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květen

Jak dál s nádražím a hlukem ze železnice?

Wellness stavbou roku Jihomoravského kraje
Místostarosta Štarha a starosta Sukalovský přebírají cenu za kuřimský bazén.

Kuřimskému wellness centru se dosta-
lo dalšího významného ocenění. Ve středu 14. 
dubna se stalo stavbou roku 2010 Jihomorav-
ského kraje. Ocenění v kategorii rekonstruk-
ce převzali z rukou náměstka hejtmana Jiho-
moravského kraje Václava Božka a předsedy 
představenstva Jihomoravského stavebního 
společenství Lubomíra Mikše na slavnostním 
vyhlášení výsledků v pavilonu A brněnského 
výstaviště starosta města Drago Sukalovský a 
místostarosta Oldřich Štarha. Porota ocenila 
především koncepci wellness centra, účelnost 
řešení a rychlost přestavby.

Dalšími oceněnými stavbami byly např. 
stavba první části odstavného nádraží v Brně, 
novostavba v proluce brněnských ulic Orlí, Di-
vadelní a Benešova, dům s pečovatelskou služ-

bou v Brně-Komíně nebo klinika chorob prasat 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
Druhé místo ve své kategorii získala nová kana-
lizace a čistička odpadních vod v Jinačovicích. 

V minulosti získaly ocenění v této soutě-
ži také další kuřimské stavby: mateřské školy na 
ulici Brněnské a Jungmannově, obytný dům na 
ulici Vrchlického či golfový areál Kaskáda.

Stav kuřimského železničního nádra-
ží není zrovna, eufemisticky řečeno, ideální. 
Situace je o to horší, že po zavedení inte-
grovaného dopravního systému se počet 
cestujících, kteří nádražím denně projdou, 
zněkolikanásobil. Údajně jde, podle počtu 
cestujících, o čtvrtou nejzatíženější stani-
ci na jižní Moravě. Problémy, které nádraží 
trápí, jsou dlouhodobě známé: bariérovost, 
slepý podchod, nedostatek parkovacích míst 
a celková zanedbanost nádraží. Nutno ještě 
dodat, že celou věc komplikují vlastnická 
práva: nádražní budova, první nástupiště a 
část pozemků před nádražím je ve vlastnic-
tví ČD, zbylá nástupiště, kolejiště a většina 
pozemků na nádraží a v blízkém okolí patří 
Správě železniční dopravní cesty, část po-
zemků před nádražím městu Kuřim. 

Promarněná šance
Před šesti lety se již zdálo, že se blýská 

na lepší časy. Ve spolupráci města s Jihomo-
ravským krajem, Českými drahami a Správou 

železniční dopravní cesty vznikl projekt, který 
měl otevřít podchod do severní části města a 
alespoň částečně odstranit bariéry (do podcho-
du měl z prvního nástupiště vést výtah). Do-
konce bylo zajištěno i financování rekonstrukce 
z evropských dotací. Celá akce však skončila na 
odvolání jednoho z občanů, bydlících v rodin-
ném domě na ulici Vališově v těsné blízkosti 

plánovaného vyústění podchodu. V obavách o 
svůj klid se odvolal proti vydanému stavební-
mu povolení a než bylo odvolání vyřízeno (ve 
prospěch rekonstrukce), prošel termín pro při-
jetí žádosti o dotaci. Celá rekonstrukce tím na 
dlouhá léta skončila, neboť nikdo není ochoten 
stavbu financovat.

(Pokračování na str. 4)
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Na dohled od Zlobice

Z města

Telefony nově
Město a jeho organizace budou mít no-

vého dodavatele komunikačních služeb. Ve 
výběrovém řízení uspěla společnost O2, která 
nadále zajistí pevné linky a mobilní interneto-
vé připojení, a Vodafone, jež nabídla nejnižší 
cenu pro provoz mobilních telefonů. Očekáva-
ní úspora proti stávajícímu stavu bude asi 30 – 
40 procent, její skutečnou výši ukáže až běžný 
provoz.

Silnice opraví Porč
Silnice ve městě, tradičně rozbité po 

zimě, opraví firma Karel Porč. Ta uspěla ve vý-
běrovém řízení s nejnižší cenou. Všechny opra-
vy by měly být ukončeny do posledního dne 
měsíce května.

Úpravy na bazéně
Do finále spějí všechny plánované úpra-

vy na venkovním bazénu kuřimského Wellness 
centra. Od bazénů již zmizel starý tobogán, při-
budou rodinná skluzavka, dětské hřiště a šatní 
skříňky. Vylepšení doznají i další části bazénu.

Rekonstrukce v MŠ
Nové sociální zařízení dostanou mateř-

ské školky na ulicích Komenského a Zborovské. 
Rekonstrukci provede firma Troia area z Brna 
za 583 tisíc korun. MŠ Komenského bude mít 
také nový stravovací provoz, který dodá firma 
Pozemstav Brno za 3 miliony 300 tisíc korun.

Bilance hasičů za rok 2010
Kuřimští dobrovolní hasiči měli k prv-

nímu lednu letošního roku 70 dospělých členů 
(53 mužů a 17 žen) a 41 mladých hasičů do 
18 let. Zásahová jednotka má 27 členů. Za rok 
2010 vyjela k 45 zásahům, v 29 případech to 
bylo přímo ve městě. Činnost hasičů je přitom 
dobrovolná a bez nároků na odměnu, za což si 
jistě zaslouží poděkování.

5 x DrS

Za Poledňáka Koláček
Zastupitelstvo města odvolalo RNDr. 

Igora Poledňáka jako zástupce města Kuřimi z 
valné hromady společnosti Střední průmyslové 
školy a Středního odborného učiliště Kuřim a 
delegovalo do ní pana Jiřího Koláčka. Do bu-
doucna by měl být vždy zástupcem města ten 
z uvolněných funkcionářů, který má v gesci 
školství.

Změna ve výboru 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci 

pana Mgr. Michala Politzera na člena Sportov-
ního výboru ZM a novým členem jmenovalo 
pana Karla Cholka.

2 x job

Bezpečnost v Kuřimi
Na svém dubnovém zasedání projedna-

lo zastupitelstvo zprávu vedoucího Obvodního 
Oddělení Policie ČR v Kuřimi npor. Ing. Bc. 
Alexandra Tomáše o bezpečnostní situaci v 
Kuřimi. Protože sei myslíme, že může být uži-
tečná pro všechny občany, přetiskujeme ji.

Redakce

Zpráva o operativně-bez-
pečnostní situaci v městě 
Kuřim za období od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010 

1) Trestná činnost spáchaná v městě Ku-
řim:  Ve shora uvedeném období bylo v katas-
trálním území města Kuřim spácháno celkem 
235 trestných činů, kdy u 83 trestných činů byl 
zjištěn pachatel, což představuje celkem 35 % 
objasněnosti. 

K bližší specifikaci trestné činnosti pácha-
né v rámci katastrálního území města Kuřim, uvá-
dím, že nápad trestné činnosti je tvořen zejména 
majetkovými trestnými činy a to krádežemi pros-
tými a krádežemi vloupáním do rodinných domů, 
do osobních a nákladních vozidel. 

V této souvislosti je třeba zmínit a upo-
zornit občany města, aby se v rámci prevence 
kriminality snažili svá vozidla, pokud mají tuto 
možnost, parkovat v garážích nebo v jiných za-
bezpečených částech svých domů, a pokud tuto 
možnost nemají, aby ve svých vozidlech zby-
tečně nenechávali volně odložené tašky s jejich 
osobními věcmi, osobními doklady, penězi a 
jinými cennosti. Je to jedna z mnoha možností 
jak se pokusit vyvarovat a předcházet páchání 
trestné činnosti v rámci prevence kriminality, 
která se samozřejmě týká i dalších možných ob-
jektů napadení pachateli při páchání obdobné 
trestné činnosti.  

2) Přestupkové jednání spáchané v měs-
tě Kuřim: Ve zmiňovaném období bylo v kata-
strálním území města Kuřim spácháno celkem 
650 přestupků, kdy u 505 přestupků byl zjištěn 
jejich pachatel, což představuje celkem 78 % 
objasněnosti. 

K jejich bližší specifikaci uvádím, že se 
jednalo zejména o přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunika-
cích, jednak o přestupky proti občanskému sou-
žití, o přestupky proti veřejnému pořádku, ale i 
o přestupky proti majetku.  

3) Dopravní situace v teritoriu Obvodní-
ho oddělení Kuřim: Za uvedené období bylo v 
celém služebním obvodu Obvodního oddělení 
Kuřim zjištěno a v blokovém řízení vyřešeno 
celkem 331 dopravních přestupků, kdy částka 

za udělené pokuty činila celkově 209 700 Kč. 
Dále bylo za uvedené období zjištěno celkem 
43 případů týkajících se jízdy motorovým vo-
zidlem pod vlivem alkoholického nápoje nebo 
jiné návykové látky. 

Celkem bylo v  obvodu Obvodního 
odd. Kuřim spácháno 157 dopravních nehod. 
Při dopravních nehodách byly celkem 2 osoby 
usmrceny, 6 osob bylo zraněno těžce a 49 osob 
bylo zraněno lehce. Celková škoda způsobená 
při dopravních nehodách za uvedené období 
činila 11 081 500 Kč. 

Z příčin, které jsou u převážné části 
dopravních nehod nejčastějšími, lze uvést ne-
přiměřenou rychlost jízdy, nedání přednosti v 
jízdě, nesprávné a riskantní předjíždění, ale také 
řízení motorových vozidel pod vlivem alkoho-
lických nápojů nebo návykových látek. Je nutné 
také upozornit na stále přetrvávající bezohled-
nost všech účastníků silničního provozu mezi 
sebou navzájem, jak ze strany řidičů, motorká-
řů, tak i chodců. 

4) Trestná činnost v teritoriu Obvodní-
ho oddělení Kuřim a v rámci Územního odboru 
Brno - venkov: Za hodnocené období bylo dále 
na úseku celkově spáchané kriminality na úze-
mí celého teritoria Obvodního oddělení Kuřim 
spácháno celkem 373 trestných činů, z nichž byl 
ve 145 případech zjištěn pachatel těchto trest-
ných činů, což činí celkovou objasněnost 38,87 
%. Ve statistickém porovnání převažuje zejmé-
na již zmiňovaná majetková trestná činnost.

Za popsané období bylo v rámci celého 
území Územního odboru Brno - venkov spá-
cháno celkem 3630 trestných činů, z nichž byl 
v 1413 případech zjištěn pachatel trestného 
činu, což činí celkovou objasněnost 38,93 %. Ve 
statistickém srovnání převažuje v rámci celého 
Územního odboru Brno - venkov majetková 
trestná činnost, zejména potom krádeže vlou-
páním do motorových vozidel, do rodinných 
domů, rekreačních objektů, do obchodních 
objektů, objektů soukromých osob, dále po-
tom krádeže prosté, ale také související trestná 
činnost jako poškozování cizí věci, porušování 
domovní svobody a další. 

5) Ostatní případy v rámci teritoria Ob-
vodního oddělení Kuřim: Policisté Obvodního 
oddělení v Kuřimi se snaží přispět k pocitu bez-
pečí slušných občanů, kdy je třeba zmínit sku-
tečnost, že v roce 2010 bylo převezeno 15 osob, 

Stíny a polostíny
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Čisté světlo

Český den proti rakovině 2011
Dne 11. 5. 2011 se studenti Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim zúčastní jako dobrovolníci charitativní sbírky 
Český den proti rakovině. Jde již o 15. Květinový den organizovaný Ligou 
proti rakovině Praha (http://www.denprotirakovine.cz). Účelem sbírky 
je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, na zlepšení kva-
lity života onkologických pacientů, na podporu onkologické výchovy a 
onkologického výzkumu a na vybavení onkologických center. Mottem le-
tošního ročníku je: Každý svého zdraví strůjcem. Pomoz sám sobě před-
cházet rakovině aktivním využitím preventivních programů a zdravým 
životním stylem.

Symbolem sbírky - předmětem, který studenti budou nabízet je 
žlutý kvítek měsíčku lékařského s červenou stužkou. Minimální příspě-
vek je 20,- Kč. Dárce příspěvek předává přímo do pokladního vaku, kte-
rým budou dobrovolníci vybaveni. Jeden z dobrovolníků bude mít žluté 
tričko s logem sbírky a všichni dobrovolníci budou mít zplnomocnění ke 
sbírce. Současně s kytičkami budou dárcům předávány letáky s informa-
cemi o prevenci rakoviny.

Krom realizace sbírky přímo na škole se budou dobrovolníci pohy-
bovat i v ulicích města Kuřimi:

mezi 8.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hodinou
* na Nám. 1. května (u Alberta)
* mezi obchodními domy Penny a Lidl
* na ul. Legionářská (od Č. spořitelny po Kulturní dům).

V době 8.00 – 9.00 se jedna skupina dobrovolníků zastaví i na Zá-
kladní škole v Moravských Knínicích a na Obecním úřadě tamtéž. V době 
9.00 – 12.00 se bude skupina pohybovat před areálem TOS Kuřim a před 
poliklinikou, a dále v době 14.00 – 18.00 před Městským úřadem v Ku-
řimi na ulici Jungmannova. Sbírka bude prováděna do vyčerpání zásob 
kvítků.

V případě dotazů a připomínek se lze obrátit na telefonní číslo 541 
231 038.

Závěrem nejdůležitější příležitosti pro aktivní prevenci zdraví:
Mamografický skríning pro ženy – prevence a včasný záchyt rakoviny 

prsu (od 45 let).
Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení – prevence karcinomu tlus-

tého střeva a konečníku. Po 50. roce věku lze šetrný bezbolestný 
test podstoupit každoročně.

Vyšetření prostatického antigenu (PSA) a kontrola urologem při obtížích 
– aktivní prevence karcinomu prostaty pro muže nad 50 let.

Očkování proti rakovině děložního čípku – aktivní prevence zaměřená 
na dívky a mladé ženy, ideální před zahájením sexuálního života. 
Nutné jsou i pravidelné preventivní gynekologické kontroly.

Očkování proti žloutence – prevence cirhozy a karcinomu jater.
Pravidelné roční preventivní prohlídky – hrazené pojišťovnami u prak-

tického lékaře. U mladších ročníků mohou včas zachytit systé-
mová onemocnění, z hlediska rakoviny např. tzv. hodgkinské i 
nehodgkinské lymfomy, rakovinu varlat apod.

Všem přispěvatelům za dobrovolníky a organizátory sbírky velmi 
děkujeme.

Mgr. Jana Čikovová

které narušovaly veřejný pořádek do protialkoholní záchytné stanice v 
Brně a jedna osoba byla vykázána ze společné domácnosti. 

Dále je třeba také uvést skutečnost, že v 59 případech, kdy byl pa-
chatel chycen přímo při činu, toto jeho jednání skončilo u soudu již za cca 
14 dní od spáchání trestného činu a to vzhledem k tomu, že tyto případy 
byly projednány ve zkráceném přípravném řízení.  

6) Spolupráce s Městským úřadem Kuřim:  Vzhledem k tomu, že i 
nadále dochází k páchání trestné činnosti, chtěl bych touto cestou apelo-
vat na zástupce města a jejich prostřednictvím také na občany k větší spo-
lupráci s Policií ČR, spočívající zejména ve sdělování upotřebitelných po-
znatků a informací o výskytu podezřelých osob, podezřelých motorových 
vozidel apod., a to jak v Kuřimi, tak i mimo ni. Předané poznatky mohou 
v mnoha případech posloužit k objasnění trestné činnosti, přestupkového 
jednání, ale také k jejich předcházení anebo zabránění jejich páchání. 

V této souvislosti bych chtěl znovu zmínit celorepublikový projekt 
Policie ČR s názvem Community Policing, založený zejména na spolupráci 
mezi policií, samosprávou a občany. Princip této činnosti vychází ze znalosti 
prostředí, ve kterém se policista pohybuje a z otevřené komunikace mezi vše-
mi jmenovanými skupinami. Zatímco předmětem zájmu tradičních policej-
ních strategií je protiprávní chování a jejich administrace, předmětem zájmu 
Community Policing je následkům takového chování a možným škodám 
spíše předcházet. Nejedná se však o náhradu standardních policejních postu-
pů a metod, ale o jejich doplnění a usnadnění spolupráce mezi uvedenými 
subjekty, to vše s ohledem na vzájemný prospěch všech zúčastněných stran. 
Případné poznatky a informace lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní 
linky přímo na Obvodní oddělení Kuřim, a to na telefonní čísla 974 626 442 
nebo 541 230 333, dále lze informace zaslat prostřednictvím faxové linky 974 
626 442 nebo sdělit prostřednictvím emailové adresy booopkurim@mvcr.cz. 
S případnými dotazy a informacemi se obracejte přímo na územně přísluš-
né inspektory Obvodního oddělení Kuřim, pprap. Duroška, pprap. Kysela a 
pprap. Tauš. 

Závěrem dodávám, že spolupráce s Městským úřadem Kuřim je 
podle mého názoru na dobré úrovni, v rámci vzájemné spolupráce ne-
docházelo k případným rozporům. Na úplný závěr proto pracovníkům 
úřadu za dosavadní i budoucí vzájemnou kooperaci touto cestou děkuji. 

Zpracoval: pprap. Duroška, vrchní asistent, 
pprap. Kysela, vrchní asistent 
a pprap. Tauš, vrchní asistent
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výstavba a doprava

ČD chystají rekosntrukci
Změnu v statu quo přinesl loňský rok. České dráhy zařadily re-

konstrukci své části kuřimského nádraží (především nádražní budovy) 
do chystaných rekonstrukcí. Podle Lubomíra Křivánka, ředitele brněnské 
Regionální správy majetku ČD, se v letošním roce připraví projekt opravy 
a v příštím roce by mělo (budou-li peníze) dojít na samotnou rekonstruk-
ci. Ta zahrnuje především přestavbu a modernizaci obou budov, odstra-
nění bariérovosti objektu a vytvoření prostoru pro nové komerční služby 
cestujícím (např. se uvažuje s kavárnou a rychlým občerstvením). Tato 
akce by se však netýkala zbytku nádraží. Z tohoto důvodu jsem požádal o 
jednání na téma přestavby nádraží také ostatní zainteresované strany.

Podaří se opravit celé nádraží?
V pátek 15. dubna se nejprve na radnici a poté přímo na nádraží 

sešli zástupci Českých drah (již zmíněný p. Křivánek), Správy železniční 
dopravní cesty (ředitel Stavební správy Olomouc Jiří Mlynář a technic-
ký náměstek ředitele Správy dopravní cesty Brno Miroslav Konečný), 
Kordisu a Jihomoravského kraje. Účelem schůzky bylo pokusit se najít 
cestu, jak souběžně s uvažovanou rekonstrukcí výpravní budovy opravit i 
zbytek nádraží a otevřít podchod. Na jednání byla celá věc důkladně pro-
brána s tím, že se jednotlivé instituce pokusí dosáhnout toho, aby příští či 
přespříští rok přinesl kompletně zmodernizovanou stanici. Dohoda při-
tom zněla tak, že ČD bude koordinovat svoji část přestavby a zahrne do 
ní i odstranění bariérovosti prvního nástupiště včetně výtahu do podcho-
du, SŽDC opraví a upraví (odstranění bariérovosti) ostatní nástupiště, 
prodloužení podchodu by mělo být záležitostí města a případné úpravy 
přednádražního prostoru včetně parkoviště potom společnou akcí měs-
ta a kraje. Samozřejmě takto napsané vypadá vše jednoduše, v praxi by 
to bylo podstatně složitější. Další jednání o stavu příprav by mělo být v 
podobné sestavě do letních prázdnin. Zdá se tedy, že snaha zainteresova-
ných stran s kuřimským nádražím konečně „něco“ udělat existuje, otáz-
kou však stále je, jak se ji povede převést do praxe.

Aby vlaky nehlučely 
Další z problémů, způsobených vedením železniční trati středem 

města, je hlučnost, která ruší především bydlící v bezprostředním okolí 
dráhy. Podle měření hlučnosti průjezd vlaků způsobuje překračování hlu-
kových norem. SŽDC byla Krajskou hygienickou stanicí v Brně vyzvána 
k odstranění problému, jinak by bylo (teoreticky) možné přerušit želez-
niční provoz. SŽDC nachystala pro snížení hluku na hladinu normou to-
lerovanou kombinaci několika opatření. V první fázi, která proběhla na 
podzim roku 2010, bylo upraveno kolejiště a použity tlumicí materiály. 
Podle nového hygienického měření je i nadále hlučnost překročena na 
dvou místech, tzv. zhlavích (soustava výhybek na obou stranách před 
vjezdem do nádraží). V další fázi bude postavena protihluková zeď, a to 
nad ulicemi Jiráskova a na druhé straně u ulic Farského a Nerudova (niko-
liv však po celé délce). To by se mělo stát v letošním roce. Po dokončení 
zdí budou provedena další měření a na jejich základě se určí další postup. 
Postup těchto prací budeme i nadále sledovat.

Drago Sukalovský

Jak dál s nádražím a hlukem 
ze železnice?

(pokračování ze str. 1)

Kuřim podala námitku vůči 
Zásadám územního rozvoje 
Jihomoravského kraje

Tak, jako mají obce jako základní rozvojové dokumenty svoje 
územní plány, které určují využití území obce pro  různé účely, mají 
kraje svoje, pod názvem zásady územního rozvoje. Zatímco obce svými 
územními plány řeší záležitosti na svém katastru, řeší kraje nadregionál-
ní záležitosti, především dopravní koridory, energetické soustavy, velké 
průmyslové zóny atd. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZUR JmK) se právě připravují a v procesu schvalování, který je dán 
zákonem, přišla řada na připomínky obcí a dalších institucí a občanů, 
stejně, jako je tomu u územních plánů obcí. Připomínky bylo možno 
podávat do 19. dubna, kdy se také konalo na brněnském výstavišti v ro-
tundě pavilonu A veřejné projednání.

Město Kuřim nemá s naprostou většinou toho, co pro naši obec 
ZUR JmK stanovuje, žádný problém. S jedinou výjimkou – a to pořádně 
velkou. Tou je trasování rychlostní silnice R43, tedy přesněji budoucí-
ho obchvatu Kuřimi. Ten je v návrhu stanoven jedinou trasou, a to v tzv. 
severní variantě, proti které město dlouhodobě protestuje. Ale nejenom 
protestuje, nabízí jiné, podle všeho podstatně lepší řešení – variantu jižní, 
s tunelem pod Kuřimskou horou. V celém dosavadním procesu přípra-
vy ZUR JmK tedy město Kuřim chce, aby nebyla ZUR stanovena jedna 
definitivní trasa, ale aby se v plánech objevily obě varianty formou tzv. 
územní rezervy. Ta přímo nestanoví, kudy silnice povedou, ale zachovává 
v daných místech stav, který v budoucnu umožní jednu z tras zvolit a pro 
silnice ji využít. Kraj se tímto požadavkem již jednou zabýval a zapracoval 
jej do variant ZUR, který 16. prosince loňského roku vybírali a schvalo-
vali krajští zastupitelé. Ti však na námitky Kuřimi nedali a pro další pří-
pravu vybrali pouze variantu severní. I přes naši snahu zastupitelům celou 
věc dopředu vysvětlit, i přes naše námitky, které jsem osobně na jednání 
zastupitelstva přednesl. Přestože nám někteří zastupitelé vyjadřovali ver-
bálně podporu, při hlasování byli pro krajský návrh všichni přítomní se 
dvěma výjimkami – jeden proti (oním statečným byl Ing. arch. Zdeněk 
Koudelka, KSČM)  a jeden se zdržel. Nutno ale dodat, že se hlasovalo o 
všech variantách v jednom balíku, nebylo tedy možno vyjádřit třeba sou-
hlas s variantou trasování R43 v historické stopě a současně nesouhlas se 
severním obchvatem Kuřimi. Hlasování tak lze označit za procedurálně 
správné, ale rozhodně ne demokratické – možnost volby byla omezena 
a zastupitelům bylo důrazně doporučeno celý navržený balík schválit en 
bloc s tím, že jinak ohrožují rychlé dokončení ZUR. 

Jako další krok tedy město (a také samo za sebe občanské sdru-
žení pro podporu výstavby obchvatu Kuřimi) podalo námitku proti na-
vrženým ZUR s tím, že v ní požadovalo již zmíněné zachování koridorů 
na jihu i severu formou územních rezerv (text námitky lze najít na webu 
města – www.kurim.cz). Námitka byla schválena zastupitelstvem města, a 
to jednomyslně. Veřejného projednávání námitek v rotundě jsem se opět 
zúčastnil – společně s konzultantem města v oblasti dopravy Vladimírem 
Pančíkem a zástupcem sdružení Janem Brabcem. Zahájení veřejného 
projednání byl přítomen hejtman kraje Michal Hašek a někteří krajští 
radní a zastupitelé. Na nejdůležitější součást veřejného projednávání však 
vydržel snad pouze radní David Macek, jehož případná nepřítomnost by 
byla již absolutním výsměchem všem přítomným, protože za přípravu 
ZUR je zodpovědný. Na tuto skutečnost jsem také, mimo jiné, ve svém 
projevu upozornil. Na projev měl každý z řečníků (většinou starostové 
obcí a občanských sdružení) pouze tři minuty bez možnosti tento čas 
prodloužit nebo vystoupit opakovaně. Naprostá většina vystupujících 
řešila chystané dopravní stavby, a to především právě R43, případně R52 
či dálniční tangenty.

Námitka města je tedy podána a čeká na své vyřízení. Jihomorav-
ský kraj plánuje všechny námitky vyřídit nejpozději do června a v tom-
to měsíci chce také definitivní znění ZUR JmK schválit. Již dnes je však 
jasné, že tím proces pořizování ZUR nekončí – mnohé obce a občanská 
sdružení již daly najevo, že pokud budou ZUR JmK schváleny v jim nevy-
hovující podobě, budou chtít ZUR zpochybnit a zrušit soudní cestou.

Drago Sukalovský

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

Dne 7.5.2011 vzpomeneme na páté přesmutné výročí,
kdy nás tragicky opustil náš milovaný syn, bratr,
přítel, bratranec, strýc a kamarád,
pan Jiří Studený z Kuřimi.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
maminka jménem veškerého příbuzenstva

Vzpomínka
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Obč. sdružení pro realizaci 
silničního obchvatu města 
Kuřimi informuje:

Dne 19.4.2011 jsme Krajskému úřadu JMK předali „ Petici občanů 
města Kuřimi na podporu realizace Jižního obchvatu města“. Petici pode-
psalo 2518 občanů.

Dne 19.4.2011 předali KÚ JMK naši zvolení občanští zástupci p. 
ing. J. Brabec a PhDr. J. Mezník věcně shodnou připomínku k projednáva-
nému 2. návrhu Zásad územního rozvoje JMK tohoto znění:

Podepsaný zástupce veřejnosti  v souladu s peticí předanou Kraj-
skému úřadu Jihomoravského kraje (předáno  dne 19.4.2011),  kterou  
podepsalo  2518 občanů Kuřimi  a tedy i jejich jménem  vyjadřuje nesou-
hlas  s trasou severního obchvatu  (D35)  s koridorem  D 18 čtyřproudové 
silnice I/43 Česká – Kuřim. 

1) Realizace „ jižního obchvatu “ zásadním způsobem  sníží do-
pravní zátěž  v samotné Kuřimi a také u Kuřimi  - Podlesí.  Současně dojde 
již u Kuřimi k rozdělení  dopravy do severních  a jižních části  Brna.  Z 
publikovaných výzkumů dopravní zátěže vyplynulo, že 65%  tranzitu přes 
Kuřim má cíl  i počátek  jízdy v Brně.  Rovněž   nevznikne oboustranný  
závlek  dopravy  na Tišnovsko a dále na Vysočinu.

2) Navržený „ severní obchvat“ ohrožuje funkci již zavedeného 
a ke spokojenosti občanů fungujícího integrovaného systému dopravy 
Jihomoravského kraje. Varianta severní obchvat vyvolá v obci nehoráz-
nou a neúnosnou zátěž, a to bude mít  za následek vytvoření kolon, které 
úplně znemožní pohyb veškeré dopravě včetně IDS. To bude mít dopad 
nejenom na město Kuřim, ale na celou lokalitu, která je obsluhována IDS 
s vazbou na přestupní uzly v městě Kuřim.

3) Okolí města Kuřimi tvoří  významnou  rekreačně - turistickou 
oblast také pro občany  severní části města Brna pro svou zachovalost  pří-
rodního biotopu a zdravou  přírodu. Výstavba „ severního obchvatu“  by 
znemožnila   další  rozvoj  rekreačních možností, cykloturistiky a  dalších 
aktivit nezbytných pro  zdravý životní styl  občanů  průmyslově  zatíže-
né  brněnské  aglomerace. Vybudování čtyřproudé komunikace by  ne-
zvratně  rozdělilo   turisticky a z hlediska zdravého životního prostředí  
atraktivní oblast.   Došlo by  také k nežádoucímu  a faktickému oddělení 
města Kuřim od části obce Podlesí!   Nezbytné spojení  města Kuřimi s 
jeho nedílnou částí – Podlesí by nepochybně vyvolalo nutnost vytvoření 
limitovaných mimoúrovňových tras pro chodce a cyklisty. 

 4) Zástupce veřejnosti jménem občanů města Kuřimi  upozorňu-
je  na nespornou skutečnost, že „severní obchvat“  výrazně zasáhne do 
půdního fondu  brněnského okolí.  Spotřebuje  podstatně vyšší zábor ze-
mědělsky využitelné půdy, než „obchvat jižní“! Dále upozorňuje na sku-
tečnost, že navržená silnice I/43 zasahuje do pásma hygienické ochrany 
vodního zdroje I. a II. stupně u části obce Kuřim -  Podlesí, přičemž zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění jasně stanoví, 
že v ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti po-
škozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vodního zdroje.

 5) Zástupce veřejnosti vyjadřuje  z pověření  občanů města Kuři-
mi  obavu z narušení stávajících ploch  občanské vybavenosti, které bu-
dou výstavbou  „severního obchvatu“ výrazně  dotčeny.

 6)  Na základě provedených  studií odborných specializovaných 
organizací  bylo zjištěno, že  ulicemi Tyršovou a Tišnovskou, ( jedná se 
o průjezdní  trasu Brno - Tišnov)  projede  denně 21.000 aut.  Z předlo-
ženého návrhu na vybudování „severního“ obchvatu vyplynulo, že by se 
v žádném ohledu průjezd Kuřimí nijak podstatně nesnížil.  Z obdobných 
studií vyplynulo, že vybudování o 2km kratší Jižní spojky s tunelem „  Již-
ního obchvatu“ by se průjezd Kuřimí  podstatně snížil. 

7) Z řady studií, které mají občané Kuřimi k dispozici, zástupce 
veřejnosti konstatuje, že „jižní obchvat“ je nepochybně šetrnější k život-
nímu prostředí,  zásadním způsobem vyřeší dopravní zatížení města  Ku-
řimi a reflektuje přání občanů města. 

 8) Protestujeme proti nezařazení varianty „ Jižního obchvatu“ 
města Kuřimi do druhého návrhu zásad územního rozvoje JMK a poža-
dujeme zařazení této varianty do všech územních plánů JMK.

Na základě souhrnu výše uvedených skutečností  lze konstatovat, 
že 2. Návrh zásad rozvoje obsahuje podstatné vady a nedostatky vychá-
zející z nedostatečného zohlednění stávajícího využití území a zásad pro 
zachování udržitelného rozvoje území při respektování zachování kra-
jinného rázu a nenahraditelných přírodních hodnot bez nadměrného 
zatěžování životního prostředí. Zástupce veřejnosti tedy požaduje, aby 
2. návrh Zásad rozvoje byl přepracován tak, aby do tohoto návrhu byly 
zapracovány alternativy výrazně větší měrou zohledňující hodnoty území 
a jeho stávající využití.  

Pro účely vymezení území dotčeného touto věcně shodnou připo-
mínkou sděluji, že je dotčen region okresu Brno- venkov.

Zamyšlení nad sčítáním obyvatel
V minulém měsíci nás všechny v České republice postihlo po 10 

letech další sčítání obyvatel. Jsou věci, na které si zkrátka nemohu zvyk-
nout a ani si zvykat nechci a to sčítání mezi ně rozhodně patří. Je mně 
skoro tak nepříjemné, jako bývala svého času celní prohlídka při každém 
návratu z dovolené. Naše rodina cestovala vždycky docela ráda a často, 
takže vím o čem mluvím. Celníci tehdy prošťárali všechna zavazadla i celé 
auto a v případě sčítání si zase jiní úředníci usmysleli, že se nám trochu 
prohrabou v mysli. A oboje nemám zkrátka rád.

Musím se přiznat, že jsem stejně jako spousta dalších lidí váhal, 
jestli mám ty dva sčítací listy vyplnit, nebo je odevzdat prázdné. Říkal 
jsem si, že když už platím daň z příjmu, daň spotřební, DPH, daň z nemo-
vitostí, svoz odpadů, daň z televize a rozhlasu a příležitostně i daně další, 
jestli má stát, potažmo jím zřízený Český statistický úřad (i když dodává 
příležitostně premiéry), právo chtít po mně údaje čistě osobní, o kterých 
obvykle nehovoříme ani se svými přáteli. Mám teď na mysli např. otázky 
týkající se náboženství a víry.

Nakonec mě přesvědčila mediální masáž používající nejčastěji 
výhrůžku tučnou pokutou. Jak už jsem říkal, cestuji docela rád a proč se 
kvůli hrozící pokutě dobrovolně zříci příjemného týdne stráveného třeba 
u Jadranu? Tak jsem zkousl zuby, vyplnil co nejrychleji, abych měl tu ne-
příjemnost za sebou.

Vyplněno a odevzdáno bylo, ale klid jsem si tím nezajistil. Z pamě-
ti se mně vybavily vzpomínky, které tam byly, jak jsem chybně předpoklá-
dal, zasunuty už navždycky. A tak jsem si vzpomněl na podobné situace, 
kdy mě stát vydíral a nutil dělat věci, které byly proti mému přesvědčení. 
A že ten minulý režim byl na to mistr! A tak jsem zase pochodoval v pr-
vomájových průvodech, dostavoval jsem se pravidelně s dalšími 99,9% 
obyvateli k volbám, které dokázaly změnit volební právo na volební po-
vinnost, nebo se díval v televizi na elitu národa, všechny ty známé zpěváky 
a herce z Národního divadla, jak podepisují tzv.antichartu. Byli známí a 
populární, tak museli zaplatit ještě něco navíc než my „obyčejní lidé“, jak 
nás s oblibou označoval ještě nedávno jeden politik. A víte, co je zajíma-
vé? Tyto trapné dokumentární záběry jsem viděl v televizi už mnohokrát, 
ale nikdy, jak se říká kvůli vyváženosti, jsem neviděl žádný seznam lidí, 
kteří tu akci vymysleli a zorganizovali. A že jich muselo být požehnaně.

To jsem se ale dostal od sčítání do dosti vzdálené historie. Vraťme 
se tedy do současnosti. Letošní sčítání lidí pro mě skončilo. Zařadil jsem 
si ho mezi ty vzpomínky, na které je lepší ani nevzpomínat. Doufám, že se 
už sčítání v podobné formě jako letos nedožiji. Ne že bych chtěl v příštích 
deseti letech umřít, ale opravňuje mě k tomu tato zpráva z tisku: „Ústav-
nímu soudu České republiky v Brně byla ve čtvrtek 17. března doručena 
stížnost proti aktuálně probíhajícímu sčítání lidu, domů a bytů. Stěžova-
telka studentka Klára Burešová se mimo jiné domáhá  zrušení Zákona č. 
296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů kvůli rozporu s Listinou základních 
práv a svobod.“

Ať už sčítání skončí jakkoliv, je tato ústavní stížnost jeho prvním 
hmatatelným výsledkem, který mě potěšil. Děkuji slečně Kláře, že udělala 
něco, na co sám nemám.

Zdeněk Uher
Díly za sv.Jánem

výstavba a doprava
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pozvánky

placená inzerce

I v Kuřimi je možné prožít

NOC KOSTELŮ
V pátek večer 27. května 2011 od 17:50 do 23:00 se programem na 

dvou místech v Kuřimi připojíme k mezinárodní akci Noc kostelů 2011. 
Kde? V kostele sv. Maří Magdalény a modlitebně Církve československé 
husitské - Sbor Dr. Karla Farského (u nádraží).

Noc kostelů je ekumenická kulturně-společenská akce. Návštěvní-
kům nabízí zdarma nevšední kulturní zážitek a alternativní program na 
večer pro všechny věkové skupiny. Je pozváním pro všechny, tedy i pro 
ty, kteří do kostela běžně nechodí a kdo by rádi (třeba poprvé) vstoupili 
do budovy, kolem které denně chodí. Kdo má zájem poznat její architek-
turu, výzdobu, historii a zajímavosti, nebo kdo by se chtěl blíže seznámit 
se společenstvím lidí, kteří se v ní scházejí, by si Noc kostelů určitě neměl 
nechat ujít.

Nabídka zorganizovat Noc kostelů přišla do Brna před dvěma lety 
z Rakouska a postupně se do této akce zapojují nejen velká města, ale i 
malé obce v celé České republice. V minulém roce se v České republice 
konala Noc kostelů ve 418 kostelech a bylo zde zaznamenáno více než 
250 000 návštěvnických vstupů. Akce vzbudila mimořádný ohlas všude, 
kde se konala. Letos se ve stejném termínu do této akce zapojují kostely v 
Rakousku, v České republice a na Slovensku.

Noc kostelů začne v Kuřimi, stejně jako všude, kde se akce koná, 
přesně v 17:50 vyzváněním kostelních zvonů. Římskokatolická farnost 
i náboženská obec Církve československé husitské za finanční podpory 
města Kuřim připravily pro návštěvníky opravdu bohatý program. Všich-
ni jste na první Noc kostelů v Kuřimi srdečně zváni. Na setkání s Vámi se 
těší organizační tým Noci kostelů v Kuřimi.

Podrobnosti o programu celé Noci kostelů naleznete na www.
nockostelu.cz.
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Viděno čtyřmi
Milí radní a lídři
Od voleb už uběhlo přes půl roku a téměř půl roku existuje v Kuři-

mi povolební koalice, jejímiž jste členy. Rád bych vám jako téma veliko-
nočního rozjímání položil všem několik stejných otázek pro květnovou 
Zlobici. Odpovědi očekávám do čtvrtka 28. dubna, nikomu z ostatních 
oslovených je nedám přečíst a nebudu je v květnové Zlobici komentovat. 
Rozsah odpovědí neomezuji, ale buďte, prosím, přiměření. 

Těmito úvodními slovy jsem nadepsal maily, které jsem ve stejný čas 
rozeslal lídrum čtyř koaličních kuřimských stran. Odpověděli všichni, takže 
máte možnost porovnat si jejich názory.

Ing. Drago Sukalovský, starosta (KOL a STAN)
Jak složité pro vás a vaši volební stranu bylo rozhodování, zda jít do 

této koalice?
Vzhledem k vývoji povolební situace a vyjednávání to bylo na 

jedné straně velmi jednoduché, na druhé zase velmi složité. Jednoduché 
proto, poněvadž se hodně rychle ukázalo, že je tento model koalice za da-
ného stavu pro nás jediný možný. Na straně druhé velmi složité proto, 
že jde o spolupráci čtyř stran, tedy hledání průniku volebních programů 
a sjednávání kompromisů. Nakonec se po nejednoduchém vyjednávání 
vše podařilo a zatím se také vše sjednané daří naplnit. Je také třeba říct, 
že tato koalice reprezentuje výsledky voleb – jejími členy jsou první tři 
volební strany (KOL, ČSSD, TOP09) a ODS, která osobou místostarosty 
zajišťuje potřebnou kontinuitu ve vedení města.

Jak složité je vyjednávání ve čtyřčlenné koalici?
Ve většině případů to složité není. V komunální politice jde totiž 

téměř vždy o rozhodování výsostně pragmatické, bez ohledu na poli-
tickou orientaci. V některých věcech je, samozřejmě, hledání konsensu 
složitější a trvá delší dobu. Zatím jsme se ale vždy dokázali dohodnout a 
dohody platily a platí.

Sepsali jste předkoaliční smlouvu. Nebylo by ale na místě i sepsat něja-
ké programové prohlášení koalice, její priority a cíle a zveřejnit jej?

Jsem přesvědčen, a praxe to potvrzuje, že základy koaliční spolu-
práce velmi dobře stanovuje koaliční smlouva. Ta specifikuje základní 
priority, cíle a postupy, jak jich dosáhnout. Podrobnější postup je pak 
vždy stanovován v dalších diskusích. Tento model funguje a není ho třeba 
měnit nebo nějak podrobněji specifikovat.

Existuje při jednání v rámci koalice něco jako právo veta? Pokud ano, 
pak v jakých případech?

Právo veta existuje. Týká se případů, které specifikuje předkoaliční 
dohoda. Pokud by mělo dojít ke změnám v ujednáních, pak je nutno tyto 
změny schválit jednomyslně. 

V rámci předvolebního boje i jiných výroků někteří z vás obvinili jiné 
z vás z nějakých nečestností, případně podezření. Co na tom změnilo sesta-
vení koalice, máte nějakou (a jakou) míru nedůvěry ve fair play koaličních 
partnerů?

Myslím, že dokážeme oddělit předvolební dobu od doby koaliční. 
V době předvolební docházelo k vymezení se jednotlivých kandidujících 
stran vůči jiným, to je pochopitelné. Dělo se to však v míře, která nezne-
možnila dnešní spolupráci. Řekl bych, že koaliční praxe potvrdila, že jed-
nání bývají někdy tvrdší, názory ne vždy stejné, ale ujednané se následně 
při hlasování ctí.

Jak hodnotíte atmosféru na jednání zastupitelstva. Mně připadá občas 
velmi emotivní. Napadá vás, jak ji zlepšit?

Do věcného jednání má občas hodně daleko. To je pravda. Zlep-
šit ji ovšem není vůbec jednoduché a je to především otázkou zlepšení 
obecné kultury nás všech. Těžko lze zlepšit osobní vztahy mezi zastupite-
li, kteří si své osobní animozity v zastupitelstvu budují téměř dvě desítky 
let. Těžko lze donutit některé zastupitele, aby ctili zákony a jednací řád za-
stupitelstva i v případech, kdy se jim to zrovna nehodí. Zlepšit atmosféru 
na jednání zastupitelstva by asi bylo možné dosáhnout změnou jednací-
ho řádu (počet a délka diskusních příspěvků k jednomu projednávanému 
bodu) a jeho důsledným dodržováním všemi zastupiteli, snad i změnou 
uspořádání, kdy lidé sedící proti sobě mají tendenci spolu diskutovat. Ke 
zdlouhavým diskusím přispívá (bohužel) i přítomnost televizních kamer, 
kdy se často řeční pouze pro budoucí diváky. 

Na rozdíl od zastupitelstva, jednání rady jsou neveřejná. Jaká je atmo-
sféra na nich?

Podstatně lepší. Je to především díky tomu, že se agenda rady pro-
jednává na koaličním jednání několik dnů předem. Tam se také, někdy 
pracně, hledají a nacházejí kompromisy. Na samotné radě pak v naprosté 
většině případů problémy nejsou. A taky zde chybějí diváci – ať již přímo 
v sále, nebo ti budoucí televizní. :-)

Co by mělo město dělat v tomto období s pracemi na svém strategickém 
plánu?

Strategický plán by měl do vývoje města přinášet především po-
hled jeho občanů. To ovšem znamená získat skutečně reprezentativní ná-
zory lidí, kteří v Kuřimi žijí. Pokud se to povede, pak by bylo dobré stra-
tegický plán aktualizovat a přihlížet k němu při plánování rozvoje města. 
Pokud se to nepodaří, pak je zde velké riziko, že se stane pouze nástrojem 
pro manipulace v zájmu několika málo lidí, kteří v tom takzvaně umějí 
chodit. V tom případě by bylo lepší tuto agendu zrušit. Takže dejme stra-
tegickému plánu ještě nějaký čas a pak uvidíme.

Jaká je vaše představa o horním finančním limitu, který by město mělo 
v tomto období mít pro každou ze dvou uvažovaných velkých investic – rekon-
strukce (česky přestavba) kulturního domu a sportovní hala? Mělo by se do 
některé z těchto akcí pustit i bez případných dotací?

V této chvíli lze jenom těžko stanovit finanční limity pro tyto akce. 
Finanční limity by měly vycházet z konkrétního řešení obou staveb. To 
je na samém počátku. Máme k dispozici studie, zahájili jsme proces pro-
jednávání staveb s veřejností. V letošním roce je nutno dospět v dalších 
diskusích s budoucími uživateli k technickým a funkčním parametrům 
staveb (tedy jaké služby mají poskytovat a v jakém rozsahu) a začít praco-
vat na projektové dokumentaci. Vyřešit je nutno celou řadu dalších věcí 
– případnou etapizaci staveb a model financování. Pochopitelně by celou 
situaci usnadnilo, pokud by se podařilo najít dotace. Pracujeme i na tom, 
ale momentálně neexistuje „velký“ dotační titul ani pro jednu akci. To 
se samozřejmě může velmi rychle změnit a musíme na to být připrave-
ni – tedy mít připravenu projektovou dokumentaci a vydané minimálně 
územní rozhodnutí. Pokud jde o otázku, zda stavět bez dotací, pak jsem 
přesvědčen, že se budeme muset pustit dříve nebo později do rekon-
strukce kulturního domu vzhledem k jeho špatnému technickému stavu 
a zbytečně velkým provozním výdajům. Pak to bude otázka, jak velká a 
finančně náročná tato rekonstrukce bude. 

Která instituce v Kuřimi podle vás funguje nejlépe? Čím se může Ku-
řim nejvíc chlubit?

Nechci říci, která instituce funguje v Kuřimi nejlépe, to ani ne-
jde. Jak třeba poměřit dobře fungující dům s pečovatelskou službou 
(příspěvkovou organizaci města) třeba s vynikajícím pěveckým sborem 
K-dur, oceňovanou základní uměleckou školou nebo dlouhodobě exis-
tující ligou malé kopané? Myslím, že velmi dobře pracujících institucí, 
občanských a zájmových sdružení nebo jenom neformálních skupin ob-
čanů, kteří dělají něco pro sebe i druhé, je v Kuřimi hodně. Je to vidět i 
na množství žádostí o udělení finanční podpory z městského programu 
na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti nebo při pohledu na 
měsíční přehled zdejších kulturních, spolkových a společenských akcí. 
Všem tímto děkuji za jejich aktivity a přeji, ať se jim daří. A čím se může 
Kuřim nejvíc chlubit? Snad tím, že je místem, kde žije spousta aktivních 
lidí, kteří neváhají věnovat svůj čas, síly a mnohdy i peníze na to, aby se v 
našem městě žilo dobře i ostatním.

Jiří Koláček, 1. místostarosta (ČSSD)
Jak složité pro vás a vaši volební stranu bylo rozhodování, zda jít do 

této koalice?
V daných podmínkách si musíme uvědomit, že bez koalice posta-

vit vedení města není možné. Stávající koalice odráží výsledek voleb, k za-
chování koaliční stability je nutné přistoupit k některým kompromisům, 
které umožňují řízení a fungování města.

Jak složité je vyjednávání ve čtyřčlenné koalici?
Je jasné, že k názorovým střetům musí dojít, vyjednáváním mu-

síme dospět k společnému závěru. V opačném případě by byla koalice 
nefunkční.

Sepsali jste předkoaliční smlouvu. Nebylo by ale na místě i sepsat něja-
ké programové prohlášení koalice, její priority a cíle a zveřejnit jej?
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Každá smlouva zavazuje strany ke spolupráci vedoucí k určitému 
cíli. Jakým postupem se k požadovanému cíli dospěje slouží diskuse a vy-
jednávání. Zatím v tomto problém nevidím.

Existuje při jednání v rámci koalice něco jako právo veta? Pokud ano, 
pak v jakých případech?

Právo veta je v koaliční smlouvě uvedeno, změny musíme odsou-
hlasit všichni.

V rámci předvolebního boje i jiných výroků někteří z vás obvinili jiné 
z vás z nějakých nečestností, případně podezření. Co na tom změnilo sesta-
vení koalice, máte nějakou (a jakou) míru nedůvěry ve fair play koaličních 
partnerů?

Koalice znamená nový tým a musíme oddělit čas předvolební a čas 
koaliční spolupráce.

Cílem je fungování koalice byť s různými názory na některé věci.

Jak hodnotíte atmosféru na jednání zastupitelstva. Mně připadá občas 
velmi emotivní. Napadá vás, jak ji zlepšit?

Atmosféra na jednání zastupitelstva je z mého pohledu ukázkou 
jak zasedání vypadat nemá.

Je to tím, že si někteří zastupitelé vybudovali svoje „okénko“ a tra-
dičně z tohoto vystupují jako ve vlastní programu, který je vzdálen prag-
matickému jednání. To vůbec nemluvím o dodržování jednacího řádu. 
Televizní záznam tyto tradiční jedince posiluje v jejich rétorických cvi-
čeních. 

Zlepšení snadné a efektivní. Zrušit tento systém natáčení zastupi-
telstva, ušetříme jeden milion Kč za rok a zastupitelstvo konat  v DK od 
15.00 hod. Potom by stačilo 4x zasedání zastupitelstva za rok. Jsou města, 
která se tímto řídí a jsou několikrát větší než Kuřim.

Ušetřený milion rozdělit na kulturní, sportovní a spolkovou čin-
nost.

Na rozdíl od zastupitelstva, jednání rady jsou neveřejná. Jaká je atmo-
sféra na nich?

Rétorická masáž, tak jak ji známe ze zastupitelstva zde nepřichází 
v úvahu. Každému v Radě jde o  účelovost a věcnost. Nikdo se nemá před 
nikým možnost předvádět.

Co by mělo město dělat v tomto období s pracemi na svém strategickém 
plánu?

Strategický plán by měl odrážet skutečné potřeby občanů a podle 
těchto potřeb plánovat rozvoj města. Získat však odpovídající vzorek zá-
jmu od jednotlivých zájmových skupin občanů je dosti složité.

Jaká je vaše představa o horním finančním limitu, který by město mělo 
v tomto období mít pro každou ze dvou uvažovaných velkých investic – rekon-
strukce (česky přestavba) kulturního domu a sportovní hala? Mělo by se do 
některé z těchto akcí pustit i bez případných dotací?

Měli bychom si uvědomit, že tyto stavby, kulturní dům a sportovní 
hala, jsou nejen finančně náročné na výstavbu ale i provoz.

Výstavbu sportovní haly vidím možnou pouze za předpokladu, že 
se podaří získat investora na výstavbu hotelu poblíž Wellness. Potom si 
město může s klidem vzít úvěr, který se bez problémů zaplatí z pronájmu 
sportovní haly. Hala by tedy byla přednostně do splacení úvěru pronají-
mána jiným sportovním klubům.

Dům kultury si zaslouží z mého pohledu jiné místo. Pokud by-
chom se rozhodli investovat do této budovy, mám obavy, že návratnost 
investice bude limitována parkovacími místy a v současné době je v tomto 
problém.

Dotace by měla být do těchto staveb  minimálně 50%, v současné 
době však dotační tituly k těmto stavbám nejsou.

DPS - Dům s pečovatelskou službou má v současné době limit 
dotací cca 70 %. Pokud se rozhodneme k této stavbě, bude to pro naše 
občany přínosem. Je zde ale také alternativa upravit současný DPS  na 
Zahradní ulici.

Která instituce v Kuřimi podle vás funguje nejlépe? Čím se může Ku-
řim nejvíc chlubit?

Subjektivní hodnocení zde nechci uvádět. Musím říci, že v Kuřimi 
je celá řada skupin,které dokazují, že město v tomto směru funguje dobře. 
Je to také tím, že zde žijí aktivní lidé, kteří mají zájem o tyto činnosti. Měs-
to na oplátku se snaží finanční formou tuto činnost podpořit.

Ing. Oldřich Štarha, místostarosta (ODS)
Jak složité pro vás a vaši volební stranu bylo rozhodování, zda jít do 

této koalice?
Pokud jsme nechtěli zůstat v opozici, byla pro nás tato koalice je-

diná možná. 

Jak složité je vyjednávání ve čtyřčlenné koalici?
Na rozdíl od komunálních  voleb v roce 2006, kdy stačila ke vzniku 

koalice dohoda dvou stran, bylo nutné se domlouvat minimálně ve čtyřech. 
Přestože v základních otázkách existuje shoda, pořád zůstává řada bodů ve 
kterých se musíme poměrně složitě domlouvat, hledat kompromisy. 

Sepsali jste předkoaliční smlouvu. Nebylo by ale na místě i sepsat něja-
ké programové prohlášení koalice, její priority a cíle a zveřejnit jej?

Zatím nevidím potřebu sepisovat nějaké další koaliční dokumenty, 
ale nevylučuji že v budoucnu něco nového vznikne.

Existuje při jednání v rámci koalice něco jako právo veta? Pokud ano, 
pak v jakých případech?

Právo veta existuje v případě změn v předkoaliční smlouvě. Změny 
jsou možné v případě shody všech čtyř.

V rámci předvolebního boje i jiných výroků někteří z vás obvinili jiné 
z vás z nějakých nečestností, případně podezření. Co na tom změnilo sesta-
vení koalice, máte nějakou (a jakou) míru nedůvěry ve fair play koaličních 
partnerů?

Mým primárním cílem v rámci koalice je práce pro město a proto 
se zaměřuji na věcnou stránku řešených problémů. Koalice vznikla, tím je 
řečeno vše, ale svoje osobní pocity si raději nechám pro sebe. 

Jak hodnotíte atmosféru na jednání zastupitelstva. Mně připadá občas 
velmi emotivní. Napadá vás, jak ji zlepšit?

Jednání kuřimského zastupitelstva jsou opravdu velmi vášnivá. 
Příčinou je přítomnost televizních kamer, díky kterým mají zastupitelé 
možnost ukázat voličům většinou svoje negativní postoje vůči ostatním. 
O skutečnou podstatu projednávaných bodů vlastně ani nejde.

Vzpomínám si, jak se kdysi z důvodů sněhové kalamity na jednání 
zastupitelstva nedostavili pracovníci KTN se svojí technikou. Tehdy se v 
Kuřimi odehrálo nejvěcnější a nejrychlejší zastupitelstvo jaké pamatuji. 
Pokud budou členy zastupitelstva konkrétní lidé, kterým tato atmosféra 
vyhovuje, dá se těžko co zlepšit.    

Na rozdíl od zastupitelstva, jednání rady jsou neveřejná. Jaká je atmo-
sféra na nich?

Jednání rady jsou o poznání věcnější a klidnější. Pokud se ale nara-
zí na sporný bod, bývá někdy i na těchto jednáních dusno. 

Co by mělo město dělat v tomto období s pracemi na svém strategickém 
plánu?

Strategický plán rozvoje města, pokud je zpracovaný poctivě a ob-
jektivně, může být velice užitečným nástrojem pro úspěšný rozvoj města. 
Musí ovšem zobrazovat skutečné potřeby a zájmy obyvatel. Nesmí být 
prostředkem pro prosazování zájmů úzkých skupin, které dokážou agen-
du kolem zpracování strategického plánu ovládnout.   

Jaká je vaše představa o horním finančním limitu, který by město mělo 
v tomto období mít pro každou ze dvou uvažovaných velkých investic – rekon-
strukce (česky přestavba) kulturního domu a sportovní hala? Mělo by se do 
některé z těchto akcí pustit i bez případných dotací?

V současnosti má město k dispozici vítězné návrhy ideových  ar-
chitektonických soutěží zpracovaných minulé volební období. Je tedy  
nad čím a o čem se bavit. Nedávno proběhlé veřejné diskuze nad těmito 
tématy prokázaly, že zadání soutěží byla správná. Že Kuřim potřebuje jak 
rekonstrukci kulturního domu i novou sportovní halu je nesporné.  Otáz-
kou je, zda město více nepotřebuje rekonstrukci kanalizace, vodovodů,  
komunikací, či chodníků. Za tři, za čtyři roky ke stávajícímu nedostatku 
kapacit v mateřských školách přibude nedostatek míst ve školách základ-
ních. A to bude opravdu velký problém se kterým městu velmi pravděpo-
dobně nikdo nepomůže. 

Která instituce v Kuřimi podle vás funguje nejlépe? Čím se může Ku-
řim nejvíc chlubit?

Těžko hodnotit která funguje nejlépe. Jejich celá řada. Vedle spor-
tovních oddílů, je to knihovna s kulturním domem, dům s pečovatelskou 
službou, základní umělecká škola a mnoho dalších institucí. Kuřim je 
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město mladé s velkou perspektivou. V Kuřimi se nezastavil čas, jak je 
tomu někdy v jiných městech. 

PeadDr. David Holman, radní (TOP09)
Jak složité pro vás a vaši volební stranu bylo rozhodování, zda jít do 

této koalice?
Neseděli jsme v koutě a nečekali, co nám kdo nabídne. Aktivně 

jsme vyjednávali takové složení koalice, které by od nás vyžadovalo co 
nejméně kompromisů. Pro vstup do této koalice jsme měli písemně zfor-
mulované podmínky, které jsme zveřejnili na www.top09kurim.cz 
  

Jak složité je vyjednávání ve čtyřčlenné koalici?
Předkoaliční dohodou a etickým kodexem jsme si v radě města 

leccos vyjasnili. 

Sepsali jste předkoaliční smlouvu. Nebylo by ale na místě i sepsat něja-
ké programové prohlášení koalice, její priority a cíle a zveřejnit jej?

Volební program TOP09 a předkoaliční dohoda je základ, kterým se 
řídím. O všem ostatním jednáme jednotlivě a, zaplaťpánbůh, korektně.   

Existuje při jednání v rámci koalice něco jako právo veta? Pokud ano, 
pak v jakých případech?

Pokud by se objevily vážné důvody, proč změnit některá ustanove-
ní předkoaliční dohody, musí s tím všichni radní souhlasit.

V rámci předvolebního boje i jiných výroků někteří z vás obvinili jiné 
z vás z nějakých nečestností, případně podezření. Co na tom změnilo sesta-
vení koalice, máte nějakou (a jakou) míru nedůvěry ve fair play koaličních 
partnerů?

To, co mi vadilo, dnes z velké části řeší už naše předkoaliční doho-
da. Takže těm, co se k ní přihlásili, důvěřuji. Lepší je být zklamán, než si 
život otrávit nedůvěrou. 

Pokud jde o „koaliční fair play“, vězte, pane redaktore, elementár-
ní vůle seznámit se s fakty dříve, než se začne s obviňováním, je prostě 
nutná. A fér.

Jak hodnotíte atmosféru na jednání zastupitelstva. Mně připadá občas 
velmi emotivní. Napadá vás, jak ji zlepšit?

Já i vy patříme k těm, co umí zjitřit emoce. Díky emocím můžu mít 
lidi rád. Zastupitele nevyjímaje. Čili já odemotivňovat nebudu a nebudu. 

Na rozdíl od zastupitelstva, jednání rady jsou neveřejná. Jaká je at-
mosféra na nich?

Pracovně pohodová. Pak ale někdo vyřkne nějakou „zakázanou 
větu“ (staré výčitky a křivdy žijí s námi), chvilku je dusno, načež někdo na 
to téma zažertuje a dál normálně fungujeme. Slovy Jiřího Brabce: „Zpět-
né zrcátko je důležité, ale nesmí vám překrývat celé čelní sklo“.  

Co by mělo město dělat v tomto období s pracemi na svém strategickém 
plánu?

I přes všechny, často i oprávněné, pochybnosti o smyslu plánování 
rozvoje, o metodách veřejných projednání, o nezávislosti odborných po-
radců, o informovanosti a motivaci voličů i jejich zastupitelů …  Přes to 
všechno má smysl vzít 5 let starý strategický plán a předložit jej k aktuali-
zaci v expertních skupinách i ve veřejné diskusi a všech orgánech města. 
Už sám proces tohoto projednávání je nesmírně inspirující jak pro samo-
správu, tak pro občany, kteří se chtějí více zajímat o své město. To vše je 
úkol tohoto roku.

Jaká je vaše představa o horním finančním limitu, který by město mělo 
v tomto období mít pro každou ze dvou uvažovaných velkých investic – rekon-
strukce (česky přestavba) kulturního domu a sportovní hala? Mělo by se do 
některé z těchto akcí pustit i bez případných dotací?

Horní limity se odvozují pochopitelně i od toho, co všechno dal-
šího budeme chtít a muset financovat. Proto před projednáním plánu in-
vestičních akcí není rozumné říkat nějaká konkrétní čísla. Jako nutné mi-
nimum vidím rekonstrukci střechy a v zastupitelstvu schválený celkový 
investiční záměr. Co možná nejširší shoda v zastupitelstvu je téměř nutná, 
protože rekonstrukce s vysokou pravděpodobností překročí rámec toho-
to volebního období. Pro schválený investiční záměr pak lze připravit 
projekt. A s ním žádat o dotace. I bez nich je ale potřeba opravit střechu. 

Sportovní hala je mému srdci blízká, ale zatím momentálně vzdá-
lená finančním možnostem tohoto města. 

Nelze si brát každý rok 100milionový úvěr, jako si město vzalo na 

stavbu wellness. Obě výše zmíněné investice se budou mezi sebou obraz-
ně řečeno „hádat o peníze“, a rozhodně nebudou samy. 

Která instituce v Kuřimi podle vás funguje nejlépe? Čím se může Ku-
řim nejvíc chlubit?

Obecně platí, že to, čím se chlubíváme, nebývá vždy to nejdůleži-
tější. I Kuřim se pochlubí raději wellnesskem, než transparentní radnicí, 
kde se nekrade. Fungující instituce jsou podle mne samozřejmostí. Ale 
sami poznáte, když instituci vede manažer, kterého ta práce baví.

Připravil a respondentům děkuje Jiří Brabec

Úvahy a fakta o přijímání 
dětí do mateřské školy 

Český statistický úřad zveřejnil první předběžné údaje o některých 
městech za rok 2010.

Jak vypadá Kuřim v těchto několika číslech uvádí tabulka.

O každém čísle bychom mohli více či méně uvažovat a dělat určité 
závěry pro řízení města, já bych se chtěl zastavit jen u dvou z nich. Kuřim 
se rozrostla v roce 2010 o 141 obyvatel a dosáhla počtu 10 773. Můžeme 
tedy již psát, že žijeme téměř v 11 000 městě. Tím si Kuřim  stále udržuje 
pozici největšího města v okrese Brno – venkov. Druhý údaj, který mne 
zaujal je počet narozených dětí, který dosáhl v roce 2010 stavu 148. Toto 
číslo se stává zajímavým, pokud jsou známa čísla o vývoji počtu naroze-
ných dětí v minulosti.

Pokusme se o několik jednoduchých závěrů z uvedených čísel:
1. kromě čtyř meziročních poklesů existuje celkový trend růstu 

počtu narozených dětí.
2. počet dětí narozených v jednom roce mezi roky 2000 až 2009, to 

je v průběhu 10 let, se zvětšil o 100%.
3.  vrcholy nastaly v letech 2003, 2007 a 2009.
4.  v roce 2010 došlo vůči roku 2009 k výraznému poklesu naroze-

ných osob, a to 37 (ze 185 na 148).

Možná, že jsme i v Kuřimi na začátku trendu (směru), který před-
vídají demografové, a to poklesu počtu narozených v celé České republi-
ce, po několika letech růstu tohoto údaje. V některých městech k poklesu 
došlo již v roce 2009. V minulém roce jsem předpokládal, že v Kuřimi 
dojde k poklesu narozených dětí během 1-2 let, ředitelka mateřské školy 
tento pokles viděla spíše během 2-3 let, vzhledem k tomu, že Kuřim je 
zvláštní přistěhovalectvím mladých rodin, které již mají nebo budou mít 
v nejbližších letech děti. To, že k tomu došlo již v roce 2010 je překvapivé. 
Jestli je to trend, nové směřování k poklesu, však musíme počkat na údaje 
nejméně z roku 2011 a 2012.

Co se však vůbec nečekalo, je prudký růst zájmu o umístění dětí 
do mateřské školy v roce 2011! Spíše se čekalo, že počet žádostí o přijetí 
bude stagnovat. Zatímco počet žádostí o přijetí v roce 2010 byl 202, při-
jatých dětí 115 a nepřijatých 87, v roce 2011 je počet žádostí 252 a počet 
nepřijatých by byl 142 bez přijetí určitých opatření. Jak vypadají počty 
přijatých dětí do mateřské školy ukazuje tabulka.
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Zastupitelstvo města však přijalo opatření umožňující navýšení 
počtu dětí přijatých do mateřské školy o 48. O opatřeních zastupitelstva 
města se píše v jiném článku Zlobice. Protože přijímání dětí do mateřské 
školy je správním procesem, který se může táhnout od vyhlášení termí-
nu přes podávání žádostí až po rozhodnutí o odvolání několik měsíců, je 
nutno chápat všechny údaje za rok 2011 podmíněně, případně některé 
ještě nejsou známy vůbec. Přijímání dětí do mateřské školy k datu vydání 
květnové Zlobice není ukončeno. 

Co může být za tímto nepředvídaným stavem - zvýšeným zájmem 
o přijetí dětí do mateřské školy? Vzhledem k 150 dětem narozeným v roce 
2008 by se dal předpokládat spíše pokles počtu žádostí. Může existovat si-
tuace, že všechny děti nejsou v Kuřimi přihlášeny k trvalému pobytu. Ta-
kových dětí bylo 12. Také nově přistěhované děti mohou zvyšovat počty. 
Migrační přírůstek v roce 2010 byl 73 osob, z nichž třetina až polovina 
mohly být děti většinou předškolního věku. Protože trvalý pobyt v Kuři-
mi je podmínkou získání vyššího počtu bodů při přijímacím řízení, mo-
hou být některé děti přihlášeny rodiči až v roce podání žádosti. A také do-
sti velká skupina dětí neopouští mateřskou školu odchodem na základní 
školu, ale prodlužuje si pobyt v mateřské škole ze tří na čtyři roky třeba z 
důvodů doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo dětského 
lékaře (dětského psychologa). V mateřské škole je to každoročně kolem 
25 dětí, to je jedna třída. Někteří rodiče také přihlašují do mateřské školy 
vlastně jen dvouleté děti, které dosáhnou tří let až po 1. 9. roku, v němž se 
podávají žádosti v očekávání, že mohou být přijaty do školy po dosažení 
tří let věku. To také navyšuje počty žádostí.  

Pokusme se o určitou prognózu vývoje přijímání dětí do mateřské 
školy. Lze se domnívat, že i přes provedená opatření k navýšení počtu při-
jatých dětí bude i v roce 2012 – 2013 přetrvávat počet nepřijatých dětí 
nad požadavky rodičů o přijetí například z výše uvedených důvodů, které 
stanovují neurčitost znalosti počtu dětí v Kuřimi. V roce 2012 může po-
čet žádostí opět dosáhnout vrcholu, protože před třemi lety, v roce 2009, 
se narodil zatím vůbec největší počet dětí, a to 185!  V roce 2013 se může 
projevit pokles žádostí o přijetí, protože v tomto roce se již projeví snížení 
počtu nově narozených dětí v roce 2010, které budou v roce 2013 tříleté a 
jejich rodiče budou mít možnost  podat žádost o jejich přijetí do mateřské 
školy. To však zdaleka nemusí znamenat vyrovnání nabídky a poptávky. 
Vůbec nevíme, jak se bude vyvíjet situace v počtu narozených dětí v le-
tech 2011-2012. Počty by měly klesat (nestatisticky píši doufejme).

Třídy jednotlivých pracovišť mateřské školy jsou naplněny na zvý-
šenou kapacitu 28 dětí, kromě pracoviště na Podlesí, kde k tomu nejsou 
prostorové podmínky. Základní počet dětí ve třídě je 24. Učitelky by vám 
však řekly, že ještě lépe je, z několika důvodů, mít ve třídě třeba 20 dětí. 
Několik dětí bývá nemocných a tak při ještě menším počtu je možno se 
dětem věnovat téměř individuálně, ale to je jakýsi ideální stav. Proč však 
neusilovat o ideály.   

Vyrovnávání nabídky a poptávky po umístění dětí do mateřské 
školy očekávám až po roce 2015. Ale to už je spíše odhad než prognóza a 
víme jak dopadly prognózy a nám známí prognostici, včetně největšího, 
v minulosti. 

Už jsem upozornil na kritickou situaci, která může nastat v roce 
2012 vzhledem k rekordnímu počtu dětí, u nichž nastane možnost ná-
stupu do mateřské školy. Jako potřebné se mi proto jeví vybudovat jednu 
třídu v mateřské škole pracoviště Zborovská, na což byl zpracován projekt 
již v roce 2009. Při zahájení stavebních prací v roce 2012 by byla nová 
třída uvedena do užívání asi  počátkem roku 2013.

Při zpracování rozpočtu města na rok 2011 byly peníze vyčleněny 
z rozpočtu města a investičního fondu mateřské školy na Stavební úpra-
vy stravovacího zařízení na pracovišti Komenského a jen z investičního 
fondu mateřské školy na Opravy sociálních zařízení na pracovištích Ko-
menského a Zborovská vše dohromady v celkové výši 7 200 000 Kč, což 

byly také potřebné investice. Na novou třídu peníze nezbyly. Vybudová-
ním jedné nové třídy by mohly být velké stavební investice do mateřských 
škol na mnoho let ukončeny. Pro mne velmi překvapivě o této možnosti 
hovořil na zastupitelstvu města 12. 4. 2011 i místostarosta města mající 
na starosti investice Ing. O. Štarha. Jeho úvahy o počtech dětí a situaci v 
jednotlivých letech se kryly s mými. No uvidíme, jestli mu ta zanícenost 
pro mateřskou školu vydrží i do přípravy rozpočtu na podzim letošního 
roku. Mně určitě vydrží a tuto investici navrhnu. Jsem však na to sám, 
možná, že jsme spolu místostarostou jen sami dva, ale mohou nám po-
moci, rodiče dětí. Uvidíme.

P. Němec

Zápis do mateřské školy
Na konci měsíce dubna ve dnech 30. 4 a 31. 4. 2011 se konal zápis 

dětí předškolního věku do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace. Mateřská škola má v současné 
době 14 tříd, které navštěvuje 365 dětí. Žádost o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání podalo 252 zákonných zástupců dětí. Děti byly do MŠ 
přijímány na základě předem stanovených kritérií k přijímání dětí do MŠ, 
které byly bodově ohodnoceny. Celkový součet bodů, společně s datem 
narození dítěte (starší má přednost před mladším) vytvořil pořadí, podle 
kterého byly děti do MŠ přijímány. V letošním roce jsme měli k 31. 4. 
2011, na školní rok 2011/12, v mateřské škole pro děti předškolního věku 
110 volných míst. Díky velmi rychlému a vstřícnému jednání ze strany 
zřizovatele mateřské školy, města Kuřimi, který velmi operativně přistou-
pil k řešení tíživé situace - nedostatku volných míst v MŠ ve školním roce 
2011/12, byl zpracován návrh řešení, vybudovat další dvě třídy MŠ v ZŠ 
Tyršova, na ulici Komenského, kde by se vytvořilo dalších 48 míst pro 
děti předškolního věku. Tento návrh byl předložen ke schválení radě měs-
ta Kuřimi a zastupitelstvu města Kuřimi. Návrh byl přijat a nyní můžeme 
přistoupit k jeho realizaci. Poděkování patří zejména panu starostovi Ing. 
Drago Sukalovskému a místostarostům panu Jiřímu Koláčkovi, Ing. Ol-
dřichu Štarhovi a Mgr. Haně Němcové, radě města Kuřimi a všem zastu-
pitelům města Kuřimi. 

Vím, že situace s umisťováním dětí do MŠ v Kuřimi je velmi tíživá 
a rodičům nepřijatých dětí tento fakt podstatným způsobem zkomplikuje 
jejich budoucí život, ale počet volných míst v MŠ již v současné době není 
možné jiným způsobem zvýšit. 

 Mgr. Lenka Slámová ředitelka

Jaro je tu!
 Když sluníčko zmoudří a počasí ukazuje svou přívětivější podobu, 

máme všichni lepší náladu. Vycházíme ze svých splínů a rozkoukáváme se 
kolem sebe. Ač pravidelné přírodní změny známe, čekáme s nedočkavostí 
malého dítěte, kdy už vykouknou první známky jara. Začínáme mít zdroj 
zážitků v každodenním přímém přenosu a nemůžeme se nabažit barev, 
kytek, živočichů i omamných vůní. Ale tento proces není vůbec jednodu-
chý, jak je to v jedné naší básničce.

“Udělat jaro dá pořádnou práci:
zařídit, aby už zpívali ptáci
vytahat ze země kytky a trávu
pro louky připravit barevnou slávu
vyleštit slunce, ať zlatě se třpytí
čmelákům objednat jídlo a pití
na stráni postavit domečky šnečí
k motýlům promluvit motýlí řečí
rozvonět jabloň a třešni a hrušku
 Udělat jaro dá pořádnou fušku.”

 Ne každý si však práce přírody váží. O tom svědčí spousta odpad-
ků a nečistot jak na městských, tak i přírodních plochách. Děti na tento 
fakt samy upozorňují a nelíbí se jim to. Naskytla se nám příležitost oslavit 
Den Země ve spolupráci s kuřimskou radnicí. Na vycházkách jsme pozo-
rovali okolí, mnoho jsme si o přírodě vyprávěli, zpívali, prohlíželi různé 
knihy a encyklopedie. Děti pod dojmy novodobých přírodních katastrof, 
např. v Japonsku, se zaujetím a zájmem vyprávěly, co všechno je ohro-
ženo. Na naší zahradě jsme dětem osvětlovali, jak přírodě škodí i špatné 
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zacházení, lámání větviček, trhání čerstvě vykvetlých rostlin nebo ničení 
mravenčích příbytků. Zasadili jsme dva stromečky jako symbol života. Ve 
třídách jsme vytvořili zeměkouli s plochou pevnin a moří, kde děti mohly 
projevit své znalosti a vědomosti. Objevili se různí suchozemští i vodní 
živočichové, rostliny, obyvatelé rozličných pletí i lidské stavby. Zajímavé 
však je, že na jejich Zemi nebyly žádné odpadky. To stojí za úvahu!

 Jaro je také každoročně spojeno s velikonočními svátky, jejichž 
příprava dá dosti práce. Sázíme obilíčko nebo semínka řeřichy, pozoruje-
me jak ožívají a rostou a máme z nich radost. Malujeme vajíčka, vyrábíme 
přání i veselé velikonoční dárky, jimiž potěšíme sebe i ostatní. Ve školce 
panuje pilná, ale pohodová nálada.

 Jaro i Velikonoce jsou časem, na který čekáme a intenzivně ho pro-
žíváme. Je to doba znovuzrození, krás a rozdávání radosti. 

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská 

Den čarodějnic na MŠ Zborovská
Ve středu (27.4.) dopoledne byl v naší školce „Kouzelnický den“. S 

předstihem jsme připravili „Filipojakubský rej“ čarodějnic. Mnoho kou-
zelníků, čarodějnic a Harry Potterů přicházelo ráno do svých tříd, kde je 
uvítaly paní učitelky, samozřejmě také v převlecích.

Děti se postupně zapojovaly do výroby papírové čarodějnice. To 
bylo nápadů! Děti vytvářely podle svých představ hrůzostrašný obličej, 
vybíraly oblečení, na které vystřihovaly a nalepovaly záplaty. Malovaly 
také pomocníky čarodějnic - kocoura, hada, pavouka a jinou havěť.

Potom nastalo společné předvádění masek a ten pravý rej čaroděj-
nic. Děti si zatancovaly a zazpívaly oblíbenou písničku „Ježibaba s Ježi-
babou“.

Radostné a veselé odpoledne pokračovalo na školní zahradě s pá-
lením vyrobené čarodějnice, opékáním špekáčků a zpíváním u táboráku. 
Všechny děti i dospělí byli spokojeni z krásného společně prožitého dne.

Zdeňka Křížová  MŠ Kuřim - Zborovská

Ukliďme si svět
20. dubna proběhl na Základní škole Jungmannova Projektový 

den s názvem Ukliďme si svět. K této celosvětové kampani se naše škola 
připojila, aby se  aktivně zúčastnila oslav Dne Země.

Žáci i učitelé se na celou akci připravovali v dostatečném předstihu 
v mnoha předmětech. V hodinách slohu jsme si povídali o tom, jak se 
sami zapojujeme do ochrany životního prostředí, v přírodopise jsme si 
vysvětlovali, co to vůbec je ekologie a proč se bez ní neobejdeme a ve vý-
tvarné výchově vznikly hezké plakáty, které informovaly o konání akce. 

20. dubna ráno se všichni žáci  sešli před budovou školy, kde byl 
projektový den slavnostně zahájen. Na úvod zazpívali deváťáci písničku 
Zdeňka Svěráka „Chválím Tě Země má“, která je oslavou krásy přírody. 
Po úvodních slovech a přivítání pak děti za asistence pana učitele vysa-
dily před školu další nový strom. Tentokrát se jedná o lípu, náš  národní 
strom.

Pak už se jednotlivé třídy spolu se svými třídními pustily do hlav-
ního úkolu celého dne, a tím byl úklid okolí naší školy i celé Kuřimi. 

Každá třída byla vyzbrojena několika speciálními pytli a ochran-
nými rukavicemi. Učitele velmi překvapilo nadšení a elán dětí, s jakými se 
pustily do sběru odpadků. Mnohé třídy nejenže naplnily všechny pytle, 
ale dokonce se do školy vracely pro nové a vydaly se na úklid ještě jednou. 
Ukázalo se, že mnohá místa v našem městě jsou opravdu pro některé z 
nás skladištěm a místem pro nepotřebné věci. Žáci uklidili okolí rybníka 
Srpka, Podlesí, Záhoří, Zlobici a mnohá další místa.

Součástí projektu pak bylo ve škole promítání filmu Ropáci a plně-
ní úkolů a soutěží s ekologickou tematikou.

Po celý den bylo krásné slunečné počasí a příroda jako by nám tak 
děkovala za čas, který jsme strávili jejím úklidem. Věřím, že děti si domů 
odnášely nejen pocit dobře odvedené práce, ale i přesvědčení, že příroda 
kolem nás potřebuje naši pomoc a za její stav nese kousek odpovědnosti 
každý z nás.

Pedagogický sbor ZŠ Jungmannova
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Slohové práce žáků k projektovému dni:
Ukliďme si svět (Clean up the World) je mezinárodní kampaň dob-

rovolníků, kteří uklízejí své okolí. Smyslem celé akce není jen uklízet, ale 
přimět lidi na naší planetě zamyslet se nad stavem životního prostředí.

A jak to začalo? Začalo to jednoduše, snem jednoho australského 
stavitele lodí a jachtaře Iana Kierana obeplout svět. V jeho 47 letech se mu 
to konečně podařilo. Místo nadšení byl ale šokován, když viděl zubožený 
stav moří a přístavů. Po svém návratu vyburcoval své přátele a uklidili 270 
km mořského pobřeží. Bylo to 8. ledna 1989.

Základní škola Jungmannova je jedna z mnoha škol, jejichž děti a 
učitelé se této kampaně účastní. Obyvatelé Kuřimi by se měli nad sebou 
zamyslet, protože jestli jsou schopni vyhodit do lesa, kde dříve stálo od-
počívadlo, rozbitou televizi, dvě automobilové sedačky a pneumatiky, tak 
to okolí Kuřimi  moc čisté nebude.

Lidé by si měli konečně uvědomit, co kam vyhazují, aby neznečiš-
ťovali naši krajinu. Víc planet na osídlení nemáme, proto bychom měli o 
tuhle pečovat.

Petr Vaňous 8.A

Den Země je pro mě svátkem zeleně, čistoty, je pro mě dnem, kdy 
je vše přesně tak, jak má – ovzduší je čisté, stromy se zelenají, vše je v rov-
nováze. Bohužel existuje mnoho faktorů, které nedávají Zemi moc velkou 
šanci na to, aby zůstala stále čistá a taková, jak by měla být. Nejsmutnější 
je, že největší podíl na tom máme my jako lidstvo. Nikdo nám do života 
nedává zásady správného chování k přírodě, neexistuje možná ani žádný 
manuál, a tak se lidé chovají tak, jak umí a mohou a málokdo si uvědomu-
je, že by mohl také přispět svou troškou do mlýna. 

Bylo by dokonalé, kdybych se ráno probudila a každý člověk by 
se rozhodl dělat třeba jen jednu věc pro to, aby nám na světě bylo lépe. 
Každý z nás chce jíst, každý z nás chce pít, přijít večer domů a umýt se 
nebo vykoupat, být v čistém oblečení, vonět, dýchat čistý vzduch,ale…. 
i při těchto obyčejných úkonech můžeme udělat něco pro Zemi. Nic na 
světě totiž není bezedné a nevyčerpatelné.

Každý z nás by měl  změnit svůj pohled, svůj celkový přístup, své 
myšlení. Můžeme se snažit vychovat své děti tak, aby žily ve správném 
soužití s přírodou a naučily se žít lépe než my. 

Neměli bychom totiž pokoušet osud… ne každý dostane druhou 
šanci. 

Michaela Schnirchová 9.A

placená inzerce
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Základní škola Jungmannova Kuřim
Mladý zdravotník

Ve středu 27.4. 2011 se uskutečnilo školní kolo soutěže „Mladý 
zdravotník“. Ve svých vědomostech i praktických dovednostech si změřili 
síly žáci a žákyně na I. i II. stupni. Byla vytvořena 2 pětičlenná družstva 
z každého ročníku. Nejlépe si vedli na I. stupni děti ze třídy 5. A ve slo-
žení Simona Zichová, Tereze Homolová, Markéta Svobodová, Barbora 
Valášková, Barbora Horáková a  na II. stupni děti ze třídy 8. B ve složení 
Michala Mertová, Eliška Smrčková, Tereze Hanáková, Miriam Pařízková, 
Petra Radvanová.

Všichni žáci, i když jsou ještě školáci, si na svůj věk vedli výtečně. 
Jsou dobře vybaveni vědomostmi, které získávají při hodinách prvouky, 
přírodovědy a přírodopisu. Žáci znají základní postupy, jak ošetřit různé 
druhy poranění. Umí vzít do svých rukou obinadlo, šátek a poraněnou 
část těla cvičně ošetřit. 

Mgr. Jarmila Fikarová 

Noc s Andersenem na ZŠ 
Jungmannova

V pátek 1. dubna se na naší škole Jungmannova uskutečnila v pořa-
dí již šestá, dětmi velmi oblíbená a dlouho očekávaná, Noc s Andersenem. 
Vzhledem k dubnovému 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka 
jsme pro tentokrát zvolili téma Za knížkami Václava Čtvrtka. 

Na Noc s Andersenem se letos přihlásilo rekordních 210 dětí, pro 
které jsme měli připravený nabitý zábavně-naučný program. Noc s An-
dersenem je vyvrcholením dlouhodobé přípravy, kdy jsme se s dětmi po 
několik týdnů více či méně intenzivně seznamovali s osobou i tvorbou 
Václava Čtvrtka.

Celá akce začala slavnostním zahájením před školou, kde jsme, 
ještě i společně s rodiči, zhlédli vystoupení žáků hudebně-dramatického 
kroužku, kteří si pro nás nacvičili píseň Cestu znám jen já, kterou navíc 
ještě obohatili tanečními prvky. Tradičně jsme také zasadili nový pamětní 
strom, který nám bude i nadále připomínat letošní Noc s Andersenem a 
který jsme vzhledem k tématu Noci pojmenovali Řáholník. Celé zahájení 
před školou jsme ukončili společným zpíváním nové písně složené speci-
álně jen pro tuto příležitost, pro Noc s Andersenem. 

Po slavnostním zahájení jsme se s dětmi přesunuli do tělocvičny, 
kde se děti po skupinkách podepsaly do pamětních žaludů. Potom už ale 
vůbec nic nebránilo tomu, aby se děti rozešly na pohádkovou cestu, bě-
hem které se nejen seznámily s nejznámějšími knížkami Václava Čtvrtka, 
ale také k těmto knížkám plnily zábavné úkoly. Za splněné úkoly na jed-
notlivých stanovištích pohádkové cesty děti dostávaly červené korálky, 
protože cílem této cesty bylo navléknout korálkový náhrdelník pro Ma-
kovou panenku. 

Kromě plnění úkolů na pohádkové cestě děti také během Noci na-
vštívily výtvarné dílničky. V dílničkách jsme s dětmi vyráběli Křemílka a 
Vochomůrku, na které čekaly nádherné pařezové chaloupky. Ty jsme z 

organizačních důvodů s dětmi připravili ještě před samotnou akcí. Dále 
se vyráběl loupežnický synek Cipísek a vodnický klobouk s pentličkami. 
Hotové výrobky si děti mohly odnést ráno domů.

Celý program Noci s Andersenem jsme zakončili společným spa-
ním ve třídách, kde si děti ještě dlouho před usnutím sdělovaly dojmy a 
zážitky z uplynulého programu.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, které se s nadše-
ním na Noc s Andersenem připravovaly a které ji ještě s větším nadšením 
absolvovaly, protože právě rozzářené obličeje dětí byly a jsou pro nás tou 
největší odměnou za tuto akci.

Je samozřejmě zapotřebí poděkovat hlavně také všem učitelům, 
kteří se na přípravě a organizaci Noci s Andersenem dlouhodobě podíleli 
a kteří opět i letos pro děti připravili velice zajímavé a zábavné úkoly, které 
budou dětem, některým možná už navždy, připomínat osobu a tvorbu 
Václava Čtvrtka.

Děkuji také děvčatům z 2. stupně, které se již aktivně programu 
Noci s Andersenem nemohly zúčastnit, ale po celou dobu trvání akce po-
máhaly s organizací nám dospělým.

Myslím že budu mluvit za všechny, když už teď řeknu, že se všichni 
těšíme na pátek 30. března 2012, kdy vyvrcholí další společná, u nás ve 
škole tedy sedmá, Noc s Andersenem.

Mgr. Andrea Procházková

…Jaro, jaro, jaro už je tu…
Jarní výstavu pro veřejnost uspořádali žáci 1. a 2. ročníku ZŠ Tyršo-

va se svými učitelkami na „Komendě“ 18. – 20. dubna 2011. O vystoupe-
ní na slavnostní vernisáži se postaral Zpěváček – pěvecký kroužek DDM 
Kuřim pod vedením p. uč. Hvězdové. Malí i velcí návštěvníci si poté mohli 
prohlédnout místnost plnou květin – živých i vyrobených z různých ma-
teriálů, housenek, motýlů a jiné havěti, tradičních i netradičních připomí-
nek Velikonoc, Svátku matek, zahádat si s hádankami, které psali prvňáci, 
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zatočit si kolotoči pro včelky, podivit se, jakými jsou druháci originálními 
básníky, zkrátka potěšit oko i duši nad dětskými výtvory inspirovanými 
snad nejhezčím ročním obdobím – jarem. Při odchodu si všichni mohli 
nabídnout z „jarních“ perníčků (připravených ve spolupráci s družinkou a 
rodiči), aby si každý odnesl i nějakou hmatatelnou upomínku, byť zvláště 
u těch menších byla velmi krátkodobá. 

Pozvání přijala všechna pracoviště kuřimské mateřské školy, jejichž 
děti se na výstavě vystřídaly v pro ně přizpůsobené dopolední návštěvní 
době. Nejen jim, ale i odpoledním zájemcům se dle ohlasů z návštěvní 
knihy na výstavě líbilo. Z 10 stránek děkovných superlativů si dovolím 
ocitovat, protože výstižněji se to říct nedá: „Děkuji za jarní pokochání. 
Krása! Můj obdiv patří dětem i paním učitelkám. Krásné jaro všem!“

Patricie Sýsová
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Kontrola a prevence zablešení psů                                          
Blecha je malý, hnědý, bezkřídlý hmyz, který používá specializova-

nou část úst k propíchnutí kůže a sání krve. Pro miliony domácích zvířat 
a lidí je to nemilosrdný nepřítel.

Když blecha kousne psa, vstříkne malé 
množství slin do kůže, aby zabránila srážení krve. 
Některá zvířata mohou mít blechy, aniž se u nich 
projevují nepříjemné pocity, ale bohužel mnoho 
psů je na tyto sliny citlivých. U velmi alergických 
zvířat může kousnutí jedinou blechou způsobit 
vážné svědění a škrábání. 

Blechy způsobují nejčastější kožní one-
mocnění psů - alergii na bleší kousnutí.

Pokud je vaše zvíře citlivé na bleší sliny, projevuje se to různými změ-
nami na kůži. Většinou to začíná malou červenou ranou v místě kousnutí. Pes 
se na tomto místě olizuje a škrábe tak dlouho, až je místo bez srsti a na kůži se 
začínají objevovat známky povrchového zánětu. Patří sem zarudnutí, výtok 
serózní tekutiny, krve, tvorba krust a následně rozvoj další bakteriální infekce. 
Kůže je zde také více pigmentovaná. Tyto změny nejčastěji nacházíme u koře-
ne ocasu, na spodní části ocasu, dále mohou pokračovat na břicho, boky a krk. 
Ve velmi vážných případech mohou postihnout celé tělo.

Blecha tráví většinu svého života mimo tělo zvířete, proto je mnoh-
dy obtížné ji najít. Je tedy nutné zvíře pravidelně kontrolovat na přítom-
nost blech, eventuálně blešího trusu. Bleší trus vypadá jako špína, např. 
jako hrubě namletý pepř. V případě, že se tyto tečky rozmočí, zbarví se do 
červenohněda, protože obsahují natrávenou krev.

Pokud máte v domácnosti více zvířat a na jednom z nich objevíte 
blechu, je velmi pravděpodobné, že blechy budou mít i ostatní členové 
domácnosti. Také v případě nálezu tasemnice ve stolici psa se dá uvažo-
vat, že má zvíře blechy. Blecha je totiž mezihostitelem ve vývoji tasemnic 
a přes sliny blechy se dostane do těla psa.

Životní cyklus blechy má čtyři fáze: vajíčko, larva, kukla a dospě-
lec. Psa využívají dospělé blechy  jako zdroj potravy a na množení. Blechy 
kladou vajíčka přímo na psa, nebo do nejbližšího okolí (pelech, bouda). 
Z vajíček se vylíhnou larvy, které žijí v kobercích, pelíšcích, nebo rozích 
psích bud. Larvy přežívají tím, že se živí zaschlou krví, zvířecími epite-
liemi kůže a dalšími organickými látkami. Larva se pak zakuklí, a z ní se 
vyvine dospělá blecha. Celý tento cyklus může trvat od 2-3 týdnů při 
vhodných podmínkách (teplo, vlhko), až po několik měsíců.

Boj proti blechám
Na trhu je nepřeberné množství komerčních produktů proti ble-

chám. Jsou to obojky proti blechám, šampony, spreje, prášky, dipy, table-
ty a tzv. spot-on. Všechny tyto produkty působí na těle psa delší dobu, v 
řádech měsíců. V minulosti používané spreje, např. Arpalit, mají krátkou 
dobu působení a zničí pouze blechy, nacházející se v době aplikace spreje 
přímo na těle zvířete. Ale jak je zmiňováno výše, většina blech tráví den 
mimo zvíře a na zvířeti se objeví pouze v případě, že se jde najíst. Je proto 
nutné používat přípravky s delší dobou účinnosti, ale také s účinností i 
proti ostatním vývojovým stádiím blech. 

Jedna skupina výrobků pracuje tak, že přeruší vývojový cyklus 
blech usmrcením bleších larev a vajíček. Toto jsou nejčastěji přípravky ve 
formě tablet. Další přípravky usmrcují přímo dospělé blechy, a některé i 
larvy. Jedná se o spreje a spot-on přípravky. Blecha je usmrcena po kon-
taktu s přípravkem, který je navázán na tukovou vrstvu kůže.  

Všechny tyto produkty jsou bezpečné, snadné k použití, ale je nut-
no dodržovat podmínky aplikace. Ve většině případů, a týká se to pro-
duktů ve formě sprejů a spot-on, je nutno zvíře minimálně 2 dny před a 2 
dny po aplikaci přípravku nekoupat. Přípravek se také neroztírá, nevtírá 
do kůže, pouze se na kůži nakape. Podobné je to i u obojků, tam je také 
důležité zvíře před nasazením obojku nekoupat a po dobu nošení obojku 
šamponovat zvíře co nejméně. Šampon vymývá ochrannou vrstvu kůže, 
ve které je účinná látka navázána. 

Nespoléhejte na to, že se blechy objeví až na jaře. Blechy jsou 
schopny přežívat i ve vnějším prostředí celý rok. Přežívají např. pod růz-
nými zahradními domky, v keřích, kde chodí spát kočky, apod. Vždy je 
dobré poradit se s Vaším veterinárním lékařem a zajistit ochranu Vašeho 
zvířete buď preventivně, nebo i po nálezu blech v srsti psa. Zamezíte tak 
zbytečným problémům, které se mohou s výskytem blech objevit.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Snový démon-Damon
(charakteristika)
Napsala Lída Oplatková, 7. B, ZŠ Tyršova
Mou oblíbenou postavou z temnot je Damon.
Na první pohled působí jako normální člověk, ale i po krátké době 

strávené s ním se dostaví znepokojivý pocit. A i když se na něho podíváte 
podruhé, nevidíte nic zvláštního. Vidíte jenom středně vysokého asi pat-
náctiletého kluka.

Uhlově černé vlasy mu zčásti neposedně spadají do hlubokých 
modrých očí, ze kterých vám při pohledu na něj přeběhne po zádech 
mrazivé chvění. Ani velký ani malý nos, souměrná ústa, na kterých mu 
co chvíli pohrává pohrdavý úšklebek, často odhalující dokonale bílé zuby. 
Jeho obličej tak vypadá, jako by ho do kamene vytesal zkušený sochař.

Jeho světlou pleť a svalnaté tělo, přes které se rýsuje pár už zhoje-
ných jizev, místy odhaluje věčně rozepnutá košile a tmavý kabát, který ho 
odlišuje od lidské rasy a při používání temné magie mu dodává na dra-
matičnosti. Do svých kapes si taky často schovává ruce, ne proto, že by 
mu byla zima, ale aby skryl svá dvě tetování na hřbetech rukou – draka a 
pentagram – symboly tmy a moci. Celý jeho vzhled doplňují nevýrazné 
rozedrané rifle a tenisky.

Damon zrovna nepatří k těm lidem, za kterými byste přišli s pros-
bou o pomoc, protože byste si mysleli, že odmítne. To by ale nikdy neu-
dělal, i přesto co si o něm ostatní myslí, že je arogantní, sarkastický, do-
mýšlivý a egoistický. Příteli by pomohl i za cenu svého života a i člověka, 
kterého nezná, by nezavrhl. Lidi mu přirostli k srdci a tak s velkou oblibou 
říká, že jsme zábavní, a že by si bez nás neměl z koho dělat legraci.

Kvůli své povaze má ve zvyku v přítomnosti druhé osoby vždy stát. 
Tvrdí, že tak má neviditelnou emoční podporu situace. Stejně jako když 
stojí v osobním prostoru druhého, to však dělá čistě pro pobavení z toho, 
co to s člověkem dělá....

To je Damon, démon, který mě navštívil ve snu.

Poděkování vedení města
Jako vždy v předvelikonoční čas přijely do Kuřimi kolotoče. A kde 

se rozmístily? Na  obvyklém místě na ul. Havlíčkově poblíž podchodu 
pod železniční tratí, nebo jinak řečeno, vedle sběrného dvora. Hned také 
bylo využito zvětšeného prostoru, který zde vznikl  uvolněním části areá-
lu po dřívějším podnikateli. Konečně má Kuřim odpovídající prostor pro 
kolotoče hodný téměř 11 000 města. Současně tak došlo k naplnění mého 
přání, aby vzniklý prostor byl využívám jako prostor veřejný pro nejrůz-
nější akce, které na takový prostor patří. Bojoval jsem o charakter tohoto 
prostoru přes dva roky. Konečně byl můj sen splněn, alespoň nějaký sen 
se mi tedy splnil. Hned jsem také na stará kolena využil přítomnosti ko-
lotočů k vyzkoušení některých jejích zařízení. Bylo to dobré, ale „řetíz-
káč“ jsem nezvládl, bylo mi z něho trochu špatně (lidově se tomu říká, 
že mi bylo na bl…í.). Pořád jsem však dopadl lépe než v jistém filmu. V 
každém případě na zasedání zastupitelstva města je mi lépe. Ale nemám 
prý předčasně jásat, jak mne varovali staří političtí dinosauři, také to tam 
prý ještě může být na bl…í. I tak děkuji vedení města, že nakonec svolilo 
k využívání uvedené plochy pro veřejné účely. Určitě je to lepší než zde 
postavit nějaký blbý multifunkční dům. Pěkné multifunkční domy bych 
si přál vidět v nejrůznějších variantách třeba na Záhoří. A jak řekl starosta 
města na minulém zastupitelstvu, tento prostor je mnohem cennější, než 
aby zde byl jen sběrný dvůr. V tom s ním naprosto souhlasím. Jen jde o to, 
co považuje kdo za cenné pro veřejnou správu. Nechme se překvapit. Je to 
podle mne od vedení města pěkný předvelikonoční dar veřejnosti a budu 
trochu ješitný, i k mému prvnímu výročí odchodu do důchodu, a mým 
šedesátým….xtým narozeninám. 

P. Němec
P.S. Vedením města se ve veřejné správě, tedy také v Kuřimi, rozu-

mí starosta města a oba místostarostové. Jinak je to výraz nestandardní, 
například v zákoně o obcích se vůbec nenachází.

názor
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O městských bytech II 
První díl článku o městských bytech vyšel v dubnové Zlobici a 

toto je jeho pokračování. Kromě širšího úvodu jsem se v něm zabýval 
především prodejem městských bytů.

Pronajímání městských bytů. To je to, čemu se dříve říkalo 
přidělování bytů. Nejedná se o stanovování nájemného. K pronajímání 
městských bytů platí stále obecně závazná vyhláška z roku 1999 „O vol-
ných bytech v majetku města a bytových náhradách.“ Používá se, když se 
občas uvolní městský byt. Vyhláška řeší i směnu bytů. Směna by mohla 
sloužit k dosažení nějakého cílového stavu ve vlastnictví městských bytů, 
např. mít byty jen určité velikosti nebo jen v nějakém domě apod. Pokud 
je vyhláška dobrá, ať platí dále, pokud se změnily podmínky jejího uplat-
ňování, změňme ji. 

Nájemné v městských bytech. Tak toto je velice aktuální kapito-
la. Deregulace nájemného v městských bytech v Kuřimi skončila a stano-
vení budoucího nájemného je záležitost města a občana. Při deregulaci 
nájemného vždy rada města použila nejvyšší možný koeficient a vcelku 
se nic v placení nájemného nestalo. Nájemné bylo totiž skutečně nízké. 
Prosím, zde si neplést inkaso a nájemné za byt, což občané rádi dělají. 
Inkaso může by pro některé občany skutečně vysoké. Nájemné stanovuje 
rada města. Stát je již mimo hru. Pokud se město jako pronajimatel a ob-
čan jako nájemník nedohodnou podle určitých pravidel daných zákonem 
a dalšími dokumenty, tak se mohou obrátit na soud, který nájemné určí. 
Pokud nájemník jako žalobce spor prohraje, platí soudní výlohy a nové 
nájemné se zpětnou platností od doby podání návrhu soudu! V současné 
době probíhá v gesci ministerstva pro místní rozvoj tvorba tzv. cenové 
mapy nájemného bytů s bližšími podrobnostmi na serveru www.mmr.cz. 
Tvorba celého systému má být hotova do konce roku 2011. Zatím je k 
dispozici „Nájemné standardního bytu zjištěné odhadem obvyklého ná-
jemného posudkem soudního znalce.“ První poznatky musí být šokující, 
zejména pro ty, kteří bydlí v městských bytech. Nájemné zjištěné tímto 
způsobem je totiž v Kuřimi u bytu s plochou 65 m², to je u dvoupokojo-
vého bytu 102,2 – 113 Kč/m2/měsíc, to je 6 643 – 7 345 Kč/byt/měsíc. 
Nájemné za obdobný městský byt po deregulaci je přibližně 3 230Kč/
měsíc. Rozdíl kolem 100%!!! To je však pouze jeden z ukazatelů cenové 
mapy. Dalšími jsou: Nájemné volné smluvně sjednané, Nájemné smluvně 
deregulované, Nájemné v obecních bytech. Všechno jsou to jen pomocné 
ukazatele pro obě strany vzájemného smluvního vztahu. Ale hodně na-
povídají. Co se bude asi dále dít, mohu jen spekulovat. Rada města, které 
přísluší stanovovat nájemné nemusí s nim letos dělat nic s odkazem, že 
ještě nemá potřebné údaje a počká na celou cenovou mapu. Nemusí však 
čekat a nájemné může zvýšit všem třeba o několik procent. Uvedený stav 
je totiž neudržitelný. Někteří radní a třeba i zastupitelé budou chtít zvýšit 
příliv peněz do městské pokladny. Jiní si budou hrát na sociálně citlivé a 
držet nájemné nízko. Zde se opět objevuje, co je to sociální. Je bydlení ve 
třípokojovém bytě pro důchodce, který nemá na zvýšení nájemného tře-
ba o 50%, sociální? Má mu být poskytována v takovém bytě od města vý-
hoda v podobě nízkého nájemného? Bude se nájemné stanovat nějakým 
procentuálním přírůstkem každý rok nebo převáží populismus a nájem-
né se bude držet uměle nízko? Jsou všichni občané bydlící v městských 
bytech sociálně potřební? Město může nicneděláním přicházet o peníze. 
Bude rada města provádět před zvýšením nájemného nějakou „sociální 
lustraci“ každého nájemníka a určovat nájemné individuálně? Asi to bude 
muset nejméně jednou udělat. Otázek se nabízí spousta. Výnos nájemné-
ho z městských bytů může činit 6 – 7 milionů korun v roce 2011. To je asi 
polovina toho, co nabízí možnost uvedená výše. Mít 6 nebo 12 milionů 
korun, to je již velký rozdíl. A investic města je tak mnoho. Domnívám se, 
že nakonec rozdíl nebude tak velký, protože ještě neznáme všechny uka-
zatele cenové mapy. Za to velké bude pokušení tímto způsobem získávat 
peníze. Zůstanou-li v městských bytech jen tzv. sociální případy, co si na 
nich lidově řečeno město vezme. Těm asi nebude moci „vysolit“ tržní ná-
jemné. Na straně druhé, kdyby v Kuřimi byly tři vily Thugenhat, ať město 
inkasuje z každé 100 tisíc měsíčně od šéfů velkých nadnárodních společ-
ností sídlících v Brně a vydělá na tom. 

Opravy a rekonstrukce městských bytů. Po deregulaci nájem-
ného odpadne stálé bědování, že není dostatek peněz na opravy a re-
konstrukce městských bytů. Již v tomto roce je dostatek peněz na jejich 
opravy. Postupně by se tak mohly v bytech rekonstruovat např. elektrické 
a jiné rozvody a bytová jádra. Rozhodně by nemělo platit, že co městský 
byt, to příšerný byt. Navíc mezi pěkně rekonstruovanými byty v osobní 

vlastnictví. Opět je na místě několik otázek. Budou se do rekonstrukcí 
bytů vracet všechny peníze vybrané na nájemném nebo to bude třeba 75, 
50 procent? S těmito penězi může být naloženo tak, jak se rozhodne za-
stupitelstvo města. Je to jeho právo. Co když budou rekonstrukce váznout, 
na nějakém účtu budou miliony a město nebude mít na opravy chodníků? 
To bude lákadlo k jejich jinému využití. Které byty se budou rekonstru-
ovat? Podle nějakého pořadí nebo se bude čekat, až se byt uvolní? To se 
mohou rekonstrukce táhnout třeba desítky let. Co když bude někdo proti 
rekonstrukci s tím, že chce již v bytě dožít v takovém stavu, jaký je, nebo 
si nebude chtít dělat v bytě nepořádek? Firma mi rekonstruovala byt asi 
14 dnů a v té době jsem bydlel u dcery. Kdo bude rozhodovat o tom, jak 
bude rekostruhovaný byt vypadat – jaká kuchyňská linka, vana a umyva-
dlo v koupelně atd. se použijí? Asi se bude dělat na rekonstrukce nějaký 
standard k rozhodování úředníků. Co když si bude chtít někdo připlatit 
na vyšší standard? Toto se stává v naší zemi velice „populární.“ Jak k tomu 
přistupovat? Otázek by se dalo napsat ještě mnohem více. Bude nutno 
však na ně odpovědět, protože peníze na rekonstrukce budou. Pokud se 
část bytů neprodá a vypadá to, že asi ne, tak jich ve vlastnictví města bude 
kolem 200 a popisovaná činnost by měla být vlastně hlavní náplní hos-
podaření s nimi po určité období. V minulosti město rekonstrukce bytů 
podporovalo půjčkami, které byly však zastaveny, možná to byla škoda. 
Ostatní dříve popisované věci jsou jen záležitosti administrativní, popří-
padě právní. 

O čem ještě nebylo psáno? Městské byty spravují od roku 2008 
dvě společnosti a to INVESTSERVIS RK s.r.o. a Městská správa bytů Ku-
řim, s.r.o. Možná by se mělo občas město hlouběji zabývat tím, jak správa 
funguje. Zdá se, že zatím nejsou známy problémy. Ale jak občas píši, čert 
nikdy nespí a tady jsme s byty blízko u staveb a na ty mají čerti v Kuřimi 
zvláště spadeno. 

Do této problematiky patří podle mne také nejen nakládání s byty, 
ale i s nebytovými prostory města. Vím o několika záležitostech, které by 
bylo vhodné řešit nebo třeba zobecnit, ale o to není vůbec zájem. I když 
takové pronájmy některých objektů města, to je něco! 

Pořád si ale myslím, že nejlepší by bylo zpracovat dokument tře-
ba s názvem Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města 
Kuřimi, ve které by byly všechny problémy, o nichž píši v obou článcích 
podrobně popsány, z nich vyvozeny závěry k tvorbě usnesení, vyhlášek, 
metodik a dalších dokumentů, podle nichž by městský úřad následně po-
stupoval. Určitě některá města takový dokument mají, o jednom vím.

Starostou města byla ustavena komise k řešení hospodaření s byty 
města, která se sešla poprvé 7. 4. 2011. Na schůzi došlo spíše výměně 
názorů na tuto oblast než k nějakému řešení. Ale tak už to na prvních 
jednáních bývá. Sledujme, co se bude v oblasti hospodaření s městskými 
byty dále dít.

P. Němec
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Z historie kuřimských táborů
Úvodem

Za devatero horami a devatero řekami, 15 km severozápadně od 
Brna, leží městečko Kuřim. Dnes má asi 11000 obyvatel, ale přesto si 
místy zachovalo tvářnost moravského venkova. První zprávy o Kuřimi 
nacházíme již po roce 1200. Celá historie je velice zajímavá a v mnohém 
poučná. Nedílnou součástí novodobé historie je i skutečnost, že v letech 
1939-50 zde bylo v provozu pět zajateckých či pracovních táborů, o kte-
rých však zatím nebylo publikováno nic bližšího.

V článku jsem se snažil zachytit to podstatné a zajímavé, co se mi 
zatím podařilo zjistit, zejména ve vazbě na obecně či poštovně historic-
ké doklady. Na mapce 1 jsou vyznačena místa, kde se jednotlivé tábory 
nacházely. Šipkami jsou vyznačeny pošta a poštovna na horním konci 
města. 

Tábor č. 1 
První z kuřimských táborů se nacházel podél lesní cesty při silnici 

vedoucí ve směru Kuřim - Jinačovice. Byl postaven pro dělníky pracující 
na stavbě dálnice Vratislav-Brno-Vídeň. S realizací této rozsáhlé stavby 
bylo v Kuřimi započato na přelomu let 1938/39, kdy se, v souvislosti s 
vyhláškou ministerstva veřejných prací, konaly schůze zástupců obcí 
ohledně směru projektované autostrády a stavbou dotčených pozemků 
v katastrálním území Kuřim. Se stavbou vlastního tábora bylo započato 
počátkem března 1939. Tábor vybudovala stavební firrma Lanna (Pittel 
a Brausewetter), která prováděla stavbu říšské magistrály v tomto úseku a 
potřebovala zde zřídit ubikace pro své zaměstnance. Byl to poměrně vel-
ký komplex asi osmi dřevěných budov, včetně kuchyně, jídelny a dalšího 
vybavení. Vedení tábora bylo německé. Prvním správcem byl p. Haltsch, 
druhým (1940) p. Marek. Dělníci ubytovaní v táboře pracovali za řádnou 
mzdu. Jejich věkový průměr byl asi 40 let. Zpočátku jich bylo asi 150, 
později až 250. Provoz tábora byl ukončen někdy v roce 1943, kdy byla 
stavba dálnice zastavena. Vlastní tábor zůstal opuštěn a po skončení vál-
ky byly jednotlivé budovy místním obyvatelstvem rozebrány na stavební 
materiál. 

V táboře bylo možno zakoupit pohlednice s označením „Reich-
sautobahnlager Gurein“. Pošta dělníků z tábora mohla být odesílána z ne-
daleké kuřimské pošty. Zásilky z tábora (eventuálně i do tábora) mohou 
být identifikovány podle adresy. Takový exemplář mám doložen z obdob-
ného tábora, kde na obyčejné pohlednici je kromě nezajímavéhó sdělení 
uvedena i adresa: „Reichsbahnlager Neudietenndorf Thüringen“. Služební 
(firemní) pošta z tábora byla pravděpodobně označována razítkem firmy 
Lanna. Otisky tohoto razítka v modré barvě jsem však zatím viděl pouze v 
pracovní knížce paní, která pracovala v kuchyni tohoto tábora.

Tábor č. 2 
Byl vybudován na volném prostranství pozemku „Na loučkách“ 

naproti kuřimské sokolovně. Pozemek byl v srpnu 1943 pronajat němec-
ké firmě Klöckner Flugmotorenbau za roční nájemné 3000 K ke stavbě 
prozatímních dřevěných baráků pro zaměstnance firmy a jejich rodinné 
příslušníky. Se stavbou tábora bylo započato v září 1943. Bylo to sedm 
dřevěných baráků, včetně příslušného sociálního vybavení. Správcem tá-
bora byl údajně P. Muzikář. Bydleli zde dělníci s rodinami, kteří přišli z 
vybombardovaného Hamburku, Ke konci války provoz v táboře utichal s 
odchodem německých rodin z této oblasti (odvelování na frontu, nálety 
na Kuřim). V závěru války bylo několik baráků zničeno bombami. Zůstaly 
tři baráky, zbytek byl rozebrán na stavební materiál. Po válce tábor sloužil 
ještě několik let jako dočasné ubytování pro místní obyvatele, kteří při ná-
letech na město přišli o své domovy. Z tohoto období pochází i celistvost 
odeslaná 15. října 1945 z Jihlavy do Kuřimi. Z údajů v adrese vyčteme, že 
se jednalo o „tábor u sokolovny“, barák „c“ a dveře 10. Začátkem padesá-
tých let byl tábor zcela zlikvidován. Dnes je v těchto místech sídliště Na 
Loučkách. 

Tábor č. 3 
Přestože svou velikostí (jen tři dřevěné baráky) byl tento tábor 

nejmenším z uvedených, je jeho historie nejbohatší. Tábor byl postaven v 
roce 1941 na místech, kde bylo dříve oplocené dělnické hřiště. (cvičiště). 
Pro potřeby tábora zůstal plot zachován. Nastěhovali se sem dělníci pra-
cující na rozestavěných budovách firmy Klöckner, později i jejich rodinní 
příslušníci. Při velkém počtu dětí v německých rodinách zde bydlelo až 

150 lidí. Správcem tábora byl p. Niezche, později p. Brasch. Na přelomu 
let 1944/45 se němečtí rodinní příslušníci odstěhovali a zůstali zde pou-
ze muži, z nichž část byla odvelena na frontu. Zbytek utekl s příchodem 
rumunské armády 9. 5. 45. Rumuni byli v Kuřimi ubytováni na několi-
ka místech. V tomto táboře bydleli někteří rumunští vojáci a měli zde i 
své koně. Důstojníci bydleli po domech. V období od 13. května do 14. 
června fungovala v Kuřimi tranzitní pošta č. 25 rumunské armády, která 
shromažďovala a expedovala poštu od 4. rumunské armády. Celistvosti 
s razítkem této polní pošty z uvedeného období by se tedy měly vztaho-
vat k jejímu působení v Kuřimi. Není přesně známo, kde tato p. p. byla 
umístěna. 

Po odchodu Rumunů byli v táboře internováni místní Němci a 
kolaboranti. Byli nasazováni na pomocné práce ve městě i okolí. Jejich 
poštovní styk dokumentují sporadicky se vyskytující ústřižky balíkových 
průvodek s razítkem tábora (obr. 3). K dispozici mám doklady z obdo-
bí září 45-únor 46. Zmíněné razítko nacházíme v barvě červené, později 
modré. Velitelem tábora byl strážmistr J. Knoflíček, který měl k dispozici 
několik strážných. Druhým velitelem byl údajně Karel Studený. 

Později (duben 46) byl název tábora změněn na „Pracovní středis-
ko Kuřim, okres Tišnov“ (obr. 4). V této době zde již bydleli dělníci, kteří 
pracovali na stavbě nové železniční tratě Brno-Havlíčkův Brod. Tito děl-
níci sem údajně přišli za prací. Osobně si však nejsem zcela jistý, že sem 
skutečně přišli dobrovolně. Vlastním totiž ústřižek balíkové průvodky 
odeslaný z Bartošovic v Orlických horách, kde je na zadní straně poznám-
ka „hledán“. Baráky stály až do roku 1955 a byly využívány jako sklady 
národního výboru. Později byla vybudována v těchto místech restaurace 
Družba a podniková ubytovna TOS (Wolkerova). 

Tábor č. 4
Počátky tohoto tábora spadají pravděpodobně do konce roku 

1941, kdy brněnská Zbrojovka - Waffenwerke zahájila v Kuřimi stavbu 
nové továrny. V rámci toho zde bylo postaveno asi deset dřevěných bará-
ků pro ubytování stavebních dělníků, později zaměstnanců firmy a snad 
i mládeže, která zde nastoupila v rámci „Technische Nothilfe“ (technické 
nouzové pomoci). Vzhledem k velkému množství korespondence firmy 
Waffenwerke a později i Klöckner bylo rozhodnuto o zřízení poštovny 
„Na rybníkách“. Bylo zde používáno typické razítko (obr. 5) v barvě mod-
ré, zelené a fialové. O tom, že přes tuto poštovnu byla posílána i pošta z tá-
bora, svědčí i dopis odeslaný 15. VII. 43 do Tišnova, který je vzadu opat-
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řen červeným kulatým razítkem tábora (obr. 6). Jako problematické se mi 
zatím jeví určení tábora, kde bylo používáno razítko na obr. 7. Je rovněž 
v červené barvě, otištěno na dopise odeslaném přes zmíněnou poštov-
nu do Brna. Buď tedy v rámci tábora č. 4 šlo o dva samostatné tábory, 
což nelze vyloučit, nebo bylo v areálu firmy Klöckner (blízko poštovny) 
situováno i vedení tábora č. 2. Existuje ještě třetí možnost, že totiž jako 
„Gemeinschaftslager der Deutschen Arbeitsfront“ byl označován tábor, 
resp. několik obytných budov, které fa Klöckner začala v roce 1943 stavět 
na nedalekém Podlesí. Spíše se však přikláním k druhé variantě. 

Dělníci z tábora č. 4 chodili na práci také do podzemní dílny ne-
daleko kuřimského hřbitova, kde se údajně vyráběly součástky zbraňo-
vých systémů „V1“ a „V2“. Ještě před osvobozením bylo zařízení této dílny 
Němci demontováno a odvezeno. 

Při bombardováni v srpnu 1944 část tábora vyhořela a někteří děl-
nici přešli na práce do Brodku u Přerova, nebo Ústí nad Orlicí. Po válce 
tábor sloužil jako ubytovna pro mladé muže a ženy, kteří k nám přišli za 
prací z Jugoslávie. Bulharska a Maďarska. Jeden blok sloužil i pro naše 
učně. Časem byla většina budov tábora zlikvidována nebo výrazně pře-
stavěna, i když ještě v devadesátých letech několik z nich sloužilo jako 
hospodářské místnosti v areálu podniku TOS. 

Tábor č. 5
Tábor byl zřízen podél lesní cesty, kolmo na silnici vedoucí ve smě-

ru Brno-Lipůvka. Se stavbou bylo započato přibližně v dubnu 1944. Byl 
to rozsáhlý komplex dřevěných baráků na masivních základech. Po srp-
novém bombardování téhož roku bylo do tábora povoláno přibližně 600 
mladých mužů v rámci již zmíněné technické nouzové pomoci („Tech-
nische Nothilfe“), kteří měli za úkol obnovit provoz u firmy Klöckner, po-
stižené bombardováním. Vedením tábora byl pověřen důstojník SS Otto 
Schenk, který měl k dispozici několik strážných. Oficiální pošta odesílaná 
z tábora byla označována razítkem TN v barvě zelené (obr. 8). Jak vyplý-
vá ze zachovaných dokladů, měl tento tábor oficiální označení „Lager D“. 
Lze se tedy domnívat, že z hlediska organizace TN v Kuřimi byly byť jen 
krátkodobě, využívány i tábory č. 2, 3, 4, označené snad jako „A“, „B“, „C“. 
Soukromá korespondence TN-manů se nijak neliší od ostatní kuřimské 
korespondence. Dopisy adresované do tábora jsou charakteristické svojí 
adresou (TN Kasárny Lager D Brno-Kuřím). 

Po válce zde byl zřízen vojenský zajatecký tábor. Byli zde umístěni 
němečtí zajatci z různých front. Některé prameny uvádějí 300 zajatců, jiné 
dokonce 1500. Prvním velitelem byl ppor. Vladimír Vejrosta, druhým byl 
jeho bratr ppor. František Vejrosta (podzim 45-konec února 46). Posled-
ním velitelem byl major Silvestr Šebesta. Vzhledem k pestré skladbě za-
jatců byly do tábora zavlečeny různé choroby a byla zde velká úmrtnost. 
Proto byl severně od tábora v tzv. „Bělči“ zřízen v lednu 1946 německý 
hřbitov (přibližně v roce 1976 byly ostatky pohřbených převezeny za asis-
tence německé delegace mimo tento prostor). Tábor několikrát navštívila 
delegace Červeného kříže, která konstatovala, že provoz v táboře probíhá 
podle mezinárodních dohod. O životě zajatců přesvědčivě vypovídají i 
dochované fotografie. Mám například fotografii zajateckého orchestru. 
Zkratka VZTK na notových pultech značí: Vojenský zajatecký tábor Ku-
řim. Pozoruhodné je, že se do dnešních dnů dochoval skleněný negativ 
tohoto snímku. Poštovní styk zajatců je možno dokumentovat ústřižky 
balíkových průvodek opatřených táborovým razítkem (obr. 9). Otisky to-
hoto razítka nacházíme v barvě modré, černé a fialové. Nejpozdější použi-
tí je mi známo z 27. VII. 1946. Je však pravděpodobné, že tábor fungoval 

o něco déle. Pro poštu jezdil denně z tábora povoz. Vyřizování pošty měli 
na starosti mimo jiné i strážní Kazda a Melichar, jehož podpis nacházíme 
na ústřižcích průvodek velice často. 

Velitelství zajateckých táborů. pro tuto oblast bylo v Brně ve Sla-
tině. Důkazem toho je průkazka jednoho ze strážných z VZTK (byli to 
vlastně vojáci základní služby). Na přední straně průkazky je kulaté fia-
lové razítko s textem „Velitelství zajateckých táborů v posádce Vel. Brno“ 
a lvíčkem uprostřed. Je zde dále podpis velitele posádky, kterým byl po-
ručík Štěrba. Z druhé strany je průkazka opatřena podpisem strážného 
a otiskem jeho palce. Cenzura listovních zásilek zajatců byla prováděna 
buď přímo v táboře, nebo na velitelství táborů ve Slatině. Provoz tábora 
končil s odsunem posledních zajatců. Později byly baráky rozebrány na 
materiál a v těchto místech vznikla zahrádkářská kolonie. Ještě dlouhá 
desetiletí si někteří zahrádkáři stěžovali, že při okopávání záhonů narážejí 
na zbytky základů. 

Závěr
Uvedené údaje samozřejmě nejsou kompletní, něco snad časem 

ještě bude možno doplnit. Na některé otázky asi už nebudeme moci na-
jít odpověď, vždyť události, o kterých byla řeč, se odehrály před šedesáti, 
sedmdesáti lety.

Rád bych poděkoval všem kuřimským občanům, kteří byli ochotní 
a zavzpomínali na ty pohnuté časy. Nemohu zde samozřejmě vyjmenovat 
všechny. Uvedl bych alespoň V. Melkuse, pí. Myškovou, pí. Sedlákovou 
a F. Sobotku. Z brněnských sběratelů patří můj dík dr. Gebauerovi, ing. 
Pospíšilovi a doc. Šubartovi. Cenná byla rovněž pomoc pracovníků Ná-
rodního výborů v Kuřimi a oblastního archívu v Rajhradě.

Tomáš Morovics
Poznámka redakce: Tento článek byl poprvé publikován v časopise Fi-

latelie v roce 1991. Pro Zlobici byl drobně redakčně upraven.

Novinky  v dopravě
Nové víkendové spoje na lince 310

1) Od 30. 4. jede spoj v 8:26 z Kuřimi žel. st. do TOS v sobotu, neděli i 
svátky

2) Od 30.4. jede spoj v 8:32 od TOS k žel. stanici nově v sobotu, neděli i 
svátky. Spoj jede k vlaku do Brna a v neděli pojede až k sokolovně.
Sezónní víkendové spoje do Blanska a Moravského krasu.
Linka 152 KUŘIM – BLANSKO (Moravský kras)

1) Od 30.4. do 30. 10. jezdí víkendový spoj v 7:10 z Blanska do Kuřimi. 
Spoj zastavuje v Kuřimi u kulturního domu v 7:36 a v Kuřimi, žel. 
st. tvoří přípoj k vlaku do Brna s odjezdem v 7:44.

2) Od 30.4. do 30.10 jezdí víkendový spoj v 8:10 z Kuřimi do Blanska, 
který dále pokračuje bez přestupu jako linka 233 do směru Sloup 
– Suchý – Benešov (ideální spoj k návštěvě Sloupsko – Šošůvských 
jeskyní). Spoj má v Blansku přípoje k linkce 226 (do 30.9.) do 
směru Skalní mlýn (Punkevní jeskyně) a  k lince 231 do směru 
Rudice – Jedovnice – Studnice. 

3) Od 30.4. do 30.10. jede víkendový spoj v 21:45 z Blanska do Kuři-
mi. Spoj v Blansku navazuje na linku 231 ze směru Studnice – Je-
dovnice – Rudice s příjezdem do Blanska v 21:17 a vlak z Letovic 
s příjezdem do Blanska v 21:29. Spoj zastavuje v Kuřimi u kult. 
domu v 22:11 a navazuje v Kuřimi žel. st. k vlaku i autobusu 311 
do Tišnova.

4) Od 30.4. do 30.10. jede v sobotu, 5. července a 28. října spoj v 22:30 
z Kuřimi do Lipůvky a v neděli a svátky kromě 5.7. a 28.10. jede 
spoj v 22:30 z Kuřimi až do Blanska. Oba spoje vyčkají v Kuřimi 
příjezdu vlaku z Brna a v Lipůvce navazují k lince 301 do směru 
Černá Hora – Lysice – Kunštát – Olešnice.

5) Od 30.4. do 30.10. jede v sobotu, 5. července a 28. října spoj z Lipůvky 
ve 22:48 do Kuřimi.

6) Od soboty 30.4. do 30.10. jede v sobotu, 5. července a 28. října spoj 
ve 23:30 z Kuřimi do Blanska. Spoj v Kuřimi vyčká příjezdu vlaku 
z Brna.

Nové spoje na lince 162 do Boskovic
1) Od 30.4. jede nový víkendový spoj v 7:35 z Boskovic do Kuřimi. Spoj 

Doprava
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vyčká v Černé Hoře příjezdu linky 301 z Rovečného. Spoj přijíždí 
do Kuřimi ke kult. domu v 8:24 a v Kuřimi žel. st. navazuje k lince 
312 do Veverské Bitýšky a Deblína a k spěšnému vlaku do Nového 
Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou.

2) Od 30.4. jede nový víkendový spoj v 8:30 z Kuřimi do Boskovic. Spoj 
vyčká v Kuřimi příjezdu vlaku z Brna, v Černé Hoře navazuje k 
lince 301 do směru Lysice – Kunštát - Olešnice - Bystré u Poličky 
a ve Skalici nad Svitavou navazuje k rychlíku do směru Letovice – 
Pardubice – Praha hl.n. 

Spojení na ohňostroje na Brněnské přehradě
V termínech 28.5., 1.6., 4.6. a 8.6. se konají ohňostroje nad Brněn-

skou přehradou. Všechny ohňostroje začínají ve 22:30 a trvají cca 25 min. 
Dle sdělení Kordisu pojedou v těchto dnech posilové spoje na lince 302 
z Kuřimi do Bystrce a zpět. V době uzávěrky Zlobice ale nebyly jízdní 
řády posilových spojů k dispozici. Budou zveřejněny na autobusových za-
stávkách a na internetu www.idsjmk.cz  Posilové spoje nebudou v Bystrci 
zajíždět až na točnu Bystrc, zoologická zahrada, ale pojedou pouze do/
ze zastávky Bystrc, Pod Mniší horou (na levém břehu řeky). Po skončení 
ohňostrojů bude vždy v Bystrci uzavřena silnice od Kuřimi směrem do 
centra Brna pro veškerou dopravu. Z Kníniček, od Sokolského koupališ-
tě, Rozdrojovic a Jinačovic bude zavedena objízdná trasa do Brna přes 
Kuřim.

Miloš Kotek

Na knížky se nečůrá... 
aneb šestá Noc s Andersenem v jinačovské knihovně

Tak jsme se opět po roce sešli v jinačovské knihovně, abychom 
oslavili výročí narození Hanse Christiana Andersena Nocí, pojmenova-
nou jeho jménem. Celkem se nocovalo ještě v 1065 knihovnách (školách, 
dětských domovech, nemocnicích...) nejen v Česku, ale i na Slovensku, 
Slovinsku, v Polsku a v ostatních zemích. Nocování se účastnilo asi 41.000 
dětí a přes 12.000 dospělých.

U nás to bylo 5 chlapců a 9 dívek ve věku od 5 do 12 let a čtyři 
vedoucí. Sešli jsme se v pátek 1. dubna v pět hodin a po úžasném focení 
profesionální fotografkou jsme se vrhli na předem naplánovaný program. 
Prvním bodem bylo čtení pravidel, jak se v knihovně správně chovat, a 
kromě desíti stabilních přibylo pravidlo nové, na které přišel osmiletý 
čtenář: „Na knížky se nesmí čůrat“. Myslím, že bych to měla připsat i do 
knihovního řádu, tento bod mi tam skutečně chybí!

A pak už v rychlém sledu následovalo tvoření a soutěže. Nejdříve 
jsme vyrobili malé lucerničky, potom svícínky ze starých cédéček, násle-
dovala soutěž družstev v chytání rybiček a vítězové dostali klíče od po-
kladu (to ale nevěděli,že poklady budou celkem tři). Naučili jsme se ještě 
písničku „Máme doma obludu“ z rodinného filmu „Jak se loví krokodýli“. 
Pokud se podíváte na webové stránky knihovny, tuhle písničku tam máme 
dokonce natočenou.

Navštívila nás paní starostka obce, ing. Libuše Dvořáčková. Dě-
tem povyprávěla o historii kapličky, ukázala fotky z rekonstrukcí, a pak 
už jsme se s lucerničkami mohli ke kapli vydat. Musím říct, že i já jako 
rodák jsem jí viděla otevřenou poprvé – stejně jako všechny děti a byl to 
pro nás velký zážitek. Kousek od kaple byl schovaný poklad, který jsme 
našli a rovnou snědli (i když čokoládové penízky chutnaly, jako by tu byly 
schované už staletí), vyměnili jsme lucerničky za baterky a vydali se na 
dobrodružnou stezku, která byla zlatým hřebem večera. Děti po cestě sbí-
raly předem stanovené předměty a utíkaly tak, že my dospělí jsme jim ani 
nestačili. Skoro se zapomněly před vstupem do lesa zastavit, ale nakonec 
jim nohy ztuhly samy od sebe. Na kopci totiž bylo - strašidlo... Vábilo nás 
barevnými světýlky a bubnováním. Tím, že nebylo pořádně vidět, ale vě-
děli jsme o něm, jela fantazie dětí na plné obrátky. Nejstatečnější volaly 
„Nechej nás, přicházíme v míru“, ostatní navrhovaly, že by to MOŽNÁ 
mohl být dospělák převlečený za strašidlo... Tmavým lesem jsme došli až 
ke studánce, kde byly kolem na stromech rozvěšeny tašky a v každé byly 
drobné dárečky pro děti. Kromě tohoto pokladu jsme si ještě nabrali pit-
nou vodou ze studánky do přinesených pet lahví, abychom mohli donést 
vodu rodičům na ranní kafíčko či čaj. Strašidlo se sice ozývalo, ale moc 
jsme ho neviděli, vyfotografovat se nám ho podařilo jen jednou. Raději 
jsme ho moc neprovokovali a vydali jsme se zpět, ale strašidlo nás před-
běhlo zkratkou a tak jsme se nakonec stejně setkali! A nebylo to strašidlo, 

byl to knihovník, který si odskočil do lesa, aby po pracovní době postrašil 
bandu dětí. A ještě ztratil baterku – ach jo. Po návratu do knihovny násle-
dovaly další soutěže – oživování mumií, tancování s Teletubbies, volba 
„Miss pyžamko“ a „Skřítka Knihovníčka“, po celý večer děti malovaly na 
polštáře svoje zážitky, takže mají krásnou památku a vzpomínku, kdykoli 
se na polštář podívají. 

Už v pyžamkách děti hledaly v knihovně indicie, které je dovedly 
až ke schránce před knihovnou, kde měly schované poslední dárečky - 
malé plyšáky.

Letos šly děti spát dřív než kdykoliv jindy, „už“ ve čtvrt na dvě v 
noci a do patnácti minut spaly všechny... Bylo poznat, že je výprava do lesa 
docela utahala, i když první nadšenci vstávali v sobotu už v sedm ráno.

Tahle Noc se nám skutečně vydařila. Je to názor dětí, organizátorů 
i rodičů, kteří nešetří pochvalnými e-maily. Měla jen dvě velké nevýhody: 
jednak se nám zdála příliš krátká a brzy skončila, a za druhé, shodli jsme 
se na tom, že laťka byla nastavena tak vysoko, že budeme mít příští rok co 
dělat, abychom ji překonali. Je to výzva. A výzvy se mají přijímat. A my? 
Rozhodně přijímáme!

Pokud se chcete o Noci s Andersenem v jinačovské knihovně do-
zvědět víc, podívejte se prosím na webové stránky knihovny, kde najdete 
povídání, fotky i videa. A pokud vám odkaz nebude fungovat, znamená 
to, že pro vás chystáme zcela nové webové stránky.

http://www.jinacovice.cz/knihovna/
Za obecní knihovnu Jinačovice 

Šárka Ondrušková

Doprava

z regionu

z regionu
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Zprávy z kultury
Prvním z mimořádných kulturních zážitků v březnu byl recitál 

Vlasty Redla v pondělí 11. března. Vlasta se na pódia vrátil po rok a půl 
dlouhé pauze, kterou mimo jiné vyplnil psaním knihy. Když jsem měl 
možnost objednat jeho recitál hned v prvním týdnu návratu na pódia, 
neváhal jsem ani chvíli, i když musím přiznat, že celý projekt byl trochu 
v mlze. Jména spoluúčinkujících jsem se definitivně dozvěděl až týden 
předem, na druhou stranu některá z nich byla hvězdná a další se asi hvězd-
nými stanou. Diváky (bylo plno, zůstalo jen pár míst do posledních boxů) 
Vlasta navíc zaskočil tím, že pauzu vyhlásil hned po první písni. Inu, on 
dělá vždycky všechno jinak. Omlouval se za hlasové problémy plynoucí 
z nachlazení, ale upřímně řečeno, to, že je měl, věděl především on sám 
(zřejmě mu bránily rozbalit to forte ve výškách), jinak jsem si říkal, že 
většina našich zpěváků by dala hodně, aby ve stavu zcela zdravém zpívala 
takhle dobře.

K těm hostům: hvězdou minimálně evropské úrovně je už ne-
sporně ostravský jazzový saxofonista Michal Žáček, každý folkař i rocker 
u nás zná baskytaristu Petra Vavříka (mj. člen skupiny Buty) a spočítat 
nahrávky, které svou foukací harmonikou rozjasnil Luboš Javůrek (Boko-
mara), by trvalo velmi dlouho. Mladou krev zastupovali zlínští jazzmeni.  
Hráče na bicí Marcela Gabriela znám z loňské andělské desky Žambochů 
(zpočátku na Redlově recitálu ovšem hrál na jug - velký hliněný džbán), 
jazzový a rockový kytarista Matěj Morávek vypadal nenápadně, ale své 
party vystřihl s přehledem. Vlasta sám mimo zpěvu hrál na mandolínu, 
kytary i klávesy (na ty i nosem), a především měl úžasně vystavěný celý 
program včetně průvodního slova plného jeho typického pábení. Prostě 
radost ještě větší, než jsem čekal.

Hned ve středu 13. dubna jsme zakončili cyklus koncertů Spol-
ku přátel hudby v Kuřimi vystoupením Českého saxofonového kvarte-
ta. Pánové první půlku, věnovanou klasické hudbě, odehráli v oblecích 
důstojných, druhou, jazzovou pak v pastelových košilích. Přesvědčivý 
výkon v obou žánrech, výtečný kontakt s publikem, které v plném sále 
aplaudovalo, a musím přiznat, že pro mě i pochvala v zákulisí, protože za 

poslední období u nás v republice zanikla třetina Klubů přátel hudby a 
věhlas toho, jak to v Kuřimi funguje, už je opravdu značný. Do toho ještě 
od posluchače koncertu, pana místostarosty Štarhy, který sám na saxofon 
hraje, informace, že bazén získal cenu na stavbu roku, prostě jda domů, 
mírně jsem se vznášel.

Ve čtvrtek 14. jsme hostili v Kulturním domě pěvecké sbory dětské 
i mládežnické. Krajské kolo celostátní přehlídky jsme přetáhli Brnu. Když 
se vám má na pódiu vystřídat za den přes tři stovky zpěváčků a zpěváků, 
od těch nejmenších žáčků po konzervatoristy, je to docela hukot. Zvláště 
když nemáte druhý sál na rozezpívání (kromě obřadního sálu pro všech-
ny jsme z protekce pustili i kuřimské Cantando do kanceláře), hospoda je 
zavřená (a pokud nebude jasné, kdy a jak se bude přestavovat KD, jen těž-
ko najdete solidního podnikatele, který by tu zřídil restauraci na úrovni) 
a počasí je dubnové - ráno zima, odpoledne dost teplo. Pořadatelé si ale 
spolupráci s námi chválili a jako lokálpatriot jsem oželel, že nemůžu být 
na vyhlášení Sportovce roku, když jsem byl u toho, jak slavně zvítězily oba 
naše sbory a paní Zámečníková přebírala ceny. O tom ale píšeme jinde.

V pondělí 18. zde své monodrama odehrála paní Eliška Balcerová. 
Můj báječný rozvod byl vyprodán do mrtě. Jsme na prahu mimořádného 
objevu v teeorii kulturního provozu. V Kuřimi vyprodáme jen ty akce, na 
které nevylepíme plakáty. Screamers a Elišku Balcerovou. 

Abychom nespychli, na koncert jubilujících Poutníků přišlo publi-
ka zanedbatelně. Ale i tak byl velmi dobrý a atmosféra zafungovala.

Kuřimské zámecké kulturní léto začíná
Prvním, kdo se na zámku představí budou ti, kteří přijsou zahrát 

maminkám (včetně Jakuba Smolíka), což nastane 7. května. 
My pořádáme v pátek 20. května dvojkoncert skupiny Neřež a Jany 

Šteflíčkové. Je vlastně součástí turistického pochodu z Kuřimi do Vever-
ské Bítýšky, který se koná v sobotu, a pro který každá z obcí připravila 
svůj program. Protože je ale start v Kuřimi a je nesmysl, aby se účastníci 
zastavili hned na startu, šli jsme do pátku. A co vám můžeme nabídnout?

Neřež

Skupina Neřež je volným pokračováním skupiny Nerez, která za-
nikla v roce 1994. Její zakládající členové Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský 
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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.

Jana Šteflíčková
Jana Šteflíčková je pražská písničkářka a herečka Studia Ypsilon. 

Její tvorba se záměrně oprošťuje od klasických žánrových vymezení, sama 
se hlásí k folku, blues, jazzu a rocku. Tomu odpovídá i její sólová tvorba, 
která je pestrá a nosná nejen pro folkové festivaly, ale i pro festivaly nadžá-
nrové (Trutnov Open Air, Sázavafest, Boskovice, Šumperk Blues Alive). 
Než se rozhodla hrát sama s kytarou, účastnila se rozličných hudebních 
projektů - začínala jako desetiletá na Portě v roce 1990, následovalo dlou-
hé období hledání v oblasti country, amerického folku šedesátých let, big- 
beatu, tradičního jazzu a swingu, blues, funky. Po kapelové zkušenosti ( 
album Jablečno - Indies 2007 V. Želinský, P.Tichý, R. Švehla, J. Judl), se 
rozhodla vydat se ve své tvorbě výrazně osobnější cestou a hrát sólově. 
V roce 2010 hrála jako support na koncertech Johna Mayalla a obdržela 
ocenění Taisawards v kategorii zpěvačka.

Ve svých písních uplatňuje bezprostřední komunikaci s diváky, hlas 
s širokou rejstříkovou a výrazovou škálou a osobitou, netradiční hru na 
kytaru. V současné době chystá nové CD, na které si přizve muzikanty.

Kromě hudby se věnuje také divadlu (vystudovala herectví na 
KALD DAMU), je členkou ansámblu Studia Ypsilon (Vinobraní, Nad-
samec Jarry, Babička, Rusalka), v roce 2005 a 2006 se účastnila česko-
kanadských projektů se severoamerickými Indiány a skládala hudbu k 
představení Šťastní jako blechy na lodi bratří Formanů.

Vstupenky stojí v předprodeji (v KD a Clubu Escape) 100 Kč, na 
místě budou za 150 Kč, což je pořád ještě více než slušná cena.

V létě se pak můžete těšit na tradiční červencový Keltský večer, 
v srpnu na bratry Nedvědy (na koncert na konci prázdnin vždy zveme 
špičku - letos bude 30. srpna) a v září na Čankišou. O tom ale více příš-
tě. Dnes vám odhalím alespoň názvy filmů, které letos uvedeme v letním 

založili v roce 1998 skupinu Neřež, která se personálně shodovala s Ka-
pelou Jaromíra Nohavici (turné k albům Divné století a Koncert, Vřeš-
ťál&Sázavský producenti alb Divné století, Koncert a Moje smutné srdce 
– vše Jaromír Nohavica). 

Skupina Neřež již vydala pět studiových alb (Neřež – Monitor 
EMI 1998, Nebezpečný síly – Monitor EMI 1999, Ještě jednou - BMG 
Ariola 2001, Jednou měř, 2x Neřež – Indies Records 2004 a Slavná věc – 
Jiný břeh 2008). V současné době natáčí Neřež své šesté album. Skupina 
také již více než deset let doprovází jednu z nejpopulárnějších českých 
zpěvaček Marii Rottrovou a Zdeněk Vřešťál je autorem několika nových 
písní Marie Rottrové. Jako majitel hudební agentury kromě této zpěvačky 
zastupuje herce Jiřího Schmitzera, skupinu Neřež, Hanu a Petra Ulrycho-
vi, Vladimíra Mertu, Slávka Janouška a další interprety.

Skupina v současné době vystupuje v tomto obsazení:
Vít Beneš – klávesové nástroje, akordeon a zpěv
Filip Benešovský – basová kytara a zpěv
Robert Fischmann – flétny, perkuse a zpěv
Vít Sázavský – kytara, viola a zpěv
Zdeněk Vřešťál – kytara, harmonika a zpěv

Zdeněk Vřešťál a skupina Neřež složili hudbu k velice úspěšné fil-
mové adaptaci knihy Michala Viewegha Román pro muže. Titulní píseň 
nazpíval Miroslav Donutil.

kině. Podmínkou distributorů bohužel je vstupenka za 80 Kč, abychom 
netvořili nekalou konkurenci kameným kinům. Myslím, že se nám po-
vedlo dojednat dobré filmy, když už v Kuřimi elektronické kino není a ví 
Bůh a radní, kdy bude.

Letní kino na zámku - seznam filmů
Po 8. 8. Občanský průkaz
Út 9. 8. Lidice
St 10. 8. Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
Čt 11. 8. Odcházení
Pá 12. 8. Fimfárum 3
So 13. 8. Harry Potter a Relikvie smrti 1 
Ne 14. 8. Czech Made Man
Po 15. 8. Harry Potter a Relikvie smrti 2
Pá 19. 8. 127 hodin
So 20. 8. Čertova nevěsta
Ne 21. 8. The Social Network 
Pá 26. 8. Černá labuť
So 27. 8. Počátek
Ne 28. 8. Králova řeč 

Na podzim připravujeme kromě výstavy pana Rudolfa Kondeie, který 
letos slaví neuvěřitelné jubileum, dvě divadelní představení (Agnes Bel-
ladona s Ninou Divíškovou a Janem Kačerem, semaforský muzikál Elek-
trická puma v podání mladého divadla Semtamfor ze Slavičína, koncert 
Věry Špinarové, vánoční koncert Jarmily Šulákové s Fleretem, rozjezd 
nového cyklu Spolku přátel hudby, kde letos ještě přivítáme mimo jiné 
amerického zpěváka a japonské muzikantky a spoustu další kultury a 
Screamers. Letos máme na starosti navíc i Medové dny a budeme se podí-
let na Svátku vína i Mikulášském jarmarku.
Takže vážení a milí, věříme, že si vyberete, že přijdete a budete odchá-
zet spokojeni. Neboť právě kultura je to jediné, co nás odděluje od všech 
zvířat.

Jiří Brabec, referent pro kulturu

Pozvánky
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Sobota 7. května 21:00, 
restaurace u Wágnerů

15 let výročí kuřimské 
skupiny 

The Impallers
Vstupné 50 Kč. 

Filmová projekce Impallers a prodej CD Impallers. 
Předprodej vstupenek na impallers@seznam.cz. 

Zbylé vstupenky na místě.
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REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
Byty:	
Kuřim,	2+kk,	Díly	za	Sv.	Jánem,		50	m2,	Dr.,	se	zahrádkou	50	m2,	1	490	000,-	Kč	
Kuřim,	2+1		Na	Loučkách,	OV,	4.NP/6,	po	rekonstrukci,	nová	KL,	koupelna,	

podlahy,	1	750	000,-	Kč
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	Královkách,	3.NP	ze	4,	70	m2,	balkon,	2	sklepy,	stan-
dard,	1	690	000,-	Kč

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	150	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	790	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	

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
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2
Pronájmy: 
Kuřim,	Nádražní,	1+1,	částečně	zařízený,	7	500,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	Wolkerova,	garsonka	s	lodžií,	nezařízený,	6	700,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,		Popkova	1+1,		lodžie,	zvýš.	přízemí,	část.	zařízeno,		7	500,-	Kč/měs.	

vč.	inkasa
Kuřim,	Popkova	1+1,	2.	NP,	nezařízený,	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,	 16	

000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Brno,	U	Zvonařky,	1+1,	nezařízený,	8	000,-	kč/měs.	vč.	inkasa
Brno,	2+1,	Vídeňská,	nezařízený,	8	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa,	pro	mladý	pár
Prodej	nebytových	prostor: 
Průmyslový	areál	Brněnské	Ivanovice,	v	současné	době	využíván	jako	autoser-

vis,	areál	 tvoří	hlavní	budova,	ocelový	přístřešek,	sociální	přístavba,	pří-
stavba	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.
garáž	v	Kuřimi,	U	vlečky,	bez	elektriky,	1	000,-	Kč/měs.
skladové	prostory	v	Čebíně,	cena		10	000,-	Kč/měs.	

 

placená inzerce



28      ZLOBICE ročník 18, číslo 5/květen 2011

placená inzerce



ročník 18, číslo 5/květen 2011    ZLOBICE   29

KUltura



30      ZLOBICE ročník 18, číslo 5/květen 2011

města Kuřimi ze dne 17. 3. 2011. Termín plnění: 6. 4. 2011 (KÚ)
160/2011 RM schvaluje Smlouvu s agenturou ATRIBUT na vystoupení 

Věry Špinarové dne 19.10. 2011 v sále KD v Kuřimi. Termín plně-
ní: 19.10. 2011 (MKK)

161/2011 RM souhlasí s akceptací nabídky společnosti E.ON Energie, 
a.s., kdy městu Kuřim bude od 1. 1. 2012 do 31.12. 2012 účtován 
produkt JISTOTA 2012 v cenách dle přílohy. Termín plnění: 15. 
4. 2011 (OMP)

162/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v ulo-
žení splaškové kanalizace ve prospěch obchodní firmy Lidl Česká 
republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, 
IČ 26178541, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
GP č. 2678-200/2010 na pozemcích 2635/1, 2636/1, 2642/10, 
2642/73, 2642/171, 2642/322, 2642/323, 2642/324 v k.ú. Ku-
řim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 25.000,- Kč bez DPH, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

163/2011 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu práv a povinnos-
tí spojených s členstvím v bytovém družstvu z manželů Mgr. Martina 
a PharmDr. Jany Švejdových, oba trvale bytem Kuřim, na Evu Baue-
rovou, trvale bytem Brno, k bytové jednotce v domě ul. Hojerova v 
Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/10 
budoucímu členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se síd-
lem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ: 26277212 – Evě Bauerové, 
trvale bytem Brno. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

164/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
12. 1. 2011 v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Termín plnění: 30. 4. 2011 (OIRR). 
165/2011 RM souhlasí se zpracováním aktualizace technické studie „Ku-

řim - jižní obchvat“ firmou HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 
216/5, 602 00 Brno, IČ: 44961944, za cenu 128.400,-Kč. Termín 
plnění: 31. 5. 2011 (OIRR)

166/2011 RM uděluje peněžitý dar paní K. N.a D. H., trvale bytem 
Kuřim, příspěvek na zdravotní péči pro jejich dceru Sofii, ve výši 
20.000,- Kč jako částku odpovídající části výtěžku z tomboly XVI. 
Reprezentačního plesu města Kuřimi. Termín plnění: 30. 4. 2011 
(KÚ)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 09/2011 ze dne 12. 4. 2011
167/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim, rekonstrukce čerpací stanice v 
ul. Na Vyhlídce - přechod na napájení z distribuce „NN“( projek-
tová dokumentace) dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. Termín plnění: 31.12. 2011 (OIRR)

168/2011 RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova 
u sokolovny, SK HC Tišnov, za účelem instalace reklamního ban-
neru na akci „Hudbou pro UNICEF 2011“ v době od 15. 4. do 12. 
6. 2011. Termín plnění: 12. 6. 2011 (KÚ)

169/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy o po-
skytování mobilních telekomunikačních služeb se společností 
Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 
00 Praha, IČ: 26933179, která předložila nejvhodnější nabídku 

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

08/2011 ze dne 6. 4. 2011
143/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 31. 3. 2011. Termín 

plnění: 6. 4. 2011 (STA)
144/2011 RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy o provedení exekuce“ ve 

věci vymáhání pohledávek města Kuřimi s JUDr. Petrem Kociánem, Exe-
kutorský úřad Brno – venkov, Veveří 125, 616 45 Brno. Smlouva bude 
uzavřena do 31.12. 2011. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OMP)

145/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
byt umístěný v podkroví domu v ul. Na Královkách, Kuřim, man-
želům Oldřichu a Jindřišce Konečným, oba trvale bytem Kuřim, 
na dobu neurčitou. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OMP)

146/2011 RM bere na vědomí uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi 
panem Ing. Petrem Padělkem, trvale bytem Brno, IČ: 67058485, a 
panem Romanem Vaněrkou, trvale bytem Kuřim, IČ: 68034172, 
jejímž předmětem je prodej podniku „BUFET U JULINKY“. Jed-
ná se o nebytový prostor č. 839/10 umístěný v I. NP bytového 
domu č,p. 839-844 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Termín plně-
ní: 06. 4. 2011 (OMP)

147/2011 RM jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise 
pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Technologické centrum, 
elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ 
dle přílohy. Termín plnění: 20. 4. 2011 (KÚ)

148/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby č. 
2011/O/0014 s obchodní firmou downtown s.r.o., IČ 27734749, 
se sídlem Kuřim, Vontská 1454, PSČ 664 34, dle přílohy C. Ter-
mín plnění: 31.12. 2011 (OMP)

149/2011 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 7. 4. 2011 (CSSK)

150/2011 RM souhlasí s návrhem členů a náhradníků hodnotící komise na 
akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim“ ve 
složení dle návrhu. Termín plnění: 30. 4. 2011 (ředitel školy, OŽÚ)

151/2011 RM schvaluje Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci, zahájení zadávacího řízení 
na akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Ku-
řim“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnou. Termín 
plnění: 30. 4. 2011 (ředitel školy, OŽÚ)

152/2011 RM souhlasí s užíváním bytové jednotky umístěné v domě na 
Wolkerově ul., manžely Ladislavem a Máriou Samkovými, oba tr-
vale bytem Kuřim, po dobu rekonstrukce bytové jednotky na nám. 
Osvobození. Termín plnění 06. 5. 2011 (OMP)

153/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TROIA 
AREA s.r.o., Cejl 58/72, Brno, IČ: 283 31 176 na realizaci zakázky 
„Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ za cenu 
583.605,60 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OIRR)

154/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pozemstav 
Brno, a.s., Masarykova 427/31, 656 22 Brno, IČ: 005 30 832, na 
realizaci zakázky „Stravovací provoz MŠ Komenského“ za cenu 
3.297.278,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OIRR)

155/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 16.500,- Kč z ORG Projekty 
a studie na zpracování studie „Okružní křižovatka Podlesí“. Termín 
plnění: 16. 5. 2011 (OIRR, OF)

156/2011 RM bere na vědomí zprávu o činnosti CTSK s.r.o. za rok 2010. 
Termín plnění: 6. 4. 2011 (CTSK)

157/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku CTSK s.r.o. 
za rok 2010 dle zápisu. Termín plnění: 6. 4. 2011 (CTSK)

158/2011 RM stanovuje odměnu jednateli CTSK s.r.o. za rok 2010 ve 
výši dle zápisu. Termín plnění: 6.4. 2011 (CTSK)

159/2011 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města Rady 
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v celkové hodnotě 15.596,- Kč vč.DPH a s uzavřením smlouvy o 
poskytování hlasového řešení (pevných linek) a mobilního inter-
netu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem 
za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, v celkové 
hodnotě 36.155,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 8. 2011 (KÚ)

170/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o po-
souzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise 
na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v 
roce 2011“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Karel Porč, 
se sídlem Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 64472752, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. Termín plnění:31. 5. 2010 (OIRR)

171/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla 
„WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“, schva-
luje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 5. 
2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 10/2011 ze dne 18. 4. 2011
172/2011 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 

v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 1. 5. 2011 (CSSK)

173/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks dál-
kově řízeného žacího stroje s vysokou svahovou dostupností, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení se změnami dle zápisu. 
Termín plnění: 9. 5. 2011 (CTSK)

174/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 4. 
4. 2011 v bodech č.1,2,7 a schvaluje body č. 3, 5 a bod č.6 se změ-
nami dle zápisu. Termín plnění: 18. 4. 2011 (OIRR)

175/2011 RM souhlasí s podáním námitky proti 2. návrhu Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje dle zápisu. Termín plnění: 19. 
4. 2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 11/2011 ze dne 29. 4. 2011
176/2011 RM souhlasí se zhodnocením a posouzením nabídek na zakáz-

ku „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim“ a 
souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou CDC DATA s.r.o., se sídlem 
Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno, IČ: 25344609, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1 372 361,- Kč s DPH. 
Termín plnění: 5. 5. 2011 (ředitel školy, OŽÚ/Ně.)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 05/2011 ze dne 12.04.2011
1051/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. M. Mackovou 

a J. Brabce. Termín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1052/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. R. 
Hanáka a RNDr. I. Poledňáka. Termín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1053/2011 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 
12. 4. 2011 (KÚ)

1054/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 4. 2011. Termín 
plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1055/2011 ZM schvaluje změnu termínů plnění usnesení dle zápisu. Ter-
mín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1056/2011 ZM schvaluje záměr na směnu bytu 1+1 umístěného ve IV. 
NP bytového domu č.p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi, vlastník 
město Kuřim, za byt 2+1, umístěného ve II. NP bytového domu 
č.p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi, vlastník Marta Pecháčko-
vá, trvale bytem Lanškroun, s doplatkem města Kuřimi ve výši 
450.000,- Kč. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OMP)

1057/2011 ZM schvaluje účast města Kuřimi na dražebním jednání, 
jehož předmětem je dražba spoluvlastnického podílu ideální ½ 
pozemku p. č. 1417/2 - ostatní komunikace o výměře 25 m2, k.ú. 
Kuřim. Maximální výše podání je uvedena v příloze. Termín plně-
ní: 31.12. 2011 (OMP)

1058/2011 ZM souhlasí s novým odloučeným pracovištěm Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, na ulici Komenského 511. Termín plnění: 30. 4. 2011 
(OŽÚ)

1059/2011 ZM souhlasí s námitkou města Kuřimi v řízení o vydání Zá-
sad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění podle přílo-
hy se změnami a doporučuje RM Kuřimi její schválení a podání. 
Termín plnění: 19. 4. 2011 (OIRR)

1060/2011 ZM odvolává v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, RNDr. Igora Poledňáka 
jako zástupce města Kuřimi z valné hromady společnosti Střední 
průmyslové školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o. s 
platností od 13. 4. 2011. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OŽÚ)

1061/2011 ZM až do odvolání deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, pana Jiřího Koláčka jako zástupce města Kuřimi na valnou 
hromadu společnosti Střední průmyslové školy a Středního od-
borného učiliště Kuřim, s.r.o. s platností od 13. 4. 2011.

Termín plnění: 30. 4. 2011 (OŽÚ)
1062/2011 ZM stanoví svému zástupci na valné hromadě společnosti 

Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Kuřim, 
s.r.o. svůj předchozí souhlas jako podmínku pro jeho rozhodování 
na valné hromadě v záležitosti dle § 125 odst. 1 písm. c), d), e) 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a o 
zrušení společnosti. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OŽÚ)

1063/2011 ZM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Michala Politzera na 
člena Sportovního výboru ZM. Termín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1064/2011 ZM jmenuje členem Sportovního výboru pana Karla Cholka. 
Termín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1065/2011 ZM bere na vědomí zprávu z jednání Sportovního výboru 
ZM Kuřimi ze dne 21. 3. 2011. Termín plnění: 12. 4. 2011 (KÚ)

1066/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OF)

1067/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o koupi protihlukového valu 
– Červený vrch od společnosti EUROVIA CZ, a.s., odštěpný zá-
vod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ: 45274924, za 
celkovou cenu 100,- Kč včetně DPH. Termín plnění: 30. 5. 2011 
(OŽP)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta
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ZUŠ

Blahopřání žákům ZUŠ Kuřim 
Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje svým žákům a jejich 

pedagogům ke skvělému umístění v Národní soutěži ZUŠ a finalistům 
celostátního kola přeje mnoho dalších úspěchů!

Krajská kola
Hra na klavír: Jana Přikrylová (IX. Kategorie) 2. místo (pedagog Iva Hr-
báčková)
Hra na akordeon: Matěj Chytrý (IV. kategorie) 2. místo, Radmila Sed-
míková (X. kateg.) 1. místo s postupem do národního finále, 
Komorní trio: Lukáš Michele, Pavla Orálková, Anna Marie Zdráhalová 2. 
místo (pedagog Pavlína Zámečníková)
Hra na kytaru: Adéla Václavíková (0.c kategorie) 1. místo, Anna Marie 
Zdráhalová (IV. kategorie) 1. místo s postupem do národního finále, 
Kateřina Vašíčková (VI. kategorie) 1. místo s postupem do národního 
finále (pedagog Naděžda Chocholáčová) 
Kytarové duo II.B kategorie Martina Pijáková, Kateřina Vašíčková 1. 
místo s postupem do národního finále a Absolutní vítězové v komorní 
hře (pedagog BcA. Jana Chocholáčová) 
Naděžda Chocholáčová obdržela zvláštní ocenění krajské soutěžní ko-
mise za vynikající pedagogické výsledky.
Hra na housle: Tereza Homolová (III. kateg.) 2. místo, Zuzana Homolo-
vá (VII. kateg.) 3. místo, Anna Hrbáčková (VIII. kateg.) 3. místo (peda-
gog MgA. Magdalena Graffová)
Hra na violoncello: Jan Trnavský (I. kategorie) 3. místo (pedagog MgA. 
Dagmar Barašová)
Výtvarný obor: Cenu poroty s postupem do ústředního kola za výtvar-
nou řadu HOUBY a Cenu poroty s postupem do ústředního kola za vý-
tvarnou řadu LOB. (Pedagog Mgr. Martina Magni).

Další velké blahopřání patří pěvěckým sborům ZUŠ Kuřim KUŘIM-
SKÁ KVÍTKA a CANTANDO, které vede p. uč. Pavlína Zámečníková.
Oba naše pěvecké sbory se 14. dubna tohoto roku zúčastnily Krajské sou-
těžní přehlídky dětských pěveckých sborů, která se konala v kuřimském 
Kulturním domě a oba obsadily v konkurenci 10 sborů z celého Jiho-
moravského kraje vynikající 1. místa s postupem do celostátního kola v 
Uničově.
Blahopřejeme!

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA:
Hra na klavír

Kategorie Jméno  Učitel Umístění ve školním, v okresním v krajském  
 soutěžícího   kole
0. Burkart Daniel  MgA. Peter Kučera 1. místo Diplom za účast -
 Jelenová Anna  MgA. Pavel Kratochvíl 1. místo Diplom za účast -
 Svoboda Michael  MgA. Peter Kučera 1. místo Čestné uznání -
I. Laštůvka Jakub  “   1. místo Diplom za účast -
 Svoboda Richard  Iva Hrbáčková  2. místo - -
 Plachá Veronika  “   3. místo - -
II. Dvořáčková Vendula MgA. Peter Kučera 2. místo - -
 Hudcová Alžběta  Petr Jedlička ml.  3. místo - -
III. Pitsmausová Zuzana “   1. místo Diplom za účast -
 Vičarová Klára  MgA. Peter Kučera  2. místo - - 
 Trnavský Štěpán  Iva Hrbáčková  2. místo - -
IV. Hádková Karolína MgA. Zdeněk Brož  3. místo - -
 Zralá Karolína  Iva Hrbáčková  3. místo  - -
V. Kryštofová Alžběta “   3. místo - - 
VI. Štětková Gabriela “   1. místo Diplom za účast -
VII. Findura Ondřej  “   1. místo 3. místo -
VIII. Boháčová Šárka “   1. místo  3. místo -
X. Doležal Zdeněk  MgA. Zdeněk Brož  1. místo bez postupu - -
XI. Přikrylová Jana I va Hrbáčková  1. místo 1. místo 2. místo

Hra na akordeon
I. Kahle Petr  Pavlína Zámečníková 1. místo 2. místo -
II. Chytrá Adéla  “   1. místo 2. místo -
III. Uhlíř Marek  “   1. místo 3. místo -
IV. Chytrý Matěj  Pavlína Zámečníková 1. místo 1. místo 2. místo 
X. Sedmíková Radmila “   1. místo 1. místo 1. místo
II. B Komorní trio: Orálková Pavla, flétna, Zdráhalová Anna Marie, kyta-
ra, Michele Lukáš, akordeon (učitelé: Pavlína Zámečníková, Pavlína Zá-
mečníková ml., Naděžda Chocholáčová)1. místo 1. místo 1. místo

Hra na kytaru
0.a Vališová Tereza  Naděžda Chocholáčová 1. místo 2. místo -
0.b Veselá Eliška  Petr Jedlička  1. místo 2. místo -
 Bočková Sabina  “   1. místo 2. místo -
 Bulgurovská Maria  “   1. místo Čestné uznání -
 Strašák Martin  MgA. Roman Jedlička 1. místo Čestné uznání -
0.c Václavíková Adéla Naděžda Chocholáčová 1. místo 1. místo 1. místo
 Badinová Štěpánka  Petr Jedlička  1. místo 2. místo -
 Špunar David  BcA. Jana Chocholáčová 1. místo 2. místo -
 Votýpka Martin  Naděžda Chocholáčová 1. místo 2. místo -
 Plachý Jan  Bc. Petra Punčochářová 1. místo 3. místo -
 Zichová Simona  BcA. Jana Chocholáčová 1. místo 3. místo -
 Kubicová Karolína  “   1. místo Čestné uznání -
I. Olšovská Eliška  Petr Jedlička  1. místo 3. místo -
II. Kahleová Simona BcA. Jana Chocholáčová 1. místo 2. místo -
III. Bečková Iva  Petr Jedlička 1 . místo 3. místo -
IV. Zdráhalová Anna Marie Naděžda Chocholáčová 1. místo 1. místo 1. 
VI. Vašíčková Kateřina “   1. místo 1. místo 1. místo
I./1 Kytarové duo: Kahleová Simona, Václavíková Adéla 
  BcA. Jana Chocholáčová 1. místo 2. místo -
II./1. Kytarové duo: Pijáková Martina, Vašíčková Kateřina 
  BcA. Jana Chocholáčová 1. místo 1. místo 1. místo
 

Hra na housle
I. Plachá Magdalena  Václav Fanta  1. místo Čestné uznání -
 Tomášková Lenka  MgA. Magdalena Graffová 1. místo 3. místo -
 Trnavský Karel  “   1. místo 3. místo -
III. Homolová Tereza “   1. místo 1. místo 2. místo
 Matoulek Petr  “   1. místo Čestné uznání -
VII. Homolová Zuzana “   1. místo 1. místo 3. místo
VIII. Hrbáčková Anna  “   1. místo 1. místo 3. místo

Hra na violoncello
I. Trnavský Jan  MgA. Dagmar Barašová 1. místo 1. místo 3. místo
IV. Prášková Dominika “   1. místo 2. místo 
V. Votýpka Tomáš  “   1. místo 2. místo 

N. CH.

Foto: Kuřimské sbory Kuřimská kvítka a Cantando při vítězných vystoupe-
ních v krajském kole v Kuřimském KD.
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Prodám byt 1+1 po rekon-
strukci (nová elektrika, bytové jádro, 
plastová okna, plovoucí podlaha) na 
ulici Nádražní. Cena 1 210 000 Kč. 
Tel.: 723 431 605.

Prodám garáž v Kuřimi, ulice U 
vlečky. Tel.: 777 710 014.

Prodám byt 1+kk, ulice Wolke-
rova, volný. Tel.: 777 710 014.

Pronajmu byt 1+1. Nádražní 
ulice. Tel.: 775 290 173.

Pronajmu byt 1+KK ulice Br-
něnská 1256, cena celkem 8.000 vč. 
inkasa. Kauce ve výši jednoho nájmu. 
Tel.: 777 950 796.

Pronajmu pěkný byt 1+1 ul. Ná-
dražní, zařízen s plastovými okny, lodžií a 
sklepem. 5. patro s výtahem. Volný od du-
ben-květen 2011. Cena 6500 Kč + inkaso. 
Tel.: 603 946 413.

Nabízím pronájem bytu 3+1 v 
Kuřimi na ul. Nádražní. Tel.: 607 126 
901 (možné i SMS).

Nabízím k pronájmu od června 
2+1 v Kuřimi,kompletně zařízený v pří-
zemí,sklep, Jungmannova ul.,10tis. vč. 
inkasa. Tel.: 604 181 829 od 19hod.

Nabízím podnájem na ul. Ná-
dražní, vhodný pro dvě osoby, zařízený. 
Tel.: 734 334 490 (SMS).

Vyměním OB 3+1, cihla, za 2+1 
nebo 1+1 Kuřim a okolí. Tel.: 774 335 
861.

Vyměním OB 2+1 v Kuřimi, 
za 1+1, Kuřim, Tišnov, Blansko, Vev. 
Bítýška. Tel.: 543 211 200 dopoledne 
do 12 hod.

Hledám pronájem garáže nebo 
dílny v Kuřimi. Tel.: 723 357 682.

Prodám téměř nový bílý kom-
binovaný plynový sporák MORA s 
teplovzdušnou troubou. Cena 2500 
Kč. Tel.: 725 718 838.

Prodám menší, leštěnou poko-
jovou stěnu, hnědé a bílé barvy. Výška 
207cm, hloubka 45 cm, šířka 200 cm. 
Moderní a pěkná. Cena dohodou. Dále 
prodám digestoř (odsavač par) nad spo-
rák, hnědé barvy. Cena 300 Kč. Tel.: 739 
059 968.

Prodám bílé plastové okno od 
f. PRAMOS po rekonstrukci RD. Cena 
5000 Kč. Okno je 4 roky staré, původ-
ní cena 10910 Kč. Rozměr 1470x1430 
mm. Tel.: 732 288 969 nebo 604 228 
105.

Prodám na auto OPEL ASTRA 
CLASIC II 4ks ráfků 6Jx15 ET49 a 2 
ks příčníků. Cena dohodou. Tel.: 606 
415 748.

Prodám levně videorekordér. 
Dále prodám dětskou matraci 120 x 60 
cm. Cena 150 Kč. Dále prodám levně 
nové plastové okno 120 x 120 cm levé 
za 1000 Kč. Dále prodám novou WC 
mísu levně. Dále prodám levně nové 
kovové zárubně se dveřmi, šířka 60 
cm. Tel.: 739 353 807 (večer).

Koupím bytové dveře šířky 80 
cm, plné – bez výplně, běžně používané 
v panelových bytech, panty vpravo. Tel.: 
607 126 901.

Prodám travní sekačku – liš-
tovou, málo používaná, délka lišty 70 
cm, s pojezdem, zn.: ADRIATICA, 
cena dohodou. Tel.: 606 190 589.

Prodám dvoukřídlá vrata šířka 
360 cm, výška 180 cm a dále prodám 

branku šířka 120 cm, výška 180 cm. Tel.: 
736 411 916 nebo 721 361 368.

Prodám levně malý mrazák. 
Nutno vidět. Tel.: 776 285 413.

Prodám výhodně starší sedačku 
(rozkládací na 2 lůžka) a 2 křesla. Cena 
2000 Kč. Tel.: 608 379 659 po 19. ho-
dině.

Prodám dvě zátěžové matrace 
(zdravotní). Rozměry 87 x 198 cm, 
v dobrém stavu. Cena 1000 Kč. Tel.: 
736 635 921.

Prodám 2 prošívané deky z 
husího peří, málo používané, ve velmi 
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 736 
635 921.

Prodám sedačku na kolo zn. 
SHERMAN. Nastavitelné opěrky no-
hou, 5-ti bodové bezpečnostní pásy, 
plynulé polohování sedáku. Rychlou-
pínací držák. Používaná, po jednom 
dítěti. Cena 800 Kč. Tel.: 774 851 
267.

Kdo by nabídl za odvoz nebo za 
symbolickou cenu funkční pračku, lednič-
ku a jiné. Jsem matka s jedním dítětem. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 550 936 
nebo 720 494 021.

Kdo přenechá zdarma funkční 
monitor za odvoz. Tel.: 731 408 569.

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

Pronajmu byt 2 + 1 v Kuřimi 
Na Královkách.  Volný k nastěhování od 
června 2011. Cena 5 500,- Kč + inkaso. 
Tel.: 774 675 530.

Prodám 1 ks průtokový ohřívač 
MORA TOP (3 roky používaný) a 2 ks 
WAW-Karma (6 let používané). Tel.: 
775 938 253.

Hledáme paní k hlídání a k 
pomoci naší nepohyblivé babičce za 
dobrou odměnu a ubytování. Tel.: 736 
451 539.

Nabízím k pronájmu zděnou 
garáž s elektřinou na ul. Sv. Čecha. 1000 
Kč/měs. Tel.: 777 003 054.

Prodám byt 3+1 v Kuřimi U 
Stadionu. Cihlový dům, 4. patro cena 
1.700.000 Kč. Tel.: 602 571 662 – v 
odpoledních hodinách.

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v 
Kuřimi na ulici Nádražní. Byt je volný a 
ihned k nastěhování. Bližší informace na 
te. 776 571 592.

Nabízím ubytování od 90,- 
Kč/den. Tel. 603 892 913.

Koupím byt 3+1 OV v Kuřimi 
na ul. Na Loučkách nebo na ul. Brněn-
ská. Ne první a poslední patro. Platím v 
hotovosti. Děkuji za nabídku. Tel.: 604 
853 031.

Pronajmu garáž v Lomu za 
700Kč měsíčně. Tel.: 733 315 507.

občanská inzerce - zdarmaZUŠ

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.

Letenka do vesmíru,
Galerie významných astronautek, Skafandry podle poslední módy, 

Dopis z černé díry, Vesmírná realitní kancelář, Naši krajani ve vesmíru 
nebo Vesmírný kalendář jsou názvy prací žáků výtvarného oboru kuři-
mské ZUŠky na výstavě v komorním sále školy, které  představili veřej-
nosti na vernisáži koncem března. V programu vystoupili nejstarší žáci, 
promítaly se fotografie z letošní vesmírné Noci v ateliéru, hosté si mohli 
rezervovat zájezd do vesmíru podle originálního katalogu naší vesmírné 
cestovní kanceláře. Závěr stylově obstarala školní rocková skupina Čáro-
vý kód. Výstava je přístupná do září 2011.

Martina Magni
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Kultura

Escape LIVE MUSIC
19. 5. 2011 20:00 Lesní zvěř (CZ)

Je hudební skupina, jejíž základ tvoří trio Jura Hradil (Tata Bojs, 
ex Chorchestr, Umakart, Kašpárek v Rohlíku), Miloš Rejsek (Sword-
fishtrombones, Voodooyoudo!) a Martin Čech (exChorchestr, exFruFru, 
projekty Pavla Fajta). Toto trio volně doplňují trumpetisté Marek Steyer 
a Tomáš Pavla. Výsledkem je energická hudba, kde zpěv, hlukové plochy, 
smyčky živých nástrojů, trubka a bicí vystupují vůči klávesám jako rov-
nocenní partneři – slova nebo melodie mají stejnou váhu jako hudební 
plochy.

Martin Čech (bicí), Jiří Hradil (klavír, synth, hammond), Miloš 
Rejsek (hlasy, zvuky, ozvěny), Tomáš Pavla, Marek Steyer (trubka).

www.lesnizver.cz
Cena 100 Kč v předprodeji a pro abonenty! 120 Kč na místě. Před-

prodej v Kulturním domě a Clubu Escape.

Závěrečný dvojkoncert v zámecké zahradě
2. 6. 2011 20:00 Longital (SK) + Dva (CZ)

Na závěr letní sezóny jsme pro Vás připravili dvojkoncert dvojic ve 
venkovním prostoru zámecké zahrady.

Longital
Longital jsou dva zvukoví 

cestovatelé: Shina (zpěv, basová ky-
tara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, 
smyčec) a virtuální elektronický 
spoluhráč Xi Di Nim (laptop, Le-
mur Jazz Mutant, organická elektro-
nika, zvuky prostředí, loopy, samp-
le). Atmosféra místa na křižovatce 
kultur a vlivů ovlivnila nadžánrový 
zvuk skupiny, prolínání písně a ex-
perimentu, elektroniky a akustiky. 
V melancholických introvertních 
skladbách spojují folk, jazz a world 
music s organickou elektronikou.  
Longital – to je poetická výprava 
do neznámých zemí...

www.longital.sk 

Dva
Ona – zpěv, klarinet a basklarinet, saxofon, melodika, dechový mi-

dikontroler a jiné hračky
On – kytara, banjo, smyčkování, kuchyňský beatbox a zpěv
Pod názvem Dva se skrývá duo manželů Honzy a Báry Kratochví-

lových, kteří vytvářejí a nahrávají 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

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.
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kultura

Květen ve filmovém klubu: 
Máj - lásky čas
3. 5. 2011 19:00 Čas (Ki-duk Kim)

Film pojednává o mileneckém 
páru, kde dívka najednou začne po-
chybovat o lásce svého přítele a neváhá 
podstoupit dokonce plastickou operaci 
obličeje a úplně pozměnit svůj vzhled, 
aby byla pro něj pořád atraktivní a ne-
okoukaná. Kim Ki-duk se zabývá svým 
oblíbeným tématem mezilidských vzta-
hů, lásky a lidské přirozenosti, které 
vyhrotí tentokrát až k tématu změny fy-
zické podoby (pro zajímavost – v Koreji 
podstupuje plastickou operaci až polo-
vina mladých lidí ve věku kolem 20 let).
Jižní Korea 2008, č.titulky, 90 min.

17. 5. 2011 19:00 Ať 
vejde ten pravý (Tomas 
Alfredson)

Netradiční upírský horor se ode-
hrává na ponurém švédském sídlišti. 
Tady žije outsiderský hrdina Oskar a 
sem se přistěhuje nový soused s dcerou 
Eli. Dvě zvláštní děti se sblíží a Oskar 
zjistí, že jeho kamarádka je upírka. 
Oskar se těžko rozhoduje, jestli se s po-
divnou dívkou dál přátelit – něco ho k ní 
ale stále osudově táhne... Švédsko 2008, 
č.titulky, 115 min.

31.5. 2011 19:00  P.S.: 
Miluji tě (Richard LaG-
ravenese)

Mladá vdova Holly objeví 10 
dopisů, které jí zanechal manžel. Mají 
jí pomoci překonat bolest a začít nový 
život... Pro Holly tak začíná rok neoby-
čejných dobrodružství, které pro ni před 
svou smrtí její manžel připravil, a která jí 
pomohou uvědomit si, kdo doopravdy 
je - a také jí připomenou: P.S. Miluji Tě. 
USA 2007, č.titulky, 121 min. 

Vstupné: studenti a abonenti 40 Kč, dospělí 50 Kč.

Dále jsme si pro Vás připravili:
Červen: čeští velikáni současnosti 
14.6. Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav Janek ), 28.6. Miloš 

Forman: Co tě nezabije (Miloslav Šmídmajer)
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sport

Nejúspěšnější sportovci a 
trenéři města Kuřimi roku 
2010

V dubnu se opět konalo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců, sportovních týmů, trenérů a také zasloužilých funkcionářů města 
Kuřimi. Finále proběhlo v pěkném prostředí sálu ZUŠ, i když letos pro 
velký a nečekaný zájem diváků praskal ve švech.

Populární anketa se dostala do finále, postupně přes návrhy jed-
notlivých kuřimských sportovních klubů a následující výběr těch nejú-
spěšnějších sportovců ve sportovním výboru, až po „den D“ a 14. dubna 
se konalo vlastní slavnostní vyhlášení. 

O dobrou atmosféru akce se postaral moderátor Michal Chylík, 
který svižně a vtipně provázel zúčastněné celým večerem. Mezi jednotli-
vými bloky předávaní cen a plaket vystupovali žáci ZUŠ a mladé gymnast-
ky, což také přispělo ke slavnostní atmosféře akce.

A jak vlastně anketa dopadla? 
Sportovcem města Kuřimi roku 2010 v kategorii muži byl vyhlá-

šen Miloš Hýbl (benčpres) z SK Kuřim, oddíl silového trojboje. Katego-
rii žen trvale ovládá svými výkony Martina Němcová (horská cyklisti-
ka), HARD BIKERS Kuřim. 

Na ně navázali junioři, Petr Bolf (silový trojboj), SK Kuřim a 
Martina Bohmová (volejbal) z DDM HIPPO Kuřim. Talentem roku 
se stal Tomáš Fryč (požární sport), SDH Kuřim a Tereza Polášková 
(volejbal) z DDM HIPPO Kuřim. Ocenění v kategorii Masters (pro ne-
znalé veteráni) získal Petr Matula (horská cyklistika), HARD BIKERS 
Kuřim. 

Sportovním týmem města Kuřimi roku 2009 bylo vyhlášeno A 
družstvo silového trojboje SK Kuřim, oddíl silového trojboje. V žákov-
ské kategorii nejlepším týmem Kuřimi se stali mladí fotbalisté, družstvo 
mladších žáků FC Kuřim.

Kategorie trenérů byla rozšířena na větší počet oceněných, aby 
po zásluze byli odměněni všichni, kteří dělají dobrou práci pro kuřimský 
sport. Úspěšnými trenéry se stali Pavel Obůrka z FC Kuřim, Jan Bednář 
z Florbal Kuřim, Martin Švestka, volejbal DDM HIPPO Kuřim a Pavel 
Krupica z Šachového klubu Kuřim.

K výročí svých 85 let, za dlouholetou organizátorskou a trenér-
skou činnost, získal Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu Miloš 
Hejmala, předseda Sokola Kuřim.

V letošním roce byla anketa rozšířena o kategorii nejlepší člen 
klubu - z mládežnických kategorií příslušného klubu, za nejlepší sportov-
ní výsledky v daném sportovním odvětví. V této kategorii ocenění získali 
Ivo Liškutin - florbal, Erik Bárta - házená, Tereza Vyorálková - volejbal 
a Josef Obůrka – fotbal.

Hodnotné věcné ceny, poháry a diplomy předával, spolu se zá-
stupci města a sportovního výboru, čestný host, náš nejúspěšnější silnič-
ní cyklista, vítěz mnoha závodů a etap mezi profesionálními cyklisty, Jan 
Svorada.

Za sportovní komisi Lubomír Stříž

Sportovec roku
Dne 14.4. 2011 vystoupily žákyně třídy II. A ZŠ Jungmannova s 

rozšířeným vyučováním tělesné výchovy zaměřené na gymnastiku – A. 
Jakubcová, K. Machátová, B. Jelínková, S. Padalíková, N. Padalíková, 
E. Fojtíková, L. Montagová, P. Zavřelová, V. Zímová, M. Blažková, J. 
Hedbávná, B. Čalkovská, V. Imrichová, M. Obůrková a žákyně VI. B třídy 
Nikola Procházková na akci „Sportovec roku“. Svým temperamentním a 
barevně laděným vystoupením oživily program a udělaly radost všem pří-
tomným sportovcům, rodinným příslušníkům i pozvaným hostům.

ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 vystupujícím dívkám děkuje za re-
prezentaci školy.

J.K. 

Pozvání na cestu 
Kudy půjdete, vydáte-li se na pochod po již dávno zaniklé soukro-

mé místní dráze Kuřim - Bytýška Veveří. Tato dráha se nacházela na jižní 
Moravě, severozápadně od Brna. Její počáteční stanici Kuřim najdeme na 
dnešní trati číslo 250 Brno – Tišnov, jež byla zprovozněna v roce 1885. 

Stará budova zde již nestojí, jelikož byla přebudována při přestav-
bě této trati na dvojkolejnou. 

Po stopách ztracené dráhy je nutno se vydat Farského ulicí podél 
kolejí směrem na Tišnov, přejít hlavní silnici a pokračovat dále ulicí Úvoz 
kolem starého mlýna až k potoku, kde lze spatřit první připomínku a to 
zbytky mostu. Odsud se dráha mírně stáčela doleva do míst, kde dnes sto-
jí plechová hala. My se musíme vydat po proudu Lučního potoka (ulice 
Luční) směrem ke kostelu, projít mezi zámkem a kostelem na ulici Křiž-
kovského a po ní na silnici do Moravských Knínic (ulice Knínická). Před 
vesnicí odbočíme podél potoka směrem k velké rouře, jež tu zůstala po 
stavbě Hitlerovy dálnice, až k propustku. Dále pak už navážeme na drážní 
těleso, a to tím, že se vydáme po mezi směřující k obci. Tam za silnicí 
směřující na Čebín stávala zastávka Moravské Kynice. Dále pak koleje 
vedly podél Kuřimky, kudy vede dnes cyklostezka. Ještě před deseti léty 
bylo možné rozeznat místa, kde ležely pražce, po kterých na cestě zůstaly 
malé pravidelně od sebe vzdálené prohlubně, a místy je možné spatřit i 
mostky. Dojdeme až k silnici, po které se dáme vpravo až k místu, kde se 
silnice stáčí doprava a stoupá vzhůru, ale dráha odbíhá do údolí kolem 
potoka až do Chudčic, kde před silnicí je možné rozpoznat plochu stej-
nojmenné zastávky. Odtud vedla trať rovnou po náspu, který je v dnešní 
době zastavěn a tak nám nezbude nic jiného než se projít pod ním až k 
největšímu zářezu. Projdeme zářezem, který se opět pozvolna přemění na 
násep, odkud už bude vidět Veverská Bítýška. Tady cesta pozvolna klesá 
k domkům, kde vedle cesty se dají rozeznat nádražní budovy. Odtud už 
pak jen vedla vlečka přes řeku Svratku (Švarcavu) do kaolínky. Po mostě 
zůstaly jen pilíře ... 

Pozvánka
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Fotbal v dubnu
V dubnu se naplno rozběhly všechny soutěže, takže níže přináší-

me bohatý výsledkový souhrn. Muži FC Kuřim po nadějném začátku jara 
prohráli tři ze čtyř posledních utkání a znovu se tak naplno namočili do 
boje o záchranu. Přijďte je v jejich snaze o záchranu krajského přeboru 
povzbudit!
 

Muži
23.kolo (30.4.2011) 

1. SC Znojmo B - FC Kuřim 4:2 (3:1) 
Branky: Lukáš, Vavřík, Zifčák, vlastní - Suchánek, Šenkýř

22.kolo (23.4.2011) 
Sokol Novosedly - FC Kuřim 1:1 (1:0) 

Branky: Knee - Klopar

17.kolo (20.4.2011) 
FC Kuřim - FC Ivančice 0:3 (0:1) 

Branky: Knotek, Němec, Černý

21.kolo (16.4.2011) 
FC Kuřim - Tatran Brno Bohunice 2:4 (0:3) 

Branky: Vermouzek, Škrdlík - Bombicz 2, Frank, Kulička

20.kolo (10.4.2011) 
MKZ Rájec-Jestřebí - FC Kuřim 0:1 (0:0) 

Branka: Vermouzek

19.kolo (2.4.2011) 
FC Kuřim - Kordárna Velká nad Veličkou 1:0 (1:0) 
Branka : Klopar

Tabulka krajského přeboru :
 1.Vracov   23 15 2    6   58:23  47
 2.Bohunice  23 14 4    5   71:33  46
 3.Boskovice  23 13 4    6   52:30  43
 4.Ivančice  23 13 3    7   48:31  42
 5.Rájec   23 11 5    7   42:27  38
 6.IE Znojmo  23 11 5    7   44:35  38
 7.Bzenec   23 11 2 10   37:36  35
 8.Ráječko  23   9 7    7   36:34  34
 9.M.Krumlov  23   9 6    8   44:37  33
10.Znojmo B  23 10 2 11   36:40  32
11.Rousínov  23   6 8    9   27:25  26
12.Zbýšov  23   8 2 13   28:42  26
13.FC Kuřim  23   6 7 10   32:40  25
14.Novosedly  23   6 5 12   24:44  23
15.Velká nV  23   5 5 13   19:53  20
16.ČAFC   23   3 1 19   23:91  10

Zbývá sehrát:
 7.5. 16:30 Kuřim-IE Znojmo
14.5. 16:30 Boskovice-Kuřim
21.5. 16:30 Kuřim-Zbýšov
28.5. 16:30 Vracov-Kuřim
 4.6. 16:30 Kuřim-Ráječko
12.6. 16:30 M.Krumlov-Kuřim
18.6. 16:30 Kuřim-Bzenec

Starší dorost
19.kolo (30.4.2011) 

FC Kuřim - FC Moravský Krumlov 4:0 (1:0) 
Branky: Babák, Kučera, Snyrch, Stříž 

18.kolo (23.4.2011) 
FC Svratka Brno - FC Kuřim 2:2 (1:1) 

Branky: Šindelář, Škaroupka - Homola, vlastní 

17.kolo (17.4.2011) 
FC Kuřim - FK Mutěnice 2:1 (1:0) 

Branky: Babák, Hudec - Čepil 

16.kolo (9.4.2011) 
Tatran Starý Lískovec - FC Kuřim 2:2 (2:1) 

Branky: Tesař, Voborník - Kozumplík, Mitralski 

15.kolo (2.4.2011) 
FC Kuřim - 1. SC Znojmo B 0:0 (0:0) 

Tabulka krajského přeboru:
 1.Blansko  19  15  1    3   43: 8  46
 2.Hodonín B  18  12  2    4   49:24  38
 3.Břeclav B  19  11  2    6   49:39  35
 4.Bystrc   18  10  2    6   42:28  32
 5.Svratka   19    9  5    5   29:31  32
 6.M.Krumlov  19    9  3    7   37:35  30
 7.Znojmo B  19    8  5    6   40:32  29
 8.Mutěnice  19    9  1    9   39:39  28
 9.Boskovice  19    8  1 10   63:41  25
10.FC Kuřim  19   7  4    8   35:40  25
11.Slatina   19    8  1 10   33:42  25
12.Tasovice  19    3  3 13   27:66  12
13.St.Lískovec  19    3  2 14   36:67  11
14.ČAFC   19    2  4 13   14:44  10

Zbývá sehrát :
 8.5. 10:15 ČAFC-Kuřim
15.5. 10:15 Břeclav-Kuřim
21.5. 12:00 Kuřim-Bystrc
29.5. 13:00 Boskovice-Kuřim
 4.6. 12:00 Kuřim-Blansko
12.6. 10:15 Hodonín-Kuřim
18.6. 12:00 Kuřim-Tasovice

Mladší dorost
19.kolo (30.4.2011) 

FC Kuřim - FC Moravský Krumlov 10:0 (0:0) 
Branky : Hanzl 2, Skoumal 2, Sokol 2, Dančák, Doležal, Hudec, 

Stříž 

8.kolo (23.4.2011) 
FC Svratka Brno - FC Kuřim 1:2 (0:1) 

Branky : Malůšek - Hanzl, Skoumal 

17.kolo (17.4.2011) 
FC Kuřim - FK Mutěnice 3:1 (2:1) 

Branky : Skoumal 2, Hudec - Prčík 

16.kolo (9.4.2011) 
Tatran Starý Lískovec - FC Kuřim 4:1 (1:0) 

Branky : Fremml 2, Budík, Mitáš - Skoumal 

15.kolo (2.4.2011) 
FC Kuřim - 1. SC Znojmo B 4:2 (1:2) 

Branky : Hanzl 2, Hudec, Skoumal - Kolegar, Zvěřina 

Tabulka krajského přeboru :
 1.Blansko  19  16  1     2   80: 20  49
 2.Znojmo B  19  14  2     3   65: 25  44
 3.Boskovice  19  12  1    6    64: 33  37
 4.Bystrc   19  11  2    6    60: 25  35
 5.Hodonín B  19    9  4    6    49: 37  31
 6.Břeclav B  19    9  3    7    44: 34  30
 7.FC Kuřim  19    9  1    9    67: 57  28
 8.Slatina   19    7  5    7    30: 32  26
 9.Mutěnice  19    8  1 10    40: 54  25
10.Svratka  19    7  3    9    40: 34  24
11.ČAFC   19    7  2 10    31: 39  23
12.St.Lískovec  19    7  2 10    34: 52  23
13.M.Krumlov  19    3  1 15    20: 84  10
14.Tasovice  19    0  0 19      9:107     0

Fotbal
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Zbývá sehrát :
 8.5. 12:30 ČAFC-Kuřim
15.5. 12:30 Břeclav-Kuřim
21.5. 14:15 Kuřim-Bystrc
29.5. 15:15 Boskovice-Kuřim
 4.6. 14:15 Kuřim-Blansko
12.6. 12:30 Hodonín-Kuřim
18.6. 14:15 Kuřim-Tasovice

Starší žáci
17.kolo (30.4.2011) 

FC Soběšice - FC Kuřim 10:1 
Branky : Novotný 4, Šimoník 3, Kováč, Procházka, Šelbický - Ši-

mek 

16.kolo (23.4.2011) 
ČAFC Brno Židenice - FC Kuřim 4:0 

Branky : Řezník 2, Zikl Tomáš, Šimeček 

15.kolo (16.4.2011) 
FC Kuřim - SK Slatina 0:3 

Branky : Žák 2, Žáček 

14.kolo (9.4.2011) 
FC Svratka Brno B - FC Kuřim 10:0 

Branky : Strakoš 3, Langer 2, Urbánek 2, Hodaň, Mlejnek, Měchu-
ra Lukáš 

13.kolo (3.4.2011) 
FC Kuřim - FC Boskovice B 11:0 

Branky : Šimek 5, Holman 2, Pavlíček 2, Musil, Pacek 

Tabulka I.třídy :
 1.Slovan Brno  16  12  3    1   79:13   39
 2.Tišnov   16  12  1    3   68:22   37
 3.Bučovice  16  11  3    2   54:18   36
 4.Svratka B  16    9  2    5   56:20   29
 5.Slatina   16    9  2    5   32:17   29
 6.Rousínov  16    9  2    5   36:27   29
 7.ČAFC   16    7  1    8   39:34   22
 8.FC Kuřim  16    6  1   9   32:43   19
 9.Soběšice  16    3  3 10   22:72   12
10.Letovice  16    3  1 12   18:75   10
11.Boskovice B  16    2  3 11   24:79     9
12.Čebín   16    1  2 13   15:55     5

Zbývá sehrát
 8.5. 09:00 Kuřim-Rousínov
14.5. 09:00 Slovan-Kuřim
22.5. 09:00 Kuřim-Letovice
28.5. 14:30 Tišnov-Kuřim
 5.6. 09:00 Kuřim-Bučovice
11.6. 09:00 Čebín-Kuřim

Starší žáci
17.kolo (30.4.2011) 

FC Soběšice - FC Kuřim 1:4 
Branky : Zezula - Vaňous 2, Holmann, Šimek 

16.kolo (23.4.2011) 
ČAFC Brno Židenice - FC Kuřim 2:2 

Branky : Horký, Ulman - Holman, Strouhal 

15.kolo (16.4.2011) 
FC Kuřim - SK Slatina 4:3 

Branky : Šimek 2, Fiala, Škára - Burian, Cimbálník, Vilímek 

14.kolo (9.4.2011) 
FC Svratka Brno B - FC Kuřim 3:3 

Branky : Adam, Chráscina, Malůšek - Strouhal 2, Vaňous 

13.kolo (3.4.2011) 
FC Kuřim - FC Boskovice B 6:1 

Branky : Pitel 2, Strouhal 2, Paraska, Trtílek - Procházka 

Tabulka I.třídy:
 1.FC Kuřim  16  14  2    0   90: 22  44
 2.Slovan Brno  16  13  0    3   97: 33  39
 3.Tišnov   16  11  0    5 100: 38  33
 4.ČAFC   16  10  2    4   56: 27  32
 5.Svratka   16  10  1    5   61: 26  31
 6.Rousínov  16  10  1    5   74: 48  31
 7.Boskovice B  16    9  0    7   55: 53  27
 8.Slatina   16    5  0 11   35: 62  15
 9.Letovice  16    4  1 11   44: 58  13
10.Čebín   16    3  1 12   17:123  10
11.Soběšice  16    1  2 13   15: 56    5
12.Bučovice  16    1  0 15   13:111    3

Zbývá sehrát:
 8.5. 10:45 Kuřim-Rousínov
14.5. 10:45 Slovan-Kuřim
22.5. 10:45 Kuřim-Letovice
28.5. 16:15 Tišnov-Kuřim
 5.6. 10:45 Kuřim-Bučovice
11.6. 10:45 Čebín-Kuřim

Starší přípravka A 
15.kolo (29.4.2011) 

Zbýšov - FC Kuřim A 3:1 (1:1) 
Branky : Břoušek Adam, Šrámek Adam, Suvdaa Martin - Fila

14.kolo (22.4.2011) 
FC Kuřim A - Vev.Bítýška 12:1 (7:0) 

Branky : Fila Michal 3, Morkus Jonáš 3, Morkus Matěj 2, Dobiáš 
Adam, Kazda Jan, Trtílek Lukáš, Hégr Dominik - Zavřel Jakub

13.kolo (15.4.2011) 
Rosice - FC Kuřim A 0:1 (0:1) 

Branka : Dančák Jakub

12.kolo (8.4.2011) 
FC Kuřim A - Zbraslav 23:0 (12:0) 

Branky : Dobiáš Adam 5, Kazda Jan 3, Trtílek Lukáš 3, Šťastný Lu-
káš 3, Vacula Jakub 3, Pitel Martin 2, Musil Tomáš, Fila Michal, Hýsek 
Dominik, Sláma Lukáš

Zbývá sehrát:
 6.5. 17:00 Kuřim A-Kuřim B
11.5. 17:30 Zastávka-Kuřim A
13.5. 17:00 Kuřim A-Říčany
22.5. 09:30 Čebín-FC Kuřim A
27.5. 17:00 Kuřim A-Domašov
 1.6. 18:00 Kuřim A-Tišnov
 5.6. 11:00 D.Loučky-Kuřim A

Starší přípravka B
15.kolo (1.5.2011) 

FC Kuřim B - Říčany 4:1 (2:1) 
Branky : Kulibaba, Hruška Martin, Peřina Ondřej, Bařinka Oskar 

- Bartošek Tomáš

14.kolo (23.4.2011) 
FC Kuřim B - Zbýšov 2:9 (1:5) 

Branky : Hajsler Martin 2 - Šrámek Adam 4, Břoušek Adam 3, Suv-
daa Martin, Čechová Adéla

Sestava Kuřimi : Nešetřil - Vašíček, Bařinka, Přichystalová - Hruš-
ka, Antoňů, Peřina, Fila - Hajsler, Kulibaba 

Utkání s prvním týmem tabulky nám bodový zisk nepřineslo, ani 
výsledek na první pohled nevypadá příliš dobře. Nicméně i přesto je ze 
strany trenérů spokojenost. Kluci podali velmi dobrý výkon. Soupeře se 
nezalekli a od počátku hráli s chutí a maximálním nasazením. V průbě-



40      ZLOBICE ročník 18, číslo 5/květen 2011

hu zápasu jsme si vytvořili několik dobrých příležitostí ke skórování. Při 
troše štěstí mohlo padnout do sítě soupeře více branek. Soupeř byl však 
skutečně těžký a fotbalově vyspělejší. Kluci se ale nemusí za nic stydět. 
Pokud jim zápal do hry vydrží i do dalších utkání, dá se čekat další zkvalit-
nění hry a dosažení dalších dobrých výsledků. 

13.kolo (17.4.2011) 
Veverská Bítýška - FC Kuřim B 3:4 (1:2) 

Branky : Zavřel Jakub 2, Steinhauser Filip - Zabadal Kryštof, Hruš-
ka Martin, Al - Dury Sami, Peřina Ondřej

Sestava Kuřimi : Nešetřil – Vašíček, Zabadal, Přichystalová, Bábor 
- Al-Dury, Antoňů, Peřina, Hruška - Hajsler, Kulibaba 

První mistrovské utkání na hřišti soupeře přineslo plný bodový 
zisk. Po celou dobu utkání jsme byli lepším týmem a proto tak trošku 
mrzí tři vstřelené branky v naší síti. Kluci se snažili a bylo vidět, že mají 
chuť po gólech. Co ale našemu týmu stále chybí, je větší spolupráce mezi 
hráči a udržení pozornosti na hřišti. Čím dřív toto kluci pochopí, tím to 
bude lepší a budou lepší také výsledky. 

12.kolo (9.4.2011) 
FC Kuřim B -Rosice 5:2 (3:2) 

Branky : Zabadal Kryštof, Vašíček Šimon, Hajsler Martin, Antoňů 
Michal, vlastní - Kratochvíl Dominik 2 

Sestava Kuřimi : Nešetřil – Vašíček, Zabadal, Přichystalová, Al-
Dury – Bařinka, Antoňů, Peřina - Hajsler, Kulibaba 

První mistrovské utkání na domácím hřišti se vydařilo. Kluci se na 
utkání těšili a bylo to znát i na hřišti. V první polovině utkání byla hra 
vcelku vyrovnaná. Postupně jsme však získávali iniciativu. Byly k vidění 
některé solidní fotbalové momenty, převažovala spíše bojovnost a touha 
po vítězství. Ve druhém poločase jsme již byli lepším týmem a měli jsme 
několik šancí ke vstřelení gólu. Naše obrana však musela být stále ve stře-
hu. Kluci měli po utkání velkou radost z výsledku, což je do budoucna 
povzbudivé. 

Tabulka OP:
 1.Zbýšov   15  15  0    0   171: 5  45
 2.FC Kuřim A  15  13  0   2   137: 8  39
 3.Tišnov   14  11  0   3     76: 20  33
 4.Rosice   15  10  1   4     57: 42  31
 5.Zastávka  14    9  0   5     50: 27  27
 6.FC Kuřim B  15    7  0   8     51: 73  21
 7.Říčany   15    6  0   9     29: 99  18
 8.Čebín   14    5  1   8     28: 56  16
 9.Dol.Loučky  15    4  1 10     36: 65  13
10.Domašov  15    2  1 12     20: 96    7
11.Vev.Bítýška  15    2  0 13     23:104    6
12.Zbraslav  14    2  0 12     26:109    6

Zbývá sehrát :
 6.5. 17:00 Kuřim A-Kuřim B
11.5. 17:30 Zbraslav-Kuřim B
14.5. 11:00 Kuřim B-Domašov
21.5. 10:00 Domašov-Kuřim B
29.5. 09:30 Kuřim B-D.Loučky
 1.6. 16:30 Kuřim B-Zastávka
 5.6. 09:00 Tišnov-Kuřim B

Mladší přípravka A
11.kolo (1.5.2011) 

FC Kuřim A - Zbýšov 25:0 (10:0) 
Branky : Hégr Dominik 6, Sláma Lukáš 5, Vacula Jakub 5, Katolic-

ký Aleš 3, Laštůvka Jakub 2, Pělucha Jakub 2, Peňáz, Pleskač Matěj
Sestava Kuřimi : Winkler - Fila, Peňáz, Laštůvka, Kříž, Katolický - 

Pleskač, Sláma, Vacula, Miška - Hégr D., Pělucha 
Domácí zápas se Zbýšovem znamenal ukončení základní části 

soutěže. A byl to zápas vcelku povedený. Po celou dobu jsme útočili a 
předváděli hezké kombinace a kvalitní střelbu. Konečně jsme byli i pro-
duktivní o čemž svědčí výsledné skóre. Podobná utkání však nepřináší 
klukům kromě radosti ze vstřelených branek vůbec nic, takže se již těšíme 
na finálovou část soutěže, kdy budeme muset vynaložit mnohem více úsi-
lí k dosažení dobrého výsledku. A hned za týden přivítáme suverénní FC 

„Hložek“ Ivančice, takže uvidíme jak na tom skutečně jsme. 

14.kolo (24.4.2011) 
Střelice - FC Kuřim A 0:12 (0:5) 

Branky : Sláma Lukáš 2, Pleskač Matěj 2, Laštůvka Jakub 2, Vacula 
Jakub 2, Peňáz Jan, Hégr Dominik, Miška David, Fila Lukáš

Sestava Kuřimi : Winkler, Vacula (2.pol.) - Miška, Kříž, Peňáz, Laš-
tůvka, Katolický - Pleskač, Sláma, Vacula, Fila, Winkler (2.pol.) - Hégr 
D., Pělucha 

Motivací pro toto utkání byl úkol pro každého hráče, aby se poku-
sil o vstřelení branky. Sedmi klukům se to podařilo, takže pět zbylých čeká 
„spravedlivý trest“. V podobných zápasech je těžké, aby kluci bojovali a 
makali na 100%, takže proto trenéři vymýšlí podobné „speciální“ úkoly. 
Průběh zápasu nemá cenu nějak zvlášť komentovat, protože šlo jen o do-
bývání soupeřovi brány a větší či menší úspěšnost v zakončení. Obzvlášť 
ve druhém poločasu jsme dokázali zahodit až příliš mnoho vyložených 
šancí, takže konečný tucet vstřelených gólů nebyl skutečným vyjádřením 
dění na hřišti. Přesto kluci zaslouží pochvalu a rodiče dík za podporu! 

13.kolo (16.4.2011) 
FC Kuřim A - AFK Tišnov 9:0 (6:0) 

Branky : Vacula Jakub 4, Laštůvka Jakub 2, Hégr Dominik, Fila Lu-
káš, Sukač Ondřej

Sestava Kuřimi : Winkler - Sukač, Sláma, Miška, Pělucha - Pleskač, 
Laštůvka, Vacula, Fila - Hégr D., Katolický 

Od zápasu s Tišnovem jsme očekávali prověření naší defenzívy a 
to obvzvlášť po tom, kdy se k nemocnému Penízkovi přidal i chybějící 
Adam. Úvodních 5-7 minut bylo z naší strany doslova hrůzostrašných. 
Naprostá absence přesné rozehrávky, rychlého přístupu k soupeři a o ně-
jakém důrazu v soubojích o míč se ani nedalo mluvit. Jen jsme sledova-
li dobře kombinující hosty, kteří naštěstí byli nebezpeční jen po „velké 
vápno“. Když jsme konečně zlepšili rozehrávku a využívali krajní prostory 
hřiště, tak jsme začali být nebezpeční i my. Z narůstajícího tlaku hosté 
začali chybovat a naši kluci tentokrát poměrně rychle a nekompromis-
ně tyto zaváhání trestali. Poločasové skóre 6:0 v náš prospěch však příliš 
neodpovídalo předvedené hře. V druhé části nastalo mírné zlepšení, ale 
branky jsme přidali převážně po individuálních akcích, než po hezkých 
kombinacích. Těch již bylo oproti 1.půli více, ale bez gólového efektu. 
Je škoda, že kluci v sobě stále nemají ten zdravý „zabijácký“ reflex, kdy 
soupeře víc šetří, než aby ho „dorazili“. Nás před 2-3 roky nikdo nešetřil 
a „nasypal“ nám, co se do nás vlezlo! Je pravda, že hodně mícháme sesta-
vou, takže chvíli klukům trvá, než se s tímto sžijí. Ale univerzálnost se jim 
bude jistě později hodit. Konečný výsledek však ukázal, kdo se v úvodu 
jara nachází v lepším rozpoložení, takže nezbývá než hráče pochválit a dál 
pracovat na zdokonalování jejich dovedností 

12.kolo (10.4.2011) 
FC Čebín - FC Kuřim A 0:15 (0:10) 

Branky : Pleskač Matěj 3, Laštůvka Jakub 3, Hégr Dominik 2, Fila 
Lukáš 2, Kříž Adam, Sláma Lukáš, Zajíček Jan, Vacula Jakub, Pělucha Ja-
kub

Sestava Kuřimi : Winkler - Miška, Zajíček, Kříž, Laštůvka, Katolic-
ký - Pleskač, Fila, Sláma, Sukač, Vacula - Hégr D., Pělucha 

První jarní soutěžní utkání proběhlo ve znamení naší trvalé pře-
vahy a kluci si mohli vyzkoušet mnoho útočných kombinací. Některé 
byly opravdu pohledné a je jen škoda, že jich více neskončilo brankou 
v síti domácích. Nutno dodat, že soupeř nastoupil i s hráči roč. 03 a 04, 
takže nelze vysoké vítězství příliš přeceňovat. Kladem utkání bylo, že se 
na brankách podíleli až na Davida a Kuby v bráně všichni ostatní hráči 
ze soupisky. Podobná utkání jsou bohužel na hony vzdálená předchozím 
turnajovým bojům ať v halách či venku, takže tempo naší hry a důraz padá 
směrem dolů. Proto se těšíme na další kolo, kdy Tišnov bude zajisté tvrdší 
oříšek. Přesto klukům náleží pochvala za to, jak se v Čebíně prezentovali. 

Zbývá sehrát:
7.5. 09:30 Kuřim A-Ivančice
14.5. 12:30 Kuřim A-Tišnov
22.5. 11:00 Čebín-Kuřim A
27.5. 16:00 Ivančice-Kuřim A
 2.6. 16:30 Kuřim A-Čebín
 5.6. 10:30 Tišnov-Kuřim A

Sport - fotbal
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Mladší přípravka B
11.kolo (30.4.2011) 

FC Kuřim B - FC Čebín 1:3 (0:1) 
Branky: Toldy - Janáček Viktor 3

14.kolo (24.4.2011) 
Rosice - FC Kuřim B 8:0 (6:0) 

Branky: Karásek Václav 4, Polák Oliver 2, Šlechtický Patrik 2

13.kolo (16.4.2011) 
FC Kuřim B - Střelice 1:1 (1:0) 

Branky: vlastní - Holešovský Robert
Sestava Kuřimi : Tomíček - Kokeš, Toldy, Hégr, Havlík, Zabadal, 

Kaiser, Váša, Orjabinec, Al-dury, Vlček, Voženílek 
Kluci vybojovali vcelku vyrovnaný zápas. Po vedení v 1.půli, kdy si 

hosté po našem výborně nakopnutém rohovém kopu srazili míč do vlast-
ní branky, jsme ve 2.poločase zazmatkovali před vlastní bránou a hosté z 
penalty vyrovnali na konečný výsledek 1:1. Naše kluky musíme pochválit 
za bojovnou hru a výborný výsledek... 

12.kolo (10.4.2011) 
AFK Tišnov - FC Kuřim B 5:0 (2:0) 

Branky: Schlögl Tomáš 2, Schulz Matěj, Krupka Jonáš, Vlach Jiří
Sestava Kuřimi: Tomíček, Kokeš, Toldy, Hégr, Havlík, Zabadal, 

Valášek, Kaiser, Váša, Orjabinec, Al - Dury, Vlček 

Tabulka OP:
1.Ivančice   14  14  0    0   168:17  42
2.Kuřim A  14  12  0    2  166:11  36
3.Tišnov   14    9  1     4     54:24  28
4.Čebín   14    5  2     7     30:85  17
5.Rosice   14    4  1     9     30:83  13
6.Střelice   14    4  1     9     23:87  13
7.Kuřim B  14    2  2  10        8:95    8
8.Zbýšov   14    2  1  11      11:88    7

Zbývá sehrát:
 8.5. 10:00 Rosice-Kuřim B
14.5. 14:00 Kuřim B-Střelice
22.5. 15:00 Zbýšov-Kuřim B
29.5. 11:00 Kuřim B-Rosice
 2.6. 18:00 Kuřim B-Zbýšov
 5.6. 09:00 Střelice-Kuřim B

Sport

Atletika

Kuřimská běžecká liga – 
Aprílový běh

V neděli 3. dubna za velmi krásného jarního počasí se konal 
letošní druhý závod Kuřimské běžecké ligy, Aprílový maratón Ku-
řim - Podlesí a zpět.

Na závod zavítalo celkem 55 dospělých a 15 dětí se zúčastnilo li-
dového běhu. Díky pěknému počasí a suchému povrchu tratě se podařilo 
překonat 2 traťové rekordy, jednak v kategorii žen nad 45 let se to povedlo 
Lence Slabákové a v lidovém běhu zvládla traťový rekord zaběhnout Kat-
ka Fialová z Blanska. 

Aprílový závod byl specifický v tom, že ceny do závodu věnoval 
Golf Kaskáda a jednalo se buď o poukázky na wellness nebo na golfový 
drive. V budoucnu se nám možná podaří zajistit i více takovýchto speci-
álních odměn.

Dalším závodem letošního ročníku bude Běh kolem Babího lomu 
na Podlesí, který se bude konat v neděli 15. května v příjemném prostředí 
lesa pod rozhlednou Babí lom.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky (6,3km):
Ženy do 34 let: 1. Renata Šťastná AC Mor. Slávia 30:19, 2. Lucie 

Skybová AK Olymp Brno 31:32, 3. Magda Krejčová Brno 33:41, 4. Alž-

běta Sedláčková AC Mor. Slávia 36:29, 5. Barbora Venulová Kopník Brno 
37:17, 6. Soňa Lysá Brno 41:33

Ženy od 35 do 44 let: 1. Lenka Topinková AC Mor. Slávia 30:58, 2. 
Irena Antošová AC Mor. Slávia 31:49, 3. Lucie Novotná Brno 32:54, 4. Marti-
na Šmídová Číča team Brno 36:40, 5. Ivona Jaskulková Kuřim 39:35

Ženy nad 45 let včetně: 1. Lenka Slabáková AK Olymp Brno 
32:43TR, 2. Alena Žákovská Horizont Blansko 34:16, 3. Jarmila Slavíč-
ková Brno 35:01, 4. Ivana Volavá Barnex sport Brno 35:23, 5. Hana Kašo-
vá Barnex sport Brno 38:45

Muži do 39 let: 1. Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 24:14, 2. On-
dřej Novotný KOB Moira Brno 24:23, 3. Michal Glier AC Mor. Slávia 
25:19, 4. Tomáš Večeřa HAPE Sport Brno 26:17, 5. Michal Nováček Uni 
Brno 26:25, 6. Jan Macura Horizont Blansko 26:56…14. Aleš Sikora TJ 
Slovan Podlesí 29:55, …

Muži od 40 do 49 let: 1. Ivo Peřina Kuřim 27:08, 2. Martin Sky-
ba Dino sport Ivančice 28:25, 3. Jaroslav Kropáček Brno 30:15, 4. Vilém 
Strakoš Kuřim 30:50, 5. Petr Novotný Kuřim 31:12, 6. Roman Kresta Ze-
tor Brno 31:46, …11. Martin Jaskulka Kuřim 34:35

Muži od 50 do 59 let: 1. Luboš Prudek Kuřim 27:56, 2. Jaroslav 
Kaše Barnex sport Brno 28:47, 3. Josef Kunc LRS Vyškov 30:27, 4. Vladi-
mír Volavý AC Mor. Slávia 33:24, 5. Stanislav Holeček Hary Kršna 34:47

Muži od 60 do 69 let: 1. Aleš Stráník Blansko 31:22, 2. Vladimír 
Cetkovský ARC Brno 32:46, 3. Jiří Bubeník LRS Vyškov 35:52

Muži nad 70 let včetně: 1. Josef Holý AC Mor. Slávia 38:31, 2. 
Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 40:15

Výsledky lidového běhu (2,9km):
Dívky 2000 a mladší: 1. Martina Kuncová LRS Vyškov 2001 

19:29, 2. Martina Konečná AK Kuřim 2002 23:57, 3. Zuzana Vintrová 
Kuřim 2005 24:15, 4. Michaela Vintrová AK Kuřim 2002 24:21, 5. Pavlí-
na Venulová Kopník Brno 2005 26:59

 Dívky 1998-1999: 1. Petra Pikulová AK Kuřim 1999 16:47, 2. 
Monika Kuncová LRS Vyškov 1999 20:03

 Dívky 1997 a starší: 1. Kateřina Fialová AK Blansko Dvorská 
1997 15:06TR, 2. Denisa Krestová Zetor Brno 1994 20:57

 Chlapci 2000 a mladší: 1. Martin Votýpka AK Kuřim 2000 
15:32, 2. Jiří Venula Kopník Brno 2003 29:42, 3. Matěj Venula Kopník 
Brno 2007 33:36

 Chlapci 1998 – 1999: 1. Michal Zamazal AK Blansko Dvorská 
1999 14:39, 2. Tomáš Votýpka AK Kuřim 1998 15:23

 Chlapci 1997 a starší: 1. Michal Pešek AK Kuřim 1996 13:34
AS

Kuřimská laťka 2011
Atletický kroužek při DDM Kuřim letos opět připravil pro děti zá-

vody ve skoku do výšky. Závody se konaly v pondělí 28. 3. na ZŠ Tyršova 
v Kuřimi.

Závodů se zúčastnilo celkem 33 dětí a všichni podali skvělé vý-
kony. Většina se snažila laťku překonat klasicky „flopem“, ti další to pak 
zkoušeli nůžkama a ti nejmenší jakýmkoliv způsobem.
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Úspěch v Brněnském běžeckém poháru
Brněnský běžecký pohár je seriál deseti běžeckých závodů, které se 

konají vždy v zimním období v Brně a okolí. Pravidelně se těchto závodů 
zúčastňuje okolo 500 běžců ve všech kategoriích včetně nejmenších dětí. 
Jeden ze závodů seriálu se koná i v Kuřimi a zajišťovat ho pomáhá spor-
tovní oddíl TJ Slovan Kuřim-Podlesí. Mohli jste si všimnout, že v druhém 
lednovém víkendu se běhalo v blízkosti ZŠ Tyršova, kde se tento běh, s 
názvem Kuřimský kros, konal.

Protože se jedná o pohár, jsou běžci hodnoceni v rámci celého se-
riálu běhů. Po posledním závodě na začátku dubna proběhlo vyhlášení 
těch nejlepších. V konkurenci starších žáků z Brna a okolí dosáhl skvělého 
úspěchu Michal Pešek z atletického kroužku v Kuřimi, když skončil cel-
kově na velmi pěkném třetím místě. Blízko k podobnému úspěchu byla 
i Petra Pikulová ze stejného oddílu v kategorii mladších žákyň, ale pro 
nemoc se nemohla zúčastnit všech závodů, takže ji umístění „na bedně“ 
uteklo.

AS

Předpřípravka (ročník 2004 a ml.)
Dívky: 1.-2. Eliška Konečná 2005 62cm, 1.-2. Zuzana Vintrová 

2005 62cm
Chlapci: 1. Šimon Řehka 2004 85cm, 2. Matěj Tajovský 2004 

79cm, 3. Matěj Kleibl 2005 67cm, 4. Václav Dvořáček 2004 62cm, 5. Ši-
mon Tajovský 2007 50cm

Mladší přípravka (ročník 2002/2003)
Dívky: 1. Eva Fojtíková 2002 96cm, 2. Karolína Kleiblová 2002 

90cm, 3. Michaela Vintrová 2002 85cm, 4. Martina Konečná 2002 85cm, 
5. Anna Ryšavá 2002 85cm, 6. Anežka Machotová 2003 75cm

Chlapci: 1. David Fojtík 2003 85cm, 2. Jonáš Konečný 2003 
80cm, 3. Jáchym Badin 2002 75cm, 4. Štěpán Hála 2003 75cm, 5. Jan 
Martínek 2003 62cm

Starší přípravka (ročník 2000/2001)
Dívky: 1. Jana Fojtíková 2000 95cm, 2. Barbora Valášková 2000 

90cm, 3. Zdeňka Parasková 2000 85cm 
Chlapci: 1. Jakub Stibal 2001 100cm, 2. David Fürješ 2001 95cm

Mladší žactvo (ročník 1998/1999)
Dívky: 1. Petra Pikulová 1999 110cm, 2. Tereza Bělušová 1999 

110cm, 3. Štěpánka Badinová 1999 105cm, 4. Kateřina Buchtová 1998 
85cm

Chlapci: 1. Filip Moravec 1998 130cm, 2. Tomáš Votýpka 1998 
115cm

Starší žactvo (ročník 1995/1997)
Dívky: 1. Pavlína Mihulová 1997 105cm
Chlapci: 1. Vít Sikora 1995 160cm, 2. Michal Pešek 1996 145cm, 

3. Jan Badin 1997 115cm
AS

Sobota 7. května 16:30, fotbalový stadion 
Fotbal muži Kuřim - IE Znojmo

Krajský přebor. Další domácí utkání tohoto víkendu:
Pátek 6. května 17:00 Kuřim A - Kuřim B (derby starších přípravek)
Sobota 7. května 9:30 Kuřim A - Čebín Ivančice přípravka mladší
Neděle 8. května 9:00 a 10:45 18 Kuřim - Rousínov žáci starší a mladší

Neděle 8. května 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga II. dvojkolo

Kuřimská liga futsalu. V sobotu 7. května 9:00 – 17:15 první dvojkolo 
II. ligy.

Neděle 8. května 2011 15:00, stadion Kuřim, nafukovací hala
Házená 2. liga mužů SK Kuřim A – HK Ivančice 

Poslední mistrovského utkání 2. ligy jarní sezony s houževnatým soupe-
řem, který bojuje o přední umístění v soutěži. 
Předzápasy: 10:00, 11:30 divize žáci SK Kuřim - HK KP Brno, 13:00 di-
vize muži SK Kuřim C - Sokol Hostěrádky, 17:00 jihomoravská liga mužů 
SK Kuřim B – TJ Velké Meziříčí

Pátek 13. května 17:00, fotbalový stadion
Fotbal Kuřim A - Říčany přípravka starší 

Další domácí utkání víkendu: Sobota 14. května 11:00 Kuřim B – Čebín 
přípravka starší, 12:30 Kuřim A – Tišnov přípravka mladší a 14:00 Kuřim 
B – Střelice přípravka mladší

Sobota 14. května 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga III. dvojkolo

Kuřimská liga futsalu. V neděli 15. května 9:00 – 17:15 II. dvojkolo II. ligy.

Neděle 15. května 10:00, hřiště u KD Podlesí
Atletika - IX. Běh kolem Babího lomu
Kuřimská běžecká liga. Hlavní závod 8,7 km, Lidový běh 2,6 km.

Sobota 21. května od 9:00, od nádraží ČD
Turistický pochod

Po trase zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška
Pořádá Mikroregion Kuřimka. Start od nádraží v Kuřimi průběžně mezi 
9 a 11 hodinou. V každé z průchozích obcí (Moravské Knínice, Chudič-
ce, Veverská Bítýška) připraven program. Ve Veverské Bítýšce koncert na 
ostrůvku (Aritmic Band a country kapela) a výstava ke 100 letům místní 
základní školy.

Sobota 21. května 16:30, fotbalový stadion 
Fotbal muži Kuřim – Zbýšov

Krajský přebor. Další domácí utkání tohoto víkendu: 
Sobota 21. května 12:00 a 14:15 Kuřim – Bystrc dorost starší a mladší.
Neděle 22. května 9:00 a 10:45 20 Kuřim – Letovice žáci starší a mladší

Neděle 22. května 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga IV. dvojkolo

Kuřimská liga futsalu. V sobotu 21. května 9:00 – 17:15 III. dvojkolo II. ligy.

Pátek 27. května 17:00, fotbalový stadion
Fotbal Kuřim A - Domašov-Říčky 17:00 přípravka starší

Další domácí utkání víkendu: Neděle 29. května 9:30 Kuřim B - Dolní 
Loučky přípravka starší a 11:00 Kuřim B - Rosice přípravka mladší.

Sobota 28. května 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga V. dvojkolo

Kuřimská liga futsalu. V neděli 29. května 9:00 – 17:15 IV. dvojkolo II. ligy.

Neděle 29. května 2011 17:00, stadion Kuřim
Házená Jihomoravská liga mužů SK Kuřim B – Sokol Brno IV

Předzápas: 15:00 SK Kuřim C – SHC Maloměřice B
SK Kuřim  oddíl házené, srdečně zve všechny své příznivce k návštěvě  
mistrovských  utkání  s tradičními  soupeři. 
Přijďte  podpořit naše družstva!

Sportovní pozvánky
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Házená
3. 4. 2011 – 15:00

Muži A: SK Kuřim - HC Zlín 32:29 (18:14)
 Velkou výzvou byl pro oslabený tým Kuřimi první dubnový zápas, 

na který přijel do rozpálené nafukovačky celek Zlína. Ten momentálně 
okupuje první příčku tabulky a je jedním z aspirantů na případný postup 
do 1.ligy.

Zlínští, kteří byli zřejmě „zaskočeni kuřimským peklem“ (ať už v 
podobě teploty v hale, tak kotlem diváků), vůbec nehráli tak, jak se od 
týmu z čela tabulky očekávalo. Nepřesnou střelbou ze spojek a vytaženou 
obranou bez důrazu dovolili našim hráčům sázet jednu branku za druhou. 
Hlavně z proskoků spojek a pivotů. Rozdíl výsledku se v průběhu prvního 
poločasu vyšplhal až na sedm branek! Hosté však nesklopili hlavy a do 
konce poločasu zvládli stlačit náskok Kuřimi na 18:14.

Druhá půle zápasu už byla o dost vyrovnanější, hlavně z důvodu 
vyloučení Petra Mylbachra v první půli, a vytažení osobní obrany Zlína 
na střelce Jakuba Kudlu. Ani to však hostům nepomohlo a kuřimští si tak 
stále udržovali dostatečný náskok. Poslední tečku za neúspěchem Zlína 
udělal jejich vlastní kapitán, který ve vypjatém závěru neproměnil sed-
mimetrový hod. Na druhé straně naopak zpečetil výsledek Michal Dlapa 
vstřelením vítězné branky v poslední vteřině.

Pochvalu si po odvedeném výkonu zaslouží celé družstvo, které 
předvedlo bojovnost a týmového ducha po celou dobu utkání. Zejména 
však brankář Michal Paraska, který svými přesvědčivými zákroky likvido-
val střelce soupeře a jeho podíl na výhře je obrovský. 

Kuřim si tak díky výhře upevnila pátou příčku v tabulce a věřila, že 
prodlouží šňůru vítězství i příští víkend proti předposlední Telnici.

Sestava a branky:
Brankáři: Obůrka Adam, Paraska Michal
Audy Jan 9/3, Kudla Jakub 6, Mylbachr Petr 6, Kvasnica Pavel 4, 

Dlapa Michal 1, Fikeis Jakub 1, Kopřiva Vojtěch 1, Kusala Luboš 1, Sára 
Robert 1, Veselý Petr 1, Šubík Roman 1, Švehla Michal

-JK-

3. 4. 2011 – 17:00
Muži B: SK Kuřim - Sokol Újezd u Brna 32:24 (15:11)

Ve druhém utkání jarní části soutěže přivítala kuřimská rezerva 
v přetopené domácí bublině soupeře z čela tabulky Sokol Újezd u Brna. 
Hned od začátku zápasu bylo jasné, že domácí tentokrát nepřipustí po-
dobný výpadek jako v minulém kole v Dolní Cerekvi.

Obrana šlapala na jedničku a jako výborný tah se ukázala osobní 
obrana nejlepšího střelce soutěže Šilhavého, kterému hru doslova otrávil 
svým bravurním výkonem Michal Dlapa.

Domácí se blýskli skvělým vstupem do zápasu, kdy si rychle vybu-
dovali šestibrankový náskok velmi pestrou hrou v útoku. Když se ke skvě-
lému kolektivnímu pojetí hry přidali výborným výkonem oba brankáři, 
nebylo o vítězi utkání pochyb. Do poločasu se sice hostům podařilo snížit 
na 15:11, ale to bylo také všechno, co jim domácí tým povolil.

Vstup do druhého poločasu měli kuřimští opět excelentní a šňůrou 
několika rychlých branek velmi brzy odskočili na desetigólový rozdíl. Pak 
už se utkání víceméně dohrávalo a skóre se zastavilo na konečných 32:24 
pro Kuřim.

Příjemným zjištěním bylo, že se o branky a tvrdou obranu podělil 
rovnoměrně celý tým, který z pozice středové spojky v klidu dirigoval J. 
Mikel. Po závěrečném hvizdu pak vítěznou píseň tikitambu hráči věnovali 
oslavencům Jirkovi Mylbachrovi a Jirkovi Mikelovi a skvěle si užili zbytek 
narozeninové neděle.

Sestava a branky:
Brankáři: Obůrka Adam, Šlégr Jan
Kusala Luboš 8, Marek Tomáš 5, Tauš Michal 5, Fikeis Jakub 3, 

Sára Robert 3, Sýs Zdeněk 3, Hálek Roman 2, Rašovský Jiří 2, Vítek Ra-
dim 1, Ciencala Marek, Dlapa Michal, Mikel Jiří

-ZS-

9. 4. 2011 – 18:00
Muži B: TJ Slavoj Třešť - SK Kuřim 20:17 (10:12)

Tak trochu jako Jánošík si v posledních dvou kolech připadají ku-
řimští házenkáři v Jihomoravské lize.

Zatímco v minulém kole zcela překvapivě deklasovali černého 
koně soutěže Újezd u Brna a sebrali mu dva důležité body, ihned v násle-

dujícím utkání je odevzdali bodově chudému týmu z Třeště. Nutno do-
dat, že stejně jako Jánošík si na hák vyskočil sám, stejně tak se i kuřimský 
celek porazil zcela sám.

Úvod utkání ještě vypadal dobře a hosté odskočili na čtyřbrankový 
rozdíl, který však vinou zbrklosti v protiútocích rychle ztratili a do kabin 
se šlo za stavu 12:10 pro kuřimské.

Do druhé půle se změnil systém obrany z jedna pět na zataženou 
obranu. Soupeř se s tím vyrovnal po svém a spoléhal na svého střelce Hav-
la. Byť bylo hostům zřejmé, že jde o jediného hrozícího hráče, přesto ho 
nechali střílet a nebránili ho osobně.

Odměnou za to jim bylo devět branek v jejich síti. Doslova harakiri 
však spáchali kuřimští v útoku, kdy v prvních 15 minutách nedali ani gól 
a za celý poločas pouze pět.

Těžko říct, zda to bylo tím, že celý tým neměl svůj den nebo snad 
překotnou rotací hráčů na postech pro ně zcela neznámých.

V každém případě tato prohra hodně bolí, neboť soupeř zvrátil 
utkání definitivně ve svůj prospěch až v posledních třech minutách zápa-
su a vyhrál rozdílem tří branek 20:17.

Za dobrý výkon lze tentokrát pochválit pouze oba brankáře, ze-
jména A. Obůrku.

Sestava a branky:
Brankáři: Obůrka Adam, Šlégr Jan
Kusala Luboš 5/1, Marek Tomáš 3, Sára Robert 3, Hálek Roman 

2, Veselý Petr 2, Fikeis Jakub 1, Tauš Michal 1, Dlapa Michal, Kopřiva 
Vojtěch, Navrátil Josef, Rašovský Jiří, Sýs Zdeněk

-ZS- 
9. 4. 2011

Starší žáci: Nové Veselí - SK Kuřim 41:14 (20:5)
Do tradiční bašty házené na Vysočině jeli naši hráči sbírat zku-

šenost, čemuž odpovídá i výsledek. Přes bojovnost nemohli kuřimští 
technicky a zejména fyzicky soupeři konkurovat. Toto umocnil i fakt, že 
tři naši žáci patří věkově ještě do kategorie mladších žáků, tudíž zde byl 
rozdíl oproti soupeři i tři roky, což u silového sportu, jako je házená, je 
velký handicap, nicméně na druhé straně je to pro kluky velká zkušenost 
a vklad do budoucnosti.

Sestava a branky: Pavlok Jan, Kania Filip 3/2, Mikel Jiří 0/0, 
Šťastný Tomáš 6/1, Procházka Ondřej 1/1, Šudák Patrik 0/0, Marek Jan 
3/0, Kapoun Adam 0/0, Boček Tadeáš 1/0

Za tým Starších žáků
Hanák Rostislav

10. 4. 2011 – 17:30
Muži A: Sokol Telnice - SK Kuřim 36:29 (19:15)

Na utkání s celkem Telnice, zajížděl náš A-tým oslaben ještě více, 
než minulý týden proti Zlínu. Ke zraněnému Pišťákovi s Kopřivou se na-
víc přidal ještě Mylbachr a na hřiště nastupovalo „torzo“ základní sestavy. 
Navíc, po zjištění, které duo vlastně utkání arbitruje nám úsměv z tváří 
zmizel úplně. Nepamatujeme si totiž za posledních několik sezón utkání, 
ve kterém by k výrokům rozhodčích Matuška-Grimm nebylo směřováno 
žádného komentáře, ať už z obou střídaček, nebo z hlediště.

Nejenom díky těmto faktům, ale i díky vlastnímu výkonu, to bylo 
právě naše družstvo, kdo od začátku tahal za kratší konec. Zatímco domá-
cí, hnání vidinou urvat body a pomoci si tak ze sestupového pásma, sázeli 
za naši vytaženou defenzivu jednu branku za druhou. Ani v útoku to z 
naší strany nebyla žádná sláva, nestandardně složená sestava se na hřišti 
spíše trápila a nedokázala sehrát slušnější kombinaci.

Ani poločasový oddech nedokázal výrazně ovlivnit průběh utká-
ní, zato duo rozhodčích výrazně přispělo k jeho „atraktivitě“. I přes ob-
rovskou podporu kuřimského kotle, který značně přehlušoval fanoušky 
domácích, ať už za pomoci nástrojů, nebo hlasivek směrem k arbitrům, 
se našim hráčům nepodařilo zvrátit stav výsledku a odváží si tak z Telnice 
prohru 36:29.

Sestava a branky:
Brankáři: Obůrka Adam, Paraska Michal
Kudla Jakub 9, Audy Jan 5/2, Sára Robert 4, Veselý Petr 3, Kopřiva 

Vojtěch 2, Kusala Luboš 2, Kvasnice Pavel 2, Fikeis Jakub 1, Šubík Roman 
1, Dlapa Michal

-JK- 
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Šachy

Sezóna skončila
V této sezóně jsme mistrovské soutěže obsadili rekordním počtem 

sedmi družstev. A-družstvo hrálo krajský přebor 1. třídy a tajně doufalo, 
že bude hrát o postup. Nakonec z toho byl jen boj o záchranu, který se 
později vlastně ani nekonal, protože sestupoval jen poslední Bzenec.
1. ŠK Lokomotiva Brno D  8  1   2  25  50.5   35 
2. ŠK Garde Lipovec   7  3   1 24  52.5   33 
3. TJ Podlužan Prušánky  7  2   2 23  53.5   36 
4. ŠK Lokomotiva Brno B  5  4   2 19  47.5   29 
5. TJ Znojmo   6  1   4 19  46.0   28 
6. ŠK 64 Brno   4  4   3 16  48.5   23 
7. ŠK Bystrc Oilers   4  3   4 15  43.0   23 
8. ŠK KME-DDM Kuřim  4  2   5 14  45.5  26 
9. ŠK Duras BVK Brno C  3  2   6 11  42.0   19 
10. Orel Ořechov   3  2   6 11  38.5   22 
11. ŠK Lokomotiva Brno C  2  1   8   7  34.0   15 
12. TJ Sokol Bzenec   0  1 10   1  25.5   12

B-družstvo, které jistilo záchranu áčka, krajský přebor druhé třídy 
suverénně vyhrálo, když z jedenácti zápasů deset vyhrálo a pouze s Vyš-
kovem A  remízovalo. 
1 ŠK KME-DDM Kuřim „B“  11 10 1  0  31   59,5   45
2 ŠK Sokol Tišnov   11   9  0   2  27   57,0   44
3 Sokol Rudice   11   8  1   2  25   54,0   41
4 MKS Vyškov „A“   11   6  4   1  22   54,5   45
5 ŠK Garde Lipovec „B“  11   6  1   4  19   46,5   26
6 TJ Sloup   11   5  0   6  15   38,0   25
7 MKS Vyškov „B“   11   3  4   4  13   42,0   24
8 ASK Blansko   11   3  2   6  11   41,5   28
9 ŠK Jevíčko   11   3  0   8    9   35,5   19
10 Makkabi Boskovice  11   2  2   7    8   36,5   20
11 Spartak Adamov „B“  11   2  1   8    7   32,0   11
12 ŠK Garde Lipovec „C“  11   1  0 10   3   31,0   13

C-družstvo v jiné skupině krajského přeboru 2. třídy svůj cíl splni-
lo a s jistotou se v soutěži udrželo i pro příští sezónu.
1 BK Moravská Slavia Brno   11  9  1   1  28  62     48
2 TJ Znojmo B    11  8  1   2  25  50     43
3 ŠK Tetčice    11  8  0   3  24  55½ 43
4 Lokomotiva Brno E   11  7  1   3  22  54½ 41
5 Lokomotiva Brno F   11  6  1   4  19  51     34
6 Sokol Střelice A    11  5  3   3  18  50     37
7 ŠK Duras BVK Brno Královo Pole D  11  5  2   4  17  47     32
8 ŠK KME-DDM Kuřim C   11  5  0   6  15  41     27
9 SPgŠ Znojmo B    11  2  2   7     8  32     22
10 TJ Slovan Ivančice   11  2  1   8     7  28½ 21
11 Sokol Střelice B    11  2  0   9     6  34½ 17
12 TJ ČECHIE Zastávka   11  1  0 10     3  22     13

D-družstvo hrálo ve středu tabulky okresního přeboru a ve stejné 
soutěži jsme měli i družstvo E, složené převážně z mladých hráčů. Toto 
družstvo skončilo ve spodní polovině tabulky. Družstvo F a G hrálo zá-
kladní soutěž v Brně společně s brněnskými celky. Zde mladí hráči získá-
vali zkušenosti se závodním šachem.

Majer J.st.

17. 4. 2011 – 15:00
Muži A: SK Kuřim – Sokol Sokolnice 24:28 (10:17)
Smůla v podobě herní nepřízně, způsobené zčásti marodkou, se 

zřejmě nejvíce drží právě kuřimského A-týmu. Nejinak tomu bylo i před-
poslední domácí kolo, kdy se pomalu rozhoduje o konečném pořadí v 
tabulce. Tentokrát v základní sestavě citelně chyběl pilíř defensivy Pavel 
Kvasnica, který se zranil na palubovce Sokola Telnice. Ze stejného utkání 
si bohužel přivezl zranění i Vojtěch Kopřiva a na zápas proto také nena-
stoupil. Trenér Kubíček proto musel sáhnout až do rezerv kuřimského 
C-týmu.

Domácí nafukovačka tentokrát přivítala tým Sokola Sokolnice, 
který doposud zaostával za našim celkem o dva body. Nevydařený vstup 
do utkání ze strany domácích, kteří neproměnili několik vyložených šancí 
a z hostujícího gólmana, který byl mimochodem nejstarším člověkem na 
hřišti, udělali hvězdu. To umožnilo hladký vstup do utkání soupeři, který 
se bleskově ujal několikabrankového vedení a po celý první poločas si dr-
žel dostatečný náskok.

V druhém poločase stáhli kuřimští vytaženou obranu až na hranici 
brankoviště, což se na nějaký čas zdálo jako správný recept. Náskok sou-
peře se začal tenčit a burácející hala znovu ožila. Na pár okamžiků dokon-
ce svitla naděje v otočení výsledku. Hosté však nehodlali dát svoji kůži 
lacino a nadále se prali o vítězství, což se jim nakonec podařilo a odvážejí 
si tak oba dva body. I přes nepřízeň v posledních dvou kolech si však A-
tým Kuřimi stále udržuje skvělou pátou příčku.

Sestava a branky:
Brankáři: Paraska Michal, Obůrka Adam
Audy Jan 7/4, Veselý Petr 4, Kudla Jakub 3, Mylbachr Petr 3, Dla-

pa Michal 2, Sára Robert 2, Šubík Roman 2, Fikeis Jakub 1, Kopřiva Jan, 
Navrátil Ondřej, Schimmerle Martin

-JK-

17. 4. 2011
Starší žáci: SK Kuřim - Sokol Telnice 23:28 (7:14)
V bojovném utkání naši žáci sehráli vyrovnaný bojovný zápas, kde 

rozhodl fakt, že jsme neubránili druhého nejlepšího střelce celé soutěže v 
dresu soupeře, který sám vstřelil 10 branek. Pozitivní je, že stále trvá nově 
nalezená dobrá střelecká výkonnost Honzy Marka. 

 Sestava a branky: Pavlok Jan, Kania Filip 5/2, Šťastný Tomáš 4/0, 
Marek Jan 5/0, Švejda Jan 2/0, Kapoun Adam 1/0, Baďuřík Kryštof 0/0, 
Mikel Jiří 4/0, Procházka Ondřej 2/0

Za tým starších žáku
Hanák Rostislav 

17. 4. 2011 – 17:00
Muži B: SK Kuřim - SK HC Tišnov 23:26 (8:12)

Domácí celek oslabený hned o tři hráče základní sestavy hrající na 
postech spojky (Mikel, Hálek, Kusala), čekal silný soupeř z Tišnova, který 
na jaře ještě neprohrál. Tišnovští přijeli na zápas v plné síle, navíc posíleni 
brankářem s extraligovými zkušenostmi - Karlem Schwarzerem.

 Zdálo se, že útočné vozbě hostí, vzadu podpořené výborným 
gólmanem, nebudou moci domácí konkurovat. Hosté se také lehce ujali 
vedení a díky skvěle střílejícím spojkám odskočili na rozdíl šesti branek, 
který domácí ještě stačili zkorigovat na poločasový výsledek 8:12.

 I ve druhé půli byl zpočátku soupeř lepší a odskočil na 21:15. Do-
mácí však zápas nevzdali, nadále bojovali, vytáhli obranu na střelce Gru-
bera a  čtyřmi rychlými brankami v řadě začali náskok stahovat.

Oslabená sestava bojovala až do konce a ještě čtyři minuty před 
koncem byl osud zápasu otevřený, když byl soupeř stále na dostřel dvou 
branek. Štěstí se v závěru přiklonilo na stranu hostí, kteří si odvážejí z Ku-
řimi oba body.

Kuřimští však po boji odcházeli ze hřiště se vztyčenou hlavou, když 
za předvedenou bojovnost a statečný výkon tentokrát zaslouží všichni do-
mácí hráči uznání.

Sestava a branky:
Brankáři: Obůrka Adam, Šlégr Jan
Marek Tomáš 4, Sýs Zdeněk 4, Dlapa Michal 3, Rašovský Jiří 3/1, 

Vítek Radim 2, Veselý Petr 2, Čermák Jiří 1, Fikeis Jakub 1, Návrátil Josef 
1/1, Pospíšil Aleš 1, Sára Robert 1, Tauš Michal

-ZS-

Májový turnaj v super rapid šachu.
Šachový klub Kuřim pořádá už s dlouholetou tradicí na DDM Kuřim v 

květnu turnaj. Toho letošního se zúčastnilo 29 hráčů z toho 9 žáků. Oproti minu-
lým ročníkům se letos zvedla kvalita díky účasti FM Jirky Majera a Dalibora Mlén-
ského z Hustopečí, který za Kuřim hostuje v soutěžích družstev. Hrálo se na 7 kol 
tempem 2x12 minut na partii. Celkovým vítězem se stal Dalibor Mlénský před 
Jiřím Majerem starším a Jiřím Majerem mladším. Všichni tři získali stejný počet 
bodů 5,5 a tak o pořadí na bedně rozhodovalo až pomocné hodnocení. V katego-
rii žáků zvítězil Tadeáš Boček před Lukášem Kalabisem a Davidem Němcem. 

1. KM Mlénský Dalibor CZE 2141 ŠK Hustopece 5,5, 2. KM Majer Jiří senior 
CZE 2076 ŠK Kme-Ddm Kuřim 5,5, 3. FM Majer Jiří CZE 2222 ŠK Kme-Ddm Ku-
řim 5,5, 4. Křena Bohuslav CZE 2020 ŠK Kme-Ddm Kuřim 5, 5 Vitula Jan CZE 1881 
ŠK Kme-Ddm Kuřim 4,5, 6 Kudla Vladimír CZE 1968 ŠK Kme-Ddm Kuřim 4,5, 7 
Laštovička František CZE 1853 ŠK Kme-Ddm Kuřim 4, 8 Šmíd Tomáš CZE 1691 ŠK 
Kme-Ddm Kuřim 4, 9 KM Hyrš Martin CZE 1996 ŠK Duras Bvk 4, 10 Boček Tadeáš 
CZE 1755 ŠK Duras Bvk 4, 11 Vašek Michael CZE 1769 ŠK Kme-Ddm Kuřim 4, 12 
Krupica Pavel CZE 1930 ŠK Kme-Ddm Kuřim 4, 13 Kropáč Jiří CZE 1628 ŠK Kme-
Ddm Kuřim 4, 14 Kudláček Jaroslav CZE 1968 ŠK Kme-Ddm Kuřim 4…

JMs
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor kadetek – II. část

V první části jen o jedno místo unikl kuřimským kadetkám po-
stup do boje o první ligu kadetek. Do druhé části tak vstupoval tým jako 
papírově největší favorit. Svoji roli zvládl znamenitě. Z osmnácti zápasů 
prohrál pouze jediný a celkem ztratil jen jedenáct setů. Porážka přišla s 
druhým týmem tabulky Sokolem Husovice. Zápas byl bohužel sehrán na 
kluzišti, které po sobě zanechal v tělocvičně silový trojboj a na kterém si 
ve druhém zápase nahrávačka soupeře zlomila ruku při pádu. Jinak kuři-
mské kadetky ve druhé části soutěže soupeřky jasně přehrávaly zejména 
razancí a přesností podání, dále kvalitním útokem a vyspělou taktikou hry. 
Za velkou pochvalu stojí zejména výkony smečařky Veroniky Štossové a 
nahrávačky Martiny Böhmové. Ovšem naše hra nestála na jednotlivcích, 
tým jako celek ukázal, že v příštím roce může jistě pomýšlet na účast v 
bojích o I. ligu kadetek.  

Ve druhé části soutěže hrály: Martina Böhmová, Kristina Jarůško-
vá, Michaela Svobodová, Veronika Štossová, Kateřina Lípová, Michaela 
Horáková, Klára Netrefová, Tereza Plíšková, Hana Šálená, Tereza Vyorál-
ková, Tereza Polášková.

Pohár 7. tříd – finále
Kuřimský tým, hrající soutěž Pohár 7. tříd, dokráčel až do finále. 

Sice do něj vstoupil z nejhorší pozice, ale o to s větším odhodláním se 
pokusil překvapit. Bohužel v průběhu turnaje přibrzdilo tým několik zra-
nění, a tak i když Kuřimáci sehráli na turnaji několik vyrovnaných zápasů, 
žádné překvapení se nekonalo. Hráčky a hráč bojovali o každý míč a uží-
vali si svoji účast ve finále. V konečném pořadí tak kuřimský tým obsadil 
8. místo jako v dlouhodobé soutěži.

Na turnaji nastoupili: Barbora Fikesová, Klára Mikelová, Tereza 
Lípová, Kateřina Šplíchalová, Milan Hoplíček, Bára Lukešová, Sabina 
Kloudová, Anna Sedláčková.

Minivolejbal – finále
Ve finále letošní soutěže nastoupily tři kuřimské týmy. A-tým v I. 

skupině a B a C tým ve II. skupině. A tým podal na turnaji dobrý výkon. 
Hráčky se snažily útočit a hrát náročný volejbal. Pro celou trojici to byl 
jistě vhodný doplněk k šestkovému volejbalu a i celkem 15. místo v 50-
ti členném poli je dobré. B- tým podal ve finále nadstandardní výkon. 
Všichni bojovali, chtěli hrát a také proto se dostavovaly konečné výsledky. 
V celkovém pořadí  obsadil B-tým velmi slušné 25. místo, tedy přímo ve 
středu tabulky. C-tým začíná prokazovat nasbírané zkušenosti a doved-
nosti a ani ve finále tomu nebylo jinak. S týmy z konce tabulky si hravě 
poradil a obsadil celkové 37. místo z 50 týmů.

Na turnaji v A- týmu nastoupily: Barbora Fikesová, Tereza Lípová, 
Anna Sedláčková, 

Na turnaji v B- týmu nastoupili: Kateřina Šplíchalová, Milan Ho-

plíček, Sabina Hellerová, Tereza Šancová
Na turnaji v B- týmu nastoupily: Simona Kahleová, Sára Henešo-

vá, Alena Vichtová, Zuzana Rubešová
MŠ

Otevření letního koupaliště v areálu Wellness Kuřim 
proběhne (pokud to počasí dovolí) v pátek 3. června. Ohled-

ně doprovodných akcí 
sledujte samostatatné plakáty, 

informace o provozu přineseme ve Zlobici, 
která vychází týž den.
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Stolní tenis

Badminton

Sokolská amatérská 
badmintonová liga SABL 

Z ryzího sportovního nadšení vzešla nová soutěž družstev v bad-
mintonu, které se v startovacím nultém ročníku zúčastnilo celkem 6 druž-
stev. Herní systém byl nastaven dle pravidel Českého badmintonového 
svazu. Soutěž měla velký emocionální náboj, všechna družstva bojovala 
se stoprocentním nasazením až do konce soutěže, vypjaté okamžiky se 
střídaly s humorem, společné zážitky a nová sportovní přátelství budou 
motorem pro pokračování do dalšího ročníku.

Podrobnosti najdete na webových stránkách soutěže: www.sabl.
webnode.cz

Výsledné pořadí: 1. místo TJ Sokol Čebín, 2. místo TJ Sokol Ku-
řim, 3. místo TJ Sokol Moravské Knínice, 4. místo TJ Sokol Lelekovice, 5. 
místo TJ Sokol Česká, 6. místo TJ Sokol Lomnička

Sportu zdar a badmintonu zvlášť!! 
Jana Jakubcová

Čebín versus Moravské Knínice

VII. ročník Velikonočního 
turnaje ve stolním tenisu v 
Kuřimi

TJ Sokol Kuřim uspořádala v sobotu 9. dubna 2011 již VII. ročník 
Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento již tradiční závěrečný 
podnik stolnětenisové sezóny se za zelené stoly postavilo 34 aktérů regis-
trovaných i neregistrovaných hráčů a hráček. Příjemně překvapili neje-
nom účastí, ale i umístěním hráči nejmladší žákovské kategorie. Soutěže 
se hrály jako kombinace skupin a dále vyřazovacího k.o. systému. Čtyřhry 
byly potom hrány bez rozdílu na jednu porážku. Domácí kuřimští hráči a 
hráčky zvítězili ve všech 5 soutěžních kategoriích. Pozornosti publika a 
ostatních hráčů neunikl především výkon teprve jedenáctiletého Davida 
Sedláře, který prohrál až ve finále se svým oddílovým kolegou Jiřím Do-
ležalem. Spolu potom obhájili loňské vítězství ve čtyřhře. Poděkování za 
možnost konání této akce patří rovněž sponzorům, kteří svými věcnými 
nebo finančními dary umožnili její konání: MĚSTO Kuřim, KME Ing. 
Krupica, AUTOPETR Krejčí Petr, CYKLOSPORT Kuřim Veselovský, 
STAVEBNINY Mareš, LESÁK-ZEMAN Váhy a pokladny, ŽALUZIE 
RACEK, ELPRUM Kuřim Trubák, SPIRIT SHOP Vaněrka Roman, 
HODINÁŘSTVÍ Kočka Miroslav, FOLTÝN Jiří, BUŠEK Vladimír.
 

Dvouhra registrovaných hráčů: 1. Doležal Jiří SK Kuřim, 2. Sed-
lář David SK Kuřim, 3. Štourač Milan SK Kuřim a Galla Martin Lažánky, 
5.-8. Daněk Milan Sokol Kuřim, Hrádek Kamil Sokol Kuřim, Foltýn Jiří 
Sokol Kuřim, Tůma Pavel Slatina, 9.-10. Kočka Mirek Sokol Kuřim, Mül-
ler Lukáš Slatina, 11. Kadlec Jiří Sokol Kuřim, 12. Vojanec Libor M.Kníni-
ce, 13.-14. Vávra Ivan Lomnička a Bušek Vladimír Sokol Kuřim… 

Dvouhra neregistrovaných hráčů: 1. Buchta Slávek Kuřim, 2. 
Štefl Vladimír Kuřim, 3. Klimešová Zd. Kuřim a Mudroň Michal Kuřim, 
5.-8. Varta Pavel Rousínov, Kočková A. Kuřim, Sattler Milan Kuřim, Šle-
zinger A. Kuřim, 9. Novák Libor Brno, 10. Toldy Jozef M.Knínice, 11.-12. 
Potůček Marek Kuřim, Ondráček Milan Kuřim, 13. Dvořák Josef Kuřim 

Dvouhra veteránů nad 60 roků: 1. Kadlec Jiří Kuřim, 2. Vávra 
Ivan Lomnička, 3. Linhárek Fr. Slatina.

Dvouhra žen: 1. Klimešová Z. Kuřim, 2. Kočková A. Kuřim, 3. 
Boušková Z. Kuřim

Čtyřhra hráčů a hráček bez rozdílu: 1. Sedlář D. - Doležal J. 
SK Kuřim, 2. Štourač M. - Buchta S. Kuřim, 3. Kadlec J. - Hrádek K. So-
kol Kuřim a Foltýn J. - Daněk M. Sokol Kuřim, 5.-8. Tun K. - Galla M. 
M.Knínice/Lažánky, Tůma P. - Tůma K. Slatina, Vodák J. - Vodák P. Jes-
třebí, 9.-15. Vojanec L. - Racek O. M.Knínice/Sokol Kuřim, Kočková A. - 
Kočka M. Sokol Kuřim, Vávra I. - Sova J. Lomnička, Klimešová Z. - Toldy 
J. Kuřim/M.Knínice, Šlezinger A. - Štefl V. Kuřim, Sattler M. - Mudroň M. 
Kuřim, Potůček M. - Dvořák J. Kuřim.

Libor Vojanec
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Badminton

Příští (červnová) Zlobice vyjde v pátek 3. června 2011. 
Uzávěrka je v pátek 27. května 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 30. 
května.

V. ročník Velikonočního turnaje v badmin-
tonu žactva 

Badiboj 2011
V předvečer Velikonočních svátků v Moravských Knínicích má 

již své pevné místo ve sportovním kalendáři turnaj mládeže v badmin-
tonu s názvem Badiboj. V. ročník této mezi mládeží populární akce byl 
uspořádán 16. dubna 2011. Letošního turnaje se zúčastnilo 17 nadějných 
adeptů hry s opeřeným míčkem, kteří se utkali v kategoriích začátečníků 
a pokročilých včetně čtyřher. Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly 
odměněny pamětními diplomy a drobnými věcnými cenami. Akci pod 
patronací Sokolské župy Pernštejnské zorganizovali jako v uplynulých 
ročnících členové Sokol M.Knínice Jirka Hanák a Ivoš Hledík.

Dvouhra začátečníci: 1. Jiří Přikryl Kuřim, 2. Petr Hanák M. 
Knínice, 3. Eliška Špačková M. Knínice, 4. Patrik Nováček M. Knínice, 5. 
Martin Dančák M. Knínice…

Dvouhra pokročilí: 1. Adam Špaček M. Knínice, 2. Tereza Haná-
ková M. Knínice, 3. Jana Hledíková M. Knínice, 4. Tomáš Ott M. Knínice, 
5. Jitka Hledíková M. Knínice, 6. Radek Dančák M. Knínice

Čtyřhra: 1. Adam Špaček – Radek Dančák, 2. Tereza Hanáková – 
Jitka Hledíková, 3. Jana Hledíková – Tomáš Ott

HleVoj

XII. ročník Velikonočního turnaje 
Miňon Cup v badmintonu 24.4.2011 

Příznivci opeřeného míčku se na Velikonoční neděli tradičně sešli 
v Moravských Knínicích na již XII. ročníku turnaje Miňon Cup. Letoš-
ního podníku se zúčastnilo 24 hráčů a hráček z Brna, Kuřimi, Tišnova, 
Čebína, Lomničky, Jinačovic a domácích M. Knínic. 

 Hráči byli rozděleni do kvalifikačních skupin, ze kterých se po-
stupovalo do semifinálových a následně do finálové skupiny. Celá soutěž 
byla potom dohrávána do celkového pořadí. 

 Ženy pak hrály svou soutěž samostatně v jedné skupině. 
 Motivací pro jednotlivé aktéry byla řada velmi hodnotných věc-

ných cen od více než 20 sponzorů této akce, včetně dresu mistra ČR re-
prezentanta Petra Koukala ze Sokola Veselý Jehnice. 

 Dramatičnost turnaje podtrhuje skutečnost, že o pořadí na stup-
ních vítězů musely rozhodovat při rovnosti bodů až vzájemné zápasy. 
Stejně jako v loňském ročníku první tři příčky v mužské i ženské kategorii 
obsadili přespolní hráčky a hráči. 

Dvouhra mužů: 1. Kohout Tomáš Tišnov, 2. Valíček Rostislav 
Čebín, 3. Veselý Roman Kuřim, 4. Bohdálek Dušan M.Knínice, 5. Ples-
kač Patrik M.Knínice, 6. Sára Pavel Brno, 7. Melichar Broňa Kuřim, 8. 
Kučera Marek M.Knínice, 9. Coufal Martin Kuřim, 10. Pleskač Ladislav 
M.Knínice …

Dvouhra žen: 1. Tesařová Kateřina Lomnička, 2. Borková Hana 
Lomnička, 3. Veselá Helena Kuřim, 4. Krebsová Kateřina Kuřim, 5. Klu-
soňová Jana Lelekovice, 6. Kachlíková Ivana Čebín, 7. Pelikánová Marce-
la M.Knínice, 8. Coufalová Ivana Kuřim

HleVoj
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Silový trojboj

Šipky

19. otevřené MČR v silovém trojboji juniorů 
a dorostu 

Kuřim 26. 3. 2011
V sobotu 26. 3. 2011 se v Kuřimi odehrál 19. ročník otevře-

ného Mistrovství ČR v silovém trojboji juniorů a dorostenců.Tato 
soutěž byla přidělena oddílu ST SK Kuřim,který ji ve spolupráci s 
MěÚ Kuřim uspořádal.

    Tato soutěž byla netradiční tm, že se poprvé MČR juniorů a 
dorostenců otevřelo i pro závodníky ze zahraničí. Byl to velmi dobrý tah 
ze strany ČSST, protože se tím mistrovství velmi zatraktivnilo a zvýšil se 
počet soutěžících, kteří si mohli změřit své síly se závodníky z jiných zemí. 
Junioři a dorostenci z ČR se zase mohou zúčastnit otevřeného mistrov-
ství Slovenska v Časté. Tato soutěž byla zároveň nominačním závodem na 
ME, které se bude konat 7. - 11. 6. 2011 ve Velké Británii. 

    Příjemné prostředí ZŠ Tyršova v Kuřimi přivítalo celkem 56 
soutěžících, z nichž jich 14 přijelo ze Slovenska a jeden z Kazachstánu. 
Soutěž začala prezentací závodníků, na které se představily 2 dorostenky 
a 19 dorostenců v 10 váhových kategoriích, 4 juniorky a 36 juniorů také 
v 10 váhových kategoriích. Po rozdělení všech závodníků do 6 skupin 
bylo mistrovství zahájeno starostou Kuřimi panem Sukalovským a naší a 
slovenskou hymnou. Delegátem a hlasatelem soutěže byl Ivan Karpíšek, 
hlavním rozhodčím byl Zdeněk Zvonič a postraními sudími byli Tomáš 
Šárik a Pavel Maixner.

Mezi dívkami dosáhla největších úspěchů skvělá Martina Koutňá-
ková reprezentující Sokol Pohořelice. Tato juniorka soutěžící v kategorii 
do 72 kg získala 401,29 bodů Wilkse za výkon 410 kg v trojboji. Kromě 
toho je i čerstvou držitelkou 4 rekordů. Na druhé příčce skončila doros-
tenka Markéta Kovrzková z SK Power Fitness Mladá Boleslav s 372,5 kg v 
trojboji a 378,579 body Wilkse. V tomto bodování zůstala s 378,577 body 
těsně na třetím místě slovenská závodnice Iveta Jurčková.

KST Jihlava přivezla do Kuřimi trojici nejúspěšnějších dorosten-
ců. Kraloval mezi nimi Filip Sobotka (kat. do 93 kg), který si na své konto 
připsal 3 rekordy, 426,41 bodů Wilkse a 676,0 kg v trojboji. Jeho oddílový 
kolega Tadeáš Kronovetr (kat. do 83 kg) skončil s 403,18 body a 582,5 kg 
v trojboji na stříbrné příčce a o bronz se postaral Patrik Přibyl (kat. do 93 
kg) s 389,49 body a 612,5 kg v trojboji. 

Nejlepším soutěžícím mezi juniory a zároveň jedničkou celého 
mistrovství se stal Jakub Sedláček z TJ Sp. Rokytnice, který se představil 
v kategorii do 83 kg. Jako jediný překročil hranici 503,15 bodů Wilkse, 
jeho trojboj měl hodnotu 745,0 kg a zároveň je držitelem tří rekordů. Do-
mácí zvodník Lukáš Tkadlec soutěžící v kategorii do 74 kg, dvojnásobný 
rekordman, nazvedal v trojboji 662,5 kg a získal 487,08 bodů Wilkse. O 
třetí nejlepší výkon šampionátu a další české rekordy se postaral David 
Lupač ze Sokola Jemnice. S 812,5 kg v trojboji získal 476,33 bodů Wilk-
se.

 Po skončení soutěže bylo dvakrát vyhlášení vítězů nejprve mezi-
národní a poté národní mistrovství. Ceny předával starosta Kuřimi pan 
Sukalovský a předseda VV ČSST pan Vacek, který mimo jiné zhodnotil 
právě ukončenou soutěž: „Jsem strašně rád, že se letošního mistrovství ujali 
kuřimští. Letošní ročník je velice důležitý, jistě se od něj budou odvíjet další roč-
níky a účast mládeže na nich. Pořadatelé se toho ujali opravdu výborně, dnešní 
soutěž má spád a je příkladem toho, jak by měla vypadat. Výborní nakladači, 
dodržování časového programu, žádné zbytečné prostoje, skvělé technické vy-
bavení, časomíra, ukazatel hmotnosti činky, excelentní rozcvičovna.“ 

VV ČSST nominoval na letošní ME v trojboji Jakuba Sedláčka 
z TJ Sp. Rokytnice a Lukáše Tkadlece z SK Kuřim.

PWL

Stupně vítězů v kategorii juniorů.

Turnaj číslo 8
V sobotu 9. 4. 2011 se uskutečnil,v Klubu POHODA, osmý tur-

naj série za účasti 12 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. Vítězem 
osmého turnaje se stal hráč  SPIDI TEAMU Tišnov Martin Kappel. Na 
druhém místě skončil  Jiří Kessner z Kuřimi, hájící barvy stejného týmu, 
který se tímto umístěním dostal na první místo průběžného pořadí. Nej-
lepší ženou turnaje byla na 4. místě Lenka Klašková z Kuřimi, také spolu-
hráčka finalistů SPIDI TEAMU.

Výsledky turnaje č.8:1. místo – M.Kappel, 2. J. Kessner, 3. P. 
Cimbálník, 4. L. Klašková, 5.-6. V. Smejkal a R. Skopal, 7.-8. A. Klaška st. 
a T. Sehnal atd…

Průběžné pořadí: 
1. J. Kessner 53, 2. T. Sehnal 51, 3. M. Kappel 43, 4. A. Klaška ml. 

41, 5. P. Cimbálník 38, 6. A. Klaška st. 34, 7. M. Dulínek 30, 8. V. Smejkal 
26, 9. D. Abrahámek 25, 10. -12. F. Doležel, P. Pištěláková a D. Čeloud 
po 20…

Foto:zleva L. Klašková, P. Cimbálník,M. Kappel, J. Kessner,

Další turnaje: Jednotlivci sobota 7.5.2011, Dvojice sobota 
21.5.2011. Vždy v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvo-
ra),začátky turnajů v 19:00.

David Hedbávný


