme dva 
místostarosty a stačí jeden. Proč by se jeden svého nádherného postave-
ní vyplývajícího také ze zákona vzdával. Z dobročinnosti, s ohledem na 
finance města?? Byl by hloupý, kdyby to udělal. A od obyčejného občana 
bychom chtěli, aby se vzdal zákonného nároku! Směšné a urážející.

Druhý dosti diskutovaný názor je, že město by mělo zajistit do-
statek míst pro všechny děti, které chtějí dát rodiče do mateřské školy. 
Podívejme se, co k tomu říká zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v Části druhé 
s názvem Předškolní vzdělávání. V cílech předškolního vzdělávání je v § 
33 uvedeno:

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte před-
školního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních 
hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní 
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání na-
pomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do zá-
kladního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami.“ 

Tak tohoto by se měli někteří rodiče z jakési ohleduplnosti vzdát? 
V dnešní době?

K organizaci předškolního vzdělávání zákon v § 34 uvádí: „Před-
školní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti 
let.“ Slovo zpravidla znamená, že se připouští i jiné možnosti. Jaké, to je 
na dlouhé popisování. 

Dále se ve stejném paragrafu uvádí: „K předškolnímu vzdělávání se 
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné škol-
ní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má 
dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.“ Toto 
je povinnost, kterou musí město splnit. Tuto povinnost město Kuřim spl-
nilo přednostním přijetím 132 dětí (respektive umožněním docházky) v 
posledním roce před zahájením povinné školní docházky (cit. zákon), je-
jichž rodiče o to žádali. Všechny ostatní děti chodí do mateřské školy nad 
zákonnou povinnost města.

Obdobně jako ombudsman jsem uvažoval v loňském roce, kdy 
jsem ředitelce mateřské školy napsal jakousi kritiku kritérií pro přijímání 
dětí. Do zákona jsem se podíval jako do prvního zdroje informací. Ač ne-
jsem vzděláním právník, nemýlil jsem se ani v posouzení kritéria zaměst-
nanosti. Na výkon veřejné správy totiž stačí dodržování zákonů, zdravý 
rozum a vnitřní etika osobnosti (lidově slušnost). Nebo se mýlím?

P. Němec

Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že z logiky věci by mělo být 
základním kritériem pro umístění do MŠ to, které dítě předškolní vzdělává-
ní nejvíce potřebuje, zbývá jen maličkost: jak to určit. Protože k tomu žádný 
smysluplný návod není, těžko říci, jak by rodiče neumístěných dětí dokázali, 
že právě jejich potomek měl právo se do školky dostat. Východiskem je změ-
na legislativy státu a motivace pro zřizování dalších předškolních zařízení, 
zjednodušení jejich registrace a pravidel fungování, daňové úlevy pro ty rodiče, 
kteří takové alternativy využijí a další opatření. Zdá se, že se, byť poněkud 
těžkopádně něco podobného rodí. V Kuřimi letos startují přenejmenším dvě 
taková zařízení, o další alternativě píšeme na další stránce.

Redakce 
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Lesní rodinný klub na Tišnov-
sku i pro děti z Kuřimi a okolí

Lesní rodinný klub na Tišnovsku nabízí výchovu a vzdělávání in-
spirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté 
děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně 
venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo 
v jeho blízkosti. Od září 2011 bude lesní klub provozován v Předklášteří. 
Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. 
v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného 
doprovodu rodiče či mladšího sourozence. Pátky jsou již tradičně věno-
vány výpravám na různá místa Tišnovska (do malotřídní školy, knihovny, 
divadla, na farmu, výstavu apod.).  

Zápis dětí na další školní rok 2011/2012 probíhá do 30. 6. V této 
chvíli jsou ještě volná místa na 2-5 denní docházku. Prohlídka nového zá-
zemí v Předklášteří je možná ve středu 8. června od 16:30 a v pondělí 20. 
června od 16.30. Počet míst na prohlídce je omezen, je třeba se předem 
přihlásit na tel. 737 187 244 nebo adrese lesniklub@tisnovsko.eu.

Lesní klub provozuje občanské sdružení Za sebevědomé Tišnov-
sko, o.s. Více na http://lesniklub.tisnovsko.eu. 

Rodina z Kuřimi, která do lesního klubu bude dojíždět již třetím 
rokem, nabízí své nadšení a předání zkušeností. Více informací na tel. 737 
372 138 nebo lesniklub@tisnovsko.eu. 

Pasování prvňáčků v knihovně
Již několik let probíhá v knihovnách akce, nazvaná „Pasování prv-

ňáčků na rytíře řádu čtenářského“. V jinačovské knihovně letos proběhlo 
pasování poprvé. Po velmi úspěšné Noci s Andersenem jsme se rozhodli 
zapojit se i do tohoto projektu a pokud to bude možné, pasování pravi-
delně opakovat.

O svém čtenářském umění mě do knihovny přijeli přesvědčit prv-
ňáčci ze ZŠ Rozdrojovice, za doprovodu druháků a paní učitelky. 

Akce se konala v pátek 6. května 2011 v čítárně knihovny. Nejdřív 
byla pro děti připravena knihovnická beseda, po ní následovalo kreativní 
tvoření, a pak už mohl začít samotný slavnostní akt. Ten se odehrával v 
knihovně, kam děti vstoupily za zvuku slavnostních fanfár. Poté, co jim 
byl přečten rytířský slib, byly děti mečem popasovány na čtenáře. Od kni-
hovnice dostaly pasovací glejt, drobné dárky a upomínkové předměty, od 
školy mají na památku nádherné knihy. 

Pasování se nám velice vydařilo, probíhalo v příjemné komorní at-
mosféře a nepostrádalo slavnostní ráz.

Více o akcích v knihovně se můžete dočíst na nových webových 
stránkách: http://www.knihovna.jinacovice.cz/

Za Obecní knihovnu JInačovice napsala Šárka Ondrušková

Jungmannka v Polsku 
Květen je každoročně měsíc, ve kterém je v plánu naší školy za-

řazen studijní vzdělávací zájezd. Každý druhý rok Velká Británie, jednou 
Belgie, Francie, každoročně Vídeň. Před několika lety jsme také navštívili 
Polsko a tento dvoudenní zájezd měl úspěch s nezapomenutelnými zá-
žitky. Proto jsme se rozhodli na přání našich žáků pro jeho zopakování. 
Téma: koncentrační tábor Osvětim – solné doly Vělička – královské měs-
to Krakov.

V noci vstávat o půl čtvrté a odjíždět ve čtvrt na pět od školy, byl 
pro někoho masakr, ale ten nás teprve čekal. Koncentrační a vyhlazovací 
tábor Osvětim, německy Auschwitz, je jen pro silnější nátury a pro in-
formované, což naši účastníci byli, ale stejně to každému vyrazilo dech. 
Ve třech táborech Auschwitz I., Birkenau II., Monowice III. a ve 40 ved-
lejších táborech zemřelo od roku 1940 do roku 1945 podle odhadů 2,5 
až 3 milióny lidí. Původně byl vybudován pro polské politické vězně, 
časem sem nacisté začali posílat lidi z celé Evropy, zejména Židy, sovět-
ské válečné zajatce, Romy a také Čechy. Naše výprava se rozdělila do 2 
skupin, obdrželi jsme sluchátka a česky mluvící průvodce nás seznamoval 
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s transporty, selekcí, životními podmínkami vězňů, lékařskými pokusy, 
plynovými komorami i životními příběhy přeživších bývalých vězňů. Dě-
sivé fotografie i expozice plné osobních věcí či pozůstatků obětí uvízly v 
našich myslích navždy. Ke konci války jednotky SS demontovaly a zničily 
plynové komory, krematoria a spálily dokumenty, které by je usvědčily z 
válečných zločinů. Chůze schopní zajatci byli odvezeni do říše a ti, kteří 
zůstali, byli osvobozeni 27. ledna 1945 Rudou armádou. Toto místo je 
zapsáno na listinu UNESCO.

 Stejně jako 700 let starý solný důl ve Věličce, který jsme na-
vštívili odpoledne. Po zdolání 52 pater jsme se ocitli v tajemném tmavém 
světě obklopeném solí, teplotou 15 °C a hloubkou 64 metrů. Procházeli 
jsme asi dvoukilometrovou turistickou trasu plnou soch významných Po-
láků, skřítků, svatých i horníků, důlních strojů a zařízení od středověku po 
současnost. V hloubce 135 metrů jsme s úžasem stáli v krásně osvětlené 
obrovské komoře, rozlehlé kapli se sochou polského papeže Jana Pavla 
II. Pak jsme vyfáráli jako praví horníci a hurá do hotelu, který byl, co by 
kamenem dohodil. 

Druhý den jsme měli naplánován Krakov, jediné polské větší měs-
to, jehož nádherná architektura zůstala nedotčena II. světovou válkou. 
Nejdřív nás provedla naše skvělá průvodkyně židovskou čtvrtí Kazimierz 
se synagogou, hřbitovem a poté jsme stoupali na Wavel. Tento palácový 
komplex s katedrálou a klenotnicí je symbolem polského státu. Do 17. 
století byl sídlem polských králů, většina z nich je zde také pohřbena. 
Dnes je směsicí mnoha uměleckých slohů, od gotiky po neoklasicismus. 
Poklonili jsme se nedávno zesnulému prezidentskému páru a za krásného 
slunečného počasí jsme procházkou mířili do centra, do Starého města, 
kde kouzelné středověké uličky lemují výstavní paláce, historické měšťan-
ské domy, hradby s barbakanem a osobité kavárny. Ve středu města leží 
Rynek glowny, jedno z největších středověkých náměstí v Evropě s tržnicí 
Sukiennice, kde se dnes už neobchoduje se suknem, ale s jantarem, šperky 
a upomínkovými předměty. Nakoupili jsme dárečky, prošli parkem k au-
tobusu, který nás bezpečně přepravil z Malopolského vévodství na Jižní 
Moravu domů. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.zskj.
cz

Mgr. Michaela Kalinová
ZŠ Kuřim Jungmannova

Jungmannka němčinářům
Základní škola Jungmannova nabízí všem svým žákům od 7. roč-

níku výuku německého jazyka. Vzhledem k blízkosti našich německy 
mluvících sousedů klademe důraz především na zvládnutí základních 
konverzačních frází. Součástí výuky jsou i mimoškolní akce. Letos to bylo 
německé divadelní představení „Herzlich willkommen“ a již tradiční zá-
jezd do Vídně.

Školní zájezd do Vídně
I v tomto školním roce zorganizovala naše základní škola již tradič-

ní poznávací zájezd do Vídně. Termín byl stanoven na 12. května. 
Zájem dětí byl letos tak velký, že nám nestačil tradiční autobus a 

museli jsme objednat patrový. Celým zájezdem nás provázel pan Luňá-
ček, který nám poskytl zajímavé informace nejen o Vídni, ale i o celém 
Rakousku.

Na programu byla letos návštěva Vojenského muzea. Jde o roz-
sáhlý komplex, ve kterém nalezneme mnoho zajímavostí, které se týkají 
vojenské historie, uniforem, námořního loďstva. Poté jsme zamířili do 
historického centra Vídně, Prošli jsme Karlovo náměstí, obdivovali budo-
vu Vídeňské opery a samozřejmě také dominantu Vídně Chrám svatého 
Štěpána. Ukázali jsme si i ne příliš známý vídeňský orloj.

Pak nás autobus zavezl k velice zajímavé budově, kterou je Hun-
dertwasserhaus. Všechny nás okouzlila tato netradiční, barevná stavba.

Zájezd jako každý rok završila návštěva Pratru, zábavního parku, 
kam se žáci těšili už od rána. Málokdo si nechal ujít výhled z Vídeňského 
kola a ti odvážnější zavítali na adrenalinové atrakce.

Domů jsme se vrátili s novými zážitky a příští rok už se opět těšíme 
na další zajímavá místa Vídně! 

Ilona Mikelová

Ententýna mandolína, 
vyjeli jsme do Londýna

Ve dnech 2. - 6. května se skupina žáků 7. - 9. tříd ZŠ Tyršova 
pod vedením dvou vyučujících vypravila do Londýna na poznávací 
zájezd.

Po sedmnácti úmorných hodinách v autobuse jsme se  všichni na-
lodili na trajekt a před pátou hodinou ranní tak mohli spatřit bílé Dover-
ské útesy. Příjezd do Londýna byl poměrně brzy ráno,  měli jsme tedy 
hodně času na dopolední  prohlídku hlavních londýnských památek: The 
Houses of Parliament (Budovy parlamentu), Big Ben (věž s obřím hodi-
novým ciferníkem si tuto přezdívku  zasloužila díky zvonu v ní ukrytém), 
Westminsterské opatství (místo nedávné královské svatby), Buckingham-
ský palác (sídlo královny), Downing Street no. 10 (sídlo premiéra), ná-
městí Trafalgar Square se známými čtyřmi lvy a sloupem admirála Nelso-
na. První část jsme zakončili na kruhovém náměstí Piccadilly Circus.

Po nákupu suvenýrů, pohlednic a občerstvení jsme se přepravi-
li metrem do muzea voskových figurín Madame Tussaud. Zde jsme se 
mohli vyfotografovat se známými osobnostmi ze světa hudby, politiky, 
filmu i sportu. Kdo měl odvahu, zdravé srdce a věk nad 13 let, navštívil 
Chamber of Horrors, kde byli k vidění nejznámější londýnští zločinci 
(hráli je herci, kteří se kolem nás volně pohybovali), gilotina, klece pro 
vězně a podobné hrůzy. Posledním překvapením v tomto muzeu bylo 
promítání krátkého filmu ve 4D.

Večer nás autobus  dopravil na místo srazu. Zde již čekaly anglické 
rodiny, aby si nás odvezly k sobě domů. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jestli 
jsou schopni dorozumět se v jazyce, který se tak dlouho učí. 

Druhý den jsme se vydali lodí po řece Temži k londýnskému 
Toweru. Během prohlídky korunovačních klenotů, nádvoří, věží, hradeb, 
mučírny a jiných míst, jsme se také mohli podívat na vystoupení herců v 
dobových kostýmech, popovídat si s nimi a vyfotit se. Po prohlídce Towe-
ru následovala pěší vycházka kolem Temže až k obřímu vyhlídkovému 
kolu London Eye. Z kabinky ve výšce 135 m jsme měli jedinečný výhled 
na prosluněný Londýn.

Poslední den byl celý věnovaný zábavnímu parku Legoland, na 
který jsme se všichni velmi těšili. Za sedm hodin jsme stihli oběhnout 
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všechny atrakce, namočit se při nich, uschnout, prohlédnout si Miniland 
(význačné stavební památky vyrobené z lega), nakoupit suvenýry a ob-
čerstvit se.

Příjemně unaveni z Legolandu jsme nastoupili do autobusu ke 
zpáteční cestě. A ta uběhla tentokrát opravdu rychle.

Mgr. Ilona Eklová

ZŠ Tyršova se zapojila do 
preventivního programu 
Liga proti rakovině

 
 Liga proti rakovině je občanským sdružením, jehož členy jsou jak 

nemocní a jejich rodinní příslušníci, tak i zdravotníci a občané s humani-
tárním cítěním.

 11. května 2011 se konala celorepubliková sbírka pod názvem 
„Český den proti rakovině“. Letošním ústředním tématem sbírky byla 
„Aktivní prevence rakoviny“. Cílem programu bylo informovat veřej-
nost o možnostech aktivní nádorové prevence. ZŠ Tyršova se zapojila do 
prodeje květin a šíření informačních letáků v našem městě. Díky zájmu a 
vstřícnosti občanů bylo na konto Ligy proti rakovině odesláno 3 820 Kč. 

 Žáci 8. a 9. ročníků se dané problematice věnovali i během vyučo-
vání a na téma prevence onkologických onemocnění vypracovali projek-
tové práce, které jsou vystaveny ve vestibulu školy. Práce byly výtvarně i 
fakticky velmi zdařilé.

 

 Dne 30.května se konala v kinosále školy beseda zaměřená na vý-
živu a prevenci onkologických onemocnění. Přednášející, Ing. Iva Hrnčí-
říková, Ph.D, je pracovnicí Poradny pro zdravou výživu a odvykání kou-
ření, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno. 

Přednáška žáky zaujala. Vhodnou formou se dověděli množství 
nových informací o možnostech prevence. 

Rizikové faktory pro vznik nádorů
• Tabák 30%
• Výživa včetně obezity 35%
• Alkohol 5%
• Nízká pohybová aktivita 5%
• Infekce 5%
• Profesionální expozice 3%
• Reprodukční faktory 3%
• Ionizující a UV záření 2%
• Znečištění životního prostředí 2% 
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Kurzy angličtiny
 na ZŠ Tyršova 2011/2012

Mírně středně pokročilí
Učebnice: Project English New (3. díl, od lekce 4), 

autor: Tom Hutchinson
Termín: pondělí 18.00 - 19.30 hod.

Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč

1. hodina: 12.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová

Úplní začátečníci
Učebnice: English for Life (Beginner), 

autor: Tom Hutchinson
Termín: středa 18.00 - 19.30 hod.

Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč

1. hodina: 14.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová

Informace a přihlášky: ilona_eklova@volny.cz    
                                     telefon: 777 629 061

Výživové faktory
 Výživové faktory mají podíl 35% na celkové úmrtnosti způsobené 

nádorovými onemocněními.
• Obsah nejrůznějších látek ve výživě
• Energetická bilance
• Vliv konzumace alkoholických nápojů
• Jiné faktory: otázka vlivu skladování, úprava potravin,…

Vláknina
 Vláknina je nestravitelná část rostlinné potravy, která pomáhá 

pohybu potravy trávicí soustavou, vstřebává vodu a váže na sebe některé 
látky z potravy. Doporučená denní dávka je 20–35 g . Vláknina působí 
jako „kartáč střev“.

Zdroje vlákniny:
Rozpustná vláknina je obsažená v mnoha druzích potravin: 
• luštěniny (hrách, sojové boby, fazole)
• oves, žito, ječmen
• některé ovoce (především jablka a banány) a bobule
• některá zelenina jako brokolice a mrkev
• kořenová zelenina
• brambory (jejich slupka obsahuje nerozpustnou vlákninu)
• semena psyllia (jen asi ⅔ rozpustné vlákniny).
Zdroje nerozpustné vlákniny: 
• celozrnná jídla
• otruby
• ořechy a semena
• zelenina jako zelené fazole, květák, cuketa, celer
• slupky některých druhů ovoce a rajčat

 Pravidelná konzumace ovoce, zeleniny a ryb má výrazně pozi-
tivní vliv v prevenci nádorových onemocnění. Naopak zvýšené riziko 
představuje obezita, kouření a zvýšená konzumace alkoholu. Důležitá je 
i příprava stravy. Grilování, smažení a nadměrný přísun soli jsou dalším 
rizikovým faktorem. Vhodná pohybová aktivita a zdravý životní styl se 
řadí mezi hlavní prostředky primární prevence.

Potravinová pyramida

Irena Lebedová a Romana Havlásková, 
školní metodičky prevence

Předprodej i v KD Kuřim.
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ZUŠ

Červnový zápis do Základní 
umělecké školy Kuřim

Informace o přijímání žáků a talentových zkouškách do hudební-
ho, tanečního, výtvarného nebo literárně dramatického oboru kuřimské 
ZUŠ (Zahradní ul.1529) podá zástupce ředitele ZUŠ Naďa Chocholáčo-
vá v odpoledních hodinách osobně, telefonicky na tel.č.541420062 nebo 
e-mailem: zus.kurim@bo.orgman.cz.

S náplní studia v jednotlivých oborech se můžete seznámit také na 
webových stránkách ZUŠ Kuřim: www.zus-kurim.cz.

To, co se v kuřimské ZUŠ děti naučily, můžete shlédnout také na 
červnových závěrečných koncertech a pořadech školy, na které vás všech-
ny srdečně zveme. 

TERMÍNY ZÁPISU
Zápis do přípravné hudební výchovy (týká se předškoláků, 

kteří jdou od září do 1. třídy a jejichž rodiče obdrželi od paní učitelky v 
mateřské škole přihlášku do hudebního oboru – byli vybráni při talento-
vé zkoušce začátkem června) se koná v pondělí 13. června od 16 do 18 
hodin u MgA. Dagmar Barašové v učebně hudební nauky (I. poschodí 
vpravo) nebo v úterý 14. června od 14.15 do 15 hodin u p.uč. Pavlíny 
Zámečníkové v učebně hudební nauky. 

Pokud chcete, aby vaše dítě hrálo v budoucnu na nějaký hudební 
nástroj, máte nyní ideální příležitost k podání přihlášky.

ZUŠ Kuřim přijímá ke hře na různé hudební nástroje také starší 
děti, a to po vykonání talentové zkoušky a posouzení manuálních schop-
ností pro zvolený nástroj (kontakt viz výše). 

Výtvarný obor přijímá nové žáky ve věku budoucí 1. třídy ZŠ (do 
přípravné výtvarné výchovy), a také žáky z dalších tříd základní i střední 
školy (studijní program zahrnuje kompletní nabídku všech výtvarných 
technik, klasické i moderní umění, příprava na talentové zkoušky, atrak-
tivní prostředí).

Děti můžete přihlásit v úterý 14. června v době od 16 do 18 hodin 
ve výtvarném atelieru u Mgr.Martiny Magni II.poschodí ZUŠ.

Možnost obdržení přihlášky a zápisu do výtvarného oboru na 
„Tlapkafestu“ - zahradní slavnosti výtvarného oboru - ve středu 8. června 
v 16 hodin.

Zápis do tanečního oboru se koná v pondělí 13. a úterý 14. červ-
na mezi 16 a 18 hodinou v tanečním sále v I. poschodí u p. uč. Ziny Daň-
kové. Přihlásit se mohou děti z budoucí 1.třídy ZŠ do přípravné taneční 
výchovy. Nabízíme rovněž několik volných míst pro starší děti z 1.-3.třídy 
ZŠ. V tanečních hodinách sledujeme nejen zdravotní vývoj, ale i fyzickou 
zdatnost, harmonický růst, estetické a hudební cítění. Děti získávají zá-
klady lidového, klasického a součastného tance. Po absolvování I.stupně 
mají žáci možnost pokračovat ve studiu na Taneční konzervatoři v Brně.

Zápis do literárně dramatického oboru se koná v průběhu 
měsíce června ve čtvrtek 16. června od 14 do 17 hodin u Mgr. Antoní-
na Jarůška – učebna LDO v přízemí. V literárně dramatickém oboru se 
učí žáci rozvíjet přirozený kultivovaný projev, rozvíjí tvořivé dramatické 
schopnosti - mluvní, přednesové a slovesné. Studium přispívá ke zlepšení 
vyjadřovacích schopností, která jsou nezbytná u některých povolání a k 
odbourávání trémy. 

Těšíme se na Vás ve školním roce 2011/12!
N.Chocholáčová, 

zástupce ředitele ZUŠ Kuřim 
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život se zvířatyPo uzávěrce

Nemoci králíků
Pomalu se blíží léto a s ním i vyšší 

výskyt bodavého hmyzu, zejména komá-
rů. Komáří se mohou podílet na přenosu 
některých chorob, které se vyskytují u 
zvířat. Minulý rok masivní přemnožení 
komárů spustilo mohutnou vlnu my-
xomatózy u králíků. Proto se v dnešním 
článku zaměříme právě na dvě nejčastější 
choroby u králíků a možnosti ochrany 
proti nim.

Myxomatóza:
Myxomatóza je virové onemocnění králíků. Má sezónní charak-

ter, vyskytuje se nejčastěji v létě a na podzim. Přenáší se buď přímým 
kontaktem mezi zvířaty, nepřímo krmivem, nebo chovatelskými po-
můckami. Výraznou roli při přenosu tohoto onemocnění hraje bodavý 
hmyz. Příznaky se po nakažení projeví do 6 – 10 dnů. Nejdříve dochází 
k seróznímu výtoku z očí, který přechází v hnisavý. Králíci mají slepe-
ná víčka, hůře dýchají. Na hlavě, uších a zevních pohlavních orgánech 
se tvoří tzv. myxomatózní uzly. K úhynu dojde do 14 dnů. Vzhledem k 
tomu, že onemocnění je virového původu, léčba není možná. Jedinou 
ochranou je preventivní očkování. Toto se provádí ve stáří 10 týdnů. V 
případě špatné nákazové situace se s očkováním může začít už ve stáří 6 
týdnů. Následuje revakcinace za 4 týdny a poté pravidelné očkování v 
půlročních intervalech. 

Virové hemoragické onemocnění (mor 
králíků):

Jedná se také o virové onemocnění. K přenosu dochází, stejně 
jako u myxomatózy, přímým kontaktem, krmivem, chovatelskými po-
můckami, a hlavně bodavým hmyzem. Průběh tohoto onemocnění je 
velmi rychlý. Mezi nejčastější klinické příznaky patří malátnost, nechu-
tenství, křeče, paralýzy, otok spojivek, dále pak výtok krve z nosu a rek-
ta. K úhynu dojde do 1 – 2 dnů. Také u tohoto onemocnění neexistuje 
léčba. Jedinou možnou prevencí je pravidelné očkování. Začíná se stejně 
jako u myxomatózy ve věku 10 týdnů, v případě nepříznivé nákazové si-
tuace už od věku 6 týdnů. Revakcinace se provádí za 4 týdny a pravidelně 
se pak očkuje v ročních intervalech. 

K očkování se mohou použít vakcíny samostatné, nebo kombino-
vané, které obsahují obě dvě choroby. U těchto kombinovaných vakcín 
je termín pro pravidelné očkování půlroční. 

Další důležitou zásadou je také zajištění správné ochrany králíků 
před napadením bodavým hmyzem. Patří sem především používání sítí 
na dveře králíkáren, nebo sítě do oken v případě králíků chovaných doma 
pro radost. Důležité jsou také přípravky k hubení hmyzu. Tato onemoc-
nění nepostihují jen králíky chované v klasických králíkárnách, mohou 
jimi onemocnět i pet králíci. 

Pokud doma chováte králíky, a to buď klasicky v králíkárně, nebo i 
zakrslé doma, informujte se u svého veterinárního lékaře, jaké jsou mož-
nosti ochrany proti chorobám, které mohou králíky postihnout. Na trhu 
existují vakcíny k jejich ochraně, a mor s myxomatózou nejsou jediné 
choroby, kterými se králíci mohou nakazit. Ale o tom třeba příště.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Blahopřání úspěšným žá-
kům ZUŠ Kuřim

Ředitelství ZUŠ Kuřim blahopřeje k mimořádnému úspěchu a 
skvělému umístění našich žáků v ústředních kolech Národní soutěže zá-
kladních uměleckých škol. Do tohoto národního finále postoupili jako ví-
tězové okresních a krajských kol a jejich vynikající výkony byly hodnoce-
ny porotami, složenými z profesorů konzervatoří a vysokých uměleckých 
škol. Jednotlivá kola této soutěže, vyhlášené Ministerstvem školství pro-
bíhala už od února letošního roku a přípravě žáků předcházela celoroční 
intenzívní příprava. V ústředním kole se střetli s nejlepšími reprezentanty 
z velkých měst (Praha, Hradec Králové, Ostrava atd.). Pro město Kuřim 
a nepoměrně menší Základní uměleckou školu se proto jedná o úspěchy 
zcela unikátní!

 
RADMILA SEDMÍKOVÁ 1. místo ve hře na akordeon 

(Havířov 3-4. května) 
(pedagogické vedení Pavlína Zámečníková)

KATEŘINÁ VAŠÍČKOVÁ 1. místo ve hře na kytaru 
(Nové Strašecí 26.-27. května) 

(pedagogické vedení Naděžda Chocholáčová)
ANNA MARIE ZDRÁHALOVÁ čestné uznání I. stupně 

(Nové Strašecí 26.-27. května) 
(pedagogické vedení Naděžda Chocholáčová)

KYTAROVÉ DUO ve složení MARTINA PIJÁKOVÁ, KATEŘINA 
VAŠÍČKOVÁ 2. místo 

(pedagogické vedení BcA. Jana Chocholáčová) 
 

Srdečně blahopřejeme také letošním ab-
solventům:

ABSOLVENTI HUDEBNÍHO OBORU (Absolventský koncert 
25. května 2011): 

Absolventi I. stupně: Baďuřík Kryštof (trubka), Bečková Iva (klá-
vesy), Čoupek Jakub (trubka), Helán Jan (klávesy), Helanová Jana (zobc.
flétna), Hřebíčková Daniela (klávesy), Kosíková Anna (klávesy), Krát-
ký Adam (klávesy), Kristková Marie (klavír), Kučerová Natálie (sólový 
zpěv), Opálková Andrea (klavír), Pávková Jana (klavír), Polášková Vero-
nika (příč. flétna), Novotný Lubomír (trubka), Straková Monika (kláve-
sy), Ščasný Michal (trubka), Šudák Patrik (klavír), Vojanec Kamil 
(trubka)

Absolventi II. stupně: Kalina Vít (trubka), Kubíček Ondřej (trub-
ka), Malý Marek (trubka)

Pedagogické vedení absolventů: trubka MgA. Pavel Pálenský, klá-
vesy Miloš Ziegler, sólový zpěv Pavlína Zámečníková, příčná flétna Pavlí-
na Zámečníková ml., klavír MgA. Pavel Kratochvíl

ABSOLVENTI I. STUPNĚ TANEČNÍHO OBORU předvedou 
své absolventské představení na Závěrečném koncertě tanečního oboru 
9. června (od 18 hodin) v Kulturním domě. (pedagogické vedení Zina 
Daňková): Hromková Nikola, Nováková Eliška, Opálková Andrea, Orál-
ková Pavla, Váňová Světlana, Procházková Veronika, Vaverová Tereza

ABSOLVENTI I. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU, vedeného 
Mgr. Martinou Magni:

Nikola Juhászová, Michaela Kolesárová, Denisa Majerová

Další srdečné blahopřání patří žákům výtvarného oboru ZUŠ, 
kteří byli letos přijati ke studiu na uměleckých školách: 

Nikola Juhászová byla přijata na Střední odbornou školu pedago-
gickou v Brně, obor Pedagogické lyceum,

Michaela Kolesárová na Střední průmyslovou školu textilní, obor 
Design interiéru a textilních doplňků,

Denisa Majerová na Integrovanou školu polygrafickou, obor Re-
produkční grafik pro média.

(pedagogické vedení Mgr. Martina Magni)
N. Ch.
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Kultura

Escape LIVE MUSIC
Závěrečný dvojkoncert v zámecké zahradě

sobota 4. 6. 2011 20:00 Dva (CZ) + Longital (SK)
Na závěr letní sezóny jsme pro Vás připravili dvojkoncert dvojic ve 

venkovním prostoru zámecké zahrady.

Dva
Ona – zpěv, klarinet a baskla-

rinet, saxofon, melodika, dechový 
midikontroler a jiné hračky

On – kytara, banjo, smyčková-
ní, kuchyňský beatbox a zpěv

Pod názvem Dva se skrývá 
duo manželů Honzy a Báry Krato-
chvílových, kteří vytvářejí a nahráva-
jí folklór neexistujících národů. Sami 
sebe totiž charakterizují jako Non-exist nations folklore,  neboli „Folklór 
neexistujících národů“ a nepřímo odkazují k vlivům jako tango, kabaret, 
cirkus, popsongy, kuchyňský beatbox či freakfolk.

Akusticko elektrická dvojice vykrystalizovala v roce 2005 při do-
mácím nahrávání rozhlasové sci-fi hry Isaaca Asimova: Bezděčné vítěz-
ství. Během své existence odehráli přes 100 koncertů v ČR i mimo (Slo-
vensko, Rusko, Francie, Rakousko, Polsko, Maďarsko).

www.2dva.cz

Longital
Longital jsou dva zvukoví ces-

tovatelé: Shina (zpěv, basová kytara), 
Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec) 
a virtuální elektronický spoluhráč Xi Di 
Nim (laptop, Lemur Jazz Mutant, orga-
nická elektronika, zvuky prostředí, loopy, 
sample). Atmosféra místa na křižovatce 
kultur a vlivů ovlivnila nadžánrový zvuk 
skupiny, prolínání písně a experimentu, 
elektroniky a akustiky. V melancholic-
kých introvertních skladbách spojují folk, 
jazz a world music s organickou elektro-
nikou.  Longital – to je poetická výprava 
do neznámých zemí...

www.longital.sk 

Cena 100 Kč v předprodeji a pro abonenty! 150 Kč na místě. Před-
prodej v Kulturním domě a Clubu Escape. V případě nepřízně počasí se 
koncert uskuteční v sále klubu. 

Koncerty se uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi, firmy 
FUERTES Development, s.r.o., firmy INGAS, s.r.o. a firmy Mamutherm, 
s.r.o.

Červen ve filmovém klubu: 
Čeští velikáni současnosti

14.6 2011 19:00 Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav 
Janek)

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozi-
tu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské 
děkovací řeči. Poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít 
Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se 
dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile. Ve filmu bude 
také konečně rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak 
se podařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klubu a kdo posa-
dil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně jako v životě Václava Havla 

hrají ve filmu důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se 
zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové 
skupiny Rolling Stones. 

Dokumentární, Česko, 2007, 119 min

28.6 2011 19:00 Miloš Forman: Co tě nezabije... (M. Šmíd-
majer)

Miloslav Šmídmajer 
se vrátil k stále vzrušujícímu 
a inspirativnímu „tématu – 
Miloš Forman“, aby zachytil 
současný život i myšlení této 
velké osobnosti a díky osob-
nímu vztahu i kontaktu ote-
vřel i některá intimní zákoutí 
Formanova života, která se 
stala inspirací pro jeho filmo-
vou tvorbu a s neobyčejnou 
hloubkou a v nečekaných 
souvislostech zazněla v jeho 
filmech. 

http://www.csfd.cz/
film/256163-milos-forman-
co-te-nezabije/

Hrají: Miloš Forman, 
Petr Forman, F. Murray Ab-
raham, Jean-Claude Carrie-
re, Michael Douglas…

Dokumentární, Česko, 2009, 110 min

Vstupné: studenti a abonenti 40 Kč, dospělí 50 Kč.
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placená inzerceDDM
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placená inzerce
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pozvánky

Kapela Brněnští heligonkáři 
vystoupí v pátek 3. 6. 2011 

od 19 do 21 hod 
v restauraci WAGNER v Kuřimi. 

Pro milovníky dobré lidovky 
zahrají k poslechu a tanci.
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placená inzerce

Hledáme spolehlivého pracovníka na úklid 
kancelářských prostor v centru Kuřimi. 

Od 1. 7. 2011, ranní hodiny.
 

Vhodné pro rodiče na mateřské dovolené 
nebo důchodce.

Volat 10-14 hod. Tel.: 543 128 386

Nabízíme podnájem 
prostor Dělnického domu (Legionářská 338): 

velký sál, místnost se stoly, šatna a WC. 
Dále prostory DDM Jungmannova 1084: 

sál se zrcadly, místnost se stoly, šatna a WC. 

Vhodné pro cvičení, školení a další. 
Cena 100Kč/hod - dopoledne, 200Kč/hod - večer. 

Informace na DDM Jungmannova 1084, 
tel. : 541 230 763. DDM Kuřim.



ročník 18, číslo 6/červen 2011    ZLOBICE   23

REALITY   Ing. Jiří Vlasák
KUŘIM        JUDr. Jana Vlasáková
Kuřim, Legionářská 194,  tel. 541 230 166,  777 930401
Byty: 
Brno, 2+1, Židenice, ul. Komprdova, OV, cihla po rekonstrukci, 58 m2, 

vlastní topení, 1. NP. ze 2, klidné místo, 2 300 000,- Kč
Tišnov, 2+kk, Dr., Hony za Kukýrnou, novostavba, 4.NP ze 4 – podkroví, 62 

m2, s balkonem – 7 m2, bez výtahu, kompletně zařízená kuchyně vč. 
spotřebičů,  cena 1 550 000,- Kč

Kuřim, 3+kk, OV, Díly za Sv. Jánem, 67 m2, balkon, 2.NP ze 3, novostavba, 
cena :  2 200 000,- Kč, možnost převzetí hypotéky

Kuřim 3+1, OV, Na Loučkách,  8.NP z  8, panel,  dům po revitalizaci,  73 m2, 
lodžie 2 m2, po částečné rekonstrukci, sklep, 1 800 000,- Kč

Český Krumlov, 3+kk, OV , 83 m2, 2. NP ze 3, s garáží, balkon, cihla, 
1 700 000,- Kč 

 

Rodinné domy a garáže:
RD Kuřim, ul. Husova, 3+1, v řadové zástavbě, zast. pl. 190 m2, zahrada 

142 m2, všechny IS, funkční k okamžitému nastěhování,  2 100 000,- Kč
RD Kuřim, ul. Zámecká, 2 bytové jednotky o vel 4+kk, nově opraveno, zast. 

pl. 102 m2, zahrada 373 m2, dvojgaráž, info o ceně k dispozici v RK
RD Kuřim, Podlesí, 2+1, v řadové zástavbě, zast. plocha 74 m2, zahrada 

286 m2, další plocha 43 m2, udržovaný k okamžitému nastěhování,  
cena 2 200 000,- Kč

RD Veselí u Lomnice u Tišnova, 3+1, samostatně stojící, zast. pl. 72 m2, 
užitná plocha 102 m2,  zahrada 821m2 původní stavba z r. 1976, 
přestavba v r. 1992, elektřina,k topení na tuhá paliva, garáž, dílna, 
dřevník,  2 000 000,- Kč

Rozestavěný RD Kuřim, Díly za Sv. Jánem,  4+1,  2 500 000,- Kč
RD Brno, Mokrá Hora, 1. NP 3+kk, 2.NP mezonet 4+kk, po část. rekon-

strukci, zast. pl. 308 m2 včetně zahrady, ve svahu, pěkný výhled 
4 790 000,- Kč

 

Pozemky:
stavební pozemky pro výstavbu RD, Moravské Knínice, o vým. 1128 m2, sítě 

stavební pozemky pro výstavbu RD, Moravské Knínice, o vým. 1128 
m2, sítě v přilehlé komunikaci  pro 1 – 2 RD, š. 17 m,  cena : 1 990 
000,- Kč

stavební pozemek pro výstavbu RD, Jinačovice, o vým. 1524 m2, pro stavbu 
1 RD, sítě u pozemku, západní svah, 2 800,- Kč/m2

stavební pozemek Čebín vč. inž. sítí, 2284 m2, 1 100,- Kč/m2
stavební pozemek Heroltice, 1195 m2, vč. inž. sítí  600,- Kč/m2, 
orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle cyklostezky směr 

Malhostovice cena 200,- Kč/m2
Pronájmy: 
Kuřim,  Popkova 1+1,  lodžie, IV. NP ze IV. bez výtahu,  zařízeno,  7 500,- Kč/

měs. vč. inkasa
Kuřim, Nám. Osvobození 2+1,  částečně zařízený,  10 000,- Kč/měs. vč. 

inkasa
Kuřim, RD, Díly za Sv. Jánem, 3+kk, částečně zařízený, se zahradou, 

15 000,- Kč/měs. +. inkaso
Brno, U Zvonařky, 1+1, nezařízený, 8 000,- kč/měs. vč. inkasa
Tišnov, 2+kk, Hony za Kukýrnou, kompletně nově zařízený vč. spotřebičů, 

IV.NP bez výtahu, 9 500,- Kč/měs. vč. inkasa
Prodej nebytových prostor: 
Průmyslový areál Brněnské Ivanovice, v současné době využíván jako au-

toservis, areál tvoří hlavní budova, ocelový přístřešek, sociální 
přístavba, přístavba kanceláře a skladu, zast. plocha a nádvoří 
1319 m2, veškeré sítě

Pronájmy nebytových prostor: 
komerční objekt v Kuřimi, v průmyslové části, montovaná stavba 400 m2 

s devíti kancelářemi, zateplená, lze pronajmout i částečně 1 200,- 
Kč/m2/rok + služby

garáž v Kuřimi, U vlečky, bez elektriky, 1 000,- Kč/měs.
skladové prostory v Čebíně, cena  10 000,- Kč/měs.

 

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

12/2011 ze dne 4. 5. 2011
177/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 27. 4. 2011. Termín 

plnění: 27. 4. 2011 (STA)
178/2011 RM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů ve věci ma-

jetkoprávního vypořádání páteřní stoky dešťové kanalizace R7 v 
lokalitě Díly za sv. Jánem s firmou Moravská stavební – INVEST 
a.s., se sídlem Koliště 13, 602 00 Brno, IČ: 25544756. Termín pl-
nění: 30. 6. 2011 (OMP)

179/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dvou 
let s manžely Janem a Lenkou Pěničkovými, jejímž předmětem je 
bytová jednotka bytového domu č.p. 947 na ul. Wolkerova. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

180/2011 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Romanem Dufkem, Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného na ul. Zahradní, Kuřim dohodou ke dni 31. 5. 2011. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

181/2011 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu práv a po-
vinností spojených s členstvím v bytovém družstvu z manželů Ing. 
Jaroslava a Martiny Běhavých na Milanu Šmídovou, k bytové jed-
notce ul. Školní v Kuřimi a schvaluje pronájem bytové jednotky 
budoucímu členu Bytového družstva Školní, družstvo se sídlem 
Školní 851, 664 34 Kuřim, IČ: 26283778 – Milaně Šmídové. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

182/2011 RM uděluje souhlas paní Milaně Šmídové k uzavření podná-
jemní smlouvy, jejímž předmětem bude podnájem bytové jednot-
ky na ul. Školní v Kuřimi na dobu určitou do 31. 12. 2014. Termín 
plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

183/2011 RM bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu“ mezi Jitkou Poláškovou a 
Josefem Kopřivou a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ: 26277212 – panu Josefu Kopři-
vovi. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

184/2011 RM ruší usnesení č. 135/2011 ze dne 23. 3. 2011. Termín pl-
nění: 4. 5. 2011 (OMP)

185/2011 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (re-
staurace „Kulťas“) umístěného v I. podzemním podlaží a II. nad-
zemním podlaží objektu č.p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p.č. 
1808 vše k.ú. Kuřim na nám. Osvobození v Kuřimi se změnami dle 
zápisu. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

186/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Wellness Kuřim – venkovní dětské hřiště“ a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Hřiště s.r.o., se síd-
lem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OIRR)

187/2011 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení výrobny elek-
třiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 
700263507000010“ se společností E.ON Distribuce, a.s., se síd-
lem v Českých Budějovicích, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 
49, IČ 28085400, na odběrné místo „Wellness Kuřim, Blanenská 
1082, 664 34 Kuřim“. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OIRR)

188/2011 RM bere na vědomí návrh otevírací doby a ceníku letního 
koupaliště pro sezonu 2011 a návrh na odstávku krytých bazénů. 
Termín plnění: 4. 5. 2011 (WK)

189/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ADI interiér 
s.r.o., Výstaviště 405/1, 648 58 Brno, IČ 25599925, na realizaci za-
kázky „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ za 
cenu 238.970,-Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OIRR)

190/2011 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 31. 3. 2011, s přebytkem hospodaření ve výši 6.980.878,41 
Kč. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OF)

191/2011 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Jakub-
cem, daňovým poradcem, IČ: 66581770, na zpracování daňového 
přiznání k dani z příjmů za rok 2010. Termín plnění: 30. 6. 2011 
(OF)

192/2011 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolic-
ké farnosti Vranov u Brna ve výši 70.000,-Kč na projekt Restau-
rátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v 
Lelekovicích z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos-
tí“. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

193/2011 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Města Kuřimi 
ve výši 50.000,-Kč na projekt Oprava sochy sv. Floriána, II. eta-
pa z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

194/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Lesní hospodářské 
osnovy Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 
Brno, IČ: 65279191, v celkové hodnotě 549,- Kč za 1 ha bez DPH, 
tj. 658,80,- Kč za 1 ha včetně DPH (20%). Předpokládaná celková 
cena díla při předběžné výměře 217 ha je 119.133,- Kč bez DPH, 
tj. 142.959,60 Kč včetně DPH. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OŽP)

195/2011 RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2011, kterým se 
zrušuje Nařízení města Kuřimi č. 2/2010, kterým se vymezují úse-
ky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic. Termín plnění: 30. 5. 2011 (OŽP)

196/2011 RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim a 
Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2011. Termín pl-
nění: průběžně do 30. 10. 2011 (MKK)

197/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o souhlasu s umístěním a 
realizací stavby na pozemku ČR – ÚZSVM“ č. 2011/B/0015 s 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, PSČ 
128 00 Praha 2, IČ 69797111, dle přílohy A. Termín plnění: 31. 5. 
2011 (OMP)

198/2011 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanaliza-
cí, uzavřené dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem Kuřim a Statu-
tárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 
Brno. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

199/2011 RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organi-
zace o změně úplaty za předškolní vzdělávání od školního roku 
2011/2012. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OŽÚ)

200/2011 RM uděluje předchozí souhlas Mateřské škole Kuřim, Zborov-
ská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci k nabývání 
majetku do vlastnictví zřizovatele jehož hodnota jednorázově pře-
sahuje finanční limit 100 tis. Kč včetně DPH s platností do 1. 9. 
2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ)

201/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Romanem 
Vaněrkou IČ: 68034172, jejímž předmětem je pronájem nebyto-
vého prostoru restaurace umístěné ve II. NP objektu č.p. 902 na 
nám. Osvobození (KD) v Kuřimi včetně předsálí dne 21.05.2011 
za nájemné ve výši 2.000,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)
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202/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2009/
O/0043, kdy se stanou společnými nájemci v nebytovém prostoru 
(kosmetický salon) umístěném v objektu č.p. 902 na nám. Osvo-
bození v Kuřimi paní Romana Slaninová, IČ: 47957751 a paní 
Ing. Hana Husáková IČ: 65298578. Termín plnění: 30. 6. 2011 
(OMP)

203/2011 RM schvaluje text vyjádření k projektové dokumentaci pro sta-
vební povolení na akci „I/43 Kuřim Podlesí – křižovatka“, investor 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

204/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
30. 3. 2011 v bodě 9, schvaluje body 2, 3, 4, 6, 7, 8, neschvaluje 
body č. 1, 5. Termín plnění 31. 5. 2011 (OIRR)

205/2011 RM schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a Městem 
Kuřim dle přiloženého návrhu pro srpen 2011. Termín plnění: 
průběžně do 31. 8. 2011 (MKK)

206/2011 RM souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2383/1 a 2612/1, 
vše k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi, za účelem umístění vo-
dovodního řadu a komunikace pro akci „Zóna lehké průmyslové 
výroby – Zadní Mezihoří“. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

207/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na modero-
vání XVI. reprezentačního plesu města Kuřimi s Michalem Chylí-
kem, Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 5. 5. 2011 (KÚ)

208/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na modero-
vání veřejné diskuse na téma Výstavba sportovní haly s Bc. Zbyň-
kem Louckým, Brno. Termín plnění: 5. 5. 2011 (KÚ)

209/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na mode-
rování vyhlášení Sportovce města Kuřimi roku 2010 s Michalem 
Chylíkem, Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 5. 5. 2011 (KÚ)

210/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Technologické cen-
trum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP 
Kuřim“ vedenou pod číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06730 
a souhlasí s uzavřením smlouvy na obě části veřejné zakázky zahr-
nující v první části část A (technologické centrum) a část B (elek-
tronická spisová služba) a ve druhé části část C (vnitřní integraci 
úřadu) se společností COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem Haškova 
153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439, která předložila nejvhodnější 
nabídku v první části o celkové hodnotě 4.572.612,- Kč vč. DPH 
a ve druhé části byla jediným uchazečem, plně splnila požadavky 
zadavatele a předložila cenu odpovídající předpokládané hodnotě 
zakázky o celkové hodnotě 1.313.598,- Kč vč. DPH. Termín plně-
ní: 8. 6. 2011 (KÚ)

211/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, rekonstrukce 
čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce- přechod na napájení z distribuce 
NN“ ( projektová dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností HYDROPROJEKT CZ a.s., Minská 18, 616 
00 Brno, IČ 26475081, která předložila nejvýhodnější nabídku v 
celkové hodnotě 590 640,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 12. 
2011 (OIRR)

212/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
2010/D/0073 „Kuřim, Hybešova – Projektová dokumentace pro 
výstavbu odlehčovací komory“ s firmou JV PROJEKT VH s.r.o., se 
sídlem Kosmákova 1050/49, 615 000 Brno, IČ 26917581, kterým 
se upraví čas plnění díla. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

213/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na 
opravu soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská se zhotovi-
telem TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 Brno, IČ: 28331176, 
kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje se cena za dílo o 
115.194,12 Kč vč. DPH. Termín plnění: 15. 8. 2011 (OIRR)

214/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace, ve výši 115.194,12 Kč na opravu sociálních zařízení 
v budovách Mateřské školy Komenského 1011 a Mateřské školy 
Zborovská 887 dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na opravu soc. 
zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská. Termín plnění: 15. 8. 
2011 (OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 
Kuřimi č. 13/2011 ze dne 11. 5. 2011
215/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla 

„Oprava místních komunikací v Kuřimi v roce 2011“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 8. 2011 
(OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Přípravy na otevření revitali-
zovaného letního koupaliště 
v Kuřimi finišují

Po rozsáhlé rekonstrukci vnitřního areálu plaveckého bazénu na 
moderní aquapark a wellness centrum přišlo na jaře na řadu i venkovní 
koupaliště. Díky propojení technologií vnitřního a venkovního areálu 
bude ohřívaná voda i ve venkovním bazénu. V Kuřimi tak bude nejteplej-
ší voda široko daleko. Město dále investovalo do nové rodinné skluzavky, 
dětského hřiště s atraktivní lanovkou nebo do rekonstrukce šaten. Nově 
bude k dispozici kvalitní občerstvení na terase s příjemným posezením. 

Oba areály (vnitřní i venkovní) budou fungovat současně a nezá-
visle na sobě. Kuřim tak nabídne koupání za každého počasí. Uvažované 
propojení obou areálů nebylo nakonec vzhledem k přísným hygienickým 
normám a požadavkům umožněno. 

Předpokládaný termín otevření letního koupaliště je sobota 11. 
června 2011. Otvírací doba bude v červnu ve všední dny od 11 do 19 
hodin a o víkendech od 9 do 20 hodin, během prázdnin pak denně od 9 
do 20 hodin. Základní celodenní vstupné pro dospělou osobu bylo sta-
noveno na 65 Kč, odpolední na 50 Kč, večerní na 35 Kč. Sníženou sazbu 
obdrží senioři, mládež do 15 let a studenti nebo děti od 2 do 6 let. Novin-
kou bude rodinné vstupné nebo multi-vstup.
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G a l e r i e   a d   a s t r a

Karel Štědrý
Štědrá malba

V Galerii ad astra se poprvé představuje se svými obrazy mladý 
malíř Karel Štědrý.

 Štědrý se narodil v roce 1985 v Praze. V letech 2003 – 2010 
studoval na pražské VŠUP v atelieru malby Stanislava Diviše. V současné 
době žije a pracuje v Praze. 

 Tato výstava představuje průřez autorovou tvorbou, která je na 
to, že teprve vloni ukončil studium, neuvěřitelně pestrá a obsáhlá. Obra-
zy vůbec nevyvolávají dojmem školních prací, působí obsahem i formou 
jako obrazy vyzrálého malíře. To se týká i nejstarších uvedených děl z 
roku 2003, tedy z roku nástupu Štědrého na VŠUP. Hned na začátku stu-
dia si vypracoval svůj nezaměnitelný a dobře rozpoznatelný rukopis s vý-
raznou barevností a plastičností, kdy obraz jakoby vystupuje ven z plátna. 
Nejprve to byly stylizované figury, například tanečníci jeho oblíbeného 
breakdance, později přešel do polohy abstrakce a geometrie. Tato výsta-
va je završena několika ukázkami jeho diplomové práce s názvem Nikdo 
negeometrický nechť nevstupuje!, kde reinterpretoval pomocí „mode-
líňácké“ stylizace geometrická schémata jako například Pythagorovu 
větu či různé vztahy geometrických útvarů. O své tvůrčí metodě autor 
říká: „Proces vzniku obrazu probíhá následujícím způsobem – nejdříve 
si zvolím geometrický vzorec, který mi slouží jako vodítko pro následně 
vytvořenou skicu. Zvolený geometrický vzorec si nejprve vymodeluju z 
dětské modelovací hmoty, vytvořený obrazec přenesu na papír, nafotím, 
foto upravím a hotovou skicu přenesu na obraz.“ 

Karel Štědrý byl výraznou malířskou osobností již od počátku jeho 
studia v ateliéru Stanislava Diviše. Není tedy divu, že byl velmi žádaným 
autorem do skupinových výstav, kterých se od roku 2002 zúčastnil už ke 
40. Je členem malířských skupin Obr. a Clan. 

 Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz

Karel Štědrý – Štědrá malba
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
25. května – 26. června
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 25. května v 18 hod.
Výstavu uvede Martin Dostál

Galerie ad astra
zámek Kuřim 664 34       
 tel.: 608 862 324
galerie@ad-astra.cz
www.ad-astra.cz

Architektura XVIII, 2006, akryl, plátno, 120 x 170 cm

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým za projevené soustrasti, květino-

vé dary a doprovod na poslední cestě mého manžela Ing. Jiřího Poláška, 
děkuji bývalým spolupracovníkům, kteří se snažili svojí účastí zmírnit 
mou bolest.

Zarmoucená manželka Magda Polášková s celou svou rodinou.

Centrum sociálních služeb Kuřim 
zve seniory a handicapované občany na 

Konferenci o sociálních službách 

„aneb tanec nás baví“
dne 15.6.2011 v 16 hod. 
v sále Kulturního domu.

Vzpomínka

Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný domov, smutno je v něm,
chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.

Dne 29. 5. 2011 by se dožil 85 let pan Juraj Laporčák.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami, vnuk Martin.

společnost
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Prodám byt 2+kk v OV v 
Kuřimi, díly u Sv. Jána ve zvýšeném 
přízemí bez balkonu, vhodný i k 
podnikání, vlastní topení. Cena 1,5 
mil. Kč. Spěchá. Tel.: 731 964 699.

Prodám byt 2+1 ulice Bez-
ručova, Kuřim. Bez účasti RK. Tel.: 
724 521 769.

Vyměním velký, pěkný byt 
3+1, byt OV 2+1, popřípadě cha-
lupu, za rodinný dvougenerační 
dům v Kuřimi. Tel.: 732 186 303

Prodám zděnou garáž. U 
Vlečky, Kuřim. Cena dohodou. Tel.: 
721 308 847.

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi 
na Královkách, kompletně zaříze-
ný, volný od července 2011. Vhod-
ný pro studenty nebo bezdětné. 
Cena 9000 Kč včetně inkasa. Tel.: 
721 940 663.

Dlouhodobě pronajmu byt 
1+1 na Nádražní ulici. Tel.: 776 
571 592.

Nabízím pronájem bytu 
2+kk po částečné rekonstrukci. 
Volný od 1.7.2011. Horní část Ku-
řimi. Tel.: 603 792 962.

Dlouhodobý pronájem čás-
tečně zařízeného bytu 3+kk v Kuři-
mi, v 2. NP (3 poschodí bez výtahu), 
plocha 67 m2+balkon, sklep, částeč-
ně zařízen, samostatné topení. při-
praven k nastěhování od 1.7.2011. 
Tel.: 737 212 824.

Pronajmu garáž v horní čás-
ti Kuřimi (Bezručova čtvrť). Volná 
ihned. Tel.: 604 245 966, 728 232 086.

Pronajmu prostory k podni-
kání (170m2).Kancelář vč. příslu-
šenství, garář, dílna. Volné 06/2011. 
Tel.: 604 245 966, 728 232 086.

Koupím garáž se zavede-
nou elektřinou v Kuřimi na ulici U 
Vlečky, Sv. Čecha nebo Bezručova. 
Tel.: 604 444 909.

Nabízím rekreaci v chatě na vy-
sočině ( 6 lůžek) v termínu 16.7.-23.7. 
a 23.7.-30.7. Tel.: 774 178 805.

Prodám postel 200 x 80 cm 
i se zdravotní matrací. Cena 900 
Kč. Tel.: 774 055 450 po 18 hod.

Prodám velmi pěknou sedač-
ku 3+2+1. Používaná 1 měsíc, jako 
nová. Stěhování. Tel.: 773 230 551.

Prodám dvoukřídlové po-
kojové dveře prosklené, 70 cm jed-
no křídlo. Jedny plné bytové dveře 
70 cm panty vpravo a jedny plné 
bytové dveře 70 cm panty vlevo. 
Levně dohodou. Dále funkční šicí 
stroj i s leštěnou skříňkou cena 400 
Kč. Digestoř hnědé barvy za 300 
Kč. Tel.: 739 059 968.

Prodám dětské kolo Superior 
Spitfire, oranžové barvy, asi pro 11/12 
leté dítě, s 18 rychlostmi, přehazovač-
kou Shimano Sis, rám bez předního 
odpružení. Cena asi 800 Kč nebo doho-
dou. Tel.: 732 607 052, 519 301 724.

Prodám dětské kolo Engine 
Campo, modré barvy, asi pro 10 
leté dítě, s 18 rychlostmi, přeha-
zovačkou Shimano Revoshift. Bez 
předního odpružení. Cena asi 800 
Kč nebo dohodou. Tel.: 732 607 
052, 519 301 724.

Koupím seno, kvalitně usuše-
né, nejlépe Kuřim, Lipůvka, Blansko 
a okolí. Nabídněte cenu. Tel.: 602 
557 648.

Cyklistika, klavír. Kratší ne-
náročné trasy na kole. Lehčí skladby 
čtyřručně na klavír. Společnici ráda 
uvítá 68letá žena. Tel.: 737 361 354.

Hledáme paní na úklid, cca 
1x týdně, běžný úklid, v Kuřimi. Tel: 
725 141 659, kajlis@seznam.cz

Koupím byt v OV v Kuřimi 
a okolí. Tel 777 719 859.

Koupím RD v Kuřimi a okolí. 
Tel. 777 719 589. 

Prodám skříňový šlapací 
šicí stroj zn Minerva, málo použí-
vaný, cena 500 Kč, výborný stav. 
Tel.: 516 431 139 po 19 hod.

Pronajmu 1+kk ulice Wolke-
rova, cena 6500 Kč měsíčně včetně 
inkasa a kabelové televize. Možnost 
internetu. Tel. 603 764 444.

Pronajmu byt 2+1 v Kuři-
mi Na Královkách, volný ihned k 
nastěhování. Cena 5 500,- Kč ná-
jem + inkaso. Email: mat.ivulka@
seznam.cz

Dlouhodobý pronájem čás-
tečně zařízeného bytu 3+kk v 2. NP 
(3 poschodí bez výtahu), plocha 67 
m2+balkon, sklep, částečně zařízen, 
samostatné topení. Připraven k na-
stěhování od 1.7.2011. Tel.: 737 
212 824.

Vyměním městský byt 2+1 
za menší (1+1). Tel.: 776 176 501 
po 18 hodině.

Prodám velmi levně kamna 
zn. Petra, stavební kolečko s nafuko-
vacím kolem, silniční kolo Favorit a 
horské kolo. Tel.: 732 110 796.

Prodám nové dřevěné okno 
(4 ks), dvoukřídlé (159x180) z 
části otočné (120+60) nezasklené. 
Levně. Prodám 1x nové dřevěné 
oknodvoukřídlé 70x160, z části 
otočné, nezasklené. Prodám novou 
kovovou červenou dvoupatrovou 
postel š. 80 i jednotlivě. Prodám 
novou smaltovanou vaničku pro 
sprchový kout 90x90 levně. Tel.: 
739 353 807 (večer). 

občanská inzerce - zdarmaPo uzávěrce

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.

ZUŠ

KuKuČ 2011
Zastupitelstvo města pověřilo kulturní výbor zorganizováním an-

kety, která má zjistit a ocenit nejvýraznější Kuřimské kulturní činy umě-
lecké sezóny. Tím je míněna sezóna od začátku prázdnin do června příští-
ho roku (v tomto případě tedy červenec 2010-červen 2011). 

Smyslem ankety je najít a vyzvednout takové činy a aktivity ve měs-
tě, které jsou dobrým příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž 
města, pomáhají rozvoji kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí. 

Ze slov Kuřimské kulturní činy vznikla zkratka KuKuČ. Každý ob-
čan Kuřimi i každá právnická osoba může nominovat umělce v Kuřimi 
žijící nebo tvořící v následujících kategoriích a to přinejmenším do 15. 
srpna (termín uzávěrky může být ještě posunut). 

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 
středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.).

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studen-
tů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon 
(soutěže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či lite-
rárního díla.

Dramaturgický počin: Za nejzajímavější dramaturgii (akce, cyk-
lu pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi.

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými fi-
nančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní 
projekt v Kuřimi.

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…)

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské 
kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webov-
ky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: obdoba ceny za ce-
loživotní dílo.

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo neku-
řimský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná 
cena.

Na základě nominací rozhodne Kulturní výbor v září o konečných 
návrzích, ty předloží starostovi (ten má právo veta) a vítězové budou vy-
hlášeni při Medových dnech (1. a 2. října).

K celé akci se vrátíme ještě v příští Zlobici, ale máte-li jasno, své 
návrhy můžete posílat už teď na adresu:

Kulturní výbor
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim.

Ladislav Ambrož
předseda kulturního výboru
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Fotbalisté bojují o 
záchranu

I tři kola před koncem soutěže kuřimští 
fotbalisté stále bojují o záchranu v krajském 
přeboru. Doufejme že účast v nejvyšší krajské 
soutěži nakonec uchovají i pro příští ročník. 
Níže přinášíme souhrn květnových výsledků 
všech mužstev hrajících soutěže pod hlavičkou 
FC Kuřim.

Muži
27.kolo (28.5.2011) 

FC Vracov - FC Kuřim 3:1 (2:0) 
Branky : Bíla 2, Eliáš - Hanus

26.kolo (21.5.2011) 
FC Kuřim - Baník Zbýšov 0:3 (0:1) 

Branky : Kantor, Matouš, Zavřel

25.kolo (14.5.2011) 
FC Boskovice - FC Kuřim 1:0 (0:0) 

Branka : Janíček

24.kolo (7.5.2011) 
FC Kuřim - FK IE Znojmo 4:0 (2:0) 

Branky : Králíček 2, Skoumal, Šenkýř

Tabulka krajského přeboru :
 1.Bohunice  27 17  4    6   77:  36   55
 2.Boskovice  27 16  4    7   63:  34   52
 3.Vracov   27 16  3    8   65:  30   51
 4.Rájec   27 13  7    7   44:  27   46
 5.Ivančice  27 14  3  10   54: 43   45
 6.Ráječko  27 12  8    7   46:  36   44
 7.IE Znojmo  27 13  5    9   51:  46   44
 8.Bzenec   27 13  2  12   44:  40   41
 9.M.Krumlov  27 11  7    9   51:  43   40
10.Znojmo B  27 11  2  14   44:  51   35
11.Rousínov  27   8  9  10   38:  29   33
12.Novosedly  27   8  6  13   29:  48   30
13.Zbýšov  27   9  2  16   32:  49   29
14.FC Kuřim  27   7 7  13   37:  47   28
15.Velká nV  27   6  6  15   25:  61   24
16.ČAFC   27   4  1  22   25:105  10

Zbývá sehrát:
 4.6. 16:30 Kuřim-Ráječko
12.6. 16:30 M.Krumlov-Kuřim
18.6. 16:30 Kuřim-Bzenec

Starší dorost
23.kolo (29.5.2011) 

FC Boskovice - FC Kuřim 9:1 (6:0) 
Branky: Adamec 3, Stříž 3, Fojt, Pijáček, 

vlastní - Kučera 

22.kolo (21.5.2011) 
FC Kuřim - FC Dosta Bystrc - Kníničky 

2:1 (1:1) 
Branky: Kučera, Stříž - Ševela 

21.kolo (15.5.2011) 
MSK Břeclav B - FC Kuřim 6:0 (5:0) 

Branky: Segundo 2, Havlena, Kruták, 
Kurial, Polášek 

20.kolo (7.5.2011) 
ČAFC Židenice Brno - FC Kuřim 0:4 

(0:2) 
Branky: Babák, Hudec, Kučera, Šnyrch 

Tabulka krajského přeboru:
 1.Blansko  23  18  1    4   55:10 55
 2.Hodonín B  22  15  3    4   59:26 48
 3.Bystrc   22  12  3    7   49:33 39
 4.Břeclav B  23  12  3    8   59:48 39
 5.Znojmo B  23  10  6    7   48:37 36
 6.M.Krumlov  23  10  4    9   45:45 34
 7.Svratka   23    9  6    8   32:53 33
 8.Boskovice  23  10  1 12   83:48 31
 9.Mutěnice  22  10  1 11   41:44 31
10.FC Kuřim  23    9  4 10  42:56 31
11.Slatina   22    9  1 12   37:48 28
12.St.Lískovec  22    5  3 14   43:71 18
13.Tasovice  22    4  3 15   32:74 15
14.ČAFC   23    3  5 15   23:55 14

Zbývá sehrát:
 4.6. 12:00 Kuřim-Blansko
12.6. 10:15 Hodonín-Kuřim
18.6. 12:00 Kuřim-Tasovice

Mladší dorost
23.kolo (29.5.2011) 

FC Boskovice - FC Kuřim 5:2 (4:0) 
Branky: Blaha 3, Vybíhal, Živný - Sokol 2 

22.kolo (21.5.2011) 
FC Kuřim - FC Dosta Bystrc - Kníničky 

1:4 (1:3) 
Branky: Trubiroha - Javůrek, Kabeláč, 

Pivoňka, Tomek 

21.kolo (15.5.2011) 
MSK Břeclav B - FC Kuřim 0:2 (0:0) 

Branky: Skoumal 2 

20.kolo (8.5.2011) 
ČAFC Židenice Brno - FC Kuřim 1:3 (0:1) 

Branky: Rodina - Trubiroha 2, Hudec 

Tabulka krajského přeboru :
 1.Blansko  23  19  2    2   97: 22   59
 2.Znojmo B  23  17  3    3   83: 29   54
 3.Boskovice  23  16  1    6   85: 38   49
 4.Bystrc   23  14  3    6   74: 30   45
 5.Hodonín B  23  12  4    7   59: 42   40
 6.FC Kuřim  23  11 1 11   75: 67   34
 7.Břeclav B  23    9  4 10   46: 40    31
 8.Slatina   21    7  7    7   34: 36    28
 9.Svratka   23    7  5 11   46: 47    26
10.ČAFC   22    8  2 12   34: 49    26
11.St.Lískovec  22    8  2 12   41: 63    26
12.Mutěnice  22    8  1 13   42: 63    25
13.M.Krumlov  23    3  2 18   22:106  11
14.Tasovice  22    0  1 21   15:121    1

Zbývá sehrát:
 4.6. 14:15 Kuřim-Blansko
12.6. 12:30 Hodonín-Kuřim
18.6. 14:15 Kuřim-Tasovice

Starší žáci
21.kolo (28.5.2011) 

AFK Tišnov - FC Kuřim 8:1 (5:0) 
Branky: Fic 3, Konečný 2, Panáček 2, 

Kvasnica - Holman 

20.kolo (22.5.2011) 
FC Kuřim - AFK Letovice 6:0 
Branky: Šimek 3, Bohatec, Obůrka, Pav-

líček 

19.kolo (14.5.2011) 
FC Slovan Brno - FC Kuřim 11:0 (6:0) 

Branky: Dvořák 2, Hruška 2, Kropáček 
2, Frecer, Lacko, Nešpor, Partl, Čermák 

18.kolo (8.5.2011) 
FC Kuřim - Framoz Rousínov 0:3 

Branky: Divácký, Julínek, Voborný 

Tabulka I. třídy:
 1.Slovan Brno  20  16  3    1 103: 16    51
 2.Tišnov   20  14  3    3   81: 27    45
 3.Bučovice  20  14  3    3   71: 24    45
 4.Rousínov  20  12  2    6   50: 31    38
 5.Svratka B  20  11  3    6   70: 24    36
 6.Slatina   21  10  4    7   41: 32    34
 7.ČAFC   20    9  1 10    55: 48    28
 8.FC Kuřim  20    7  1 12   39: 65    22
 9.Boskovice B  21    3  4 14   36:101   13
10.Letovice  20    4  1 15   25: 96    13
11.Soběšice  20    3  3 14   26: 93    12
12.Čebín   20    3  2 15   27: 67    11

Zbývá sehrát:
 5.6. 09:00 Kuřim-Bučovice
11.6. 09:00 Čebín-Kuřim

Mladší žáci
21.kolo (28.5.2011) 

AFK Tišnov - FC Kuřim 1:6 (0:2) 
Branky: Pořízek - Obůrka 2, Šimek 2, 

Vaňous, Veselý 

20.kolo (22.5.2011) 
FC Kuřim - AFK Letovice 8:2 
Branky: Obůrka 3, Paraska 2, Pitel, 

Strouhal, Trtílek - Loukota 2 

19.kolo (14.5.2011) 
FC Slovan Brno - FC Kuřim 1:3 

Branky: Pavlištík - Šimek 3 

18.kolo (8.5.2011) 
FC Kuřim - Framoz Rousínov 2:3 

Branky: Holman, Trtílek - Julínek 2, Čer-
mák 

Tabulka I.třídy:
 1.FC Kuřim  20  17  2   1 109: 29   53
 2.Slovan Brno  20  15  0   5 118: 45    45
 3.Svratka B  20  14  1   5 104: 31    43
 4.Rousínov  20  14  1   5    92: 56    43
 5.ČAFC   20  13  2   5    82: 38    41
 6.Tišnov   20  13  0   7 111: 52    39
 7.Boskovice B  21  12  0   9    85: 63    36
 8.Slatina   21    6  0 15    47: 82    18
 9.Letovice  20    5  1 14    50: 83    16
10.Čebín   20    3  1 16    23:170 10
11.Soběšice  20    2  2 16    19: 77     8
12.Bučovice  20    2  0 18    18:132   6

Zbývá sehrát:
 5.6. 10:45 Kuřim-Bučovice
11.6. 10:45 Čebín-Kuřim

Starší přípravka A
19.kolo (27.5.2011) 

FC Kuřim A - Domašov 14:0 (9:0) 
Branky: Dobiáš Adam 4, Trtílek Lukáš 4, 

Morkus Jonáš 3, Morkus Matěj 2, Musil Tomáš

18.kolo (22.5.2011) 
FC Čebín - FC Kuřim A 2:12 (0:10) 

Fotbal
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Branky: Bednář Tomáš, Gaži Štefan - 
Morkus Matěj 2, Dančák Jakub 2, Trtílek Lukáš 
2, Musil Tomáš, Dobiáš Adam, Fila Michal, Pi-
tel Martin, Hýsek Dominik, Šťastný Lukáš

17.kolo (13.5.2011) 
FC Kuřim A - Řícany 14:0 (7:0) 

Branky: Musil Tomáš 5, Fila Michal 2, 
Kazda Jan 2, Dančák Jakub 2, Morkus Jonáš 2, 
Pitel Martin

22.kolo (11.5.2011) 
Zastávka - FC Kuřim A 0:8 (0:2) 

Branky: Musil Tomáš 3, Fila Michal 2, 
Morkus Jonáš, Morkus Matěj, Trtílek Lukáš

16.kolo (6.5.2011) 
FC Kuřim A - FC Kuřim B 3:1 (2:0) 

Branky: Musil Tomáš, Fila Michal, Šťast-
ný Lukáš - Zabadal Kryštof

Zbývá sehrát:
 1.6. 18:00 Kuřim A-Tišnov
 5.6. 11:00 D.Loučky-Kuřim A

Starší přípravka B
19.kolo (29.5.2011) 

FC Kuřim B - Dolní Loučky 4:0 (2:0) 
Branky: Antoňů Michal 2, Hajsler, Kuli-

baba

18.kolo (21.5.2011) 
Domašov - FC Kuřim B 2:3 (0:1) 

Branky: Jobánek Ondřej, Vaverka Daniel 
- Hajsler Martin 3

Sestava Kuřimi: Nešetřil - Vašíček, Za-
badal, Přichystalová, Bábor - Al-Dury, Antoňů, 
Peřina, Bařinka - Hajsler, Kulibaba 

Výkon kluků bych nazval tak trošku roz-
pačitým. Začátek utkání byl z naší strany docela 
neurovnaný, jakoby kluci byli na hřišti poprvé. 
Postupem času se však srovnali a začali hrát to, 
co umí. K vidění bylo několik pěkných akcí. 
Škoda neproměněných šancí, které mohli skon-
čit gólem do prázdné branky soupeře. Díky hře 
soupeře měli kluci spoustu prostoru pro to, aby 
si zahráli fotbal. Bohužel jim zatím chybí cit pro 
spolupráci na hřišti. A také musíme hrát až do 
konce. Branka vstřelená soupeřem do naší sítě 
v 52.min. dokázala kluky pěkně rozhodit. Po-
chvalu kluci zaslouží za to, že výsledek dokázali 
udržet i přes nápor soupeře v závěru utkání. Na 
bodovém zisku se ve velkém měřítku hattric-
kem podílel Martin Hajsler. 

17.kolo (14.5.2011) 
FC Kuřim B - Čebín 5:1 (1:0) 
Branky: Al - Dury Sami 2, Hruška Mar-

tin, Vašíček Šimon, Hajsler Martin - Gaži Šte-
fan

Sestava Kuřimi: Nešetřil - Vašíček, Při-
chystalová, Bábor - Al-Dury, Antoňů, Hruška 
- Hajsler, Kulibaba 

V sobotu jsme se utkali na domácím 
hřišti s týmem z Čebína. Začátek utkání byl z 
naší strany docela rozpačitý. Hra byla chaotická, 
chyběl zápal a fotbalovost. Nicméně po prvním 
poločase kluci vedli o jeden gól. Ve druhé půli 
se hra podstatně zlepšila, bylo vidět i několik 
povedených fotbalových akcí. Kluci začali na 
hřišti více spolupracovat a to přineslo ovoce v 
podobě vstřelených branek. Celkově lze říci, že 

jsme byli lepším týmem a to nejen s ohledem na 
výsledek, ale také k předvedené hře. 

22.kolo (11.5.2011) 
Sokol Zbraslav - FC Kuřim B 0:3 kontu-

mačně 
16.kolo (6.5.2011) 

FC Kuřim A - FC Kuřim B 3:1 (2:0) 
Branky: Musil Tomáš, Fila Michal, Šťast-

ný Lukáš - Zabadal Kryštof
Sestava Kuřimi: Nešetřil - Vašíček, Bábor, 

Přichystalová, Zabadal, Ušel - Hruška, Antoňů, 
Bařinka, Peřina, Al-Dury - Hajsler, Kulibaba 

Utkání s druhým týmem tabulky nám 
bodový zisk také nepřineslo, ale výsledek je 
více než uspokojivý. Kluci odehráli téměř celé 
utkání pod tlakem soupeře. Vyložené šance ke 
vstřelení branky jsme si nevytvořili, nicméně 
bojovnost a nasazení hráčů zaslouží pochvalu. 
Několikrát při nás stálo štěstí, když jsme mohli 
inkasovat více branek. V závěru se kluci dočkali 
penalty, kterou proměnil Kryštof Zabadal. Na 
nízkém počtu inkasovaných branek se ve velké 
míře podílel brankář týmu Petr Nešetřil, který 
několika bravurními zákroky zlikvidoval šance 
našeho áčka, ale také hráči v poli, kteří urputně 
bránili. Střelecky se však nedařilo klukům z A 
týmu, neboť sami zahodili několik vyložených 
šancí. 

Tabulka OP:
 1.Zbýšov   20   20  0    0 218:   6    60
 2.FC Kuřim A  20  18  0    2 188: 11   54
 3.Tišnov   20   16  0    4 107: 27   48
 4.Rosice   20   13  1    6   72: 49   40
 5.FC Kuřim B  20   11  0   9   67: 79   33
 6.Zastávka  20   10  0 10   64: 50   30
 7.Říčany   20     8  1  11   47:125  25
 8.Čebín   20     7  1  12   49: 95   22
 9.Dol.Loučky  20     6  1  13   40: 84   19
10.Domašov  20     3  1  16   28:132  10
11.Vev.Bítýška  20     3  0  17   27:135    9
12.Zbraslav  20     2  1  17   32:146    7

Zbývá sehrát:
 1.6. 16:30 Kuřim B-Zastávka
 5.6. 09:00 Tišnov-Kuřim B

Mladší přípravka A
nadstavba 4.kolo (21.5.2011) 

Čebín - FC Kuřim A 0:12 (0:5) 
Branky: Hégr Dominik 4, Vacula Jakub 

3, Pleskač Matěj 2, Sláma Lukáš, Fila Lukáš, 
Laštůvka Jakub

Sestava Kuřimi: Winkler - Sukač, Peňáz, 
Sláma, Kříž, Katolický - Pleskač, Vacula, Laš-
tůvka, Fila - Hégr D. 

Zápas v Čebíně byl opět jen o tom, jak 
se nám bude dařit přetavit naši herní převahu 
ve vstřelené branky. Rozjezd byl opět poněkud 
pomalejší, ale postupem času jsme se začali 
trefovat do správných míst domácí branky a 
skóre se zastavilo na tuctu úspěšných zásahů. 
Obzvlášť produktivní byl Dominik Hégr, který 
„měl prsty“ v devíti našich brankách. Asi mu 
prospělo, že si po úvodní „prospinkané“ šanci, 
šel zpytovat svědomí na lavičku. Se všemi kluky 
jsme opět trochu „motali“, takže si vyzkoušeli i 
poněkud nezvyklé posty v sestavě a v úmorném 
vedru předvedli poměrně pohlednou hru. Byla 

jen škoda, že nebyla korunována více brankami. 
Díky výsledku souběžně hraného utkání Tišno-
v-Ivančice jsme se tímto vítězstvím dostali na 
čelo tabulky. Je jen na nás zda na něm budeme 
i po nejbližším utkání na hřišti Ivančic. A aby 
bylo o co hrát, sázím svoji hlavu (myšleno svoje 
vlasy)! Když to vyjde, půjdou dolů :-D! 

nadstavba 3.kolo (14.5.2011) 
FC Kuřim A - AFK Tišnov 5:0 (3:0) 

Branky: Vacula Jakub 2, Fila Lukáš, Laš-
tůvka Jakub, Sukač Ondřej

Sestava Kuřimi: Winkler - Fila, Peňáz, 
Kříž, Katolický, Otřísal - Pleskač, Vacula, Laš-
tůvka, Sukač, Sláma - Hégr D., Pělucha 

I tentokrát jsme utkání s Tišnovem neza-
čali dobře. Vůbec se nám nedařila kombinace, 
střed zálohy jako by neexistoval a obránci nedo-
kázali jednoduše rozehrát a podpořit hru smě-
rem dopředu. Záchranou byla úvodní branka, 
kdy první naše střela skončila v síti hostujícího 
brankáře. Jak se následně ukázalo, právě v bráně 
měl soupeř nejslabší článek své sestavy. Hlavně 
díky tomu jsme i přes nepříliš pohlednou hru 
přidali do přestávky ještě dva góly, ale jinak mu-
sely přítomné diváky z našeho fotbalu bolet oči. 
Druhý poločas již byl o něco lepší a naše akce 
byly přeci jen přímočařejší. V závěrečné pasáži 
odehráli hráči z „lavičky“ nejlepší část zápasu, 
kterou ze středu pole kvalitně podporoval Ond-
ra Sukač. Pro následující utkání v Čebíně bude-
me muset sestavu trošku „namixovat“, protože 
základní „sedmička“ si dnes počínala až příliš 
jista svou pozicí. Asi se kluci šetřili na pozápa-
sovou oslavu narozenin. 

nadstavba 2.kolo (7.5.2011) 
FC Kuřim A - Ivančice 2:0 (0:0) 

Branky: Hégr Dominik, Laštůvka Jakub
Sestava Kuřimi: Winkler - Fila, Peňáz, 

Kříž, Katolický - Pleskač, Vacula, Laštůvka, Su-
kač - Hégr D., Pělucha 

Dosud neporažený celek Ivančic přijel 
k zápasu bez svého top hráče Hložka, takže se 
mohlo zdát, že utkání bude o něco jednodušší. 
Opak byl však pravdou a hosté předvedli i bez 
své opory výborný kolektivní výkon. I v naší 
sestavě jsme museli řešit absenci Vaška Otří-
sala, Davida Mišky a především Lukáše Slámy. 
Úvod zápasu patřil hostům, kteří lépe kombino-
vali a hrozili hlavně po akcích přes svoji levou 
stranu. Také úvodní rohové kopy Ivančic byly 
velice nebezpečné. My jsme bohužel nedoká-
zali udržet míč déle na polovině soupeře. Asi 
od 10 minuty se již hra vyrovnala a začali jsme 
i my být nebezpeční z rychlých protiútoků. S 
blížící se přestávkou naše převaha narůstala a 
šance Kubů Laštůvky a Pěluchy volaly po gólu. 
I soupeř však zahodil v závěru svoje dvě brejko-
vé situace, takže skóre bylo po půli bez branek. 
O přestávce jsme si pojmenovali nedostatky 
a nabádali kluky k jednoduché hře v obraně a 
k častější střelbě. A také, aby víc věřili ve svoje 
schopnosti a šli odvážně za vstřelením zlomové 
branky. Na úvod druhé půle hoši přesně předvá-
děli to, co se v kabině řeklo. Byli aktivní, důrazní 
a tlačili se do útoku. Výsledkem byl úvodní gól 
Kuby Laštůvky po souhře s Jakubem Vaculou. 
I nadále jsme byli lepším týmem a odměnou 
byl gól Dominika Hégra, kterého opět našel 
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nahrávkou Culda. Další minuty přinesly vyrov-
nanou partii, ale asi v polovině poločasu začal 
soupeř nacházet okénka i v naší obraně. V těch-
to momentech však tým podržel vynikajícími 
zákroky Kuba Winkler, který se konečně dočkal 
zápasu, kdy musel prokázat svoje brankařské 
umění. A ukázal všem, že umí!!! S jistotou v 
brance šlo sebevědomí hráčů nahoru a závěr 
utkání zvládli naprosto v pohodě. Všichni kluci, 
kteří do utkání nastoupili, zaslouží obrovskou 
pochvalu. Viklík za zcela zaslouženou nulu. Fel-
da za zlepšující se výkon až téměř k dokonalosti. 
Penízek za naprostou jistotu v defenzivě. Adam 
za zvládnutí „protiúkolu“ na levé obraně. Alda 
za bojovnost a dobrou rozehrávku. Mates za 
neskutečné nasazení a zarputilost. Culda za vý-
borně zvládnutou roli dispečera hry. Šťovík za 
vůli, vytrvalost a víru, že to tam „padne“. Onďas 
za odhodlání porvat se o každý míč. Domeček 
za zlepšenou hru v druhé části a za důležitý gól. 
No a Pělda za to, že umí pozlobit i Ivančice! ... a 
fanouškům za to, ...že nám fandí!!! DÍK. 

Tabulka OP:
1.FC Kuřim A  3 3 0 0 185:  11 45
2.Ivančice   3 1 0 2 174:   24 45
3.Tišnov   4 3 0 1    72:   34 37
4.Čebín   4 0 0 4    32:113 17

Zbývá sehrát:
 2.6. 16:30 Kuřim A-Čebín
 5.6. 10:30 Tišnov-Kuřim A

Mladší přípravka B
nadstavba 5.kolo (29.5.2011) 
FC Kuřim B - Rosice 0:4 (0:2) 
Branky : Karásek 2, Šandera 2

nadstavba 4.kolo (22.5.2011) 
Zbýšov - FC Kuřim B 0:2 (0:0) 
Branky : David Valášek, Tomíček Jakub
Sestava Kuřimi : Vlček - Kokeš, Toldy, 

Havlík, Hégr, Zabadal, Valášek, Kaiser, Váša, 
Orjabinec, Al-Dury, Voženílek, Tomíček 

Kluci se do soupeře zakousli a vybojo-
vali vítězství 2:0. Soupeře jsme téměř k ničemu 
nepustili a neustále jsme vyvíjeli tlak na jejich 
branku. Fanda Vlček coby náhradní gólman 
moc práce neměl, obrana fungovala spolehli-
vě. Své premiérové branky v soutěžním zápasu 
vstřelili Kuba Tomíček a David Valášek. Výbor-
ně kluci !!! 

nadstavba 3.kolo (14.5.2011) 
FC Kuřim B - Střelice 1:3 (1:1) 

Branky: Hégr Tadeáš - Chmel Filip, Ko-
korský Jakub, Holešovský Robert

Sestava Kuřimi: Tomíček - Toldy, Hégr, 
Havlík, Zabadal, Valášek, Kaiser, Váša, Orjabi-
nec, AL-Dury, Vlček 

Kluci tentokrát nedokázali vybobojo-
vat ani bod. Po vyrovnávací brance Tadeášem 
Hégrem už nedokázali více skórovat a naopak 
chyby v obraně umožnili soupeři vstřelit další 
dva góly. 

nadstavba 2.kolo (8.5.2011) 
Rosice - FC Kuřim B 1:2 (1:1) 
Branky: Karásek Václav - Zabadal Šimon, 

Hégr Tadeáš
Sestava Kuřimi: Tomíček - Kokeš, Toldy, 

Hégr, Havlík, Zabadal, Valášek, Kaiser, Váša, 
Orjabinec, Al-Dury, Vlček, Voženílek 

Naši borci se po minulé prohře protivní-
ka nezalekli. Brzo po soupeřově úvodním gólu 
Tadeáš Hégr levačkou vyrovnává. Naše mírná 
převaha byla odměněna v druhém poločasu 
brankou, která nás dostala do vedení 2:1! Po vý-
borně nakopnutém přímém kopu Fandou Vlč-
kem pohotově dorazil do brány Šimon Zabadal. 
Když potom kluci přestáli závěrečný tlak sou-
peře snažícího se o vyrovnání, mohli po závě-
rečném hvizdu rozhodčího oslavit své vítězství 
vítězným pokřikem. Výborný zápas, kluci !!! 

Tabulka OP:
1.Rosice   4 2 1 1 46: 88    20
2.Střelice   3 1 1 1 31: 94    17
3.FC Kuřim B  4 2 0 2 13:103 14
4.Zbýšov   3 1 0 2 14:100   10

Zbývá sehrát:
 2.6. 18:00 Kuřim B-Zbýšov
 5.6. 09:00 Střelice-Kuřim B

Kuřimská běžecká liga:

Čtvrtek 23. června 
XIX. Memoriál MUDr. Vali-

še 
ZŠ Komenského Kuřim 

 18:00 - hlavní závod 4,8 km 
 od 16:30 - závody pro děti 

400 m a více  

Atletika - pozvánka
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Míčový pětiboj dívek na Tyr-
šovce

 
 Od února do května 2011 probíhal na ZŠ Tyršova míčový pětiboj 

družstev 6.-9. ročníku dívek. Vybrané týmy se utkaly v košíkové, kopané, 
vybíjené, florbale a stolním tenise. Po vyrovnaných bojích se na 1. místě 
umístil kolektiv děvčat z 8. roč. před 7. roč.,9. roč. a 6. roč. Nejužitečnější 
hráčkou celého turnaje se stala Monika Fürješová z 8. roč., v jednotlivých 
třídách potom ze 6. roč. Eliška Šrámková,7. roč. Pavlína Mihulová, 9. roč. 
Monika Ničová. Vítězství ve st. tenise vybojovala Simona Machačová ze 
7. roč.

  Každá z účastnic turnaje byla kromě věcné ceny (děkujeme spon-
zorům-Revos, REMA TIP TOP, mdi, Nera, p.Peřinovi) odměněna i „slad-
kou cenou“, vítězky si kromě diplomu odnesly navíc i putovní pohár.

Všem děvčatům za reprezentaci ročníků děkujeme a  8. ročníku 
blahopřejeme!!! 

Za ZŠ Tyršova M.Zech

PS.: na fotce horní řada (zleva): L. Vitulová, M. Ondráčková, L. Dvo-
řáková, N. Matušková, R. Schwarzová, V. Martináková, dvojice dole (zleva) 
:  M. Fürješová, K. Musilová.

Druhý ročník dětské spor-
tovní olympiády MŠ Kuřim

MŠ Kuřim pracuje podle ŠVP „Dětský svět je plný barev“, jehož 
základem je podpora zdravého životního stylu nejen dětí ale i celé rodiny. 
Z tohoto podnětu vznikl nápad uspořádat dětskou sportovní olympiádu 
dětí z MŠ Kuřim a v letošním roce jsme uspořádali její druhý ročník. Za 
krásného slunečného počasí se dopoledne 25 května sešlo na kuřimském 
stadionu 270 dětí z celé MŠ. Naši dětskou sportovní olympiádu přišel 
podpořit a zároveň i zahájit pan starosta Ing. Drago Sukalovský společně 
s panem místostarostou Ing. Oldřichem Starhou. 

Olympiádu jsme zahájili olympijským ohněm, společně jsme vy-
pustili barevné balónky, které nesly poselství pro děti celého světa. S ra-
dostí jsme sledovali, s jakým nadšením dětí plnily sportovní olympijské 
disciplíny, kterými byl běh na 200 a 400 m, skok do dálky a hod míčkem 
do dálky. Doprovodnou disciplínou byl člunkový běh, který si děti vy-
zkoušely na travnaté ploše fotbalového hřiště. Mottem našich dětských 
olympijských her bylo přivést děti ke sportu v jakékoliv podobě, aby děti 
měly radost z pohybu, ať je to v přírodě nebo na stadionu. 

Za své krásné sportovní výkony byly všechny děti odměněny zlatý-
mi sladkými medailemi, které pro naše děti vyrobila Čokoládovna Fikar s. 
r. o. Ti nejlepší byli na stupních vítězů odměněni bronzovými, stříbrnými 
a zlatými medailemi. 

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří nám pomohli tuto krásnou 
sportovní akci zorganizovat a realizovat, jsou to především i členové TJ 

Sokol Kuřim, rodiče dětí pod vedením paní Tajovské, děti ze ZŠ Tyršo-
va a Jungmannova, paní učitelky. Děkuji městskému Fondu pro podporu 
spolkové činnosti, který naši sportovní olympiádu podpořil finančními 
prostředky. 

Doufám, že jsme v Kuřimi založili novou tradici dětských spor-
tovních her a budeme se setkávat každoročně na tomto sportovním klání 
dětí nejen z MŠ Kuřim

 Mgr. Lenka Slámová, ředitelka

 Hod míčkem – starší: 1. místo HIRŠ Martin 15,50 Komenského, 
2. místo VITULA Matyáš 12,60 Zborovská, 3. místo TESAŘ Vilém 11,40 
Zborovská

 hod míčkem mladší: 1. místo STRAŠÁK David 8,50 Komenského, 
2. místo KOS Ondřej 8,10 Jungmannova, 2. místo OLEXA Michal 8,10 
Brněnská, 3. místo BĚHAVÝ Tomáš 7,70 Komenského, 3. místo NĚMEC 
Filip 7,70 Jungmannova, 3. místo DREŠER Samuel 7,70 Brněnská

 skok do dálky starší: 1. místo KOČÍ Klára 1,45 Podlesí, 2. místo 
MATULA Jakub 1,42 Zborovská, 3. místo ŠKROB Jan 1,38 Zborovská

 skok do dálky – mladší: 1. místo PODLUCKÁ Kristýna 1,24 
Komenského, 2. místo KONEČNÝ Lukáš 1,22 Brněnská, 3. místo LAŠ-
TŮVKOVÁ Lucie 1,14 Komenského

 běh starší: 1. místo KOČÍ Klára 1:48:13 Podlesí, 2. místo KEPRT 
Tomáš 1:48:29 Komenského, 3. místo KONEČNÁ Eliška 1:48:32 Br-
něnská

 běh – mladší: 1. místo ŠIMONOVÁ Amélie 0:50:32 Jungmanno-
va, 2. místo TOUŽÍN Jakub 0:51:54 Komenského, 2. místo KOS Ondřej 
0:51:54 Jungmannova, 3. místo PODLUCKÁ Kristýna 0:52:51 Komen-
ského

Wellness
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Prima sezóna!
Druholigové družstvo A-týmu mužů zakončilo své letošní účin-

kování nakonec na výborném šestém místě, když v závěrečných kolech 
neudrželo svou letošní unikátní bilanci domácí neporazitelnosti, která 
družstvo dlouho zdobila v celém předchozím průběhu letošního roční-
ku. Družstvo si přesto udrželo pozici v horní polovině tabulky. Tento až 
bluesově pohodový obraz soutěžního účinkování kuřimského „áčka“ tak 
dobře vystihuje titulek vypůjčený ze Škvoreckého klasiky. Špatně si neve-
dou ani ostatní družstva, jejichž soutěže ještě pokračují.

Příčina? Zájem o házenou
Proč se házené v Kuřimi v současnosti výsledkově tak daří? Od-

povědí je rozsáhlá mládežnická základna kuřimské házené. S tím kore-
sponduje pohled na samotnou soupisku A-týmu mužů, která je složena 
z mladých a nadějných hráčů, kteří jsou vychováni právě přes kuřimské 
mládežnické oddíly. Ve třech seniorských družstvech (A., B, C), přípravce, 
mladších a starších žácích a dorostu koncentruje oddíl necelé dvě stovky 
členů a potěšující je zejména zájem těch nejmenších adeptů házené, kde 
se díky práci zapálených trenérů dnes daří nábor šikovných kluků.

Motorem oddílu a jeho družstev sice nejsou vrcholová střediska 
mládeže ani významné sponzorské finance, které lze získávat jen obtížně 
a je jich velmi kritický nedostatek, ale je tu zřejmá dobrá parta a nadšení 
dobrovolně pracujících lidí, ve kterých se skrývá potenciál stability. Proto 
mohou Kuřimští na příští rok směle pomýšlet na stejné výsledky, a pokud 
se vedle tohoto nadšení podaří zlepšit také další parametry, není perspek-
tiva postupu do první ligy žádnou utopií.

Druholigové blues šestého místa
Ani série čtyř porážek z posledních kol nezkalila házenkářům 

Kuřimi radost ze závěrečného umístění, které bude zapsáno bezpochy-
by jako jedno z nejlepších umístění v historii klubu, ačkoli poměřovat 
se staršími výsledky tehdy dvojnásobně rozsáhlých soutěží lze jen velmi 
obtížně. Nepřehlédnutelnými byli Kuřimští také mezi jednotlivci, neboť 
hned dvojice střelců Kuřimi se umístila v elitní střelecké desítce soutěže. 
Postrachem soupeřů je ostrá spojka Jakub Kudla (23 let), který nastřílel 
soupeřům 118 branek a dokonce pátým nejlepším střelcem druhé ligy 
je chirurgicky přesně střílející křídelník Jan Audy (21 let), který zatížil 
konta soupeřů 123 střeleckými zásahy. Mezi špičku soutěže patřil dlouho 
také levoruký střelec Martin Pišťák, jehož však vyřadilo pro zbytek sezó-
ny zranění. Svěřenci trenéra Libora Kubíčka se však hlavně prezentovali 
jako soudržný tým. „Letos předvedli, že umějí vyhrávat nad nejlepšími 
týmy a v domácím prostředí dokážou porazit každého“, komentoval sezó-
nu předseda oddílu František Ondrášek a doplnil: „Mám hlavně velkou 
radost, že naše práce s mládeží má takové výsledky a že můžeme udělat 
dostatečně silný tým, přestože se dlouhodobě spoléháme právě na vlastní 
odchovance Kuřimi.“

21. kolo druhé ligy mužů (1. 5. 2011)
Legata Hustopeče - SK Kuřim „A“ 36:29 (15:13)

Utkání proti bývalému extraligovému celku, jehož bránu pevně há-
jil extraligový matador Bavlnka, se našim hráčům od začátku moc nedaři-
lo. Nedůrazná obrana umožňovala spojkám soupeře pohodlně skórovat, 
a navýšit hned od počátku své vedení na rozdíl šesti branek. Celý první 
poločas tak Hustopeče kontrolovaly průběh hry, zatímco kuřimští dota-
hovali několikabrankovou ztrátu.

Na začátku druhé půle svitla naděje na zvrat výsledku, během prv-
ních třech minut se podařilo srovnat stav utkání na 16:16. Domácí se však 
nenechali zviklat a do konce zápasu opět převzali otěže. Na odvedený 
výkon však určitě nebudou Kuřimští vzpomínat ve zlém, naopak, všich-
ni hráči odcházeli z hřiště s dobrým pocitem. Za zmínku stojí zejména 
třígólový příděl do branky Hustopečí z rukou juniorské naděje Martina 
Schimmerleho, který A-tým mužů posílil z rezervního družstva C.

Sestava a branky: brankáři Obůrka Adam, Paraska Michal, dále 
Kudla Jakub 6, Mylbachr Petr 6, Audy Jan 4, Fikeis Jakub 4, Kopřiva Voj-
těch 3, Schimmerle Martin 3, Veselý Petr 2, Šubík Roman 2, Sára Robert 
1, Švehla Michal 1 a Kopřiva Jan.

22. kolo druhé ligy mužů (8. 5. 2011)
SK Kuřim „A“ - HK Ivančice 31:33 (17:18)

Pouhé tři branky rozhodly o celkovém šestém místě kuřimských 
házenkářů. Přesně tolik by stačilo na porážku týmu Ivančic, který v po-
sledním kole zavítal do domácí nafukovačky. Utkání se po celou dobu 
vedlo v bojovném duchu a nebyla nouze o divácky sympatické akce na 
obou stranách. Střelci hostů však přijeli zřejmě více naladěni na výhru a 
vývoj utkání měli po celou dobu na své straně.

V druhém poločase ještě svitla naděje na zvrat výsledku, dvou-
brankový náskok Ivančic se však i přes zlepšenou hru nepodařilo smazat. 
Hosté si tak pojistili třetí místo v tabulce. Střelecky v zápase exceloval ne-
udržitelný rozehrávač Petr Mylbachr. 

Sestava a branky: brankáři Obůrka Adam, Paraska Michal, dále 
Mylbachr Petr 8, Audy Jan 5, Kudla Jakub 5, Kvasnica Pavel 3, Sára Ro-
bert 3, Kopřiva Jan 2, Veselý Petr 2, Šubík Roman 2, Dlapa Michal 1 a 
Fikeis Jakub.
 

Konečná tabulka 2. ligy mužů:
1. Zlín   22  17  2    3   747:607   36
2. Maloměřice  22  16  1    5   687:623   33
3. Ivančice  22  15  2    5   606:533   32
4. Hustopeče  22  13  4    5   680:581   28
5. Sokolnice  22  10  2  10   568:602   22
6. Kuřim   22  10 0  12   666:686  20
7. Havlíčkův Brod  22    9  2  11   574:632   20
8. Bohunice  22    7  4  11   566:584   18
9. Velké Meziříčí  22    8  2  12   612:596   18
10. Prostějov  22    7  1  14   591:668   15
11. Telnice  22    5  2  15   620:705   12
12. Juliánov  22    4  0  18   553:653     8

Nejlepší střelci Kuřimi ve 2. lize: Jan Audy – 123 gólů, Jakub 
Kudla – 118, Petr Mylbachr – 84, Martin Pišťák – 81, Pavel Kvasnica – 49, 
Robert Sára – 47 a Vojtěch Kopřiva 41 branek.

Rezervní béčko v klidu sedmé
17. kolo Jihomoravské ligy mužů (22. 5. 2011)

Sokol Nové Bránice - Kuřim „B“ 27:20 (13:12)
V předposledním utkání zavítali Kuřimští na hřiště vedoucího cel-

ku celé soutěže Sokola Nové Bránice, ale úvod utkání tomu nenasvěd-
čoval. Hosté z Kuřimi začali lépe a vysunutou obranou eliminovali ostré 
spojky soupeře. Nápaditou hrou v útoku pak odskočili soupeři v polovině 
první půle na rozdíl tří branek 9:6. Soupeř kontroval několika náhodný-
mi góly z křídla. Když hosté zbrkle nezakončili pár rychlých protiútoků, 
skončil poločas 13:12 pro domácí. Za předvedenou hru v první půli skli-
dili hráči „béčka“ pochvalu trenéra.

I ve druhé půli se dařilo hostům z Kuřimi držet krok a ještě ve 46. 
minutě zápasu domácí Sokol vedl pouze rozdílem branky 19:18. Pak však 
několika podivnými verdikty rozhodčích došlo k tomu, že se hra výrazně 
přitvrdila, což odnesli hosté několika vyloučeními za zákroky, které na 
straně domácích prošly zcela bez povšimnutí. V podstatě celý závěr druhé 
půle hráli hosté oslabeni o jednoho hráče. Soupeř toho dokázal využít a 
trestal rychlými trháky. Soupeř tedy odskočil na konečný rozdíl 27:20 až v 
samotném závěru zápasu, když už hosté výrazně polevili v koncentraci.
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sport

Volejbal

Příprava na novou sezónu 
začala

Letošní posezónní přípravu zahájil volejbalový kroužek DDM 
HIPPO Kuřim celkem brzy, a to turnajem barevného minivolejbalu 23. 4. 
2011 v Brně. Jedná se o nový projekt Českého volejbalového svazu, a tak 
jsme se zprvu na turnaji spíše rozkoukávali. Hráčky však rychle pochopily, 
jak hrát a v konečném pořadí si všechny kuřimské týmy odvezly medaile 
za místa na stupních vítězů. Pak již následovalo tradiční zahájení příprav-
ného období, a to turistickým pochodem Za krásami okolí Nedvědice. 
Vyrazili jsme na 10 km trasu, kterou absolvovali všechny zúčastněné hráč-
ky a trenéři bez problémů. Při pochodu opět panovala výborné nálada a 
vnitřní vazby se stále utužovaly. Vítězkou pochodové hry se stala Tereza 
Vyorálková. Dalším turnajem v přípravě byl opět barevný minivolejbal, 
tentokráte v Jehnicích. Hráčky již věděly do čeho jdou, a tak to bylo také 
na výkonech znát. Všechny hráčky podaly výborný výkon a v konečném 
pořadí se opět dva týmy v zelené kategorii umístily na stupních vítězů. V 
oranžové kategorii se naopak zapojují nejmladší hráčky z přípravky, které 
tak začínají hrát soutěžní zápasy a tím je jejich rozvíjející se volejbalová 
kariéra mnohem bohatší. Již tradičně jsme vyrazili na víkendový meziná-
rodní turnaj do Nového Veselí. Na turnaji hrály dva týmy, které sehrály 
několik velmi kvalitních utkání s týmy z Vysočiny a Polska. Na večerní 
společné akci se opět navázaly nové kontakty ve volejbalovém světě, což 
je také velkým přínosem. Další víkend se konal v Brně první turnaj  re-
gionálního mistrovství v beachvolejbale, a i když nebyla jiná možnost 
než se přihlásit do kategorie žen, našla dvojice hráček odvahu a turnaje 
se zúčastnila. Byly to obrovské zkušenosti, které se jistě budou v příští 
sezóně hodit. V této sezoně jsme také vyzkoušeli Sokolský turnaj v ba-
revném minivolejbale. Turnaj byl velmi kvalitně obsazen a zejména kluci 
velice tvrdili muziku. Pětice hráček, která se turnaje zúčastnila, byla s akcí 
spokojená a boj s těžšími soupeři si velmi pochvalovala. Standardním pří-
pravným turnajem je Velká cena Brna mládeže. Letos jsme vyrazili se dvě-
ma týmy. Na turnaji si hráčky vyzkoušely nové rozložení herních týmů. V 
prvním nastoupily převážně hráčky budoucích juniorek, ve druhém bu-
doucích kadetek. Oba týmy zvládly kvalitně obsazený turnaj velmi dobře. 
Na turnaji jsme měli zastoupení i v Jihomoravském výběru KCM, za který 
nastoupily dvě naše hráčky. A premiérově jsme měli jednu adeptku i mezi 
rozhodčími, kdy Radka Koudelná na Velké ceně složila praktickou zkouš-
ku rozhodčí volejbalu a v příští sezóně tedy rozšíří rozhodcovskou obec. 
Ani tým žákyň nezahálel a vyrazil na další mezinárodní turnaj do Břeclavi. 
Je vidět, že hráčky stále více získávají sebevědomí a jistotu v šestkovém vo-
lejbale a turnaj odehrály velmi dobře. V dalším programu nás ještě čekají 
turnaje v Předklášteří, Vyškově, Brně a několik plážových turnajů, takže 
do prázdnin toho ještě stihneme hodně a svoje dovednosti ještě více roz-
vineme, abychom byli kvalitně připraveni na nadcházející sezónu.

Na Turnajích za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Martina Böh-
mová, Veronika Štossová, Radka Koudelná, Pavla Zelená, Michaela 
Svobodová, Kristina Jarůšková, Hana Šálená, Tereza Vyorálková, Tereza 
Plíšková, Klára Netrefová, Michaela Schnirchová, Veronika Polášková, 
Tereza Polášková, Klára Mikelová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, 
Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Barbora Fi-
kesová, Sabina Kloudová, Anna Sedláčková, Kateřina Kubíčková, Alena 
Filková, Bára Lukešová, Alena Vichtová.

MŠ

Sestava a branky: brankáři Paraska Michal, Šlégr Jan, dále Kusala 
Luboš 4, Čermák Jiří 4, Rašovský Jiří 3, Tauš Michal 3, Dlapa Michal 1, 
Fikeis Jakub 1, Hálek Roman 1, Marek Tomáš 1, Mikel Jiří 1, Sýs Zdeněk 
1, Pisařík Boris a Pospíšil Aleš. 

16. kolo Jihomoravské ligy mužů (15. 5. 2011)
Tatran Bohunice – SK Kuřim „B“ 30:22 (13:11)

Zápas na palubovce bohunické haly se hrál po dohodě obou oddí-
lů již dopoledne, aby tak hráči obou týmů mohli odpoledne podpořit úsilí 
našich hokejistů o získání bronzových medailí na MS. Domácí oddíl však 
nezajistil informovat o změně dvojici rozhodčích, a tak po dohodě utkání 
pískal pouze jeden nezkušený mladík z Bohunic. Na tuto skutečnost se 
však nelze vymlouvat, byť onen mladík byl ze svého výkonu sám velmi 
rozpačitý a nešťastný.

Samotné utkání se vyvíjelo pro kuřimské borce docela dobře. Pěk-
ně šlapala obrana, kde exceloval vynikajícím výkonem na hrotu Dlapa. 
Vynikající výkon předvedl výkonem nestárnoucí brankář Honza Šlé-
gr (40 let), který několika chycenými trháky držel akcie Kuřimi stále v 
kurzu. I díky minimu chyb v útočné fázi, kde se tentokrát dařilo dalším 
veteránům Čermákovi se Sýsem, se do kabin odcházelo za stavu 13:11 
pro domácí.

Do druhé půle hosté doslova vlétli a šňůrou pěti branek v řadě oto-
čili vývoj skóre ve svůj prospěch. Ještě v desáté minutě druhé půle vedli 
Kuřimští 17:16. Soupeř se ovšem nenechal zaskočit a rychlými protiú-
toky se opět dostal do jednobrankového vedení 20:19 v 45. minutě. Pak 
ovšem nastala doslova tragická desetiminutovka, kdy hosté opět darovali 
soupeři několika technickými chybami a pokaženými nahrávkami míč a 
ten z rychlých protiútoků trestal, zbytek zápasu tak směřoval k výhře Bo-
hunic.

Sestava a branky: brankáři Šlégr Jan, Paraska Michal, dále Čermák 
Jiří 5, Sýs Zdeněk 4, Dlapa Michal 3, Marek Tomáš 3, Tauš Michal 3, Há-
lek Roman 2, Fikeis Jakub 1, Vítek Radim 1, Mikel Jiří, Obůrka Adam, 
Pisařík Boris.

Starší žáci: Hlavy nahoru
18. kolo divize starších žáků (8. 5. 2011)

SK Kuřim - HK KP Brno 11:38 (6:18)
Naši žáci tentokrát zaostávali zejména v pohybu, což rozhodlo. 

Za zmínku u soupeře z Brna stojí dvě skutečnosti. První příjemná – za 
soupeře pravidelně nastupují naši dva odchovanci (Víťa Kučera a Daniel 
Chromý) a jsou suverénně nejlepšími střelci Králova Pole. Druhá bohužel 
nepříjemná – ihned na začátku utkání se právě Dan Chromý nepříjemně 
zranil, kdy utrpěl zlomeninu ruky. Danovi tímto naši kluci přejí rychlé 
uzdravení a brzký návrat ke sportu.

Sestava a branky: Pavlok, Baďuřík, Marek 1/0, Šťastný 1/0, Pro-
cházka 4/0, Šudák 1/0, Švejda 1/0, Mikel 1/0, Kania 2/0

19. kolo divize starších žáků (20. 5. 2011)
SK Kuřim - Tatran Bohunice 12:49 (5:25)

V předehrávaném pátečním zápase, kdy soupeř přijel v nejsilnější 
sestavě, se kterou úspěšně hraje i celostátní žákovskou ligu, neměli naši 
žáci šanci uspět. Soupeř byl technicky a zejména fyzicky vyspělejší. Když 
se k tomu přidal i fakt, že opakovaně se nedostavil náš brankář bez udání 
důvodu trenérům, tak výsledek odpovídal dění na hřišti. I taková zkuše-
nost je do budoucna však pro družstvo poučná.

Sestava a branky: Picek, Marek 1/0, Šťastný 2/0, Procházka 3/0, 
Šudák, Mikel 1/0, Kania 3/1, Kapoun 2/0

20. kolo divize starších žáků (22. 5. 2011)
Sokol Sokolnice - SK Kuřim 18:38 (8:15)

Radost z přesvědčivé výhry byla podpořena faktem, že naše druž-
stvo soupeři ze Sokolnic vrátilo prohru z podzimu na jeho hřišti, a v ta-
bulce se zatím dostalo na pozici právě před Sokolnice. Svoji všestrannost 
v zápase prokázal Honza Marek, který musel z pozice hráče v poli zasko-
čit na postu brankáře. Celé družstvo podalo bojovný, kolektivní výkon 
a konečně se povedl zápas, ze kterého bylo vidět, že se kluci hrou i baví. 
Za zmínku stojí i fakt, že s výjimkou brankáře, se všichni hráči zapsali na 
listinu střelců.

Sestava a branky: brankář Marek, dále Kučera 1/0, Šťastný 6/0, 
Procházka 7/0, Šudák 5/0 , Švejda 2/0, Kania 10/1, Kapoun 3/0, Šťastný 
4/0.

Mladší žáci: rychlý přehled
SK Kuřim - HK KP Brno 
Osobní obrana  3:9, klasická hra 12:13  (7:7)

SK Kuřim - Tatran Bohunice 
Osobní obrana  12:6, klasická hra 14:11  (6:7)

Sokol Sokolnice - SK Kuřim 
Osobní obrana  5:8, klasická hra 10:18  (4:11)
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sport

Šachy

Orel

Šipky

Turnaj číslo 9
V sobotu 7.5.2011 se uskutečnil v Klubu POHODA devátý turnaj 

série za účasti 12 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Vítězem turnaje se stal Tomáš Sehnal, který se dostal na první mís-

to průběžného pořadí, o bod před Jiřího Kessnera, který v turnaji obsadil 
třetí místo. Tak v posledním desátém turnaji se máme na co těšit, protože 
k rozhodnutí, kdo ukořistí pohár pro Šipkového krále tohoto ročníku, do-
jde právě v tomto turnaji mezi těmito dvěma hráči. Na druhém místě v 9. 
turnaji skončil Petr Cimbálník.

Nejlepší ženou turnaje byla na 5.-6. místě Lenka Klašková.
Mezi ženami je o šipkové královně téměř rozhodnuto, protože k 

překonání Petry Pištělákové, by Lenka Klašková, musela zvítězit a k tomu 
hodit nejméně šestkrát bingo.

Výsledky turnaje č.9: 1. místo – T. Sehnal, 2. P. Cimbálník, 3. J. 
Kessner, 4. M. Dulínek, 5.-6. A. Klaška ml. a R. Štěpánek, 7.-8. L. Klaško-
vá a P. Pišteláková atd…

Průběžné pořadí: 1 T. Sehnal 61, 2. J. Kessner 60, 3.- 4. A. Klaška 
ml. a P. Cimbálník 46, 5. M. Kappel 43, 6. A. Klaška st. 37, 7. M. Dulínek 
36, 8. V. Smejkal 29, 9. D. Abrahámek 25, 10. P. Pištěláková 24 atd.

Foto: zleva P. Cimbálník, L. Klašková, T. Sehnal, J. Kessner,

Další turnaje:Jednotlivci sobota 4.6.2011, 
Dvojice sobota 28.6.2011. 
Vždy v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora),-

začátky turnajů v 19:00. 
David Hedbávný

ZŠ Tyršova 9. v ČR
V Malenovicích se konalo finále přeboru škol žákovských družstev 

v šachu. Tyršovka, která vyhrála okresní kolo a do republikového kola 
postoupila z druhého místa v kraji, nakonec překvapivě skončila v elitní 
desítce. Z Jihomoravského kraje si vedla nejlépe a v konkurenci 29 druž-
stev obsadila výborné 9. místo. Za družstvo uhráli nejvíce bodů Viktor 
Vondruška a Jakub Křivánek. Družstvo dále tvořili Jakub a David Něm-
covi a Petr Matoulek.

Na divokou kartu z třetího nepostupového místa v kraji, se do finá-
le dostala i ZŠ Jungmannova. Po slibném začátku přišel útlum a nakonec 
skončila dle nasazení na 24. místě. Z týmu je nutno vyzdvihnout výborný 
výsledek Mirka Bauera (7,5 z 9), který byl vyhodnocen a oceněn jako 2. 
nejlepší hráč na 3. šachovnici a uhrál si tak i 4. výkonnostní třídu.
Pořadí nasazení 
1 2 Hradec Králové, ZŠ M.Horákové  9 7 1 1 24.5  187.0  153.25
2 3 Hošťálková, ZŠ    9 5 3 1 24.5  184.5  129.75
3 6 Povrly, ZŠ a MŠ    9 6 1 2 23.0  183.0  123.75
4 4 Hradec Králové, ZŠ a MŠ J.Gočára  9 5 4 0 22.0  173.5  135.75
5 1 Frýdek-Místek, 6.ZŠ   9 4 2 3 21.5  184.5    96.25
6 13 Humpolec, ZŠ Hálkova   9 4 3 2 21.0  184.0 105.50
7 8 Praha, ZŠ Jeremenkova   9 3 3 3 20.5  184.5    84.50
8 5 Tábor, ZŠ Husova   9 2 6 1 20.0  183.5    97.75
9 23 Kuřim, ZŠ Tyršova   9 4 2 3 20.0 138.5  67.75
10 10 Praha, ZŠ Lupáčova   9 2 7 0 19.5  174.0 104.25
11 18 Frýdek-Místek, 2.ZŠ   9 3 3 3 19.5  169.5    80.75
12 17 Hlinsko, ZŠ Resslova   9 4 2 3 19.5  159.5    83.75
13 9 Planá, ZŠ Náměstí   9 3 3 3 18.5  175.0    81.25
14 14 Most, ZŠ J.Arbesa   9 4 1 4 18.5  174.5    77.75
15 11 Tachov, ZŠ Hornická   9 4 0 5 18.0  172.0    66.50
16 12 Frýdek-Místek, 5.ZŠ   9 2 5 2 18.0  171.5    84.25
17 25 Jihlava, ZŠ O.Březiny   9 3 4 2 18.0  158.0    83.25
18 7 České Budějovice, MŠ a ZŠ Kubatova  9 2 4 3 17.5  160.5    65.75
19 20 Hranice, ZŠ a MŠ Struhlovsko  9 4 1 4 17.5  147.5    57.50
20 27 Česká Ves, ZŠ    9 2 5 2 17.0  160.5    74.75
21 22 Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO  9 2 4 3 17.0  137.5    48.00
22 15 Dublovice, ZŠ a MŠ   9 2 3 4 17.0  135.5    40.00
23 19 Lanškroun, ZŠ Dobrovského  9 3 2 4 16.5  138.0    44.75
24 26 Kuřim, ZŠ Jungmannova  9 2 4 3 16.0 157.5   67.50
25 24 Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská   9 2 2 5 16.0  134.5    30.75
26 16 Stříbrná Skalice, ZŠ   9 2 4 3 15.5  163.5    69.50
27 29 Vrbno pod Pradědem, ZŠ  9 3 2 4 15.5  145.5    49.50
28 21 Chrastava, ZŠ    9 2 3 4 15.0  140.5    42.50
29 28 Liberec, ZŠ Husova   9 1 2 6 13.0  134.5    16.50

Poděkování za zdařilou akci patří trenérskému doprovodu ve slo-
žení: Mezinárodní mistr Petr Pisk, Pavel Krupica, Jana Němcová. A dále 
za podporu akce řediteli ZŠ Tyršova panu Mgr. Plchotovi.

Majer Jiří st.Zvoleno nové vedení Orla ČR
Dne 14.května 2011 bylo zvoleno na další čtyři roky nové vedení 

Orla České republiky. Dosavadní starosta Ladislav Šustr koncem minulé-
ho roku pod tlakem členské základny ze své funkce odstoupil. Pomohla 
k tomu jistě i mediální kauza „zákon za milion“, s níž byl starosta Orla 
spojován.

Na sjezdu Orla, který se konal letos v Rovensku u Zábřehu na 
Moravě, byl zvolen starosta a místostarostové pro regiony – Jižní Mora-
vu, Severní Moravu a Čechy.  Starostou byl zvolen již v prvním kole Ing. 
Stanislav Juránek. Nás těší, že místostarostkou pro Jižní Moravu byla 
zvolena také v prvním kole nadpoloviční většinou kuřimská Ing. Mi-
luše Macková.

Novému vedení celostátního Orla přejeme hodně úspěchů a hlav-
ně hodně sil.

Ivana Nováčková – Orel jednota Kuřim

Příští červencové a srpnové dvojčíslo Zlobice vyjde v pátek 
1. července 2011. 

Uzávěrka je v pátek 24. června 2011, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 27. června.


