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Maturanti ze zámku dosáhli nadprůměrných výsledků

Co nového s nádražím?

(pokračování na str. 4)

Stejně jako na ostatních středních 
školách proběhly na zlomu měsíce května a 
června na Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti Kuřim, s.r.o. maturitní 
zkoušky. Po mnohaletých přípravách a po 
mnoha změnách byla spuštěna první fáze 
společné části maturitní zkoušky. Tu tvoří 
pro všechny povinná zkouška z českého ja-
zyka a literatury a druhá povinná zkouška, 
kde si studenti mohou zvolit matematiku 
nebo cizí jazyk. V takzvané profilové části 
pak studenti maturují ze dvou až tří předmě-
tů dle zadání své školy.

Zkouška z českého jazyka a literatury a 
cizího jazyka má tři části: didaktický test, pí-
semnou práci a ústní zkoušku. Zkouška z mate-
matiky je tvořena didaktickým testem. Studenti 
si mohou zvolit základní nebo vyšší úroveň 
náročnosti. Didaktické testy se vyhodnocují 
státem centrálně. Písemné práce vyhodnocují 
anonymně učitelé školy a jejich kopie se zasílají 
do centra. Ústní část hodnotí maturitní komi-

se školy vedená předsedou z jiné střední školy 
jmenovaným krajským úřadem.

Jarního termínu maturitní zkoušky 2011 
se zúčastnilo necelých 90 tisíc studentů na při-
bližně 1300 středních školách České republiky. 
Většina studentů si zvolila nižší úroveň nároč-
nosti. 

Na naší škole konalo maturitní zkoušku 
44 studentů a to v technickém oboru SOŠ Elek-
tronické počítačové systémy, v ekonomickém 
oboru SOŠ Strojírenská technická administra-

tiva, v maturitních oborech SOU Mechanik čís-
licově řízených strojů a Mechanik seřizovač a v 
nástavbových oborech (pro vyučené) Provozní 
technika a Elektrotechnika, které realizujeme 
jak v denní, tak i v dálkové (při zaměstnání) 
formě. Z celkového počtu 44 maturantů bylo 8 
dívek a žen. Výsledky jsou pro naši školu velmi 
potěšitelné. 

Zkouška dospělosti na SOŠ Kuřim.

V květnovém vydání Zlobice jsme in-
formovali o dvou záležitostech, týkajících se 
kuřimské železniční dopravy – stavu nádra-
ží a odhlučnění železnice. Co se od té doby 
událo nového?

Vzniká projekt rekonstruk-
ce budovy

Zdá se, že nejdále pokročila příprava re-
konstrukce nádražní budovy. Ta je ve vlastnictví 
(včetně prvního nástupiště) Českých drah, kte-
ré by také byly případným investorem rekon-
strukce. V této době se připravuje projekt, který 
je ve stádiu připomínkování. Mělo by dojít ke 
generální opravě nádraží – rekonstrukce pláště 
i interiéru budovy, elektro a vodoinstalací, so-
ciálního zařízení, informačních sítí, zřízení bez-
bariérového přístupu do budovy a dalším zlep-

šením. Kromě rekonstrukce budovy se počítá 
také s využitím části dnešní odjezdové haly pro 
služby cestujícím – například zřízení kavárny, 
infocentra, případně dalších služeb. V letošní 
roce by měl vzniknout kompletní projekt a také 
potřebná povolení. Do samotné rekonstrukce 
je ještě daleko, v ideálním případě by mohla za-
čít v příštím roce.

(Pokračování na str. 6)
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Na dohled od Zlobice

Z města

Nové osvětlení 
Nové osvětlení bude zřízeno na ulicích 

Nerudova a Boženy Němcové. Nynější musí 
být nahrazeno, protože z ulic při rekonstrukci 
elektrických rozvodů zmizí stávající sloupy, na 
nichž jsou umístěna osvětlovací tělesa. Zároveň 
budou na ulicích Brněnská a Tyršova vyměněna 
svítidla za energeticky úspornější. Na tuto akci 
město získalo dotaci ve výši 300 tisíc korun, což 
je přibližně jedna třetina potřebné sumy.

Začalo zateplení ZŠ Jung-
mannova

Stavba zateplení na ZŠ Jungmannova za-
čala. Škola by měla být připravena k provozu od 
počátku nového školního roku, celé zateplení 
však bude dokončeno v říjnu. Cena za zateplení 
je 10 milionů 320 tisíc korun.

Kuřim partnerem Komety
Kuřim se opět stala partnerským měs-

tem projektu Království Komety. Kromě vzá-
jemné propagace obou partnerů dostane město 
k dispozici na nejméně 2 zápasy určitý počet 
vstupenek pro své občany. O termínech zápasů 
bude město informovat.

Město má závěrečný účet
Každoročně musí město zpracovat svůj 

závěrečný účet. Jde o zprávu o hospodaření 
města za uplynulý rok, která musí být přezkou-
mána nezávislým auditorem. Ten neshledal v 
hospodaření města žádné pochybení. 

Generel dopravy
Město nechá zpracovat dva důležité do-

kumenty – stanovení stupně automobilizace a 
generel dopravy. Stupeň automobilizace umož-
ní přesněji určit počet potřebných parkovacích 
míst v jednotlivých částech města, což je důleži-
té zvláště při povolování nové bytové výstavby. 
Generel dopravy analyzuje dopravní situaci ve 
městě a stanovuje budoucí podobu vnitroměst-
ských dopravních tras pro pěší, cyklisty, auto-
mobily i jiné případné druhy dopravy. 

Bez rychlíků?
jako tradičně v návrhu nových jízdních 

řádů Českých drah chybí zastávka rychlíků v 
Kuřimi. Jako tradičně se bude vedení města sna-
žit dosáhnout alespoň minimální dopravní ob-
služnosti směrem na Prahu i z Prahy. Otázkou 
zůstává, zda a v jakém rozsahu se to letos podaří, 
neboť ochota úředníků ministerstva dopravy v 
Kuřimi rychlíky zastavit je tradičně minimální.

Vnitroměstská doprava 
jinak?

Člen komise dopravy pan Krčma přišel s 
návrhem reorganizace městské dopravy v Kuři-
mi (součást IDS) tak, aby lépe vyhovovala po-
třebám občanů Kuřimi. O návrhu bude město 
vyjednávat s vedením společnosti Kordis, která 
integrovanou dopravu zajišťuje.

Suchý Mokrý kámen
Věčně mokrý kámen sochaře Pavla Opo-

čenského, instalovaný na nám. 1. května se ocitl 
na suchu. Na vině bylo porouchané vodní čer-
padlo. Jeho výměna přišla na více než 20 tisíc 
korun.

8×DrS

Změny v dopravě
Od 12. června došlo k mimořádné 

změně na lice 720260 Brno - Kuřim - Svitavy 
-  Hradec Králové - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn. 
Sobotní a sváteční spoje byly zrušeny, nedělní 
zůstávají beze změn.

Závěrečný účet města 
schválen

Zastupitelstvo na své červnové schůzi 
schválilo závěrečný účet hospodaření města za 
rok 2010, který byl přezkoumán oprávněným 
auditorem a shledán bez závad. Podle auditora 
městu nehrozí žádné finanční nebezpečí.

Bude benzínka
Zastupitelstvo po více než roce diskusí 

schválilo podnět k projednání změny územní-
ho plánu, na jejímž základě by mohla na okraji 
města směrem na Tišnov vyrůst nová čerpací 
stanice pohonných hmot včetně LPG a prodeje 
motoristických potřeb. 

Přibude parkovišť
Pan Pangrác má vybudovat komerční a 

bytový objekt na svém pozemku u potoka proti 
sokolovně. Jeho povinností je i zajistit zde cca 
40 parkovacích stání. Domluvil se s městem (a 
zastupitelstvo to schválilo), že stání vybuduje 
na pozemcích města v této části Kuřimi, a že 
jich bude přes devadesát, všechna veřejná.

Pozemek prodán
Po dlouhé diskusi se zastupitelstvo roz-

hodlo prodat pozemek vedle Penny Marketu 
firmě ALING, s. r. o., která zde zbuduje nepo-
travinářské obchody. Firma nabídla ze tří ucha-
zečů nejlepší cenu 1354 Kč za m2, což bude 
znamenat pro městskou pokladnu vítanou in-
jekci ve výši přes dva miliony Kč.

5×job

Opinionmejkři
Napsáno to slovo vypadá ještě hůř než 

vysloveno. Ale rozumný český ekvivalent vlast-
ně neexistuje. Nadpis „Ti, kteří rozhodující mě-
rou svými postoji, slovy a jednáním ovlivňují 
veřejné mínění“ je prostě příliš dlouhý.

Jasně, jsou tu odborníci, kteří něčemu 
rozumí a vyjadřují se ve své věci - zpravidla 
učeně a nepochopitelně. Ale jsou tu i lidé, kteří 
vlastně odborníci nejsou, ale jejich slovo přesto 
má váhu. Když takový prezident Václav Klaus 
řekne, že Jiří Pavlica przní moravskou lidovou 
píseň, je mnoho lidí, kteří to berou za bernou 
minci, přestože Václav Klaus není muzikolog, a 
Jiří Pavlica získal spoustu hudebních ocenění a 
uznalých slov muzikologů, muzikantů i umělec-
kých teoretiků.

Opinionmejkři ale fungují i na místní 
úrovni. Kupříkladu na jednání zastupitelstva 
padla myšlenka, že radnice by mohla být ze 
zámku. (A taky z kulturního domu.) Vše marné 
říkat, že šlo o pusté teoretizování, kde by moh-
la radnice být třeba někdy za třicet let. Řekli to 
zastupitelé, tedy opinionmejkři, a tak to tak asi 
bude. Ptali se mne proto lidé po té, co to odvysí-
lala televize, kdy zavřeme ten kulturák a předě-
láme ho na radnici. Ptali se i ředitelky školy, kdy 
vyklidí zámek aby z něj byla radnice. Odpovídal 
jsem, že až město postaví nový kulturní stánek 
a modení střední školu, dalo by se o tom jistě 
uvažovat. Jen by asi vyšlo levněji nechat radni-
ci tam, kde je a stávající školu a kulturák prostě 
opravit a renovovat.

Ještě záhadnější pro mne je, kdo jsou ti 
opinionmejkři, kteří naočkovali kuřimskému ve-
řejnému mínění, že místní střední škola není kva-
litní. První ročník státních maturit dokázal opak. 
Výsledky vysoko nad průměrem všech škol, natož 
ve srovnání s průmkami a učilišti, to jasně vyvráti-
ly.  V racionálně uvažující společnosti by se ti, kteří 
nad školou na kuřimském zámku ohrnovali nos, 
měli za něj chytit. Nemyslím si ale, že tomu tak 
bude. Prostě za pár týdnů zase povedou tu svou a 
mnoho lidí na jejich mínění dá. Bohužel.

Jako člověk do zančné míry zodpověd-
ný za kulturu v našem městě jsem ze srdce rád, 
když na koncert či jinou akci přijde někdo, kdo 
je přirozeným opinionmejkrem. Někdo z vede-
ní města, ředitel školy, doktor a podobně. Pro-
tože tím podpoří akci víc, než kdyby na ni dal 
sponzorskou tisícovku. 

Je proto škoda, že nikdo z mužů na rad-
nici nemá dítě, které by mohlo chodit na míst-
ní střední školu. To by se hůř pomlouvala její 
kvalita, když je dost dobrá pro starostenského 
synka. I když exstarosta Ambrož na ní učil, je 
oblíbený a ani to nepomohlo. Opínionmejkrem 
se nestáváme. Do té role nás pasují ostatní. Tak 
si dejme pozor, když budeme někoho pasovat. 
Ne každý je povahou rytíř.

Jiří Brabec

glosa
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Zastupitelstvo a rada města Kuřimi
Město Kuřim

Jungmannova 968
664 34 Kuřim

Vážení radní a zastupitelé 
města Kuřimi,

obracíme se na vás jménem našich dětí, kterým se nepodařilo do-
stat do MŠ z důvodu kapacitních – viz rozhodnutí ředitelky MŠ. My níže 
podepsané matky však musíme nastoupit do zaměstnání, našim dětem 
budou tři roky a nebudou moci nastoupit na předškolní vzdělávání.

Po zápise do MŠ se pod čarou ocitlo celkem 19 dětí, které dosáhly 
29 bodů a z tohoto počtu je minimálně šest dětí, které mají v MŠ dalšího 
sourozence a jejichž matky, jak zmiňujeme výše, musejí nastoupit po MD 
do zaměstnání. 

Jedním z bodově hodnocených kritérií pro zápis dítěte do MŠ bylo 
i potvrzení o zaměstnání, resp. čestné prohlášení, které toto potvrzení na-
hrazovalo. Mezi dětmi, které se ocitly „nad čarou“ jsou však bohužel i děti 
matek, které mají doma další malé dítě, či jsou těhotné. Tyto potvrzení 
(čestné prohlášení) odevzdaly a jejich děti byly přijaty, protože jsou třeba 
i jen o jeden či dva měsíce starší než naše. Jedná se v našich podmínkách o 
známý leč nepostižitelný nešvar. Stejně tak byly přijaty děti rodičů na ma-
teřské či rodičovské dovolené, které dosáhly v letošním roce věku čtyř let. 
Díky tomu tak získaly stejný počet bodů jako dítě narozené od 1.9.2007 
do 30.9.2008, jehož rodič nastupuje do zaměstnání. Rozhodujícím krité-
riem při shodném počtu bodů tak byl pouze věk dítěte, nikoliv fakt, jestli 
může být rodič s dítětem doma či ne.

Jak se tedy máme s touto situací vyrovnat? Je to v pořádku? Proč se 
z kritérií odebraly body za to, že „matka nastupuje do zaměstnání“? Proč 
se více nevyšlo vstříc těm, jejichž dítě navštěvuje kuřimskou MŠ?

Za naše děti jsme s pozdravem
V Kuřimi dne 21. 6. 2011
  Petra Franková
  Jitka Sikorová
               Lenka  Roupcová
  Helena Pokorová
  Monika Podlucká

Zasedání Školské rady ZŠ 
Tyršova

 Dne 27.6.2011 se školská rada sešla naposledy v tomto volebním 
období. Byl představen nový člen, 1. místostarosta, pan Jiří Koláček, který 
nahradil paní Alenu Matějíčkovou. V úvodu se rada zabývala organizací 
příštích voleb. 

 Dalším bodem bylo zhodnocení nejvýznamnějších akcí, sportov-
ních a vědomostních soutěží letošního školního roku. 

Anita Brlicová (9.B)- 1. místo v celostátním kole Přírodovědného kloka-
na 

Miroslav Kozumplík (5.A) – 1. místo okresního kola Matematické olym-
piády

Jakub Šťastný (5.A) – 2. místo okresního kola Pythagoriády
Kamil Vojanec (7.B) – 2. místo okresního kola Olympiády v anglickém 

jazyce
Tomáš Rozman (3.B )- 2. místo v okresním kole Recitační soutěže 
Jan Badin (7.A) – 2. místo v okresním kole a 10. místo v krajském kole 
 Biologické olympiády 

 Největší část diskuse byla věnována zřízení MŠ v budově ZŠ Ko-
menského 511. Pan Jiří Koláček vysvětlil, že v současné době je zřízení 
tohoto detašovaného pracoviště MŠ nejpřijatelnějším a nejvhodnějším 
řešením pro umístění dětí v příštím období pěti let. Toto řešení bylo 
schváleno hygienikem. Plánovaný rozpočet úprav je v rozmezí 250–400 
tisíc Kč. ZŠ uvolní celkem čtyři učebny a kabinet, z toho tři učebny školní 
družiny, což zkomplikuje nejen provoz ŠD, ale i přípravu učitelů na výu-
ku. Zástupci ze stran rodičů namítali, že se děti budou odlišnými aktivi-
tami navzájem rušit, jak při výuce a odpočinku, tak i při hrách na hřišti. 
Ke značnému omezení dojde i v prostoru šaten, již v současné době ne-
dostačujících. Problémy vzniknou při výdeji stravy a organizaci chodu jí-
delny. Také bude třeba řešit úklid chodeb během dne a zabezpečit trvalou 
službu na vrátnici. Rodiče zdůraznili problém dopravy, bezpečnosti dětí a 
nedostatečnou kapacitu parkovacích míst u budovy. Vhodné by bylo zří-
zení odděleného mostku přes potok pro pěší. Je docela možné, že některé 
„problémy“ vyvstanou až během provozu a bude je nutno operativně ře-
šit. K zajištění plynulého chodu bude proto zapotřebí vzájemná tolerance 
a dobrá organizace obou zařízení.

 V závěru předsedkyně školské rady poděkovala všem členům za 
ochotu a spolupráci. 

Ing. Romana Havlásková
předsedkyně školské rady

Vážení rodičové
nějakým nedopatřením zastupitelé Váš dopis před zasedáním ZM 

dne 28. června nedostali. Tlumočil jsem jej tedy přímo na zastupitelstvu 
a pokusím se shrnout výsledky diskuse o něm: Kritéria pro přijetí dětí do 
MŠ stanovuje ředitelka podle zákona a ani radní ani zastupitelé nemají 
právo do nich zasahovat. Podle vyjádření ombudsmana je Mateřská škol-
ka zařízení vzdělávací, nikoliv sociální, nesmí proto být kritériem rozho-
dujícím o přijetí dítěte zaměstnanost rodičů ani jejich hmotné poměry. 
Orgány města nesmějí ověřovat, je-li čestné prohlášení pravdivé a občanu 
nehrozí za nepravdivé prohlášení žádná sankce, zejména nelze dodateč-
ně odmítnout přijetí dítěte, které bylo jednou přijato, pokud se ukáže, že 
rodiče v tomto bodu neuvedli pravdivé údaje. Upřímně řečeno, z toho 
plyne, že takové prohlášení nemá valný význam.

Závěrem Vám sděluji, že Váš dopis bude členům zastupitelstva do-
datečně rozeslán, možná tedy, že se k diskusi na toto téma zastupitelstvo 
ještě vrátí.

Jiří Brabec, šéfredaktor a zastupitel

V pondělí 4. července 
bude městský úřad uzavřen 

z důvodů čerpání celoúřadové dovolené.
Vzhledem k tomu že 5. a 6. července jsou 

státní svátky, bude 
náhradní úřední den 

ve čtvrtek 7. července od 8:00 do 11:30 a 
od 12:30 do 15:00 hodin.
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Vzdělávání

Vyplývají z přiložených tabulek, kde jsme do celkových výsledků 
všech škol zveřejněných na stránkách MŠMT doplnili výsledky naší školy 
v příslušných skupinách oborů. 

Krom jednoho studenta, který úspěšně vykonal společnou část z 
anglického jazyka na vyšší úrovni, si naši maturanti zvolili nižší úroveň 
jednotlivých zkoušek. Ze 44 studentů byli 3 neúspěšní z českého jazyka a 
literatury (6,8%), z 27 studentů byl 1 neúspěšný z matematiky (3,7%), z 
15 studentů byli 2 neúspěšní v anglickém jazyce (13,3%) a 2 studenti ze 
dvou uspěli v německém jazyce. V celkové bilanci nám tak neprošlo 6 stu-
dentů, což je 13,6% oproti republikovému průměru 19,5%, ve společné 
části nám neprošlo 5 studentů, což je 11,4% oproti republikovému prů-
měru 16,9%, v profilové části nám neprošli 2 studenti, což je 4,5% oproti 
republikovému průměru 5,9%. Dva studenti nám prospěli s vyznamená-
ním. Skvělých výsledků dosáhli naši maturanti z nástavbového studia, jak 
denní, tak dálkové formy. Jejich úspěšnost byla stoprocentní oproti velmi 
špatnému republikovému průměru úspěšnosti 56,1%. 

Výsledek studenta ve společné části maturitní zkoušky, kde je letos 
poprvé možné vzájemné porovnání, je dán zejména:

•	 studentem	samým	–	jeho	nadáním,	schopnostmi	a	pílí
•	 školským	systémem	–	kvalitou	základní	a	střední	školy,	obsa-

hem a rozsahem učiva, které je předmětem zkoušky na střední škole.
Nabídku oborů studia naší školy volí jen malé procento absolventů 

základní školy, pro které je samozřejmostí plné soustřední se na vyučo-
vání ve škole a každodenní se učení doma. Naši pedagogové musí často 
hledat způsob jak donutit naše převážně klučičí žactvo k tomu, aby se 
dobrovolně soustředilo a učilo. Proto považujeme výsledky za výborné.

Pro naši školu je tento výsledek také velkým povzbuzením. Trva-
le bojujeme se skutečností, že na stejné obory, které nabízíme, kuřimští 

absolventi základních škol jezdí za vyšší dopravné než je naše školné do 
často méně laskavých mimokuřimských škol. Zatímco k nám by doběhli 
za deset minut v pantoflích. Svou negativní roli v postoji veřejnosti k naší 
škole hraje i neinformovanost a negativní názory některých pedagogů 
základních kuřimských škol, jejichž původ je nám záhadou. Smutným 
příběhem je i přístup samosprávy města Kuřimi, která opakovaně (v pás-
mu už skoro dvou desítek let) řeší na zastupitelstvech bezpředmětné ka-
tastrofické scénáře majetkového osudu „chalupy“ školy – zámku. Nikdy 
jsme záměr jiný, než realizovat smysluplnou střední školu, jejíž absolventi 
najdou slušné uplatnění na trhu práce v našem průmyslovém regionu, ne-
měli a do budoucna nemáme. Jen tiše tak závidíme Gymnáziu Tišnov, jak 
si ho město Tišnov hýčká.

Co říci závěrem ke změnám v organizaci maturitních zkoušek 
obecně. Je dobře, že jste měl odvahu ten vlak rozjet, pane ministře. Bylo 
to poprvé. Vše technicky dobře fungovalo. Určitě se mnohé změní. Vě-
řím, že pozitivním směrem. Zjednoduší se administrativa, sníží se nákla-
dy, udělají se vychytávky. Věřím, že se nebude společná část maturit roz-
šiřovat o další předmět, abychom mohli v druhém pololetí žáky ostatních 
tříd normálně učit. Pro některé školy je státní část maturity šťouchanec, 
aby v nich nestály stojaté vody. Pro jiné školy je potvrzením toho, že do-
kážou dobře naložit s vysokým potenciálem hlaviček studentů, kteří do 
nich přijdou. Pro spoustu absolventů, včetně těch našich, je nové matu-
ritní vysvědčení důkazem, že vykonali maturitu stejné náročnosti jako na 
jiných školách.

za pedagogický sbor SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
za Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Ing. Hana Novotná

Maturanti ze zámku dosáhli nadprůměrných výsledků
(dokončení ze str. 1)
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školství
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doprava

Podchod na začátku
Na začátku projektové přípravy je rekonstrukce podchodu včetně 

bezbariérového přístupu na nástupiště. Správa železniční dopravní cesty, 
v jejímž vlastnictví je podchod a druhé a třetí nástupiště, zpracovává zá-
měr na rekonstrukci. Kromě opravy podchodu a nástupišť se do hry vrací 
zřízení bezbariérového přístupu formou výtahů na všechna tři nástupiště. 
Jejich zřízení je však složité z prostorových důvodů – musí zůstat dosta-
tečně široký průchod pro cestující, kteří používají podchod a schodiště. 
Pokud vše půjde ideálně (což ovšem zdaleka nemusí nastat), začala by 
koncem roku příprava projektu pro územní řízení a následně stavební po-
volení. Pak je vše (jako vždy) otázkou peněz – rekonstrukce by měla být 
financována z peněz SŽDC. Těžko tedy zatím mluvit o termínu, kdy by 
začala samotná rekonstrukce – naděje však je.

Prodloužení podchodu zbude na město
Třetí důležitou věcí je prodloužení podchodu na severní stranu 

města. Tato investice je důležitá pro město a jeho občany, neslouží však 
primárně potřebám ani Českých drah, ani Správy železniční dopravní 
cesty. Její financování se tedy s největší pravděpodobností bude muset 
ujmout město Kuřim. Projektová příprava proběhne zřejmě společně s 
tvorbou projektu rekonstrukce podchodu a nástupišť. Vlastní stavbu 
bude muset financovat město – půjde o investici ve výši několika mili-
onů korun. Naší snahou bude zajistit pro financování této stavby peníze 
z některého z dotačních titulů. Jednání v tomto začínají, jak ale budou 
úspěšná dnes nelze říct.

Parkoviště? Těžko říct
Dalším kamínkem do mozaiky moderního nádraží je parkoviště 

pro ty, kteří do Kuřimi přijedou autem a odsud budou pokračovat vla-
kem. Problém je s výběrem místa pro toto parkoviště, nejvýhodnější se 
zdá být prostor dnešní nákladové rampy. Zde je nejdříve nutno zjistit, zda 
je vůbec možné rampu zrušit. Poté opět nastane klasický problém – kdo 
to zaplatí? Parkoviště je asi nejdůležitější pro mimokuřimské cestující a 
souvisí s fungování integrovaného dopravního systému. Logicky by tedy 
mělo být financováno Jihomoravským krajem. 

Co nového s nádražím?
(pokračování ze str. 1)

Nemoci králíků 2. Díl   
 V minulém článku jsme se 
zaměřily na dvě nejznámější choroby, vy-
skytující se u králíků, a to na myxomatózu 
a mor. V dnešním článku se podíváme 
na chorobu, o které se příliš nemluví, ale 
také dokáže v chovech napáchat velké 
škody. 

Pasterelóza:
Pasterelóza je bakteriální onemocnění králíků, způsobená bakte-

rií Pasteurella multocida. Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem mezi 
zvířaty, aerosolem, nebo nepřímo při porodu. Bakterie se nejčastěji na-
chází ve spojivce a sliznici nosu. Pokud je toto onemocnění zhoršováno 
přítomností patogenních virů, může dojít až k postižení plic. Mezi nej-
častější symptomy tedy patří výtok z nosu, frkání, dušnost. U oslabených 
jedinců se mohou hned rozvinout příznaky zánětu plic. Králíci hubnou, 
odmítají krmivo, jsou unavení a dušní. Choroba se může také zkompli-
kovat zánětem varlat u samců a dělohy u samic. Prognóza onemocnění 
závisí na odolnosti jedince, síle bakterie a včasné terapii. Často se ale cho-
robu nepodaří zvládnout a onemocnění přechází do chronického stavu. 
Velmi vhodnou ochranou je tudíž preventivní očkování. Provádí se již ve 
stáří 4 týdnů, s následnou revakcinací v sedmi až deseti týdnech, a poté 
pravidelné očkování v půlročních intervalech. 

Další důležitou součástí úspěšného chovu králíků je pravidelné 
ošetřování proti kokcidióze. Může se zdát, že toto onemocnění králíky 
chované jako domácí mazlíčky nemůže postihnout, ale není to pravda. 
Kokcidiemi se mohou nakazit např. ze sena, nebo z trávy, přinesené z ven-
ku. Kokcidie parazitují ve střevech, proto k nejčastějším klinickým pří-
znakům patří nechutenství, apatie, tympanie (zvětšování dutiny břišní) a 
průjem. U králíků s tímto postižením se často udává, že tzv. skřípou zuby. 
Léčba se provádí podáváním antikokcidik a úspěšnost závisí na stupni 
postižení trávicího traktu, celkovém zdravotním stavu králíka a včasnosti 
léčby. Důležitou prevencí je také pravidelná péče o prostory, ve kterých 
se králíci nachází. Oocysty (vývojová stádia kokcidií) králíci vylučují tru-
sem, a je to nejčastější způsob přenosu mezi jednotlivými zvířaty. 

Pokud byste zaznamenali jakékoli z těchto příznaků onemocnění 
Vašeho králíčka, ihned navštivte Vašeho veterinárního lékaře.

Příjemné, slunečné léto a hodně radosti s Vašimi mazlíčky Vám 
přejí

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

život se zvířaty

Město jedná
Město Kuřim se snaží dosáhnout toho, aby se celá investice na nádraží 

odehrála současně a stála Kuřim co nejméně peněz. Za uplynulé 2 týdny pro-
běhly tři jednání – jak s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, 
tak (po uzávěrce této Zlobice) na Jihomoravském kraji. Zatím jsou jak ČD, 
tak SŽDC velmi vstřícní, jak ovšem celá věc dopadne, se dnes dá jenom velmi 
těžko předvídat. O dalším vývoji budeme opět informovat.

Odhlučnění na etapy
Správa železniční dopravní cesty pokračuje i v dalších etapách odhluč-

nění železnice. Chystá se výstavba protihlukových zdí v prostoru tzv. zhlaví, 
tedy místech, kde se výhybkami koleje rozbočují do nádraží. Zde bude nutno 
vystavět protihlukové zdi. Momentálně se řeší technický problém s připo-
jením železniční vlečky do Tosky tak, aby jednak bylo možno postavit pro-
tihlukovou zeď do ulice Jiráskovy, jednak umožnit bezproblémovou obsluhu 
vlečky i v delší budoucnosti, pokud by opětovně došlo ke zvýšení provozu 
na ní. Po dořešení této záležitosti vzniknou projekty protihlukových zdí. Kdy 
dojde ke stavbě samotné, však zatím nelze říci. Otázkou zůstává, zda výstavba 
zdí (byť třeba prosklených) nevyvolá protesty obyvatel ulice Jiráskovy proto, 
že se omezí výhled z domků podél trati. 

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi
V článku použity první návrhy  kuřimského nádraží, které mohou 

doznat  podstatných změn



ročník 18, číslo 7/červenec-srpen   ZLOBICE   7

Placená inzerce

Dance Open v Drásově již popáté
V sobotu 11. června 2011 se městys Drásov stal centrem tanečního 

klání amatérských týmů od předškoláků až po dospělé z celé ČR. V tělocvič-
ně místní základní školy se totiž konal již pátý ročník úspěšné soutěžní taneční 
přehlídky Dance Open Drásov 2011.

Dance Open Drásov vznikl jako spontánní nápad, proč s dětmi jezdit 
daleko na soutěže, když si ji můžeme zorganizovat sami. Jedná se o nepostu-
povou soutěž pro taneční skupiny, které tančí hlavně pro radost. 

„Chtěli jsme dát šanci a motivaci hlavně těm dětem, které se schází jed-
nou dvakrát týdně a trénují při různých DDM, školách, sokolech, kroužcích 
atd., prostě nejsou to žádní profi tanečníci“, říká jedna z hlavních organizáto-
rek a autorka nápadu Romana Konečná.

Soutěž je zaměřená především pro týmy, které se věnují současným 
moderním stylům tance, jako jsou například street dance, break dance, hip 
hop, disco dance apod. A protože je naše soutěž open,  v kategorii parketo-
vých kompozic se mohou předvést klasické i výrazové styly, balet, jazz, latina i 
standard. V další kategorii zvané Show jsou zařazeny choreografie, ve kterých 
tanečníci s využitím rekvizit a kulis tancem vyjadřují děj. Oproti předchozím 
ročníkům chyběla letos čtvrtá kategorie Aerobic, čímž jsme zklamali nejeden 
natěšený aerobikový tým. Zvažujeme tedy tuto kategorii  obnovit. Toliko o 
tom, co je Dance Open Drásov.

A jak letošní pátá soutěž proběhla? Již tradičně úderem desáté hodi-
ny starostka městyse Drásov paní Martina Bočková slavnostně uvítala téměř 
sedm set soutěžících. Poté soutěž zahájili polkou tanečníci z TK Drásov pod 
vedením paní Marie Bělušové. 

Soutěžící byli hodnoceni sedmičlennou odbornou porotou, která si 
letos připravila malé překvapení k motivaci – vlastní exhibici, což bylo přijato 
s velikým nadšením. O další zpestření soutěže se pak postarali studenti SOŠ 
Fortika Lomnice Tomáš a Martin, kteří předvedli úžasnou parodii na Hříšný 
tanec. Komfort soutěže doplňovaly školní kuchařky, díky kterým byla bříška 
soutěžících i diváků po celý den spokojená.

Nejšťastnější však byli ti, kteří se umístili na prvním až třetím místě, 
protože byli jednotlivě za svou snahu odměněni medailemi. Ostatní týmy si 
na památku odvezly pamětní listy a věcné dary a doufám, že i příjemnou a 
pěknou vzpomínku na naši obec.

Na závěr děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém 
průběhu soutěže a přispěli jak k pohodě soutěžících, tak k utváření dob-
rého jména naší soutěže Dance Open i městyse Drásov. Poděkování patří 
také sponzorům. Podrobnější informace naleznete na www.danceopen.
wbs.cz.

Kateřina Trčková Členka org. týmu Dance Open Drásov
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ZUŠ

Závěr roku v ZUŠ
 Přiblížil se konec školního roku a žáci všech oborů Základní 

umělecké školy Kuřim již absolvovali své závěrečné koncerty, vystoupení, 
divadelní představení a výstavy. 

 Ve čtvrtek 23. června proběhla v ZUŠ již tradičně zahradní 
slavnost „Těšíme se na prázdniny“ s vystoupením hudebních skupin. Nej-
větší obavy jsme měli z počasí, ale nakonec začalo pršet až koncem pořa-
du při vystoupení Aritmic Bandu. Myslím, že posluchači strávili příjemné 
pohodové odpoledne při populárních melodiích a trampských písních. V 
průběhu byli oceněni nejlepší žáci školy, ředitelství jim každoročně udě-
luje pochvalu za píli, vytrvalost, reprezentaci školy v okresních, krajských 
a celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ nebo úspěšné absolvování 
studia. Pochvalu s dárkem, který věnoval dětem Klub přátel ZUŠ letos 
obdrželo celkem 46 žáků a studentů.  

Ředitel školy Jiří Vichta vyzdvihl především mimořádné úspěchy 
žáků, kteří letos zvítězili nebo dosáhli krásného umístění v celostátním 
finále Národní soutěže ZUŠ:

Akordeonistka Radmila Sedmíková, pod pedagogickým vede-
ním Pavlíny Zámečníkové se umístila na 1. místě v celostátním kole Ná-
rodní soutěže ZUŠ.

Kytaristka Kateřina Vašíčková – 1. místo v celostátním kole Ná-
rodní soutěže a 2. místo v mezinárodní konkurenci na Mezinárodní kyta-
rové soutěži ve slovenském Dolním Kubíně. 

Kytaristka Anna Marie Zdráhalová získala v celostátním kole v 
sólové hře na kytaru ČU I. stupně – pedagogické vedení obou kytaristek 
Naděžda Chocholáčová

Kytarové duo Martina Pijáková, Kateřina Vašíčková získalo v 
celostátním kole Národní soutěže ZUŠ 2. místo – pedagogické vedení 
BcA Jana Chocholáčová

Pěvecké sbory Cantando a Kuřimská kvítka vyhrály krajskou 
soutěž Jm Kraje a ústředního kola v Uničově se zúčastnil jako jediný zá-
stupce kraje pěvecký sbor Cantando, vedený p. uč. Pavlínou Zámečníko-
vou.

Ředitelství blahopřeje všem oceněným žákům:  
 Klavír: Daniel Burkart, Anna Jelenová, Michael Svoboda, Ja-

kub Laštůvka, Zuzana Pitsmausová, Patrik Šudák 
 Akordeon: Petr Kahle, Adéla Chytrá, Matěj Chytrý, Radmila 

Sedmíková, Pavla Orálková, Lukáš Michele
 Kytara: Tereza Vališová, Eliška Veselá, Sabina Bočková, Adéla 

Václavíková, Štěpánka Badinová, David Špunar, Martin Votýpka, Simona 
Kahleová, na Marie Zdráhalová, Kateřina Vašíčková, Martina Pijáková, 
Antonín Žák

 Housle: Lenka Tomášková, Karel Trnavský, Tereza Homolo-
vá, Zuzana Homolová, Petr Matoulek, Anna Hrbáčková

 Violoncello: Dominika Prášková, Tomáš Votýpka, Tomáš 
Václavek

 Trubka: Jiří Přikryl, Jan Macák, Ondřej Kubíček, Marek Malý, 
Vít Kalina

 Klarinet: Adam Janík
 Taneční obor: Veronika Vlasáková 
 Výtvarný obor: Kateřina Těšíková, Veronika Váňová
 Zpěv: Tereza Sýsová, Martin Strašák, Michaela Kšicová
 Bicí: Marek Kšica
 Hudební skupiny: Aritmic Band, Čárový kód, Cantando, Ku-

řimská kvítka, Folkový soubor

Poděkování za celoroční podporu patří našim sponzorům:
Klubu přátel ZUŠ, Městu Kuřim, 
všem rodičům, kteří se podíleli na zdárném průběhu zahradních 

slavností Tlapkafest a Těšíme se na prázdniny, paní Opálkové, která zdar-
ma ušila kostýmy pro Taneční obor, 

Jiřímu Moravskému Brabcovi, který každoročně píše divadelní 
scénáře pro žáky Literárně dramatického oboru, 

poděkování za sponzorství patří také letos firmě Nekupto a panu 
Hospodářovi

Ředitelství ZUŠ Kuřim přeje všem svým žákům, rodičům a přá-
telům krásné prožití prázdnin a dovolené a těší se na setkání ve školním 
roce 2011/2012!

N. Chocholáčová

Přinášíme rozhovor s čerstvou vítězkou celostátní soutěže, s 
kytaristkou Kateřinou Vašíčkovou.

Proč ses rozhodla zúčastnit soutěže?
Rozhodnutí ovlivnilo určitě více důvodů.  Soutěž ZUŠ se koná jed-

nou za tři roky a já se jí účastním od mala, takže letos už to bylo automa-
tické. Jedná se o získání spousty cenných  zkušeností, porovnání výkonu 
s vrstevníky ze základních uměleckých škol z celé ČR, v neposlední řadě 
jsem se těšila na setkání s kamarády kytaristy.

Na soutěž ve slovenském Dolním Kubíně jsem jela z podobných 
důvodů, lákalo mě zahraničí, taky jsem si říkala proč to nezkusit, když 
mám připravený odpovídající program. 

Soutěže jsou velice motivační, přispějí k pravidelnému cvičení a 
zdokonalování se v oblasti hudby.

Jak probíhala příprava na soutěž?
Příprava byla náročná, ale bavilo mě to. Už od letních prázdnin 

jsme s paní učitelkou přemýšlely o vhodném repertoáru, který jsem hrála 
téměř celý rok. Před jednotlivými koly bylo cvičení vždy intenzivnější, 
účastnila jsem se koncertů a dojížděla na konzultace.

Tvůj nejlepší zážitek ze soutěže?
Obě soutěže byly pro mě krásným výletem. Mám spoustu zážitků 

a vzpomínek na koncerty, příjemné prostředí a na setkání se známými 
lidmi. Kdybych měla vyzdvihnout jeden nejintenzivnější zážitek, bylo by 
vyhlášení výsledků celostátního kola. Nikdo s tak velkým úspěchem ne-
počítal, takže to bylo pro nás opravdu obrovské překvapení, nepopsatelný 
pocit, nevěřila jsem, jakoby se na chvíli zastavil svět.

Jaký jsi hrála repertoár?
Repertoár jsme vybíraly tak, aby byl zajímavý, logicky navazující, 

časově odpovídající a příjemný pro posluchače i porotu. Zvolily jsme čty-
ři skladby z různých období v celkové délce deseti minut. Zařadily jsme 
skladby více i méně technicky náročné, na kterých se dá ukázat cítění 
hudby, smysl pro rytmus a vše, co k tomu patří.

Jaké jsou tvé hudební plány v nejbližší budoucnosti?
Momentálně odpočívám po náročných výkonech, ale už o letních 

prázdninách mě čeká Mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno, na kte-
rý pojedu už po čtvrté. S festivalem je spojená soutěž GUITARTALENT 
´11´, zvažuji, jestli se jí zúčastním. V příštím roce bych se ráda zaměřila na 
techniku hry, která byla kvůli soutěži opomíjena. Určitě bych si také ráda 
zahrála na nějakých koncertech.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem učitelům, kamarádům a rodině, 
kteří se na mém úspěchu podíleli. Podpora je v soutěžních chvílích velmi důle-
žitá. Největší dík patří mojí paní učitelce Nadi Chocholáčové, která se mnou 
vydržela už téměř deset let a díky které mám kytaru pořád tak moc ráda.  
   

Rozloučení se ZUŠkou
 Ve dnech 5. - 7. května 2011 Havířově proběhlo celostátní kolo 

soutěže základních uměleckých škol ve hře na akordeon. Soutěž pravidel-
ně každé tři roky vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Soutěžilo zde víc než sto mladých umělců v různých věkových katego-
riích. Do celostátního kola jsem postoupila jako vítěz kola krajského. 
Podařilo se mi v mé – nejstarší kategorii obstát a obhájit první místo z 
předchozího ročníku této soutěže.

Vedení naší ZUŠky mě požádalo, abych k tomuto tématu napsala 
něco do Zlobice. Ale já bych chtěla především poděkovat kuřimské ZU-
Šce, že je. A je skvělá. Chodím do naší ZUŠky od první třídy a před pár 
dny jsem ukončila studium na VŠ. Tak si tedy spočítejte, jak dlouho jsem 
jejím žákem. 

Nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych se hře na akordeon věno-
vala profesionálně. Je to můj koníček. Akordeon, jako hudební nástroj, 
skýtá mnohé možnosti použití. Já mám nejradši jeho kombinace s jinými 
hudebními nástroji. Za to, že jsem si tento nástroj oblíbila, vděčím svojí 
paní učitelce Pavlíně Zámečníkové. Pod jejím vedením mě hudba začala 
bavit a vlastně už nikdy nepřestala. Velmi si paní učitelky vážím a ráda 
vzpomínám na všechny ty roky, které vlastně bez nadsázky tvoří většinu 
mého života. Léta strávená na Základní umělecké škole v Kuřimi pozna-
menala můj život v tom nejlepším slova smyslu, a tak jsem ráda, že jsem 
se se ZUŠkou mohla rozloučit úspěchem v soutěži.

Radmila Sedmíková
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Tlapkafest
Tlapkafest, tradiční zahradní slavnost pro kuřimské děti v režii 

žáků výtvarného oboru, proběhl v červnu na zahradě Základní umělecké 
školy již po deváté. Letošní téma bylo „to nejlepší z Tlapkafestu“ a jeho 
program invenčně sestavila Kateřina Těšíková z toho nejlepšího, co se v 
minulých letech osvědčilo - tak bylo možné si zařádit ve výtvarných díl-
nách, poslat vlastnoručně vyrobenou pohlednici z Tlapkafestu, poradit se 
ve věci psychologie psů, vyluštit kvíz, nechat si namalovat svoje zvířátko, 
přihlásit ho do soutěže krásy, nebo ukázat, co ten který domácí mazlíček 
umí, také vyfotit se ve zvířecím kabátku, popřípadě si nechat designově 
upravit obličej. Ale to nebylo zdaleka všechno, v pestré nabídce atrak-
cí byl asi největší zájem o napínavou soutěž pod dozorem zoohlídky, o 
věštění z tlapek a zvířecí horoskopy a v nepřetržitém provozu byla i letos 
osvědčená veterinární poradna. Ve svižném tempu odpolední párty mla-
dých umělců moderovaly opět Kateřina Těšíková s Veronikou Váňovou a 
protože letos vyšlo i počasí, všichni odcházeli suší (akce byla pro bouřku 
o týden odložena) a s dobrou náladou.

Poděkování patří lékařům z kuřimské veterinární kliniky Animal 
Jiřímu Pikulovi a jeho kolegyni Haně Banďouchové, paní Věře Vlašínové, 
firmě Ing. Horák – Květiny a krmiva a maminkám a babičkám za sladké 
příspěvky, bez nichž by se ani letos slavnost na zahradě u kuřimské ZUŠ 
neobešla. 

Martina Magni
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Město Kuřim si nechalo zpracovat tzv. multikriteriální kom-
parativní analýzu variant obchvatů města. Pod tímto poněkud vzne-
šeně znějícím názvem se skrývá srovnání severní tangenty a jižního 
obchvatu Kuřimi podle čtyř základních kritérií: rozvoj dotčeného 
území, vliv na životní prostředí, ekonomická náročnost a doprav-
ní výhodnost. V posouzení, které zpracovala společnost DHV CR, 
je jako celkově výhodnější označena jižní varianta, která byla lépe 
hodnocena ve 3 kritériích - rozvoj dotčeného území, vliv na životní 
prostředí a dopravní výhodnost. Z pohledu ekonomického jsou obě 
varianty srovnatelné.

Studie byla předána vedení Jihomoravského kraje a dostanou ji 
také všichni krajští zastupitelé. Dále bude předána také odboru strategie 
ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic (jak v Brně, tak i celostát-
nímu vedení) a mimo jiné i vybraným poslancům poslanecké sněmovny 
a senátu.

V současné době Jihomoravský kraj zpracovává připomínky obcí, 
občanů a dalších institucí ke svému územnímu plánu, tedy tzv. Zásadám 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Město Kuřim zatím na své při-
pomínky nedostalo žádnou odpověď. Podle kuloárních informací však 
vedení kraje nehodlá vyjít Kuřimi vstříc a trvá na zapracování pouze se-
verní tangenty. Územní plán měli krajští poslanci schvalovat již na svém 
červnovém zasedání, pro obrovské množství připomínek, které musí 
tvůrci plánu tzv. vypořádat, se však odložilo na později. Nic nového není 
ani v přípravách výstavby R43. Vedení ministerstva dopravy s ní v nejbliž-
ších 10 letech nepočítá. Navíc se dá očekávat, že zásady územního rozvoje 
budou okamžitě po svém chválení napadeny u soudu mnoha obcemi a 
občanskými sdruženími. Největším problémem nového krajského územ-
ního plánu je právě trasování rychlostních komunikací, kromě R43 ještě 
R52 (Brno – Vídeň).

Na nutnost rychlého řešení dopravy v Kuřimi, především tranzit-
ní, ukázala uzavírka jednoho pruhu silnice na Tišnov na ulici Tišnovské. 
Přes všechna opatření vč. řízení objížďky policií se před uzavírkou tvořily 
dlouhé kolony. Pokud tedy nedojde k rychlému schválení a výstavbě R43 
a výstavbě (rozumného) obchvatu Kuřimi, bude nutno začít řešit obchvat 
Kuřimi i bez R43. 

Níže přetiskujeme závěrečnou kapitolu Komparativní studie pro-
pojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim, jak zní oficiální název dokumen-
tu. Ten je uveden v doslovné podobě bez jakýchkoliv redakčních úprav 
(byl pouze vynechán obsah).

Závěrečné srovnávací posouzení
1. Definice kritérií pro srovnání hodnocených tras 

Definice srovnávacích kritérií vychází ze současných požadavků 
udržitelného rozvoje, které obsahují tři základní pilíře posouzení: 

•	Rozvoj	území	
•	Vliv	na	životní	prostředí	
•	Ekonomická	náročnost	

1.1. Rozvoj území 
Rozvoj území obsahuje hodnocení přínosů pro danou lokalitu z 

pohledu rozvoje dopravní infrastruktury, protože se jedná o dopravní 
stavby. Je hodnocena dopravní dostupnost a zvýšení komfortu pro silnič-
ní dopravu, ale je také zohledněno bezpečnostní hledisko. Hodnocením 
dopravních vlivů se zabývá dopravně-inženýrské posouzení. 

Rozvoj území je záležitostí dlouhodobou, proto musí respektovat 
dlouhodobější plány a vize v podobě územně-plánovacích dokumentů. 
Součástí hodnocení je proto srovnání s aktuálními platnými územními 
plány obci a se zásadami územního rozvoje. Hodnocením souladu zámě-
ru s územními plány se zabývá územně plánovací posouzení. 

1.2. Vliv na životní prostředí 
Každá stavba je zásahem do životního prostředí a mění okolní kra-

jinu, mění kvalitu života v dané lokalitě.Předmětem posouzení vlivů na 
životní prostředí je kvantifikovat rozsah zásahu do okolní přírody a upo-

Srovnávací studie: jih je vhodnější
zornit na možná rizika spojená se záměrem, aby nedošlo k nadměrnému 
a zbytečnému devastování přírodních zdrojů. 

1.3. Ekonomická náročnost 
Posledním pilířem udržitelného rozvoje je ekonomické posouze-

ní, které nám říká jestli je daný projekt rentabilní a jestli se prostředky 
vložené do jeho zřízení vrátí zpět. Jde o všeobecné hodnocení přínosu 
pro společnost, nejen o čistě finanční toky, ale též o časovou úsporu (pře-
váděnou do finanční roviny) nebo např. o úsporu surovinových zdrojů v 
podobě úspory pohonných hmot atd. 

2. Shrnutí kladů a záporů hodnocených tras 
Společnými znaky obou variant je rozvoj dopravní infrastruktury a 

odlehčení dopravy v centru Kuřimi, což je ve vztahu k současnému stavu 
podstatné zlepšení. Z pohledu hodnocení životního prostředí se jedná o 
značně negativní zásah do krajiny a z ekonomického hlediska přes po-
měrně vysoké náklady jsou obě navrhované varianty přínosem. 

2.1. Severní obchvat 
2.1.1. pozitiva varianty 
Dopravní vlivy – pozitivním přínosem severní varianty je částečné 

odvedení tranzitní dopravy mimo centrum Kuřimi a tím odlehčení do-
pravě v centru. Dále částečné využití obchvatu pro cílovou / zdrojovou 
dopravu v severní části města. 

Územní plánování – pozitivem severní varianty je, že ji obsahuje v 
současné době platný územní plán Kuřimi. 

Vlivy na ŽP – pozitivním vlivem na životní prostředí je snížení 
hlukové zátěže u velké části oblastí, situovaných v blízkosti stávajících 
komunikací. Obdobně dojde k pozitivnímu vlivu i snížením emisního 
zatížení v centru města. 

Ekonomický přínos – časová úspora pro tranzitující dopravu, sní-
žením intenzit dopravy na vnitřní komunikační síti města i předpokláda-
né snížení nákladů na údržbu a opravu komunikací. 

2.1.2. negativa varianty 
Dopravní vlivy – negativním vlivem z dopravního hlediska jsou 

dvě složité mimoúrovňové křižovatky na severovýchodě a na severozápa-
dě v křížení s R43. Očekávané riziko je i v podobě kapacitních problémů 
severního propojení, pokud zůstane v provedení dvoupruhové komuni-
kace. 

Územní plánování – z pohledu územního plánování hovoří v ne-
prospěch severní varianty velký odpor jak vedení města Kuřimi tak i ob-
čanů a z toho plynoucí problematické projednávání případných změn. 

Vlivy na ŽP – výstavbou severní varianty dojde k většímu záboru 
zemědělské půdy, dále trasa severního obchvatu prochází přes více vý-
znamných stanovišť rostlin a živočichů. Severní obchvat má více střetů s 
významnými krajinnými prvky a rovněž tak vyšší počet křížení vodních 
toků. 

Ekonomické náklady – za negativum lze označit vysoké náklady na 
údržbu komunikací a mostních objektů mimoúrovňových křižovatek. In-
vestiční náklady za negativum nelze počítat, protože sebou přináší zisky 
v sociální sféře v podobě např. časové úspory a odklonu tranzitu z centra 
města. Investiční náklady lze hodnotit pouze ve srovnání jednotlivých 
variant. 

2.2. Jižní obchvat 
2.2.1. pozitiva varianty 
Dopravní vlivy – pozitivním přínosem jižního obchvatu Kuřimi 

je odvedení tranzitní dopravy mimo centrum Kuřimi a tím výraznému 
odlehčení dopravě v centru. 

Územní plánování – pozitivem pro jižní variantu obchvatu je poli-
tická podpora vedení města a podpora občanů. 

Vlivy na ŽP – stejně jako u severní varianty dojde realizací jižní 
varianty ke snížení hlukové zátěže u velké části oblastí, situovaných v blíz-
kosti stávajících komunikací a zároveň dojde ke snížení emisního zatížení 



ročník 18, číslo 7/červenec-srpen   ZLOBICE   11

doprava



12      ZLOBICE ročník 18, číslo 7/červenec-srpen 2011

doprava

v centru města. Minimalizace vlivu na krajinný ráz bude vedením části 
trasy v zářezu a následně tunelem pod přírodním parkem Baba. 

Ekonomický přínos – značná časová úspora pro tranzitující dopra-
vu. Snížením intenzit dopravy na vnitřní komunikační síti města i před-
pokládané snížení nákladů na údržbu a opravu místních komunikací. 

2.2.2. negativa varianty 
Dopravní vlivy – negativním vlivem z dopravního hlediska je kom-

plikovaná mimoúrovňová křižovatka a nejvíce problematický je průjezd 
ve směru stávající I/43 (od Lipůvky) – R43 na Bystrc realizovaný přes dvě 
okružní křižovatky, jedná se však o minoritní směr. 

Územní plánování – jižní varianta obchvatu není zanesena v aktu-
álně platném územním plánu města Kuřimi a také nemá podporu mezi 
zástupci kraje. 

Vlivy na ŽP – negativa varianty budou obdobné jako u varianty 
severní, nicméně realizací jižní varianty dojde k menšímu záboru země-
dělské půdy, průchodu přes méně významných stanovišť rostlin a živoči-
chů, dojde k méně střetům s významnými krajinnými prvky a k menšímu 
počtu křížení vodních toků. Výstavbou projektovaného tunelu se před-
pokládají vyšší rizika ovlivnění podzemních vod a rovněž tak budou vyšší 
kubatury zemních prací. 

Ekonomické náklady – za negativum lze označit nutné náklady na 
údržbu komunikací a vysoké náklady na údržbu tunelu. Investiční nákla-
dy lze hodnotit pouze ve srovnání jednotlivých variant. 

2.3. Vzájemné srovnání obou variant 
Dopravní vlivy –předností severní varianty obchvatu je, že bude 

částečně využívána i pro zdrojovou cílovou dopravu v severní části města. 
Naproti tomu jižní varianta odvede daleko větší procento tranzitní dopra-
vy mimo město a bude více využívána. 

Z dopravního hlediska je proto lépe hodnocena varianta jižní. 

Územní plánování – severní varianta je součástí aktuálně platné 
územně plánovací dokumentace města Kuřimi a má podporu zástupců 
kraje a ŘSD ČR. Jižní varianta není součástí ÚPD města Kuřim, avšak má 
plnou podporu vedení města a podporují ji i občané Kuřimi. 

Z hlediska územního plánování je o něco lépe hodnocena jižní 
varianta. 

Vlivy na ŽP – zásahy do životního prostředí a na ráz krajiny jsou u 
obou variant značné, u jižní varianty dojde z důvodu vedení trasy tunelem 
a v zářezu alespoň k částečné minimalizaci těchto vlivů. 

Z hlediska působení na životní prostředí je lépe hodnocena opět 
jižní varianta. 

Ekonomická zhodnocení – finanční investice do výstavby obou 
variant jsou přibližně srovnatelné. Severní trasa je delší a má více mi-
moúrovňových křižovatek tudíž i více mostních objektů a celkově ploch 
komunikací (včetně ramp a nájezdů). Jižní varianta je kratší, ale objem 
investičních prostředků zvyšuje navržený tunel. Náklady na údržbu pou-
ze komunikací jsou vyšší u severní varianty, tento nepoměr však převyšují 
u jižní varianty náklady na údržbu tunelu. Ekonomické skóre srovnává 
hodnocení socioekonomického přínosu, kdy u jižní varianty dochází k 
větším časovým úsporám, kratší projeté vzdálenosti a k vyššímu využití 
vybudované komunikace. Přínosem nebude jen pro obyvatele Kuřimi ve 
snížení dopravní zátěže, ale i v širším kontextu pro ostatní uživatele. 

Z ekonomického hlediska jsou obě dvě varianty téměř srovnatelné. 

3. Identifikace kritických faktorů hodnocených tras 
3.1. Severní obchvat 

Rizikovým faktorem u severní varianty je uspořádání komunikace 
jako dvoupruhové směrově nerozdělené. Lze předpokládat, že brzy po 
posuzovaném období dojde ke snížení úrovně kvality na této komunika-
ci v důsledku plynulého nárůstu dopravy a bude muset být uvažováno s 
jejím rozšířením na komunikaci čtyřpruhovou se všemi jejími důsledky, 
jako jsou dodatečné investiční náklady, nevyhovující vzdálenost křižova-
tek atd. 

Pro velký nesouhlas obyvatel s touto variantou bude velmi proble-
matický výkup potřebných pozemků ipřes status veřejně prospěšné stav-
by. Lze předpokládat blokování výkupu pozemků apřípadné soudní spory 
mohou trvat řádově několik let. 

Se stavbou severní varianty a její MÚK TOS, tj. společně s napoje-
ním oblasti na komunikační síť zde hrozí potenciální riziko vynuceného 
nežádoucího rozvoje území developerskými projekty, případně dalším 
rozvojem průmyslové zóny. 

3.2. Jižní obchvat 
V trase navrženého tunelu není k dispozici stavebně geologický 

průzkum a nejsou známé geotechnické poměry, stávající návrh je zpra-
cován pouze na základě geologických map. Bez znalosti geotechnických 
poměrů lze učinit pouze hrubý odhad technologické náročnosti stavby a 
z ní vyplývající finanční náročnost. 

4. Souhrnné hodnocení 
Příloha: Souhrnná tabulka hodnocených vlivů. 

5. Závěrečné hodnocení 
Předložené varianty byly hodnoceny ve 4 oblastech. 
V dopravně-inženýrském posouzení je výhodnější jižní varianta. 
V územně plánovacím posouzení je mírně výhodnější jižní vari-

anta. 
V posouzení vlivů na životní prostředí je výhodnější jižní varianta. 
V ekonomickém posouzení jsou srovnatelné obě varianty. 
Na základě všech výše citovaných skutečností se jeví jako vhod-

nější jižní varianta. 

Zpracoval: Ing. Viktor Nohál 
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Noc kostelů v Kuřimi očima 
návštěvníka 

27.5.2011
Škoda, že je to už za námi. Byl to skvělý nápad, aby se i Kuřim za-

pojila do mezinárodní akce Noc kostelů a tím vešla do podvědomí všech 
také pozitivní činností. Dosud jsme celostátně známí bohužel pouze ne-
chvalnou Kuřimskou kauzou týraných chlapců. 

A čí to byl dobrý nápad? Byla to jedna obětavá farnice, která se 
ujala koordinace. Do Noci kostelů se v Kuřimi zapojily Římskokatolická 
farnost i obec Církve československé husitské, a proto byla koordinace 
nutná. Přes všechny námitky a poznámky různých pesimistů, že v Kuřimi 
se taková věc nepodaří, dokázala zapojit celou rodinu i celou řadu dalších 
farníků. A bylo jich nakonec opravdu hodně, kdo obětavě a nezištně pra-
covali na zdárném průběhu celé akce. A kdyby nepršelo, bylo by to ještě 
zajímavější, protože byl nachystaný i venkovní program, jako například 
večerní nasvícení kostela, dětské hry, cimbálová muzika, občerstvení, atd. 
Prostě počasí řeklo ne, tak se operativně muselo najít jiné řešení: cimbálo-
vá muzika Kyničan hrála ve farní klubovně, na faře se našlo místo pro děti 
a jejich malování ornamentů na obličej – to byl pro ně přímo zážitek (po-
děkování za ně patří slečně malířce). Pro občerstvení – kávu, čaj, množ-
ství sladkého a slaného pečiva, které ochotné ženy napekly a donesly, se 
též z venkovního prostoru našlo náhradní řešení – prostě něco ve farní 
klubovně, další na oratořích a též u bočních kostelních dveří. 

V oratořích upoutávaly návštěvníky výstavy o historii kostela a 
farnosti a o průběhu liturgického roku ve farnosti. Ve věži kostela byla in-
stalována výstava o historii samotné věže a zvonů kostela, spojená s výkla-
dem a s možností podívat se na Kuřim shora. Ale co bylo největším pře-
kvapením v oratořích, byly krásné dívky – princezny v dobových krojích, 
které představovaly světice. Příchozím vyprávěly příběh svého života jako 
nápovědu k určení, o které osobnosti se jedná. Tuto naučnou a poznávací 
hru naše dívky zvládly na výbornou. 

V hlavní části kostela se pohybovala pohotová a věciznalá průvod-
kyně Anežka Sedmíková a jakmile se objevila další skupina neznámých 
tváří, hned se jich ujala a pozvala na komentovanou prohlídku. Poučného 
a velmi zajímavého výkladu ke kostelním varhanám se ujal zkušený varha-
ník pan Bohumil Kšica. Pěkné hudební zážitky všem připravil kuřimský 
pěvecký sbor K-dur s hudebním doprovodem. Také mužský pěvecký sbor 
z Moravských Knínic, který zazpíval menší písně a capella, hřměl kuřim-
ským kostelem – prostě úžasné. Dalším skvělým nápadem a překvapením 
pro všechny byla prohlídka setmělého kostela, kdy byly bodově osvětlo-
vány jednotlivé sochy a obrazy, z reproduktorů zněl komentář a vše pod-
barvovala tematická hudba.

Organizátoři to měli „vychytané“. U vchodu, kde návštěvníkům 
byly nabízeny upomínkové obrázky, brožurky s informacemi o kostele 
a pamětní razítka, se organizátoři střídali ve službách. Účinkující hudeb-
níci a zpěváci dostali kromě výše uvedených dárečků malé překvapení v 
dárkové kabelce s motivem noci kostelů – v sáčku byly na ochutnávku 
koláčky a další dobrůtky.

V průběhu akce se někteří návštěvníci odešli podívat na program 
připravený ve Sboru Dr. Karla Farského a také na program v Křesťanském 
centru v Penzioně u Mostu. Ale před prohlídkou „Načerno“ se náš kostel 
opět zaplnil. A na koncert „Barokní maličkosti“ v podání souboru staré 
hudby Ensemble Serpens Cantat se přišel podívat i pan biskup CČSH 
ThDr. Petr Šandera, aby pak Noc kostelů ukončil společně s Mons. Jiřím 
Krpálkem.

V našem kostele bylo v průběhu pátečního večera a noci zazname-
náno téměř 500 návštěvnických vstupů.

Když jsem v kostele potkávala tolik neznámých lidí, ale i známých, 
ovšem těch, kteří normálně do kostela nechodí, řekla jsem si – je to dob-
ře. 

Marie Novotná

Ohlédnutí za Nocí kostelů v 
Kuřimi

27.5.  letošního roku se za  velkého zájmu veřejnosti konala Noc 
kostelů za spolupráce křesťanských církví  působících v Kuřimi. 

Kromě pestrého  programu konaného na třech místech (v kostele 
sv. Maří Magdalény, ve Sboru Dr. Karla Farského a v Křesťanském centru  
v Penzionu U Mostu)  bylo přínosem vzájemné sblížení  křesťanů různé-
ho vyznání a posílení ekumenických vazeb v regionu.  

Společná byla příprava akce,  její zahájení i ukončení  v kostele sv. 
Maří Magdalény.  V průběhu večera bez ohledu na nepřízeň počasí mnozí 
návštěvníci  přicházeli bez zábran  shlédnout program k „sousedům“. A 
konečně  na programech se jako účinkující podíleli křesťané z okolních 
vesnic i z Brna,   bez ohledu na církevní příslušnost.  Za všechny jme-
nujme početný chrámový pěvecký sbor Magnificat z Lelekovic, který pod 
vedením sbormistra  Tomáše Slaniny zpíval Missu Brevis  ve Sboru Dr. 
Karla Farského.   

V průběhu večera došlo i na rozhovory o víře a o poslání církve, 
které umožnily  veřejnosti otevřené bohoslužebné  prostory, naslouchají-
cí organizátoři  a pokojná podvečerní  atmosféra .

Společnou radostnou akcí  jsme  mohli pro tento  večer viditelně 
naplnit výzvu apoštola Pavla z listu Efeským ze 4. Kapitoly:  „Snášejte se 
navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svaz-
kem pokoje.“  

Iveta Hušková, kazatelka CČSH

Akce bude probíhat cca do 01.00h. Jako hlavní host vystoupí v 
podvečer známá brněnská kapela Čankišou vydávající v těchto dnech 
již 5. dlouhohrající desku a úspěšně koncertující u nás i v zahraničí, dále 
pak cikánská kapela Le Čhavendar z Rokycan, objev zpěvačky Věry Bílé, 
geniální bubeník, člen skupiny Dunaj a Pluto Pavel Fajt, písničkář Záviš, 
kapela Nuck Choris Gang, příjemně funkový etno-beat Nebeztebe, pravý 
hospodský šraml-rock Tumpachkvoč a experimentálně soulový Cat and 
Dogs. Po skončení akce cca 01.00h následuje afterpárty s dj uvnitř v hos-
podě. Vstupenky jsou v předprodeji i v KD Kuřim.
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A tady je nějaká knihovna??
Ve  zrekonstruované budově na Popkově ulici 1006 poskytuje 

knihovna své rozšířené služby již od 15.10.2007. Škála  toho, co se v těch-
to prostorách nabízí, je široká. V budově jsou tři oddělení -  regionální (to 
není přístupno veřejnosti), čtenáři více znají oddělení pro děti a oddělení 
pro dospělé. 

Pravidelně navštěvují tuto instituci lidé, kteří jsou svým objevem, 
že je zde taková knihovna a fungují všechny její dobré služby, velmi pře-
kvapeni, naprosto konsternováni. Může se zdát, že knihovna je nudná 
Popelka v sousedství dnes hojně propagovaného Welness. Opak je ale 
pravda. Knihovna nabízí rozumné využití volného času všem věkovým, 
zájmovým a jiným skupinám.

Půjčuje knihy, časopisy a CD nahrávky. Zvukové nahrávky získaly 
oblibu především s obávaným strašákem státních maturit a povinné čet-
by, kterou mají studenti přečíst a umět. Pro „nečtenáře“ je velký oříšek 
přečíst několik knih z klasické české a světové literatury. Ve fondu Měst-
ské knihovny v Kuřimi je mj. mnoho knih tvz. klasiky, které jsou načtené 
a nahrané na CD nebo na Mp3 nosičích. Je to jedna z možností, jak se s 
obsahem děl seznámit. Tato služba ušetřila mnohým maturantům čas a 
starosti.

Fond knihovny je velmi bohatý a pestrý. Z její nabídky si vybere 
opravdu každý. Pokud má čtenář naprosto konkrétní a specifický požada-
vek na knihu, která není ve fondu Městské knihovny v Kuřimi, je možné 
využít „meziknihovní výpůjční službu.“ Tzn., že lze sehnat knihu z jaké-
koliv knihovny v ČR, ale i ze zahraničí. Tuto službu využívají především 
studenti, kteří potřebují k výuce speciální dokumenty.

Mezi oblíbené možnosti v dětském i dospělém oddělení je přístup 
k veřejnému internetu. Internetové stanice jsou volně přístupné. Je třeba 
si pouze zřídit „internetovou kartičku“ za 20 Kč na rok.

Zmíněné služby patří k těm, které má poskytovat dobrá knihovna. 
V Kuřimi navíc rozšířila nabídku o možnosti komunitního centra obce. 
Lidé se zde mohou vzdělávat, rozvíjet a setkávat v pestré paletě kurzů. Za 
uplynulých šest měsíců letošního roku bylo v oddělení pro dospělé 38 
akcí. Přišlo na ně celkem 403 účastníků. Některé již patří k pravidelným, 
jako počítačové kurzy. V současnosti mohou tyto kurzy, které jsou urče-
ny především pro seniory, navštěvovat zájemci ve dvou úrovních. První 
je pro začátečníky. Ti se učí pracovat s PC myší, internetem, emailovou 
schránkou a základy práce v programu WORD. Pro zdatnější je kurz 
„nové technologie.“ V něm se zájemci seznámí s Facebookem a Skypem. 
Letos bylo v knihovně už šest kurzů práce na PC v 15 setkáních se 108 
frekventanty. 

Knihovna dále pořádá rukodělné dílny ve spolupráci s externími 
lektory. Patří mezi ně kurz šití panenek (Zuzana Zavřelová), pravidelné 
korálkovací kurzy (Mgr. Pavla Hrdinová) nebo kurz šití barevných zví-
řátek ze „spacích“ ponožek (Štěpánka Čechová). Lákadlem je příjemné 
prostředí, setkání s lidmi, které zajímají stejné věci, ale především osvo-
jení si nové techniky výroby. A pak i vlastní výrobek, který si účastníci 
odnášejí.

Mezi pravidelné pořady, které se těší oblibě návštěvníků, patří 
besedy s cestovateli. Poslední dobu procestovali návštěvníci besed Me-
xiko (Milan Štourač), Réunion (Mgr. Zuzana Pochylá), Irán ( Ing. Jaro-
slav Stohl), Spojené Arabské  Emiráty ( Juraj Kaman) a Kazachstán ( Jan 
Vlasák). Pokud máte nějaký tajný tip na další destinace, rádi se od Vás 
budeme inspirovat.

Velmi úspěšná byla také tématicky neobvyklá přednáška o geopa-
togenních zónách. Na podobná setkání v podání pana Ing. Zdeňka Bed-
náře se mohou návštěvníci těšit i v příštím období.

Pro návštěvníky knihovny je každý měsíc připravená nová výstava, 
často s možností koupě vystavovaných předmětů. Snažíme se prosazovat 
především místní, případně regionální výtvarníky a umělce. Některé ex-
pozice se vztahovaly k besedám - první o Mexiku a střední Americe obsa-
hovala fotografie a především suvenýry z této oblasti, výstava Fototoulky 
se věnovala velkoformátovým fotografiím z cest Jaroslava Stohla.  Předve-
likonoční doba se nesla výstavou v atmosféře a vůni malovaných perní-
ků. Další zajímavou přehlídkou byly koláže Petra Žižky. Zatím poslední 
-  předprázdninová -  byla výstava barevných zvířátek ušitých z ponožek.

V nadcházejícím období prázdnin se můžete těšit na prodejní vý-
stavu patchoworku z dílny Jany Duškové. Představí deky, přehozy, polš-

tářky, kabelky a mnoho dalšího. Knihovna bude otevřena o prázdninách 
ve středu a pátek od 9-12 a 13-18 hodin.

A my v knihovně se na oplátku budeme těšit na Váš neutuchající 
zájem. 

Mgr. Eva Žaludová, knihovnice

Slavíme pohádkou..
   Jak jinak než pohádkou a sladkým bonbónkem je možné osla-

vit svátek všech našich dětí? Stejně, jako již každý rok, pozvala Městská 
knihovna pro své nejmenší čtenáře k jejich svátku divadelního herce Ra-
dima Korába z agentury Koráb s nějakou tou pohádkou. Jednou to byla 
pohádka „O kocourovi v botách“, jindy „O princezně s dlooooouhým no-
sem nebo „Sindibádova dobrodružství“. Letos jsme vybrali „Pohádku pro 
3 prasátka“. 

   Díky krásnému počasí se podařilo dle plánů tuto pohádku ode-
hrát přímo před budovou knihovny, kde se nám to všem líbí nejvíc. Dětí, 
jejich rodičů a prarodičů přišla spousta (asi 120) a tak se všechna přichys-
taná místečka zaplnila. Pohádka byla veselá, vtipná, se spoustou písniček 
a opět nechybělo ani zapojení přímo dětí a maminek do děje (což mají 
děti na divadélkách nejraději). 

   Po skončení každý dostal sladkou odměnu a s příjemným poci-
tem, krásným zážitkem a úsměvem od knihovny odcházel. Co jiného si 
pro děti přát? 

Simona Prokešová – dětské oddělení
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Vyhlášení cen Kuřimské Kul-
turní Činy (KuKuČ 2011)

Kulturní výbor z pověření Zastupitelstva města vyhlašuje anketu 
„Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2011“, jako první ročník ankety, která 
by měla být vyhlašována každoročně. Smyslem ankety je najít a vyzved-
nout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým příkladem pro 
ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji kultury v 
Kuřimi a kultivují jeho prostředí.

Časový rozpis ankety:
1. Nominační kolo – uzavírá se k 15. 8. V něm mohou všichni ob-

čané Kuřimi i právnické osoby se sídlem v Kuřimi nominovat kandidáty 
na tyto ceny.

2. Finále – Probíhá mezi 1. a 15. září. V něm Kulturní výbor z 
nominovaných vybere vítěze a předloží je jako návrh starostovi na oce-
nění. Starosta může odmítnout některému navrženému cenu udělit, ale 
nemůže udělit cenu nikomu, koho výbor nedoporučil.

Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřim-
ských kulturních činů, které letos proběhne v rámci Medových dnů 1. – 2. 
října.

Nominační kategorie 
(Nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy.):
Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 

středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.) 

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

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

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

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou 
či právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města ve 
veřejně přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…) 

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

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Taková obdoba ceny 
za celoživotní dílo

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

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

Způsob nominace:
Písemně, neanonymně s uvedením kategorie a konkrétního činu. 

U kategorií není nutné, aby nominující znal přesně konkrétní jméno no-
minovaného, podstatný je čin. Na jednom nominačním návrhu může být 
uvedeno více nominovaných v jedné nebo více kategoriích.

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně uvádí-
me pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):

1) Navrhuji v kategorii za vytváření kultury všedního dne ocenit pro-
vozovatele restaurace U žáby. Příjemný interiér, květiny, výstavy obrazů na 
zdech, to je odlišuje od ostatních provozoven nejen v Kuřimi. 

2) Navrhuji v kategorii Dramaturgický počin ocenit galerii nad astrál 
a také toho, co pořádá cestovatelské besedy v sokolovně. V kategorii Talent 
roku pak navrhuji rockovou skupinu žáků ZŠ Jungmannova Kališ Mališ.

3) V kategorii Mecenáš roku bych navrhoval ocenění pro ty, kteří fi-
nančně podporují cyklus představení divadel malých forem, pořádaný občan-
ským sdružením Výšina v Kuřimi. Tento cyklus zároveň navrhuji na cenu za 
dramaturgii.

Není povinné, ale je dobré doplnit nominaci i krátkým zdůvodně-
ním. Zasílá se na adresu:

Kulturní výbor, 
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
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Když jsem začal plánovat, že v červnu na zámek zase pozvu pár 
kapel na místní festiválek, který loni dostal jméno Festival dobré hudby, 
hned na začátek jsem si napsal tři jména a ona mi všechna tři vyšla. Plaká-
ty s portrétem Xindla X připomínajícího Che Guevaru byly myslím doce-
la výrazné, po Kuřimi a okolí jsme jich nechali vylepit téměř dvě stovky. 
Přesto ještě týden před akcí v předprodeji bylo prodáno asi 10 vstupenek, 
takže jsem začal mít strach z toho, zda lidé přijdou. Naštěstí se ukázalo, že 
jen čekali na předpověď počasí a v posledních dnech se přece jen prodalo 
lístků víc, navíc další skoro stovka přišla až na místo, zřejmě pro ně tedy 
motivace ušetřit padesátku v předprodeji nebyla tak důležitá. Nádvoří 
nakonec bylo zaplněno slušně, byť jsem počítal i s vyšší účastí. Ale to, že 
přestávají chodit lidi není kuřimský problém, naopak, vypadá to, že místní 
pokles je mírnější než celostátní průměr.

Kromě publika místního dorazili i přespolní (třeba v Brně se pro-
dalo v předprodeji víc vstupenek než v Clubu Escape). Přišly i dvě webo-
vé novinářky, což mi umožňuje při hodnocení akce dát slovo jim. 

www.poslouchej.net byla v psaném projevu velmi lakonická, zato 
na jejich webu najdete asi stovku fotografií z Kuřimi (tři z nich jswem 
použil i pro tento článek):

Na zámku v Kuřimi u Brna vystoupily v pátek 17. června tři skvělé 
kapely - pražští Jananas, brněnská formace Poletíme? a vrcholem večera pak 
bylo vystoupení Xindla X. Krásné počasí a domácí atmosféra festivalu přilá-
kaly mnoho lidí, kteří si chtěli užít páteční večer.

(Fotky eLily najdete na: http://www.poslouchej.net/fotky-Fotky-
z-Festivalu-dobre-hudby-2104-1.html

www.neutralne.cz a jeho reportérka Šárka Poláková viděla festi-
val takto:

Zámek v Kuřimi hostil Jana-
nas, Poletíme? a Xindla X

V pátek 17. června mohli fanoušci navštívit open-air Festival dobré 
hudby v areálu kuřimského zámku. Díky velmi malé propagaci (převážně 
místní), se dá říci, že akce byla spíše komornějšího rázu s účastí sotva ně-
kolika stovek lidí. Přesto všichni účastníci předvedli bezvadný výkon. 

Jananas
Na obranu akce ovšem musím říci, že atmosféra byla velmi příjem-

ná právě díky její komornosti. V 19 hodin koncert rozproudili Jananas. 
Tato skupina, kterou vede zpěvačka Jana Infeldová přibližně od roku 
2005, je stále na vzestupu a její debutové album rozhodně stojí za po-
slech. Obsahuje velikou porci humoru a ironie, místo zamilovaných po-
pových songů najdeme písničky o vlivu médií nebo lásce k ledničce či 
radosti seniorů.

 

Poletíme?
V patách Jananas byla šestičlená folk-rocková parta Poletíme?, kte-

rá také nešetřila humorem. Svým širokým použitím nástrojů a zábavou 
vyvážila občasný slabší pěvecký výkon. Dali se dohromady v roce 2007 a 
už o rok později vydali své první album, kterému šlo o dva roky později 
v patách album druhé. Kapely Jananas a Poletíme? můžeme v brněnském 
okrese znovu slyšet společně 30. června na Bongo festu.

 

Xindl X
Po skvělých předskokanech přišla i hvězda večera – Xindl X. Do-

provázeli ho Dalibor Cidlinský na klávesy, banjo a kytaru, Jan Cidlinský 
na baskytaru a David Landštof na bicí. Jak je známo, Xindl X se sám do-
provází na kytaru. V dnešní době je již známou tváří, ale pro jistotu: jed-
ná se o pražského rappera, který propaguje jiný přístup v rámci českého 
písničkářství, stejně jako i předchozí kapely. Z Xindlovy dílny pocháze-
jí songy, které oplývají smyslem pro ironii, avšak je z nich cítit i osobní 

Festival dobré hudby - viděno zvenčí

zkušenost. Návštěvníci si koncert jistě užili, soudě dle nadšených reakcí, 
avšak možná by uvítali méně perfekcionismu, který se projevoval neustá-
lou snahou lépe naladit hudební nástroje.

Takto tedy viděli náš festival zvenčí.
Na této stránce jsou fotografie kapel v chronologickém pořadí, 

tedy shora dolů:
Jananas
Poletíme?
Xindl X.
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Keltský večer 
na zámku

Na přelomu července a srpna se slaví keltský svátek Lugnasadh 
(vysvětluji vždy, že je to něco jako keltské dožínky). V tomto období 
přijíždí vždy do republiky několik zahraničních kapel hrajících keltskou 
hudbu, a k nim se připojují i desítky kapel místních, které rovněž podlehly 
kouzlu této muziky, z níž vychází country, a která má i silné propojení s 
muzikou raného baroka. Díky dobrým kontaktům na tuto komunitu je 
Kuřim každoročně prvním místem, kde se keltské setkání koná. Navíc 
máme ty nejzajímavější kapely za zlomek jejich normálních honorářů. 
Nejinak tomu bude i letos. Koho na zámku přivítáme?

Tradish (Denmark)
 Skupina Tradish je vynikající dánská skupina hrající irskou tradič-

ní hudbu, která vznikla po zániku slavných Moving Cloud (i ti v Kuřimi 
hráli). Skupina úspěšně zvládá způsoby, jak spojit staré a nové, minulost 
a současnost, držet hudbu čerstvou a živoucí. Hrají jak tradiční songy, tak 
i vlastní hudbu, od písní prověřených staletími až k těm, napsaným třeba 
minulý týden.

Skupinu tvoří zpěvačka a houslistka Louise Ring Vangsgaard, John 
Pilkington, zpívající a hrající na kytaru a irské bouzouki a Brian Woet-
mann hrající na irský buben bodhran, další perkusní nástroje a rovněž 
zpívající. Všichni jsou to zkušení muzikanti, například John je původem 
z Británie a hraje od počátku osmdesátých let od USA přes Evropu po 
Japonsko, Brian působil i v jazzových či punkových formacích. 

Sliotar (Ireland)
 Des Gorevan: drums, percussion. Ray MacCormac: whistles, uille-

ann pipes and vocals. J.P. Kallio: guitars, bouzouki, kantele and vocals. 
Toto je složení irkých Sliotar, pocházejících z Dublinu, jejichž hudba je 

samotný kořen tradiční irské lidové kultury. K nezapomenutelnému zá-
žitku bezesporu patří i energický projev tria při živých vystoupeních. Sli-
otar jsou trvalkou Keltských večerů na zámku a vím, že mnoho lidí se na 
každé další jejich vystoupení těší. Jako nejrockovější formace obstarávají 
tradičně závěr přehlídky v Kuřimi.

Boys of The Hills (Spain)

 Zájem o irskou tradiční hudbu spojil v roce 1997 pět vynikajících 
hudebníků z Madridu a vznikla tato kapela, která je letos v Kuřimi popr-
vé. Jejich hudba je plná citů, vášní a jižanské divokosti, to vše spojeno s ta-
jemností keltských tradic. Přijíždějí po mnoha koncertních a festivalových 
vystoupeních po celé Evropě, kde vystupovali mimo jiné i se skupinou 
The Chieftains. Kapelu tvoří: Álvaro: Tenorové banjo, mandola, mando-
lína, akordeon, harfa, vokál. Keku: Irské dudy, irská píšťala (tin whistle) a 
harmonika, Alex: Irská flétna. Klasická flétna a tin whistle, Blanca: Bodr-
han a zpěv, Sergio: kytara a housle a Alberto: elektrická basa.

Koncert se koná ve čtvrtek 21. července od 19:00 hodin, vstupen-
ky za 100 Kč v předprodeji v Kulturním domě a Clubu Escape, na místě 
za 150 Kč.



20      ZLOBICE ročník 18, číslo 7/červenec-srpen 2011

kultura

Prožijte konec prázdnin s 
bratry Nedvědy

V rámci Kuřimského zámeckého kulturního léta vždy plánujeme 
nějaký hezký koncert na konec prázdnin. Po předloňském Kamelotu a 
loňském Spiritual Kvintetu se nám letos podařilo dohodnout opravdu 
mimořádný zážitek. Bratři Jan a František Nedvědovi spolu vystupují jen 
zřídka. Proto se jejich koncerty označují jako Vzácné setkání. Je i výtečně 
šlapající doprovodnou kapelu Tie Break na jednom pódiu uvítáme v Ku-
řimi v úterý 30. srpna od 19:30. Vstupenky v předprodeji 150 Kč (rodinná 
400 Kč), na místě za 200 Kč (rodinná 500 Kč). Předprodej v KD a Clubu 
Escape od 27. června. Kdyby pršelo, přesune se koncert do Kulturního 
domu. Proto neprodáme v předprodeji více než 350 vstupenek.

Čankišou a Budoár staré 
dámy

V pátek 9. září uvítáme na posledním koncertu Kuřimského zá-
meckého kulturního léta tradičně skupinu Čankišou. K ní jsme letos 
pozvali Budoár staré dámy, výtečnou mladou alternativně rockovou ka-
pelu, která už do Kuřimi v minulosti jezdila. Od té doby ale prošla kapela 
personální změnou, zůstala však v ní frontwoman Marta Svobodová a její 
bratr Štěpán (takto absolvent kuřimské střední školy) u bicích. Ty můžete 
vidět na fotkách.

Čankišou se letos snad už představí s novou deskou, která je doto-
čená, teď se míchá a měla by vyjít po prázdninách. 

Vstupenky budou v předprodeji od 1. srpna za 100 Kč, na místě 
150 Kč. 

Úřední hodiny o prázdninách 
– Kulturní dům:
pondělí až čtvrtek 8 – 12, ve 
středu i 13 - 17 hod.

O prázdninách částečně čerpáme dovolenou, proto jsme omezili 
úřední hodiny. Vzhledem k tomu, že na začátku srpna promítáme kina, 
rozhodli jsme se zahájit předprodej na podzimní představení v Kultur-
ním domě až od 15. srpna.  Na začátek nové umělecké sezóny jsme pro 
vás připravili lahůdkové divadlo a oblíbené travesti show. Prozraďme, že 
do konce roku by nás ještě mělo potkat divadelní představení, ktrým si 
připomeneme 80. narozeniny Jiřího Suchého, koncert Věry Špinarové a 
předvánoční koncert. Samozřejmostí jsou představení pro děti, cyklus 
koncertů vážné hudby a další kulturní a společenské akce.

Pondělí 19. září 19:30, velký sál KD

Agnes Belladone 
Hořká komedie, jejíž hlavní hrdinkou je divadelní hvězda Agnes 

Belladone. Účinkují: Nina Divíšková, Kateřina Macháčková, Jan Kačer, 
Adéla Kubačáková, Ivan Vyskočil, Karel Soukup, Martin Kubačák. Au-
tor: J. P. Alegre. Režie: Jan Kačer. Předprodej od 15. srpna v KD Kuřim, 
Městské knihovně, prodejně Flop Vičar a trafice Na Loučkách. Vstupné 
200 a 150 Kč.

Čtvrtek 6. října 19:30, velký sál KD

Screamers v proudu času
Další pořad oblíbené travesti show. Předprodej od 15. srpna v KD 

Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop Vičar a trafice Na Loučkách. 
Vstupné 240 a 190 Kč.

Medové dny 2011
proběhnou na nádvoří zámku v Kuřimi

v sobotu 1. a v neděli 2. října
Sobota bude svým kulturním programem laděna 

spíš do lidové muziky, 
v neděli dojde na folk i rock pro ty mladší.

Prodej medu, perníků a dalších výrobků z včelích produktů 
je samozřejmostí, 

letos přidáme i další řemesla. 

Bližší informace v zářijové 
Zlobici
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Dětský den s Klubem Pohoda
1. červen je den, kdy všechny naše děti slaví svátek a proto se v 

Klubu Pohoda za kulťasem v Kuřimi pořádala velká dětská párty.
Zábavné odpoledne plné soutěží se konalo v neděli 12. června a 

pobavit se přišlo více jak 200 dětí. Přesně 175 registrovaných dětí sou-
těžilo v šesti disciplínách, za jejichž splnění dostaly bohaté balíčky od 
sponzorů akce.

Děti si odnesly také spoustu zážitků. Celé odpoledne skákaly na 
skákacích hradech, řádily na nafukovací skluzavce, přeměňovaly se v růz-
ná zvířátka, strašidla a pohádkové bytosti díky šikovným malířkám obli-
čejů a k dispozici jim byl nově tetovací salón, kde dětem taterka tetovala 
obrázky dle přání, které dětem vydržely až týden. Radost dětem dělaly i 
héliové balónky.

Během akce si návštěvníci mohli prohlédnout veterány i současné 
motocykly, popřípadě se na nich i vyfotit.

Největším oblíbencem a dětmi stále pronásledovaný byl už tradič-
ně zábavný klaun, tentokrát klaun Jirka. Ten děti bavil nejen svým umě-
ním zformovat balónky do rozmanitých druhů zvířat, kytek a jiných neu-
věřitelných věcí, ale i veselými hrami a hlavně soutěžemi o zajímavé ceny. 
O průběh odpoledne a o důležité informace se staral neúnavný a vtipný 
moderátor David Holman, který také vyhlásil pěveckou soutěž, do níž se 
přihlásilo 30 odvážlivců. Všichni malí zpěváci byli nakonec stejně úžasní, 
a proto si každý odnesl velkou čokoládu. 

Na závěr proběhlo velké losování o hromadu bohatých cen od 
sponzorů akce.

Děti byly spokojené, hrály si se svými výhrami a s kamarády a z 
jejich úsměvu a dobré nálady byla znát jejich radost. A mezitím si dospělí 
užívali příjemného posezení na letní zahrádce a pochutnávali si na grilo-
vaných i jiných pochoutkách .

Všechny odměny, výhry a zážitky, bez kterých by se tento den neo-
bešel, byly zajištěny prostřednictvím darů od našich vážených sponzorů, 
kterým chceme touto cestou poděkovat.

Další poděkování patří spolupořadatelům, pomocníkům, kteří 
nám od rána do večera pomáhali.

Poděkování patří těmto sponzorům: Město Kuřim, Nekupto, www.
priserky.com, Mix Max Kuřim, Siko – koupelny, Auto Hanák, Maneo, Ba-
byartikl, Wellness Kuřim, TOS Kuřim, Walter s.r.o., Klub Pohoda, www.
levne-atrakce.cz, Coca-Cola, Svijany,  AutoPetr, Mladá fronta, Autoservis 
Drak, S K Label, Klub Pohoda, Atrakce Pohoda, www.chatachorvatsko.
cz, Pavel Malý-voda, plyn, topení, Ronald Gracias – elektroinstalace, 
Cukrárna – nám.Osvobození, Kuřim, Svida-grafická dílna Jinačovice, 
Ford Rašino

Jana Hedbávná
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Letní kino na zámeckém nádvoří patří 
mezi tradiční kulturní akce ve městě. Nebu-
de tomu jinak ani letos. Začátky jsou vždy 
v 20:30. (Promítat se začne až se setmí, což 
závisí i na počasí, ale ne dříve než v 20:30.), 
vstupné je 80 Kč, rodinné 200 Kč. Občerst-
vení je zajištěno. 

Předprodej vstupenek na filmy není. 
Promítá se za téměř jakéhokoliv počasí.

Pondělí 8. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Občanský průkaz

Žánr: hořká komedie / historický. Země: 
ČR / SR. Délka: 137 minut. Režie: Ondřej Tro-
jan. Hrají: Matouš Vrba, Libor Kovář, Jakub 
Šárka, Jan Vlček, Anna Geislerová, Martin My-
šička, Marek Taclík, Jiří Macháček, Juraj Nvota, 
Monika Sailerová, Kristýna Liška-Boková, Jana 
Šulcová další. Námět: Petr Šabach (stejnojmen-
ný román). Scénář: Petr Jarchovský.

Občanský průkaz se odehrává v Praze, 
mezi lety 1973 – 1977. Tedy v letech nejtužší 
normalizace, v období po okupaci Českoslo-
venské socialistické republiky vojsky armád 
Varšavské smlouvy. V době, „kdy big beat a 
dlouhé vlasy byly rebélií proti husákovskému 
socializmu, občanský průkaz prostředkem k 
policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou 
svátostí“. Sami tvůrci o svém filmu řekli: „Děj 
filmu obsáhne tři roky života čtyř spolužáků - 
Petra, který je zároveň vypravěčem příběhu, a 
jeho kamarádů Popelky, Aleše a Míti. Obsáhne 
období mezi jejich patnáctým a osmnáctým 
rokem; od okamžiku, kdy je jim patnáct let a 
oni dostanou občanský průkaz, až do chvíle, 
kdy se snaží uniknout vojně v komunistické 
armádě a pokoušejí se získat modrou knížku. 

Okamžikem, kdy získají občanský průkaz, pro 
kluky končí bezstarostné dětství a otevírají se 
dveře do dospívání v permanentním konfliktu 
s totalitním režimem, ve kterém jsou nuceni 
žít. Osudy našich hrdinů jsou ilustrovány řadou 
epizod, některé mají absurdně groteskní cha-
rakter, jiné jsou ale dramatické a fatální. Každý 
ze čtveřice kamarádů totiž prochází klíčovým 
obdobím života poznamenaného problémy ve 
škole, s rodiči a hlavně s fenoménem práskače, 
udavače, policajta, fízla. Náš film by měl být 
nesentimentální vzpomínkou na generaci dneš-
ních otců, tedy nás samotných, a na dobu, ve 
které jsme byli nuceni dospívat. Vypráví o cestě 
k dospělosti skrz poznání ceny svobody, o sbírá-
ní odvahy ke vzdoru a o nalézání sebeúcty. Sen 
našich dospívajících hrdinů o svobodě se odráží 
v útěcích za hranice, v hudbě, dlouhých vlasech 
a přátelství mezi kamarády…“ 

Úterý 9. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Lidice

Žánr: drama / válečný. Země: ČR. Dél-
ka: 110 minut. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ka-
rel Roden, Veronika Kubařová, Sabina Remun-
dová, Zuzana Bydžovská, Jiří Ployhar, Karel 
Zima, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Ondřej 
Novák, Norbert Lichý, Jan Budař a další. Scé-
nář: Zdeněk Mahler.

„Film Lidice není historickým doku-
mentem. Film Lidice není ani válečným filmem. 
Film Lidice je o osobních dramatech obyčej-
ných obyvatel jedné malé středočeské vesnice.“

Příběh Lidic, je příběhem obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do 
cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, 
oceněného cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled 
na tragický osud Lidic za 2. světové války z ne-
obvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel 
Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lás-
ku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o 
velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak 
zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin 
a způsobit tragédii. Rok 1942 – německá pro-
paganda úzkostlivě tají genocidu páchanou na 

civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého 
muže třetí říše Reinharda Heydricha však udělá 
výjimku. Po vypálení malé české vesnice Lidice, 
vše vyhlásí do světa. Jako záminka k vypálení 
obce stačí jeden milostný dopis. V době svého 
tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice 
za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí. Na-
cisté chladně popravili všechny lidické muže, 
ženy a děti nechali převézt do koncentračního 
tábora. Některé děti dali na převýchovu. Celko-
vá bilance – 192 popravených mužů, 58 žen ze-
mřelo v koncentračních táborech a 88 dětí bylo 
posláno do plynu. Obec Lidice byla vymazána 
z map a srovnána se zemí. Výpravný velkofilm 
Lidice je natočen podle skutečné události

Středa 10. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Piráti z Karibiku: Na vlnách 
podivna

Pirates of the Caribbean: On Stranger Ti-
des (Piráti z Karibiku 4) Žánr: akční / komedie 
/ fantasy / dobrodružný. Země: USA. Délka: 
137 minut, dabing. Režie: Rob Marshall. Hrají: 
Johnny Depp, Astrid Berges-Frisbey, Penélope 
Cruz, Ian McShane, Kevin McNally, Sam Claf-
lin, Geoffrey Rush. 

Johnny Depp se vrací ke své ikonické 
roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu 
plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když 
se Jack setká se ženou ze své minulosti (Pene-
lope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku - nebo 
zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, 
aby našla legendární Pramen mládí. Když ho 
donutí, aby vstoupil na palubu Queen Anne’s 
Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse 
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(Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dob-
rodružství, kde neví, koho se obávat více: Čer-
novouse nebo ženy ze své minulosti. Film bude 
uveden v českých kinech ve 3D s dabingem, ve 
2D s dabingem i s titulky.

Čtvrtek 11. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Odcházení

Žánr: groteska / komedie / adaptace. 
Země: ČR. Délka: 94 minut. Režie: Václav Ha-
vel. Hrají: Dagmar Veškrnová-Havlová, Josef 
Abrhám, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, 
Jiří Lábus, Pavel Landovský, Oldřich Kaiser, 
Jan Budař, Ivana Uhlířová, Stanislav Zindulka, 
Barbora Seidlová, Jaroslav Dušek, Jiří Bartoška, 
Václav Havel, Miroslav Krobot, Jiří Macháček, 
Tatiana Vilhelmová a další. Námět a scénář: 
Václav Havel. 

Světově uznávaný dramatik a politik Vác-
lav Havel se poprvé stal režisérem, aby převedl 
na filmové plátno hru, kterou s úspěchem uved-
ly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava 
Havla s filmovou režií, řečeno jeho slovy – v 
závěru jeho veřejné kariéry - je poněkud sym-
bolické. Jeho rodina, především v osobě jeho 
strýce Miloše Havla, je úzce spojena s rozvo-
jem československého filmu a vybudováním 
domácího filmového průmyslu v období první 
republiky, sám autor odmalička toužil stát se 
filmovým režisérem, dobové poměry však mu 
zmařily jak studium, tak naplnění této dlouho-
leté touhy.

Zároveň je to poprvé, kdy Václav Havel 
svou autorskou vizi sám interpretuje. „Divadel-
ní hra je jakýsi polotovar, který autor nabídne 
divadlům a ta si s ním naloží po svém,“ říká Vác-
lav Havel a dodává vysvětlení, proč se rozhodl 

zkusit filmovou režii. „Myslím, že autor to má 
pokorně snášet. Nesnese-li interpretaci někým 
jiným, má psát romány a ne divadelní hry. Poté, 
co mnohá desetiletí se mé hry takto hrají, po-
cítil jsem chuť konečně interpretovat sám sebe. 
A navíc filmem, což pro mne znamená určitou 
vnitřní satisfakci. Původně a vlastně celý život 
jsem chtěl být hlavně filmařem. A teď se mi to 
snad splní.“

Příběh filmu Odcházení je příběhem 
zlomového bodu v lidském životě. Dr. Vilém 
Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancléře, 
nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím ne-
umí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat 
najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se 
vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta sta-
la jeho domovem, a musí se účastnit nedůstoj-
né procedury oddělování erárních věcí od věcí 
soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít 
rozklad svého okolí, svého „dvora“, a uvědomit 
si, jak málo ho vlastně znal.

Oproti předloze tvůrce jen mírně krátil 
text a jedinou zásadnější změnou je vypuštění 
autorského komentáře, použitého jako zcizova-
cího prvku. Děj se odehrává pouze na zahradě 
před vládní vilou, kterou obývá bývalý kancléř 
Rieger se svou matkou a mladší dcerou a také 
se svou dlouholetou milenkou Irenou a její pří-
telkyní Monikou. K personálu patří bývalý ta-
jemník Hanuš, bývalý tajemník bývalého tajem-
níka Viktor, pomocník v domácnosti Osvald a 
zahradník Knobloch. Do událostí, točících se 
kolem nuceného vystěhování bývalého politika 
výrazně zasahuje nový mocipán, lstivý Vlastík 
Klein, zjeví se tu flirtující „rusalka“ Bea i Vilé-
mova starší dcera Vlasta s manželem Albínem. 
Rieger dává dva rozhovory ošuntělým noviná-
řům z bulváru Jackovi a Bobovi, při nichž napl-
no uplatňuje dlouholeté politické fráze. – Autor 
nijak nezastírá divadelnost předlohy, v níž kro-
mě tradičního akcentu na absurdnost, grotesk-
nost a existenciální přesah uplatňuje ve značné 
míře sebeironii. Používá „předěly“ mezi dějství-
mi (tvořené krátkou změnou počasí), inscenuje 
divadelně provedenou scénu Riegerovy noční 
vize, využívá citace z Čechova a ze Shakespeara 
nebo stylizované kostýmy. S pomocí špičko-
vých filmařů ponechává prostor zejména herec-
ké akci a s filmovými vyjadřovacími prostředky 
pracuje velmi střídmě. Snímek, v němž se mih-
ne řada Havlových přátel a známých z řad her-
ců, umělců a politiků, tak umožňuje mnohem 
většímu počtu diváků seznámit se s poslední 
hrou známé osobnosti a navíc v autorské inter-
pretaci. – Natáčelo se u architektonicky cenné 
Vily Čerych v České Skalici.

Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho 
politika z funkce, ale obecněji o sám fenomén 
změny: každou vteřinu něco přichází a něco 
nenávratně odchází, nevíme odkud se všechno 
vynořuje a ještě méně víme, kam se to zanořuje. 

Vlastně jde o klasické téma dramatu, kterým je 
konec. Konec člověka. Konec epochy. Konec 
nějakého společenství. Konec lásky. 

Pátek 12. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Fimfárum do třetice všeho 
dobrého

(Fimfárum 3) Žánr: loutkový / rodinný 
/ pásmo. Země: ČR. Délka: 75 minut. Režie: 
Vlasta Pospíšilová (O kloboučku s pérkem 
sojčím aneb král měl syny),  Kristina Dufková 
( Jak na Šumavě obři vyhynuli), David Súkup 
(Rozum a štěstí). Námět: Jan Werich (kniha 
Fimfárum (1960)).  Hudba: Karel Holas, Vla-
dimír Merta, Jaroslav Uhlíř. Mluví: Jan Werich, 
Miroslav Krobot, Ota Jirák, Jiří Macháček . 

Loutkový snímek Fimfárum do třetice 
všeho dobrého 3D uzavírá unikátní loutkovou 
trilogii, tvořenou třemi pásmy krátkých filmů (a 
jednoho středometrážního) podle pohádkové 
knihy Jana Wericha a Werichových gramofo-
novových nahrávek. Předcházejí mu tedy Fim-
fárum Jana Wericha (FP 12/2002; pět filmů) a 
Fimfárum 2 (FP 3/2006; čtyři filmy). Posled-
ní pásmo se tentokrát skládá ze tří pohádek (z 
toho jedné čtyřicetiminutové) a spolupracova-
li na něm jak noví režiséři a výtvarníci (např. 
Kristina Dufková či David Súkup), tak tvůrci, 
kteří se podíleli na předchozích dílech (Vlas-
ta Pospíšilová, Petr Poš). V první pohádce Jak 
na Šumavě obři vyhynuli se slavný, i když dost 
nesympatický dokumentarista Radomil Janek 
vydává s kameramanem a se zvukařem natáčet 
reportáž o obrech, v následující pohádce O klo-
boučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny 
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se rozhodne král předat korunu potomkovi, 
který mu přinese klobouk, zapomenutý kdysi v 
zapadlém hostinci, a v Rozumu a Štěstí se tyto 
dvě postavy vsadí o to, koho z nich lidé víc po-
třebují. - Skladba pásma je poněkud nevyváže-
ná, zatímco první pohádka Jak na Šumavě obři 
vyhynuli trvá 9 minut, poslední Rozum a Štěstí 
je delší než dvě předchozí dohromady. Snímek 
výtvarně i koncepčně navazuje na předchozí 
díly, některé loutky jsou opět silně stylizované a 
do příběhů jsou vkládány moderní, ahistorické 
a nepohádkové prvky (auta, internet, počíta-
če). 

Nakladatelství Albatros vydalo stejno-
jmennou „stereoskopickou“ knihu s obrázky z 
filmu.

Sobota 13. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Harry Potter a Relikvie 
smrti 1 

Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part I. Žánr: fantasy / dobrodružný / drama 
/ adaptace. Země: GB / USA. Délka: 146 mi-
nut, dabing. Režie: David Yates. Hrají: Daniel 
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena 
Bonham Carter, Alan Rickman, Bonnie Wright, 
Tom Felton a další. Námět: J. K. Rowlingová 
(kniha Harry Potter a relikvie smrti)

Harryho čeká velký boj, Brumbál je mrt-
vý a nikde si nemůže být jistý, že je v bezpečí. 
Do Bradavic se už nevrátí. Před bojem totiž 
musí trio zničit všechny viteály, aby se Volde-
mort stal smrtelným. Nebezpečná cesta začíná. 
Kdo nakonec zemře? Lord Voldemort nebo 
Harry Potter.

Závěrečný díl série byl rozdělen kvůli 
složitosti předlohy na dvě části, které uvádíme s 
jednodenní přestávkou, pro ty, kteří budou po-
třebovat se mezi nimi jednou vyspat dosyta. 

Harry Potter se vydá s pomocí Rona a 
Hermiony na dlouhou pouť za viteály - předmě-
ty, do niž lord Voldemort ukryl svou duši. Po-
kud má Pán zla zemřít, musí Harry všechny vi-
teály zničit - teprve potom se stane smrtelným. 
Voldemort se svými přisluhovači už kompletně 
dobyl celý kouzelniký svět včetně Ministerstva 

kouzel a Bradavic, které teď ovládají a hlídají 
Smrtijedi. Harry musí najít a zničit všechny 
viteály dřív, než bude odhalen a Voldemort se 
stane nepřemožitelným, a tak mu neustále hro-
zí nebezpečí ze strany Smrtijedů i samotného 
Pána zla. Kromě jeho jsou ohroženi i jeho přáte-
lé a nejdražší. Napínavý boj začíná.

Stejně jako kniha je i film hodně temný a 
velmi vážný, děj je složitý a je určen pro teenage-
ry a ne pro menší děti. 

Neděle 14. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Czech Made Man

Žánr: komedie / drama. Země: ČR. Dél-
ka: 90 minut. Režie: Tomáš Řehořek. Hrají: Jan 
Budař, Martin Písařík, Predrag Bjelac, Milan 
Šteindler, Veronika Hong, Martin Bao, Kate-
řina Brožová, Oto Klempíř, Petr Čtvrtníček a 
další. Scénář: Milan Bukovecký, Jiří Hubáček, 
Oto Klempíř.

Příběh sleduje jednu nečítankovou ka-
riéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholi-
ka, ke králi internetových domén. Nemožné je 
možné, padají normy, konvence, pravidla.

Už jako kluk pochopí, že spolehnout se 
musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let klič-
kuje nepříliš vzorově a přelomový listopad pro-
žije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně.

Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, 
ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác 
a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, 
až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může 

za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z ne-
tušených a nekonečných možností internetu 
vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má 
všechno, dokonce plánuje hodně netradiční ro-
dinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem 
stylově zvrtne.

Pondělí 15. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Harry Potter a Relikvie 
smrti 2

Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part II. Žánr: dobrodružný / drama / rodinný / 
fantasy. Země: GB/USA. Délka: 146 minut, da-
bing. Režie: David Yates. hrají: Daniel Radcliffe, 
Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham 
Carter, Alan Rickman, Bonnie Wright, Tom 
Felton a další. námět: J. K. Rowlingová (kniha 
Harry Potter a relikvie smrti)

Harry Potter (Daniel Radcliffe) a jeho 
přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley 
(Emma Watson a Rupert Grint) mají již část 
svého nebezpečného putování za sebou. Ně-
kolik viteálů je zničeno, ale několik z nich stá-
le přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný 
Lord Voldemort (Ralph Fiennes) dál šířit po 
světě nenávist a násilí, pronásledovat své nepřá-
tele a společně se svými přivrženci směřovat k 
ovládnutí světa. Naštěstí naděje na jeho poráž-
ku nikdy neumírá, a tak Harry a jeho přátelé, 
podporovaní neúnavným odbojem v Bradavi-
cích, neustále pokračují v namáhavé cestě. Vše 
ale směřuje k závěrečné a velkolepé bitvě.

Pátek 19. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

127 hodin
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127 Hours. Žánr: dobrodružný / životo-
pisný. Země: USA/GB/AUS. Délka: 94 minut, 
titulky. Režie: Danny Boyle. Hrají: James Fran-
co, Kate Mara, Treat Williams, Amber Tam-
blyn, Sean Bott a další. Námět: Aron Ralston 
(podle knižní předlohy Between a Rock and a 
Hard Place). 

Danny Boyle (který režíroval např. filmy 
Milionář z chatrče, 28 dní poté, Pláž) natočil 
komorní dobrodružný snímek 127 hodin pod-
le skutečného příběhu z roku 2003. Šestadva-
cetiletý Aron Ralston tehdy při kaňoningu v 
utažském národním parku Canyonland uvízl v 
průrvě s pravou rukou zavalenou velkým kame-
nem. Trvalo pět dnů, než se mu podařilo z pasti 
vyváznout... – Režisér se rozhodl natočit akční 
drama, odehrávající se v jednom velmi stísně-
ném prostoru, v němž se navíc hrdina nemůže 
moc hýbat. Protagonista je typ dnešního mladí-
ka: sebestředný, soběstačný a vyznávající adre-
nalinové sporty. Je stále v pohybu, což dalo i for-
mu vizuálnímu ztvárnění s těkavou kamerou, s 
různými úhly záběrů, s prudkými střihy a občas 
i s děleným plátnem. Je zvyklý starat se sám o 
sebe, ale v kritické situaci se vrací v útržkovitých 
vzpomínkách do minulosti, ke svým blízkým. V 
důsledku dehydratace a zranění má také různé 
vize. Navíc používá pro sdělení svých pocitů 
videokameru. Analyzuje své možnosti, snaží 
se, ale postupně podléhá depresi. Nakonec však 
překoná krizi a díky své vůli přežije. – Tvůrci, 
včetně Jamese Franca, jenž podal velký a oběta-
vý herecký výkon, spolupracovali s Ralstonem, 
dokonce s ním navštívili osudové místo. 

Sobota 20. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Čertova nevěsta 

Žánr: pohádka. Země: ČR. Délka: 90 
minut. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Václav 
Šanda, Karel Zima, Sabina Laurinová, David 
Suchařípa, Eva Josefíková, František Němec, 
Barbora Munzarová a další. 

V království, kde král jezdí jen na lovy, 
prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o 
miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na 
čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém 
mlýně a královně se zakrátko narodí holčička. 
Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, kte-
rý je synem královniny komorné a časem se do 
sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna 
podepsala smlouvu s čertem a princezna se má 
stát v den svých osmnáctých narozenin Lucipe-
rovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má 
Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak 
uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je 
i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne. Ten 
ji zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou 
noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne 
vysvobodit a pustí se do boje proti peklu. Svou 
odvahou a především silou své lásky vykoná tři 
úkoly, které mu čert zadá. Při posledním úkolu 
svou chytrostí přemůže dokonce i samotného 
Lucipera a svou Štěpánku vysvobodí z moci 
pekla. Oba je pak čeká krásný a pohádkový ži-
vot.

Neděle 21. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Sociální síť

The Social Network Žánr: drama Země: 
USA. Délka: 120 minut, titulky. Režie: David 
Fincher. Hrají: Jesse Eisenberg, Rooney Mara, 
Bryan Barter, Dustin Fitzsimons, Max Minghel-
la a další. Námět: Ben Mezrich (kniha Miliardá-

ři z Facebooku: Příběh zakladatelů společnosti 
plný sexu, peněz, geniality a zrady) 

Na podzim roku 2003 si Mark Zucker-
berg, který má za sebou Harvard a je géniem v 
oblasti počítačového programování, sedá k po-
čítači a horečně začíná pracovat na nové myš-
lence. To, co v návalu blogování a programování 
začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální 
sociální sítí a revolucí v komunikaci. Za pou-
hých šest let a s 500 milióny přátel se Mark Zuc-
kerberg stává nejmladším miliardářem v histo-
rii… ale tomuto podnikateli způsobuje úspěch 
jak osobní, tak právní komplikace.

Snímek Davida Finchera The Social Ne-
twork (český distributor se opět nenamáhal s 
českým názvem) popisuje vznik nejrozšířenější 
globální internetové sociální sítě Facebook pro-
střednictvím různých pohledů těch, kteří byli 
před několika lety u toho. Propracovaný scénář 
zkušeného Aarona Sorkina vychází z textu Bena 
Mezricha, který ovšem svou knihu (uvedenou 
jako filmový námět) dopsal těsně před tím, než 
Sorkin dokončil scénář. Scenárista zároveň vy-
užil i vlastní obsáhlé rešerše a vše konzultoval s 
týmem právníků. Děj se odvíjí především v re-
trospektivách a je rámován dvěma předběžný-
mi právnickými jednáními, týkajícími se žalob 
na zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga 
(nar. 1984). Jednu podal jeho přítel a vyšacho-
vaný společník Eduardo Saverin (z jehož verze 
čerpal Mezrich ve své knize) a druhou bratři 
Winklevossovi (ve filmu je hrají dva herci, avšak 
s jednou, v případě potřeby digitálně upravenou 
tváří) se společníkem Divyou Narendrou, viní-
cí ho z krádeže jejich nápadu. Prostřednictvím 
chronologicky řazených vzpomínek zúčastně-
ných tak tvůrci mění úhel pohledu, což dodává 
filmu na plasticitě i působivosti. Významnou 
roli v historii Facebooku sehrál i spoluzaklada-
tel Napsteru, hochštaplerský Sean Parker. Pod-
statná je charakterizace jednotlivých postav, 
zejména rozporuplného Zuckerberga. Sorkin 
jej předvádí jako zakomplexovaného, osamělé-
ho génia a zdůrazňuje zdánlivý paradox, že prá-
vě člověk s „enormními sociálními deficity a s 
téměř nevyvinutým sociálním cítěním vytvořil 
vizi sítě sociálních vazeb“. Mladý, anarchistický 
Mark je podle něj nejen stvořitelem nýbrž i ni-
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čitelem. Hrdina viní ze svých handicapů ostatní 
lidi. Jeho touha po uznání se mění v hněv, kte-
rý jej žene dopředu, až dosáhne všeho, po čem 
toužil. Ostatní protagonisté zůstávají poněkud v 
jeho stínu. Ženský element reprezentují fiktivní 
postavy emancipované studentky Ericy, která se 
na počátku s Markem ve zlém rozejde, čímž ne-
chtíc spustí kauzální řetězec, Saverinova dívka 
Christy a chápavá právnička Marilyn. – Fincher 
natočil klasickými prostředky zdánlivě jedno-
duchý film, jehož atraktivita ovšem rozhodně 
nespočívá pouze v námětu, přitahujícím po-
chopitelně zájem nejen uživatelů Facebooku. 
Podstatné je také téma vlivu internetu a počí-
tačů obecně na mladou generaci a zároveň téma 
revoluční proměny sociální komunikace i toho, 
jak se novodobí geniální vynálezci dokážou či 
nedokážou vyrovnat s obrovským společen-
ským tlakem.

Pátek 26. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Černá labuť

Black Swan Žánr: psychologický / thril-
ler. Země: USA, Délka: 108 minut, titulky. Re-
žie: Darren Aronofsky . Hrají: Natalie Portman, 
Winona Ryder, Benjamin Millepied, Ksenia 
Solo, Kristina Anapau, Janet Montgomery, Se-
bastian Stan a další. 

V psychologickém thrilleru Černá labuť, 
zasazeném do prostředí newyorské baletní scé-
ny, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky 
(Wrestler, Fontána, Requiem za sen) diváky na 
fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé bale-
ríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím 
jezeře stane až děsivě dokonalou.

Snímek sleduje příběh Niny (Natalie 
Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž 
život je, podobně jako život všech v této profe-
si, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, 
bývalou balerínou (Barbara Hershey), která své 
profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle 
svých představ a tak teď alespoň nadšeně pod-
poruje kariéru své dcery. Když se umělecký šéf 
baletu Thomas Leroy (Vincent Cassel) rozhod-
ne pro novou premiéru sezóny, Labutí jezero, 
vyměnit stávající primabalerínu Beth Macinty-

re (Winona Ryder), Nina je jeho jasnou volbou. 
Do souboru ale vzápětí přichází nová tanečnice 
Lily (Mila Kunis), která na Leroye velmi zapů-
sobí svou smyslností a pro Ninu se tak okamžitě 
stává velkou konkurencí. “Labutí jezero” totiž 
vyžaduje tanečnici, která umí zahrát jak nevin-
nou a noblesní Bílou labuť, tak Černou labuť, 
která představuje lstivost a smyslnost. Nina je 
dokonalým ztělesněním Bílé labutě, ale Černá 
labuť je její povaze a projevu vzdálená. To ale 
rozhodně neplatí pro Lily… Mezi oběma taneč-
nicemi se rozvíjí podivně zvrácené přátelství, 
které ale ničí vzrůstající vzájemná rivalita. Nina 
se nechce své vysněné role vzdát, ale při napl-
nění svého snu může překročit hranici, zpoza 
které už nebude návratu do normálního světa.

Aronofsky pojal příběh jako osudový 
psychologický thriller s hororovými prvky, v 
němž umně rozehrává postupnou proměnu 
protagonistky, vrcholící efektní přeměnou ve 
stylizovanou černou labuť. Zároveň se sou-
středil na zákulisí baletu a pomocí pohyblivé 
kamery stálého spolupracovníka Matthewa Li-
batiquea vytvořil vizuálně bohatou sugestivní 
podívanou, podbarvenou elegantním zpracová-
ním Čajkovského hudby. Obdivuhodný výkon 
tu podává Natalie Portmanová, která sama tančí 
zhruba devadesát procent baletních scén. He-
rečka sice v dětství absolvovala několik let ba-
letního tréninku, nicméně mu musela po letech 
věnovat téměř rok tvrdé práce.

Sobota 27. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Počátek

Inception. Žánr: akční / sci-fi. Země: 
USA / GB. Délka: 148 minut, titulky. Režie: 
Christopher Nolan. Hraje: Leonardo DiCaprio, 
Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion 
Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy a další.

Hlavní postavou filmu je zloděj zvlášt-
ního druhu. Cobb (Leonardo DiCaprio) krade 
vaše myšlenky, místem činu je vaše mysl. V ur-
čité fázi spánku je lidská mysl bezbranná a právě 
tuto chvíli Cobb využívá. Má velké úspěchy, je 
nejlepší ve svém oboru, a tak se nabídky po jeho 
službách hromadí. Poptávka po jeho službách v 
oblasti průmyslové a firemní špionáži stoupá, a 

protože musí některé zakázky odmítnout, stává 
se psancem a má najednou mnoho nepřátel. 
Potom dostane velkou zakázku, která by mohla 
vyřešit všechny jeho problémy. Tentokrát nemá 
myšlenku ukrást, ale někomu ji vnuknout. Tak 
by mohl stvořit dokonalý zločin, ale zároveň se 
dostává na tenký led. A tak se začne připravovat 
na souboj s tím nejsilnějším protivníkem. 

Cobb se svým týmem, do nějž patří peč-
livý Arthur, architektka snových světů Ariadne, 
padělatel Eames a chemik Yusuf, má infiltrovat 
mysl dědice energetického konglomerátu Ro-
berta Fischera myšlenkou na likvidaci rodinné-
ho podniku, z níž by měl prospěch jeho konku-
rent Saito. - Vnuknutí probíhá jako postupná, 
nenápadná a jemná manipulace s mladíkovými 
vztahy ke klíčovým osobám jeho života, zemře-
lému otci, po jehož lásce Robert nikdy marně 
nepřestal toužit, a mentorovi Browningovi, kte-
rého má mladík rád. Extrakce probíhá jako sen 
ve snu ve snu, přičemž na každé ze tří úrovní 
se proměňuje osoba snícího subjektu. Ten pak 
nepokračuje do dalšího snu, ale pomáhá zajistit 
synchronizovaný návrat všech projekcí členů 
týmu do reality. Děje umístěné do tří různých 
časoprostorů (ulice, hotel, pevnost) nakonec 
probíhají současně během desetihodinového 
spánku, do něhož extraktoři Fischera i sebe 
uvedou během letu ze Sydney do Los Ange-
les. Do pečlivě připravené akce však zasahují 
nepředvídané okolnosti, jež extrakci mění v 
akční dobrodružství plné přestřelek, soubojů a 
pronásledování: ne vše se povede podle plánu 
a vnuknutí brání na všech úrovních „ochranka“ 
Fischerovy mysli i Cobbova pomstychtivá pro-
jekce manželky Mal, za jejíž sebevraždu se ex-
traktor cítí zodpovědný. Finále vyprávění (kon-
cipovaného v uzavřeném kruhu) se přesouvá 
až do čtvrté snové roviny, Pustiny podvědomí. 
Protože Cobb ztratil ponětí o tom, co je sen a co 
realita, ani po návratu z úspěšné akce není jasné, 
zda neexistuje ještě další (pátá) snová úroveň. – 
Nolan nabízí divákovi klasický zlodějský příběh 
jako logickou šarádu; při jejím případném řeše-
ní hrají roli nejmenší detaily, jimiž je proloženo 
vizuálně velmi efektní a dynamické vyprávění 
(„symbolická“ jsou např. i jména postav). 

Přitažlivost náročné „podvratné“ podí-
vané zvyšuje herecké obsazení v čele s Leonar-
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dem DiCapriem, který jako manipulátor Cobb 
rozšiřuje portfolio svých „paranoidních“ rolí. 
Režisér Christopher Nolan natočil film podle 
vlastního scénáře a opět přesvědčil o tom, že se 
stává režisérskou osobností nového století. Jeho 
chytré a vždy propracované filmy jsou oblíbené 
u publika a tím i u producentských společností. 
Letos oslaví teprve čtyřicáté narozeniny.

Neděle 28. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim

Králova řeč 

The King‘s Speech, Žánr: Historický 
/ Drama. Země: GB/AUS/USA. Délka: 118 
min, titulky. Režie: Tom Hooper. Hrají: Colin 
Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, 
Guy Pearce, Michael Gambon, Jennifer Ehle, 
Timothy Spall, Derek Jacobi, Claire Bloom, An-
thony Andrews a další.

 Po smrti svého otce, anglického krále 
Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdi-
kaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie 
(Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, 
nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie 
stojí na prahu 2. světové války a zoufale potře-
buje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v 
koktavém králi. Králova milující manželka Alž-
běta (Helena Bonham Carter), budoucí králov-
na matka, proto domluví setkání s úspěšným, 
ale poněkud svérázným a excentrickým terape-
utem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). 

Po těžkém začátku, kdy si neslučitelné 
charaktery dvou silných osobností jen obtížně 
hledají cestu jeden k druhému, se mezi oběma 
muži vytvoří silné pouto. Král nakonec přistoupí 
na neobvyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, 
rodiny, vlády i Winstona Churchilla (Timothy 

letní kino

Spall) vadu řeči překoná. Dokáže ale obstát i ve 
chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní 
projev, který má povzbudit a inspirovat anglický 
národ v době, kdy to nejvíce potřebuje? 

Film Králova řeč získal letos rekordních 
12 nominací na Oscara. Čtyři proměnil a jsou 
to ty nejdůležitější – film roku, režie, scénář a 
hlavní mužská role.

Básnění na Tyršovce pokračuje
Jaro
Martin Skoupý, 7. B

Jaro už je tady,
není na něm vady.
Na jaře se všechno zelená,
všichni ví, co to znamená.

Všechno kvete, už končí zima.
Počasí je teplejší,
žádný kašel, není rýma,
tohle je mi milejší.

Zvířata vylézají z nor,
probouzí se hmyz,
sníh už roztál i na vrcholcích hor.
Takže zimo, neotravuj a zmiz!

Jarní příroda
Richard Kalina, 7. B

Na jaře už ledy tají,
a květiny vyrůstají.
Sníh se v zemi rychle strácí,
vracejí se tažní ptáci.

Stromy mají květy krásné,
a slunce je čistě jasné.
Mají také nové listí,
že je jaro, když zjistí.

Zvony slyšet nikde není,
to je ale překvapení!
Odletěly do Říma,
velká noc už začíná.

Venku
Adam Koudelka, 7. B

Už tu zima končí,
na kolobku skočím.
Vymyslím si ňákej trik,
rozbiju se o chodník.

Jaro plné radostí,
pro rodiče starostí.
Zase chci být do tmy venku,
nekoukat se jen na telku.

Venku všechno kvete, bzučí,
doma učení mě mučí.
Mlsně koukám z okna ven,
je tam krásnej jarní den.

Pod jabloní
Jan Luzar, 7. B

Vzahrádce nám pod jabloní
sněženky pěkně kvetou,
na louce už zvonky zvoní,
snad tóny nepopletou.

Tráva už zas zelená se,
má se čile k světu,
sasanky se diví světa kráse,
třešeň má spoustu květů.

Les ožívá, listy šumí,
z křoví ptáček vzlét,
a zpívá, jak jen umí, 
že jaro je zas zpět.

Vyučující českého jazyka: 
Jiřina Kolaříková

Soumrak letních 
kin

Už více než deset let přijíždí v létě na ku-
řimské zámecké nádvoří maringotka, ve které 
jsou promítací přístroje a nádvoří zaplňují lidé, 
kteří přicházejí shlédnout filmy. Byla to v Kuři-
mi jediná možnost, jak jít do kina, protože kla-
sické kino zde bylo zrušeno před dvaceti lety.

Před rokem se zrodilo kino klubové, tedy 
v prostoru Clubu Escape se začalo jednou za 
čtrnáct dní promítat z DVD nosiče na poměr-
ně malé plátno s dramaturgií spíš pro fajnšme-
kry (ostatně kapacita tohoto kina je asi tak 40 
míst).

Možná i vy jste postřehli, že letos mnohá 
města svá letní kina ruší. Není se co divit. Jde-
li o areály, které jinak nemají téměř využití, pak 
jsou nerentabilní, navíc je často navštěvují bez-
domovci, poškozují vandalové a mlsně obchá-
zejí developeři. Nejtěžší ránu jim ale zasazuje 
technologický pokrok filmového průmyslu.

Tato kina nejsou vybavena pro promítání 
novou 3D technologií a inovace by byla náklad-
ná. O maringotkách s 3D technologií už vůbec 
nemluvím. Navíc přibývá distributorů a filmů, 
které se pouštějí právě z digitálního zařízení 
(tedy na DVD a příbuzných formátech).  To má 
pro producenty výhodu, že taková digitální ko-
pie je levněšjší než celuloidový pás, tak snadno 
se nepoškozuje a lze jich vyrobit velké množ-
ství, takže se dají poslat do mnoha kin zároveň, 
divák má pocit, že i u nich vidí film v době, kdy 
jde o horkou novinku a leckdy dokonce film do-
razí do kina dřív, než si ho lze ilegálně stáhnout 
na internetu.

Distribuční společnosti do letních kin 
půjčí film podle svých zásad až po té, co proletí 
multikiny a velkými kamenými kiny. Pro let-
ní kino můžete tedy získat ne všechny filmy, a 
zpravidla ani ne horké novinky. Distributor vám 
navíc předepíše poměrně vysoké nejnižší povo-
lené vstupné. Letos bylo u téměř všech filmů 80 
Kč na osobu. 

Na druhou stranu přístroje pro digitální 
promítání, které by svou svítivostí utáhly pro-
stor letního kina, jsou stále ještě v řádu milionů, 
takže nemá valný smysl jimi letní kino vybavo-
vat, nebo si je na promítání pronajímat. Je otáz-
kou, kolik let tedy ještě letní kino na nádvoří 
bude.

Letní kino má svoje fanoušky a já patřím 
mezi ně. Zvláštní pocit, kdy sledujete film pod 
volným nebem, v poněkud neformální atmosfé-
ře a s pocitem vánku ve vlasech má svoji poe-
zii. Proto si letní kino  užívám. Na druhé straně 
vím, že pokud město nezbuduje digitální kino, 
během několika let možnost jít do Kuřimi na 
film před plátno slušné velikosti zkončí.

Jiří Brabec

Trocha poezie
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placená inzerce

Nabízíme podnájem 
prostor Dělnického domu (Legionářská 338): 

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

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

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

Informace na DDM Jungmannova 1084, 
tel. : 541 230 763. DDM Kuřim.
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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,	Školní,	4.NP	z	5,	po	opravě,	53	m2	+	sklep	12	m2,	 	1	400	

000,-	Kč
Tišnov,	2+kk,	Dr.,	Hony	za	Kukýrnou,	novostavba,	4.NP	ze	4	–	podkroví,	62	

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

Kuřim,	3+kk,	OV,	Díly	za	Sv.	Jánem,	67	m2,	balkon,	2.NP	ze	3,	novostavba,	
cena	:	

2	200	000,-	Kč,	možnost	převzetí	hypotéky
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	800	000,-	Kč
Český	Krumlov,	3+kk,	OV	,	83	m2,	2.	NP	ze	3,	s	garáží,	balkon,	cihla,	1	700	

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

142	m2,	 všechny	 IS,	 funkční	 k	 okamžitému	 nastěhování,	 	 2	 100	
000,-	Kč

RD	Kuřim,	ul.	Zámecká,	2	bytové	jednotky	o	vel	4+kk,	nově	opraveno,	zast.	
pl.	102	m2,	 zahrada	373	m2,	dvojgaráž,	 info	o	ceně	k	dispozici	 v	
RK

RD	Kuřim,	Podlesí,	2+1,	 v	 řadové	 zástavbě,	 zast.	plocha	74	m2,	 zahrada	
286	m2,	další	plocha	43	m2,	udržovaný	k	okamžitému	nastěhování,		
cena	2	100	000,-	Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	Popkova	1+1,	kompletně	vybavený,	9	000,-	Kč/měs.
Kuřim,	Na	Královkách		2+1,		nezařízený,		8	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	 RD,	 Díly	 za	 Sv.	 Jánem,	 3+kk,	 částečně	 zařízený,	 se	 zahradou,	 15	

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

IV.NP	bez	výtahu,	9	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Prodej	nebytových	prostor: 
Průmyslový	areál	Brněnské	 Ivanovice,	 v	 současné	době	 využíván	 jako	au-

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

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

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

garáž	v	Kuřimi,	U	vlečky,	bez	elektriky,	900,-	Kč/měs.
skladové	prostory	v	Čebíně,	cena		10	000,-	Kč/měs.

 

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 06/2011 ze dne 31. 5. 2011
1068/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. M. Mackovou 

a Z. Kříže. Termín plnění: 31. 5. 2011 (KÚ)
1069/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. 

Ambrože a Ing. P. Němce. Termín plnění: 31. 5. 2011 (KÚ)
1070/2011 ZM schvaluje program jednání. Termín plnění: 31. 5. 2011 

(KÚ)
1071/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 23. 5. 2011 a 

ukládá aktualizaci termínů plnění usnesení dle usnesení ZM č. 
1055/2011. Termín plnění: 31. 5. 2011 (STA)

1072/2011 ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Miladou 
Topinkovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu. Splátka bude ve výši Kč/měs. Termín plnění: 31. 
7. 2011 (OMP)

1073/2011 ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 
2615/9 v k. ú. Kuřim, o celkové výměře cca 1.500 – 1.800 m2, 
za minimální cenu 1.000,- Kč/m2. Termín plnění: 30. 6. 2011 
(OMP)

1074/2011 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31. 3. 
2011, s přebytkem hospodaření ve výši 6.980.878,41 Kč. Termín 
plnění: 31. 5. 2011 (OF)

1075/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OF)

1076/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OF)

1077/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Termín plnění: 31. 5. 2011 (OF)

1078/2011 ZM ukládá starostovi města zpřísnění dohledu nad stavební-
mi pracemi rekonstrukce plynu v ulicích města a uplatnění sankcí 
za případné nedodržení termínů povolených uzavírek. Termín pl-
nění: 31. 5. 2011 (STA)

1079/2011 ZM Kuřimi pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM 
vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2011“, sou-
hlasí s udělování kuřimských kulturních cen města Kuřimi a po-
věřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM organizací. Termín 
plnění: 31. 5. 2011 (KÚ)

1080/2011 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno -venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 29. 6. 2011 (OŽÚ/Ně.)

1081/2011 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 29. 6. 2011 (OŽÚ/Ně.)

1082/2011 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno -venkov, příspěvko-
vé organizace. Termín plnění: 29. 6. 2011 (OŽÚ/Ně.)

1083/2011 ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi za období květen 2010 – duben 2011 a dále 
pověřuje starostu města předložením zprávy o jeho plnění na zase-
dání ZM v roce 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ)

1084/2011 ZM schvaluje pracovní skupiny a řídící tým pro aktualizaci 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi ve složení dle zápisu. 
Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ)

1085/2011 ZM schvaluje harmonogram a jednací řád pracovních skupin 
a řídícího týmu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
Kuřimi dle zápisu. Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ) 

1086/2011 ZM schvaluje uvolnění částky 30.000 Kč z rozpočtu města 
na přípravu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
vč. zajištění externích poradenských služeb a facilitace veřejného 
projednání. Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ)

1087/2011 ZM schvaluje dar pro Základní uměleckou školu Kuřim, ve 
výši 13.000,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2011 (KÚ)

1088/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy se změnami. Termín plnění: 31. 5. 2011 
(OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

14/2011 ze dne 18. 5. 2011
216/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 5. 2011. Termín 

plnění: 18. 5. 2011 (STA)
217/2011 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Mi-

luší Orálkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. 1122/7, umístěné ve IV. nadzemním podlaží 
budovy v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 5. 2011. Termín plnění: 30. 
6. 2011 (OMP)

218/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 
paní Miluší Orálkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
bytová jednotka č. 1122/8 umístěná ve IV. NP budovy v Kuřimi. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

219/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem 
Schimmerlem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (ha-
sičská zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi, na dobu určitou dvou 
let. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

220/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miro-
slavem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice, ve věci užívání míst-
nosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v 
Kuřimi, do 31. 8. 2011 za stejných podmínek. Termín plnění: 31. 
5. 2011 (OMP)

221/2011 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3742/1 v 
k. ú. Kuřim, za cenu 0,15 Kč/m2/rok za účelem zemědělského vy-
užití firmě OVEKO a.s., se sídlem Palackého 1-3, Brno, PSČ 612 
42, IČ 26217678, na dobu určitou do 31. 12. 2015. Termín plnění: 
31. 5. 2011 (OMP)

222/2011 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010/
B/0056 na část pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim, o výměře 
24 m2, za účelem dalšího podnájmu marketingovým partnerům 
Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na vystavení automobilo-
vého modelu, ve věci prodloužení doby výpůjčky do 30. 4. 2012. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

223/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a 
provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozem-
ku parc. č. 1030, k. ú. Kuřim, který vlastní Jarmila Donéová, bytem 
Kuřim, jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OMP)
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224/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a pro-
vozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozemku 
parc. č. 1031/1, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Pavel a Radoslava 
Martinkovi (SJM), oba bytem Kuřim, jako povinní z věcného bře-
mene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurči-
tou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uza-
vřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

225/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a 
provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozem-
ku parc. č. 1045, k. ú. Kuřim, který vlastní Danuše Veselá (id. 2/3), 
bytem Brno - Bystrc a Jiří Veselý (id. 1/3) bytem Kuřim, jako po-
vinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplat-
ně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

226/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a pro-
vozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozemku 
parc. č. 1029, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Jan a Jitka Oplatkovi 
(SJM), oba bytem Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

227/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění 
a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na po-
zemku parc. č. 1032, k. ú. Kuřim, který vlastní Jiří Kaman (id. ½) 
a Marie Kamanová (id. ½), oba bytem Kuřim, jako povinní z věc-
ného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

228/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a 
provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozem-
ku parc. č. 1050, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Miroslav Kučera 
a Zdeňka Kučerová (SJM), oba bytem Kuřim, jako povinní z věc-
ného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

229/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a 
provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy, na pozem-
ku parc. č. 988, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Oldřich a Danuše 
Rackovi (SJM), oba bytem Kuřim, jako povinní z věcného břeme-
ne. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

230/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s firmami Čokoládovny Fikar, s.r.o., nám. 1. května 1306, 664 34 

Kuřim, IČ 25529811, a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S., Štefánikova 
41/110, 602 00 Brno, IČ 46347607, dle přílohy. Termín plnění: 
31. 7. 2011 (OMP)

231/2011 RM schvaluje povolení výjimky pro společnost HERBASTAR 
s.r.o., Moravské Knínice 90, 664 34 Kuřim, IČ: 47915951, ze záka-
zu vjezdu dopravní značky B 11 zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel u rybníka Srpek a přes retenční nádrž směr Podlesí. Ter-
mín plnění: 30. 5. 2011 (OD)

232/2011 RM schvaluje Smlouvu s agenturou Vladimíra Chromečka na 
vystoupení Jana a Františka Nedvědových a skupiny Tie Break dne 
30. 8. 2011 na nádvoří zámku v Kuřimi. Termín plnění: 30. 8. 2011 
(MKK) 233/2011

RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s r.o., souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku „Dodávka 
dálkově řízeného žacího stroje s vysokou svahovou dostupností“ 
právnické osobě Dvořák – svahové sekačky s.r.o., se sídlem Kyjov 
– Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 505.000,00 Kč bez 
DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2011 (CTSK)

234/2011 RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim, s r.o., schvaluje zahájení zadávacího řízení 
na dodávku 1 ks vozidla na svoz separovaného bio odpadu, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 20. 5. 2011 (CTSK)

235/2011 RM schvaluje smlouvu mezi Warner Bross Praha a Městem 
Kuřim dle přiloženého návrhu s finančním limitem do 15.000,- 
Kč a pověřuje programového pracovníka KD uzavírat jednotlivá 
„Programová zařazení“ k objednaných filmům. Termín plnění: 30. 
9. 2011 (MKK)

236/2011 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 1. 6. 2011 (CSSK)

237/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 
123/2007 „Generel odvodnění města Kuřimi“ s firmou HYDRO-
PROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno, 
IČ 26475081, kterým se rozšíří předmět plnění díla, dílčí termíny 
plnění a cena díla se navyšuje o 591.600,- Kč s DPH. Termín plně-
ní: 31. 12. 2011 (OIRR)

238/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
11. 5. 2011 v bodech 5, 6 a schvaluje body 1, 2 , 3, 4. Termín plně-
ní: 31. 5. 2011 (OIRR)

239/2011 RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 
města Kuřimi ze dne 11. 5. 2011. Termín plnění: 18. 5. 2011 
(KÚ)

240/2011 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je 
přijetí daru ve formě 7,5 tuny slévárenského písku označeného ŠH 
32, včetně dopravy, v celkové hodnotě 6.000,- Kč od společností 
SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S., se sídlem Štefánikova 41, č.p. 110, 602 
00 Brno, IČ 46347607. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

241/2011 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je 
přijetí daru ve formě nového Televizoru LCD HLH 32955DVD 
Hyundai DVBT, jehož pořizovací cena činila 9.992,00 Kč včetně 
DPH, od společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se 
sídlem Kuřim, Jungmannova 968, IČ 263 07 189. Termín plnění: 
31. 5. 2011 (OMP)

242/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na mode-
rování veřejné diskuse na téma Rekonstrukce kulturního domu s 
Michalem Chylíkem, Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 19. 5. 
2011 (KÚ)

243/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
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práv a povinností v družstvu“ mezi Miluší Zákouckou, trvale by-
tem Kuřim, a Alenou Vozdkovou, trvale bytem Brno, a schvalu-
je budoucí pronájem bytové jednotky č. 1492/2 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Aleně Vozdkové, trvale bytem 
Brno. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

244/2011 RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 83/2003 dle 
přílohy B, kterým se ukončí prodej občerstvení do areálu letního 
koupaliště. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

245/2011 RM schvaluje vznik nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m v les-
ním porostu 527 Ca8a, na pozemku p.č. 3109/1 k. ú. Kuřim, pro 
potřeby lesního hospodářství v délce 90 m podél jihovýchodní 
hranice pozemku p.č. 3109/1 k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 
2011 (OŽP)

246/2011 RM schvaluje odškodnění p. Ludvíka Ždánského, Mokrá-Ho-
rákov, za pracovní úraz. Termín plnění: 31. 5. 2011 (KÚ)

247/2011 RM nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 106, k.ú. Kuřim, 
z vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 
601 67 Brno-město, do vlastnictví p. Ludmily Suchánkové, bytem 
Kuřim. 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. 15/2011 ze dne 25. 5. 2011
248/2011 RM schvaluje bezplatný pronájem restaurace v objektu Kul-

turního domu Centru sociálních služeb Kuřim, IČ 49457276, na 
Konferenci o sociálních službách dne 15. 6. 2011. Termín plnění: 
16. 6. 2011 (CSSK)

249/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„výměna střešních oken v obecních bytech“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s firmou J & T SYSTEM, s.r.o., se sídlem Malá 
Česká 1249, Kuřim, IČ 28267991, za cenu 136.939,- Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

250/2011 RM projednala předložené výsledky poptávkového řízení na 
generální opravu hudebního křídla v kulturním domě a schvalu-
je uzavřít smlouvu o provedení opravy s firmou Black & White, 
Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 28814142, za cenu 
96.500,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 10. 2011 (MKK) 

251/2011 RM bere na vědomí návrh dalšího postupu aktualizace Stra-
tegického plánu rozvoje města Kuřimi a předkládá ZM návrh 
dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města ke 
schválení. Termín plnění: 2. 6. 2011 (KÚ)

252/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Do-
dávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu Mateřská škola na ul. 
Komenského v Kuřimi“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR, MŠ)

253/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
„Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, Kuřim, na mateřskou 
školu“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje čle-
ny a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změ-
nami. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

254/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek e - aukcí a protokolu z jednání 
hodnotící komise na zakázku „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmanno-
va“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CORRECT 
OKNA s.r.o., se sídlem Přadlácká 2, 602 00 Brno, IČ 25581058, 
která předložila nejlevnější nabídku ve výši 10.320.000,- Kč. Ter-

mín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)
255/2011 RM zamítá podnět Ing. Mackové ve věci oprávněnosti elektro-

nické aukce na zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova. Termín plnění: 
30. 6. 2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 16/2011 ze dne 31. 5. 2011
256/2011 RM souhlasí s návrhem členů a náhradníků hodnotící komise 

na akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Ku-
řim, Tyršova“ ve složení dle návrhu. Termín plnění: 16. 6. 2011 
(OŽÚ)

257/2011 RM schvaluje Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci zahájení zadávacího řízení 
na akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Ku-
řim, Tyršova“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky. Termín 
plnění: 16. 6. 2011 (OŽÚ)

258/2011 RM souhlasí s návrhem znění smlouvy o dílo předložené Zá-
kladní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěv-
kovou organizací. Termín plnění: 16. 6. 2011 (OŽÚ)

259/2011 RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim, příjem finančního daru od firmy Tyco Electronics Czech 
s.r.o., na úhradu autobusu na výlet pro seniory Kuřimi. Termín pl-
nění: 31. 5. 2011 (CSSK)

260/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu kotelny a smlou-
vy o dodávce a odběru tepla DPS, firmě Ivan Augustin – INVEST-
SERVIS na dobu určitou do 31. 12. 2012, za cenu 12.000,-Kč/rok. 
Termín plnění: 31. 5. 2011 (CSSK)

261/2011 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Vladi-
mírem Pančíkem, trvale bytem Adamov, IČ 87120305, na dobu 
určitou (do 31. 12. 2011) za fixní úplatu, jejímž předmětem je 
poradenství v oblasti dopravy. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP, 
OIRR)

262/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Oprava místních komunikací v Kuřimi v roce 
2011“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STRABAG 
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, OZ Brno, Tovární 3, 
620 00 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
757.818,00 Kč. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 16/2011 ze dne 31. 5. 2011
256/2011 RM souhlasí s návrhem členů a náhradníků hodnotící komise 

na akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Ku-
řim, Tyršova“ ve složení dle návrhu. Termín plnění: 16. 6. 2011 
(OŽÚ)

257/2011 RM schvaluje Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci zahájení zadávacího řízení 
na akci „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Ku-
řim, Tyršova“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky.  Termín 
plnění: 16. 6. 2011 (OŽÚ)
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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.

Upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, 

že nebudeme v občanské „inzer-
ci“, která je zdarma, uveřejňo-
vat inzeráty delší, než 10 řádků 
čtvrtinového sloupku (320 zna-
ků i s mezerami). Rovněž zde 
nebudeme uvádět inzeráty, kde 
je vysoká pravděpodobnost, že 
zadavatelem je realitní kance-
lář nebo její kontaktní osoba.

Vyměním družstevní gar-
sonku, na ulici Brněnská 1256, za 
stejnou bytovou jednotku v horní 
části Kuřimi. Tel.: 724 970 582.

Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 na ulici Zborovská, cena 8000 
Kč měsíčně včetně inkasa. Tel.: 731 
654 989.

Přenechám pronájem za-
hrady v Kuřimi, pozemek nepatří 
městu, bez odstupného. Info na 
emailu selidka@seznam.cz

Prodám garáž U Vlečky. Je s 
elektrikou a v dobrém stavu. Cena 
129 000 Kč. Tel.: 775 055 136.

Prodám zděnou garáž v hor-
ní části Kuřimi ul. U vlečky. Cena 
150 000 Kč. Tel.: 721 456 232.

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi 
Na Královkách, kompletně zařízený, 
volný od července 2011. Cena 9000 
Kč včetně inkasa. Tel.: 721 940 663.

Pronajmu garáž v Kuřimi, 
Na Královkách, 1000 Kč/měsíc. 
Tel.: 602 555 315.

Zedník z Kuřimi s přítelkyní, hle-
dá skromný podnájem v Kuřimi, mož-
nost i zahrádka. Tel.: 733 604 595.

Prodám auto Nissan Prime-
ra, 2,0 TD, rok výroby 1996, STK 
do 4.2013. Cena 35 000 Kč, při 
rychlém jednání možná sleva, nut-
no vidět. Tel.: 731 654 989.

Prodám různé druhy okras-
ných jehličnanů, v = 1m (k dodání 
na podzim) přijímáme předběžné 
obj. Tel.: 732 172 823.

Daruji za odvoz starší au-
tomatickou pračku TATRAMAT, 
po GO, nepoužívanou. Ve velmi 
dobrém stavu. Tel.: 530 506 576 
– večer.

Nabízím stavební vrátek – 
naviják, elektromotor 1,5 kW, buben 
(lano průměr 5mm, délka 20 m). 
Cena dohodou. Tel.: 732 172 823.

Prodám kolo na elektor. po-
hon, dojezd 50 km. Cena 9450 Kč, 
v záruce. Tel.: 723 517 566, 541 
230 203.

Prodám 200l kovový nepo-
užitý sud s výpustným kohoutkem. 
Cena 450 Kč. Tel.: 723 517 566, 
541 230 203.

Prodám levně pleny Huggies 
Premium:  Nabízím za 200 Kč 104 
ks plen Huggies Premium 3 pro 5-9 
kg. K tomu cca 20 ks Hug. classic 
zdarma. Už nám bohužel nevyhovu-
jí. Tel.: 739 652 514.

Hledám paní na úklid, cca 2 
hod. týdně. Tel.: 602 718 356.

Prodám pozemek v centru 
Čebína 921m2.  Tel.: 733 315 507

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

Prodáme použitý psací stůl 
světlé barvy. Na jedné straně 3 
šuplíky, na druhé skříňka, výsuvná 
deska na klávesnici. Vel.: š 136, h 
60, v 77. Cena 400 Kč. Nepoškoze-
ný Tel.: 732 328 391, Kuřim

Koupím RD v Kuřimi a okolí. 
Nejsem RK. Tel.: 777 719 859.

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

Koupím invalidní vo-
zík- spěchá. Zejdová Ivana Tel.: 
723156969.

občanská inzerce - zdarma

258/2011 RM souhlasí s návrhem znění smlouvy o dílo předložené Zá-
kladní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěv-
kovou organizací. Termín plnění: 16. 6. 2011 (OŽÚ)

259/2011 RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim, příjem finančního daru od firmy Tyco Electronics Czech 
s.r.o., na úhradu autobusu na výlet pro seniory Kuřimi. Termín pl-
nění: 31. 5. 2011 (CSSK)

260/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu kotelny a smlou-
vy o dodávce a odběru tepla DPS, firmě Ivan Augustin – INVEST-
SERVIS na dobu určitou do 31. 12. 2012, za cenu 12.000,-Kč/rok. 
Termín plnění: 31. 5. 2011 (CSSK)

261/2011 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Vladi-
mírem Pančíkem, trvale bytem Adamov, IČ 87120305, na dobu 
určitou (do 31. 12. 2011) za fixní úplatu, jejímž předmětem je 
poradenství v oblasti dopravy. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP, 
OIRR)

262/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Oprava místních komunikací v Kuřimi v roce 
2011“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STRABAG 
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, OZ Brno, Tovární 3, 
620 00 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
757.818,00 Kč. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 17/2011 ze dne 10. 6. 2011
263/2011 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zakázku města 

„Obnova VO Nerudova / B. Němcové“ a schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh smlouvy o dílo na uvedenou akci a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. Termín plnění: 31. 7. 
2011 (OIRR)

264/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na za-
kázku „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ s firmou CORRECT 
OKNA s.r.o., se sídlem Přadlácká 2, 602 00 Brno, IČ 25581058. 
Termín plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

265/2011 RM schvaluje, pro účely propagace XIX. Memoriálu MUDr.
Vališe, smlouvu o pronájmu zábradlí TJ Slovan k umístění banne-
ru 2 x 1m v ul. Legionářská na dobu od 10. 6. do 23. 6. 2011, za 
cenu 180,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 23. 6. 2011 (OIRR)

266/2011 RM ukládá OMP MěÚ zajištění návrhu metodiky pro stano-
vení minimální ceny v místě obvyklé a směrnici pro zajištění pub-
licity záměrů města na prodej, resp. pronájem. Termín plnění: 31. 
8. 2011 (OMP)

267/2011 RM schvaluje opatření k zajištění publicity záměru na prodej 
pozemku vedle supermarketu PENNY dle zápisu se změnami. 
Termín plnění: 28. 6. 2011 (OMP)

268/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou GOOD 
24, se sídlem Žebětín 1182, PSČ 641 00 Brno, IČ 25349902, je-
jímž předmětem je pronájem nebytového prostoru (restaurace 
„Kulťas“) umístěného v I. PP a ve II. NP objektu č. p. 902, na po-
zemku p. č. 1808, vše k. ú. Kuřim, na ul. nám Osvobození, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
101,- Kč/m2/měs. s roční valorizací + nájemné ve výši 2.000,- Kč/
měs. za movité věci. Termín plnění: 10. 6. 2011 (OMP)

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

Kurzy angličtiny pro veřejnost na ZŠ Tyršova 2011/2012
Mírně středně pokročilí
Učebnice: Project English New (3. díl, od lekce 4), autor: Tom Hutchinson
Termín: pondělí 18.00 - 19.30 hod. Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč 1. hodina: 12.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová
Přihlášky: do konce srpna na e-mailové adrese: ilona_eklova@volny.cz
 
Úplní začátečníci
Učebnice: New Headway the THIRD edition Elementary, autor: Liz and John Soars
Termín: středa 18.00 - 19.30 hod. Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč 1. hodina: 14.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová
Přihlášky: do konce srpna na e-mailové adrese: ilona_eklova@volny.cz
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sport

Záchrana za vteři-
nu dvanáct

Velmi dramatický závěr sezony při-
pravili svým příznivcům kuřimští fotbalisté. 
Již byli téměř oběma nohama v 1. A třídě. Se 
Bzencem prohrávali v posledním kole od 85. 
minuty 0:1 a k záchraně krajského přeboru 
potřebovali uhrát alespoň bod. Běžela již 93. 
minuta zápasu a domácí zahrávali rohový 
kop. „Poslal jsem na něj úpně všechny hráče. 
Po něm vystřelil Aleš Klopar, míč se odrazil 
k Ivoši Králičkovi, který jej poslal do sítě a 
zachránil nás. Rozhodčí potom hned ukon-
čil zápas,“ popsal poslední vteřiny s ještě 
chvějícím se hlasem trenér Tomáš Kovanda. 
Branka z nastaveného času poslala o soutěž 
níž Velkou nad Veličkou. „Tenhle gól byl až 
pět minut po dvanácté. Celou sezonu jsme 
měli smůlu, tak jsme si alespoň na konci vy-
brali štěstí,“ doplnil kuřimský kouč.

Po vstřelené brance propukla na stadionu 
obrovská radost. „Vlétl jsem na hřiště a běžel za 
klukama, protože radost byla neskutečná. Když 
postoupíte, nebo se zachráníte gólem z posled-
ní vteřiny, slavíte. Jsme rádi, že se nám podařilo 
soutěž udržet. Pokud ale nechceme opakovat 
letošní sezonu, musíme se asi posílit,“ pokračo-
val Tomáš Kovanda a k samotnému utkání ještě 
řekl. „V prvním poločase jsme byli jasně lepší a 
nastřelili břevno Králíčkem. Ve druhé půli už 
jsme se ale více dívali na časomíru a soupeř nás 
potrestal v 85. minutě. Už jsme mysleli, že je ko-
nec...“ Kuřim nakonec srovnala a díky lepšímu 
vzájemnému zápasu s Velkou si zahraje přebor 
i v příští sezoně.

Dalším týmům se v letošní sezoně da-
řilo o poznání lépe. Starší dorostenci krajský 
přebor zachránili bez zbytečných nervů, vý-
sledky dorostu mladšího jsou navíc příslibem 
dalšího možného posunu tabulkou. Starší žáci 
procházející generační výměnou se nevyhnuli 
výsledkovým výkyvům ale svoji soutěž také bez 
problémů uhájili a již se mohou těšit na posily 
z kádru žáků mladších, kteří svoji soutěž jasně 
opanovali. Dařilo se i všem čtyřem týmům pří-
pravek Po nakonec úspěšné sezoně nezbývá než 
poděkovat všem příznivcům a sponzorům za 
podporu a samozřejmě take všem lidem, kteří 
se podíleli na činnosti klubu, za jejich odvede-
nou práci.

Muži
30. kolo (18.6.2011) 

FC Kuřim - Slovan Bzenec 1:1 (0:0) 
Branky: Králíček - Kasala

29. kolo (11.6.2011) 
FC Moravský Krumlov - FC Kuřim 2:2 

(1:1) 
Branky: Zelníček, Čepera - Juračka, 

Čuhel
 

28. kolo (4.6.2011) 
FC Kuřim - SK Olympia Ráječko 1:2 

(1:1) 
Branky: Králíček - Jarůšek, Starý

Tabulka krajského přeboru:
 1.Bohunice    30  19  4     7   85:  41   61
 2.Boskovice   30  18  4     8   69:  37   58
 3.Vracov      30  18  3     9   74:  37   57
 4.Ivančice    30  16  4  10   67:  47   52
 5.Ráječko     30  14  8     8   57:  45   50
 6.Rájec       30  13  8     9   49:  34   47
 7.IE Znojmo   30  14  5  11   59:  53   47
 8.Bzenec      30  14  3  13   48:  45   45
 9.M.Krumlov   30  11  8  11   57:  53   41
10.Znojmo B    30  13  2  15   53:  62   41
11.Rousínov    30  10  9  11   45:  35   39
12.Novosedly   30  10  6  14   39:  50   36
13.Zbýšov      30  10  2  18   34:  56   32
14.FC Kuřim    30    7  9  14   41:  52  30
15.Velká n V   30    8  6  16   40:  66   30
16.ČAFC        30    4  1  25   27:131   13

Starší dorost
26. kolo (18. 6. 2011) 

FC Kuřim - Sokol Tasovice 5:1 (1:1) 
Branky: Kozumplík 2, Babák, Kučera, 

Skoumal - Szajko 

25. kolo (12.6.2011) 
RSM Hodonín B - FC Kuřim 5:1 (1:0) 

Branky: Kmínek, Matůšek, Mokrý, Na-
vrátil, Reška - Kozumplík 

24.kolo (4.6.2011) 
FC Kuřim - FK APOS Blansko 1:4 (1:1) 

Branky: Kozumplík - Trtílek 3, Urbánek 

Tabulka krajského přeboru:
 1.Blansko      26   21  1     4     80:11   64
 2.Hodonín B    26   17  4     5     68:31   55
 3.Znojmo B     26   12  6     8     56:43   42
 4.Bystrc       26   13  3  10     51:59   42
 5.Boskovice    26   13  1  12   104:51   40
 6.Mutěnice     26   13  1  12     54:52   40
 7.Břeclav B    26   12  4  10     64:65   40
 8.M.Krumlov    26   10  5  11     47:52   35
 9.Slatina      26   11  2  13     48:55   35
10.FC Kuřim     26   10  4  12    49:66   34
11.Svratka      26      9  6  11     35:61   33
12.St.Lískovec  26      7  3  16     57:87   24
13.Tasovice     26      6  3  17     40:81   21
14.ČAFC         26      4  5  17     27:66   17

Mladší dorost
26.kolo (18.6.2011) 

FC Kuřim - Sokol Tasovice 10:0 (4:0) 
Branky: Hanzl 2, Hudec 2, Sokol 2, Dan-

čák, Rychtárik, Skoumal, Tišnovský 

25.kolo (12.6.2011) 
RSM Hodonín B - FC Kuřim 1:3 (0:1) 

Branky: Knotek - Richtárik 2, Dančák 

24.kolo (4.6.2011) 
FC Kuřim - FK APOS Blansko 1:10 (0:6) 

Branky: Trubiroha - Ševčík 5, Horáček 2, 
Skoupý 2, Buchta 

Tabulka krajského přeboru:
 1.Blansko      26   22  2     2 120: 24    68
 2.Znojmo B     26   19  3     4   94: 33    60
 3.Boskovice    26   19  1     6   98: 42    58
 4.Hodonín B    26   14  4     8   64: 45    46
 5.Bystrc       26   14  3     9   76: 46    45
 6.FC Kuřim     26   13  1  12   89: 78   40

 7.Svratka      26  10  5  11    62:  52   35
 8.Slatina      26     9  8    9    43:  43   35
 9.ČAFC         26  11  2  13    47:  56   35
10.Mutěnice     26  10  2  14    50:  68   32
11.Břeclav B    26     9  4  13    47:  50   31
12.St.Lískovec  26     8  2  16    44:  83   26
13.M.Krumlov    26     3  2   21   23:119  11
14.Tasovice     26     1  1   21   24:142    4

Starší žáci
12.kolo (11.6.2011) 

FC Čebín - FC Kuřim 4:0 
Branky: Kučera 2, Kolář, Topinka 

22.kolo (5.6.2011) 
FC Kuřim - Bučovice 0:7 

Branky: Minařík 3, Jetelina 2, Antl, Ka-
dluba 

Tabulka I. třídy:
 1.Slovan Brno  22  18  3    1  120:  17   57
 2.Tišnov       22  16  3    3    92:  29   51
 3.Bučovice     22  16  3    3    84:  27   51
 4.Svratka B    22  13  3    6    75:  24   42
 5.Rousínov     22  12  3    7    51:  36   39
 6.Slatina      22  11  4    7    49:  33   37
 7.ČAFC         22     9  1 12    55:  58   28
 8.FC Kuřim     22     7  1 14   39:  76   22
 9.Letovice     22     4  2 16    26:105   14
10.Čebín        22     4  2 16    32:  75   14
11.Boskovice B  22     3  4 15    36:104  13
12.Soběšice     22     3  3 16    30:105  12

Mladší žáci
12.kolo (11.6.2011) 

FC Čebín - FC Kuřim 0:22 
Branky: Šimek 7, Holman 6, Vaňous 4, 

Pacek 2, Obůrka, Zajíček, Škára 

22.kolo (5.6.2011) 
FC Kuřim - Bučovice 9:1 

Branky: Šimek 4, Holman 2, Pacek, Va-
ňous, Škára - Kohoutal 

Tabulka I.třídy:
 1.FC Kuřim     22  19  2   1  140: 30  59
 2.Slovan Brno  22  16  1   5  127: 52   49
 3.Svratka B    22  15  1   6  107: 36   46
 4.Rousínov     22  15  1   6    97: 60   46
 5.ČAFC         22  14  2   6    90: 43   44
 6.Tišnov       22  14  0   8 119: 61   42
 7.Boskovice B  22  12  0 10   85: 66   36
 8.Slatina      22    7  0 15   52: 84   21
 9.Letovice     22    6  2 14   56: 87   20
10.Čebín        22    3  1 18   25:197  10
11.Bučovice     22    3  0 19   21:141    9
12.Soběšice     22    2  2 18   23: 85      8

Starší přípravky
21.kolo (8.6.2011) 

FC Kuřim A - AFK Tišnov 3:0 kont. 
FC Kuřim B - Čechie Zastávka 1:0 

Branka: Vašíček Šimon
Odloženému zápasu opět nepřálo poča-

sí, přesto ale hráči nastoupili. Po přibližně pěti 
minutách hry a následně po vstřelení branky do 
sítě hostů Šimonem Vašíčkem rozhodčí utkání 
přerušil. Utkání oficiálně skončilo 1:0. 

Fotbal
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20.kolo (5.6.2011) 
Dolní Loučky - FC Kuřim A 2:8 (1:5) 

Branky: Caudr Martin, Konečný Jan - 
Dobiáš Adam 3, Trtílek Lukáš 3, Morkus Matěj, 
Hýsek Dominik

AFK Tišnov - FC Kuřim B 9:3 (6:2) 
Branky: Burian David 4, Ondráček Vik-

tor 2, Halama Jiří, Havlát Petr, Schlögl Tomáš - 
Vašíček Šimon, Hajsler Martin, Antoňů Michal

Sestava Kuřimi: Nešetřil - Vašíček, Zaba-
dal, Bábor, Peřina - Al-Dury, Antoňů, Bařinka - 
Hajsler, Kulibaba 

Dnešní utkání nepatřilo k nejvydaře-
nějším. Kluci se snažili, nicméně soupeř byl 
lepší. Přehrál nás především fyzicky, nám chy-
běl důraz a to především před vlastní brankou. 
Klukům nic moc vyčítat nelze. Udělali několik 
chyb, z kterých se snad poučí a příště budou k 
utkání přistupovat zodpovědněji. Počet obdrže-
ných branek je docela děsivý, ale přece jen jsme 
soupeři dokázali vstřelit tři branky. Což svědčí 
o tom, že jsme nebyli jen pasivní, ale hráli jsme 
také dopředu bez respektu ze soupeře. Čeká nás 
poslední utkání sezóny, tak budeme doufat, že 
se kluci dají dohromady a ukáží, že fotbal hrát 
umí. 

Tabulka OP:
 1.Zbýšov       22  22  0     0 239:    7   66
 2.FC Kuřim A   22  20  0     2 199: 13  60
 3.Tišnov       22  17  0     5 116: 33   51
 4.Rosice       22  15  1     6    87: 52   46
 5.FC Kuřim B   22  12 0  10    73: 88   36
 6.Zastávka     22  10  0  12    65: 59   30
 7.Čebín        22    8  2  12    59: 98   26
 8.Říčany       22    8  1  13    51:132  25
 9.Dol.Loučky   22    6  1  15    42: 99   19
10.Domašov      22    4  2  16    34:137  14
11.Zbraslav     22    3  1  18    43:161  10
12.Vev.Bítýška  22    3  0  19    28:157    9

Mladší přípravka A

krajské finále přípravek 
(15.6.2011) 

FC Kuřim A - MSK Břeclav B 8:2 (4:0) 
Branky Kuřimi: Vacula 4, Peňáz 2, Laš-

tůvka, Sukač
FC Kuřim A - FC Boskovice 3:11 (1:5) 

Branky Kuřimi: Vacula, Sukač, Peňáz
FC Kuřim A - 1.SC Znojmo 7:1 (3:0) 

Branky Kuřimi: Vacula 3, Laštůvka 2, 
Pleskač, Kříž

FC Kuřim A - FC Ivančice 4:5 (1:1) 
Branky Kuřimi: Vacula 3, Pleskač
Díky pozvání komise mládeže JmKFS 

jsme se mohli zúčastnit tohoto turnaje na „divo-
kou kartu“. Hrálo se dle nových pravidel pro ml. 
přípravku na hřišti 30m x 19m (!!!) v rozestave-
ní 4+1. Míč velikosti č.3, ale všichni okamžitě 
zakopli daleko do zámezí a hrálo se s obvyklými 
„čtverkami“. Nutno dodat, že pro všechny týmy 
byly tyto „novoty“ velice nezvyklé. A také roz-
hodčí se teprve během úvodních zápasů sezna-
movali s novými pravidly a obraceli se mnoh-
dy na trenéry s otázkou v očích, co že to mají 
vlastně pískat. Je vidět, že svaz to s novinkami 

v mládežnické kopané vzal velice „hopem“ a 
zapomněl malinko na osvětu. Ale pojďme k sa-
motnému turnaji. Úvodní duel s Břeclaví byl až 
překvapivě snadný a hned v něm mohlo zasáh-
nout do hry všech 14 kluků. Bylo znát, že naši 
hráči jsou spolu již 2 roky, kdežto soupeř se v 
tomto složení pravděpodobně sešel až na finále. 
Následující utkání s Boskovicemi se proměnilo 
v „one man show“ Lukáše Vorlického, který v 
úvodní desetiminutovce zcela rozebral naši 
defenzivu a prakticky sám rozhodl o výsled-
ku tohoto utkání. Je jen škoda, že sebevědomí 
našich kluků velice rychle kleslo po několika 
nezdarech. Na takto malinkém hřišti byla oka-
mžitě trestána byť jen drobná chyba a na to jsme 
nebyli po celou sezónu zvyklí. Poslední zápas 
ve skupině měl rozhodnout o tom, zda budeme 
hrát o medaile nebo jen o 5.místo. Znojmo však 
bylo obdobným soupeřem jako Břeclav a tak 
jsme po dobrém výkonu postoupili mezi nej-
lepší čtveřici. Na vysněný duel se Zbrojovkou 
však nedošlo, protože Ivančice v čele s Adamem 
Hložkem tentokrát na kvalitu Brna nestačily. 
Proto jsme o bronz hráli opět s naším „osudo-
vým“ soupeřem. Úvodní Culdova branka a naše 
aktivní hra dávala šance na dobrý výsledek. Do 
půle však domácí vyrovnali, ale přesto bylo stále 
o co hrát. Druhou část však vzala do své režie 
domácí „star“ a stav byl brzy 1:4. Kluci se však 
nevzdali a snížili po chybách domácí obrany na 
3:4. Následně „Hložan“ na 3:5. Potom Culda 
na 4:5 a......konec přestřelky. Konečné 4. místo 
na jižní Moravě je asi maximem, kterého jsme 
mohli dosáhnout (podobně by asi obstála Lí-
šeň, „čafka“ či Svratka, ale pozvání přišlo našim 
klukům). Na kvalitu Zbrojovky nemáme (ač k 
přímé konfrontaci došlo letos jen ve Svitavách) 
a takové individuality jako Boskovice a Ivančice 
také v našem týmu nejsou. Ale za dovednosti, 
které naši kluci mají a jak je dokáží na hřišti pre-
zentovat si zaslouží být po právu ti čtvrtí vzadu, 
kteří se nemají za co stydět a udělali nám všem 
tímto hezkým výsledkem velkou radost. 

nadstavba 6. kolo (5.6.2011) 
AFK Tišnov - FC Kuřim A 2:8 (2:4) 

Branky: Dvořák Jakub, Vlach Jiří - Hégr 
Dominik 2, Pleskač Matěj 2, Vacula Jakub 2, Pe-
ňáz Jan, Pělucha Jakub

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

V posledním soutěžním utkání sezóny 
jsme se utkali s týmem Tišnova. Zápas byl zá-
roveň pro kluky rozloučením s kategorií mladší 
přípravky. Tentokrát jsme v úvodu byli přece 
jen o něco aktivnější i když první vážnou šan-
ci měli po brejku domácí. Postupem času jsme 
naši převahu zúročili v úvodní tři branky a kon-
trolovali průběh zápasu. Následně jsme však 
naprosto zbytečnými chybami v obraně umož-
nili domácím snížit na 2:3. Naštěstí jsme brzy 
přidali další branku a do šaten pak odcházeli za 
poněkud klidnějších okolností. Druhá půle byla 
z našeho pohledu přece jen povedenější a naše 
převaha přinesla i další branky. V obraně jsme 
již hráli pozorně, takže jedinou námahou Viklí-
ka v bráně bylo zahrávání pokutového kopu za 
stavu 7:2. Bohužel penaltu střelou nad zahodil. 

A tak poslední 208. branku ve 20. soutěžním 
utkání sezóny vstřelil po Pěldově přiťuknutí 
Honza Peňáz. Konečné 2. místo za Ivančicemi 
je asi maximem, které tento tým mohl dosáh-
nout. I když v hlavách trenérů i fanoušků hlo-
dá „červíček“, že to mohlo být i o ten stupínek 
lepší. Pravděpodobně jsme doplatili na velké 
množství „lehkých“ zápasů, které nás nepřipra-
vily na ten jeden nejdůležitější. Alespoň pou-
čení pro příště... Loňský bronz a letošní stříbro 
dává však dohromady bilanci 30 výher, 1 remízy 
a 7 porážek při skóre 290:56, takže samostatné 
působení kluků ročník 2002 v kategorii mladší 
přípravky na okrese Brno-venkov lze hodnotit 
jako velmi zdařilé. 

nadstavba 1.kolo (2.6.2011) 
FC Kuřim A - FC Čebín 14:0 (6:0) 

Branky: Vacula Jakub 4, Pleskač Matěj 3, 
Laštůvka Jakub 3, Sláma Lukáš, Peňáz Jan, Ka-
tolický Aleš, Sukač Ondřej

Sestava Kuřimi: Winkler - Pleskač, Va-
cula, Hégr D., Katolický - Sukač, Peňáz, Sláma, 
Fila - Laštůvka 

Předposlední soutěžní zápas sezóny a 
zároveň poslední na vlastním hřišti v katego-
rii mladší přípravky kluci odehráli ve velice 
vlažném tempu, takže jediným kladem zápasu 
byl jubilejní 200. vstřelený gól v soutěži. A dal 
ho opět Kuba Vacula, který byl mimochodem 
autorem i 100. branky. Doufejme, že v Tišno-
vě předvedeme lepší fotbal a už nyní víme, že 
vzhledem k mnoha absencím v našem kádru to 
nebude jednoduché. 

nadstavba 5.kolo (30.5.2011) 
FC Ivančice - FC Kuřim A 6:1 (3:0) 

Branky: Schwarz Samuel 2, Hložek Adam 
2, Čech Daniel, Adam Jakub - Sláma Lukáš

Sestava Kuřimi: Winkler - Laštůvka, Pe-
ňáz, Otřísal, Fila - Pleskač, Sláma, Vacula, Su-
kač, Zajíček - Hégr D., Katolický 

Z domácím favoritem jsme v jeho kom-
pletní sestavě dokázali držet krok jen úvodních 
15 minut a to především na naší polovině hřiště. 
Do útoku jsme se prakticky nedostali. A pokud 
ano, tak jedině díky dlouhým výkopům našeho 
brankáře, což nebylo příliš fotbalové. Dominik 
byl však vepředu příliš odříznutý, protože zálož-
níci měli mnoho starostí s narušování kombina-
cí domácích a chyběla potom síla na podporu 
útoku. První branka v naší síti byla logickým 
vyústěním situace na hřišti a bohužel následný 
druhý gól klukům sebral víru a odhodlání, které 
před utkáním měli. Navíc naše jediná vážná šan-
ce skončila po Dominikově střele na tyči. Je jen 
otázkou, zda by případný náš úspěch přibrzdil 
rozjetou ivančickou „mašinu“. Třetí úspěch do-
mácích stanovil poločasový stav 3:0 a nám dával 
pramalou naději na úspěch. Do druhé půle jsme 
již neměli co ztratit, takže byli kluci nabádáni k 
větší odvaze do útoku, ale soupeř nám prakticky 
nic nedovolil a neustále jsme byli pod velkým 
tlakem a především díky spolehlivému výkonu 
Viklíka jsme obdrželi „pouze“ další tři branky. 
Až v poslední pětiminutovce jsme se dostali k 
několika kombinacím a brejkům a zaměstnali 
tak i domácího brankáře. V předposlední minu-
tě korunoval jediným naším gólem svůj výbor-
ný výkon Lukáš Sláma. Nezbývá než sportovně 
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uznat, že soupeř byl tentokrát nad naše síly a 
zcela zaslouženě zvítězil a kráčí tak neohroženě 
za vítězstvím v soutěži. Našim klukům nelze 
upřít snahu, ale bohužel v tomto duelu jsme 
podali nejslabší výkon ze všech čtyř vzájem-
ných soutěžních střetnutí této sezóny a tak jsme 
našim výborným fanouškům nedokázali oplatit 
jejich vynikající podporu. Sezóna však ještě ne-
končí, takže vzhůru za gólem číslo 200!!! 

Tabulka OP:
1.Ivančice    6 4 0 2 192: 29   54
2.FC Kuřim A  6 5 0 1 208: 19 51
3.Tišnov      6 3 0 3    76: 51  37
4.Čebín       6 0 0 6   34:130 17

Mladší přípravka B
nadstavba 6.kolo (5.6.2011) 

Střelice - FC Kuřim B 4:3 (2:0) 
Branky: Kokorský Jakub 3, Marek Tobiáš 

- Hégr Tadeáš 2, Zabadal Šimon
Sestava Kuřimi: Tomíček - Kokeš, Toldy, 

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

Ani na poslední pokus se nám nepoda-
řilo zvítězit nad borci ze Střelic. Kluci bojovali, 
neustále dotahovali nepříznivý výsledek, ale na-
konec odešli poraženi 4:3. 

nadstavba 1.kolo (2.6.2011) 
FC Kuřim B - Zbýšov 1:0 (0:0) 
Branka: Zabadal Šimon
Sestava Kuřimi: Tomíček - Kokeš, Toldy, 

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

Kluci potvrdili roli favorita v tomto zá-
pasu a zvítězili sice těsně, ale jinak s převahou 
1:0 !

Tabulka OP:
1.Rosice      6 3 2 1 57: 90    24
2.Střelice    6 3 2 1 43: 99    24
3.FC Kuřim B  6 3 0 3 17:107 17
4.Zbýšov      6 1 0 5 14:116   10

Atletika

Starší přípravka
E.ON cup v Rosicích u Brna

Sestava: Nešetřil - Ušel, Vašíček, Zaba-
dal, Bábor, Peřina – Antoňů, Hruška, Morkus, 
Šťastný, Bařinka, Al-Dury – Hajsler, Kulibaba.

Výsledky odehraných utkání ve skupině
FC Slovan Rosice - FC Kuřim 0 : 0

FC Kuřim – FC Kyjov 1 : 0 
(Al-Dury z pokutového kopu)
FK Sokol Japo Střelice - FC Kuřim 0 : 1 

(Hajsler)
Spartak Valašské Klobouky - FC Kuřim 0 : 0

FC Kuřim – SK Pozořice 0 : 1
semifinále
FC Kuřim – SK Chrlice 4 : 1 

(Hajsler 2x, Morkus, Al-Dury)

Finále 
Spartak Valašské Klobouky – FC Kuřim 0 : 3 
(Vašíček, Hajsler, Antoňů)

Turnaj v Rosicích se nám vydařil nejen 
výsledkově, ale také herně. V základní skupině 
se nám nevedlo především střelecky, což je zřej-
mé ze skóre. V pěti utkáních jsme vstřelili pouze 
dvě branky a jednu jsme obdrželi. Výsledkově 
nic moc, ale herně šli kluci stále nahoru. A to zá-
pas od zápasu. V základní skupině jsme všechny 
soupeře předčili fotbalově, výsledky už tak pře-
svědčivé nebyly. Do semifinále jsme postoupili 
se štěstím z druhého místa, ale nutno říci, že za-
slouženě. Kluci na hřišti bojovali, byla na nich 
znát chuť po vítězství a některé akce byly jako z 
fotbalové učebnice. V semifinále jsme bez pro-
blémů porazili tým Chrlic, vítěze druhé skupi-
ny a postoupili do finále. Jiskřičky štěstí v očích 
celého týmu naznačovaly, že kluci chtějí tento 
turnaj dotáhnout do vítězného konce. 

Našim finálovým soupeřem byl tým z 
naší základní skupiny a to Valašské Klobouky. 
V základní skupině jsme s tímto soupeřem vyšli 
střelecky naprázdno a utkání skončilo remízou 
bez branek. Po celou dobu finále jsme byli lep-
ším týmem, tak jako v utkání základní skupiny. 
A navíc se tentokrát dařilo střelecky. Soupeři 
jsme nedali šanci a výhrou 3 : 0 jsme si zajistili 
prvenství v turnaji a postup do „Velkého finá-
le“ konaného v Praze 3. a 4. září. První místo v 
turnaji je skvělé, ale co je snad ještě cennější je 
skutečnost, že kluci drželi při sobě, bylo znát, 
že mají všichni jeden cíl, za nímž šli jako jeden 
muž. Jejich nadšení a radost se přenesla nejen na 
trenéry, ale také na přítomné rodiče, kteří přijeli 
tým podpořit. Při závěrečném ceremoniálu získali 
někteří naši hráči i pěkné ceny za účast v soutěžích, 
které kluci mohli absolvovat mezi zápasy. 

Nejlepším hráčem týmu byl vyhlášen 
Lukáš Šťastný, nejlepším brankářem celého 
turnaje potom Petr Nešetřil. Oceněni věcnými 
dary byli také trenéři, pro které však největší ra-
dostí bylo nejen konečné umístění, ale hlavně 
upřímná radost kluků z dosaženého úspěchu.

Sedmý ročník Memoriálu M. 
Krčála

Po roce se hrál 19. 6. 2011 další, tentokrát 
již sedmý ročník Memoriálu Milana Krčála, bý-
valého hráče, trenéra a příznivce kopané nejen v 
Kuřimi. Počasí, které v sobotu večer, den před 
memoriálem, vypadalo hrozivě, se nakonec 
umoudřilo a turnajová utkání se uskutečnila v 
pohodě. Letos se oproti minulým letů zúčastni-
lo jen pět mužstev mladších žáků. Vzhledem k 
menšímu počtu účastníků se utkání hrála v jed-
né skupině systémem „každý s každým“ a utkání 
trvalo 25 minut. Zúčastnila se družstva Rostex 
Vyškov, APOS Blansko, HFK Třebíč, FC Kuřim 
a Slovan Brno. Konečné pořadí bylo 1. FC Ku-
řim, 2. HFK Třebíč, 3. APOS Blansko, 4. Slovan 
Brno a 5. ROSTEX Vyškov. První tři kolektivy 
dosáhly stejného počtu devíti bodů a o pořadí 
rozhodlo nakonec skóre, kdy byla Kuřim lepší 
než Třebíč menším počtem obdržených bra-
nek. Po mnoha letech tedy zvítězilo kuřimské 
mužstvo a věřme, že to nebyla jen náhoda. Nej-
lepším hráčem byl vyhlášen Mižigár ze Slovanu 
Brno, brankářem hráč HFK Třebíč Votruba a 
střelcem Zmeko z APOS Blansko.

PN

XVI. ročník Atletického čtyř-
boje v Moravských Knínicích

 XVI. ročník Atletického čtyřboje byl tradiční 
sportovní akcí pro děti a mládež pořádanou TJ SO-
KOL a OÚ M. Knínice pod patronací Sokolské župy 
Pernštejnské. Soutěžilo se v disciplínách bě h na 50 
resp. 25 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a 
vysoký. Letošní ročník byl nejenom rekordním ( zú-
častnilo se jej 55 mladých závodníků v 8 kategoriích, 
z čehož větší část byla přespolních), ale i mezinárod-
ním (ve startovním poli byla i soutěžící z Rakouska). 
Závěrem tohoto oblíbeného sportovního podniku 
byl běh všech aktérů bez rozdílu kategorií a věku v 
„Knínickém kolečku“. Poděkování za věcné ceny pa-
tří Sokolské župě Pernštejnské, OÚ M. Knínice a p. 
Aleši Jindřichovi.

Kategorie 3 - 4 roky: 1. Šípek Jakub Brno 
1572 b., 2. Kaláb Martin M. Knínice 1563 b., 3. Peli-
kánová Nela Chudčice 1554 b., 4. Koláček Matěj M. 
Knínice 1400 b., 5. Zeman David M. Knínice 1378 
b., 6. Jelínková Veronika Kuřim 1327 b., 7. Roubal Jan 

19. ročník Memori-
álu MUDr. Vališe

Tradiční sportovní podnik se tento-
krát vydařil co do účasti (rekordní počet dětí 
110) i co se počasí týče. 

Nejmladší kategorie musela běžet do-
konce dva rozběhy. Nejlépe se v souboji se sou-
peři dařilo 1. Šimonu Erbesovi, 2. doběhl Ond-
ra Cacek a na 3. místě skončil Patrik Zvonek. 

Děvčata se na stupně vítězů postavila v 
následujícím pořadí: 1. Eliška Konečná, 2. Iva 
Odehnalová, 3. Eliška Šindýlková. 

V předpřípravkách si na stupínky vysko-
čili v kategorii: 
chlapců:  1. Matěj Pleskač, 2. Jakub Vacula, 3. 
Filip Drlík
děvčat: 1. Karolína Kleiblová, 2. Zuzka Pazour-
ková, 3. Anička Ryšavá

Přípravka na trati dlouhé 650 m před-
vedla v podání kluků drama na cílové pásce. 
První místo si suveréně zajistil Dominik Hýsek, 
ale o druhém místě musela rozhodovat cílová 
fotografie . V těsném souboji porazil Tomáš 
Václavek Zbyňka Vlka.

Děvčata doběhla s většími časovými ro-
zestupy: 1. Gabriela Fialová, 2. Lucie Lapková, 
3. Daniela Kropáčková. 

Mladší žáci, žákyně vyběhli společně. 
Kluky „potrápila“ Petra Pikulová (celkově do-
běhla třetí a svou kategorii vyhrála), druhá 
skončila Štěpánka Badinová.

Kluci si užili ovace, když se na nejvyšší 
stupínek postavil Michal Zamazal, druhý To-
máš Votýpka, třetí Jirka Zajíček.

Starší žačky přišly na start dvě. Katka Fi-
alová porazila Terezu Křížovou. Michal Pešek 
zaběhl nejlepší čas závodu a zaslouženě vyhrál 
mezi staršími žáky, druhý skončil Martin Ko-
nečný, třetí Lukáš Slabák.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na pořádání závodu a připravili tak dětem pří-
jemné odpoledne. Příští jubilejní dvacátý roč-
ník přinese jistě speciální doprovodné akce, a 
tak za rok nashledanou.

Ivo Peřina
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Volejbalová příprava
V červnu pokračoval volejbalový kroužek DDM HIPPO Kuřim v 

přípravě na novou sezónu ve formě přípravných turnajů. Týmy juniorek 
a kadetek se zúčastnily turnaje juniorek v Předklášteří. Bohužel se počasí 
zrovna nevydařilo a celý den soustavně pršelo. Na turnaji tak nerozhodo-
valo tolik volejbalové umění, jako spíš bojovnost a zarputilost. Všechny 
kuřimské hráčky se s nestandardními podmínkami však vyrovnaly vcelku 
dobře. Hráčky z týmu žákyň se zúčastnily barevného minivolejbalu ve 
Vyškově. Turnaj byl pro nepřízeň počasí přesunut do tělocvičny. Naše 
týmy sehrály na turnaji velmi dobré zápasy, a opět ukázaly, že jejích vý-
konnost a um jde nahoru. Čtyři dvojice se tento rok zúčastnily kvalifikace 
na Mistrovství ČR žákyň v beachvolejbale. I když nejsme specializovani 
na plážový volejbal a bereme jej jako zpestření a doplněk přípravy, opět se 
jedné dvojici podařilo postoupit ze skupiny do vyřazovacích bojů, což je v 
silné konkurenci beachových specialistek velký úspěch. Dvě dvojice kuři-
mských hráček také navštívily druhý turnaj Regionálního mistrovství ČR 
žen v beachvolejbale. Tento turnaj je pro hráčky spíše zážitkem, protože si 
zde zahrají s českou volejbalovou špičkou. Na turnaji se představilo něko-
lik reprezentantek působících v zahraničních klubech a několik hráček z 
české extraligy. Zápasy s takovými hráčkami přináší nesmírné zkušenosti 
a jsou skutečným volejbalovým zážitkem. Do závěru přípravy jsme vložili 
také jednu nevolejbalovou akci. Vyrazili jsme na pochod Za výhledy na 
Kuřim. Obešli jsme celou Kuřim, podívali se na ni ze všech stran a úhlů a 
také na sousední vesnice a města. Během pochodu byla velmi dobrá ná-
lada a cesta utekla jako nic. Po letošní sezóně jsme premiérově uspořádali 
sérii oddílových turnajů pod názvem HIPPO CUP 2011. Na úvod byl 
sehrán turnaj v šestkovém volejbale na antuce, kdy zvítězil tým ve slože-
ní Martina Böhmová, Tereza Polášková, Michaela Šplíchalová, Kateřina 
Šplíchalová a Alena Filková. Následoval turnaj v beachvolejbalu, ve kte-
rém zvítězila dvojice Tereza Plíšková, Tereza Polášková. Úplnou tečku za 
letošní sezónou udělá turnaj v antukových deblech. O prázdninách pětice 
hráček vyrazí na volejbalový kemp L. Vašiny do České Třebové a v srpnu 
je na plánu již tradiční soustřední v Prudké u Doubravníku, které zahájí 
naplno finální přípravu na nadcházející soutěžní ročník.

MŠ

Volejbal

Brno 1208 b., 8. Šimek David M. Knínice 1004 b., 9. Pleskač Robin M. Knínice 
859 b., 10. Melichar Šimon Brno 738 b., 11. Volák Adam M. Knínice 666 b., 12. 
Vojanec Lukáš Kuřim 586 b. 

Kategorie 5 - 6 let: 1. Konečná Eliška Kuřim 2288 b., 2. Pokorná Do-
rotea Železné 2104 b., 3. Mauerová Marie M. Knínice 1920 b., 4. Holík Vítek 
Brno 1914 b., 5. Pokorný Tobiáš Železné 1879 b., 6. Jindřichová Karolína M. 
Knínice 1820 b., 7. Sluka Tomáš Tišnov 1792 b., 8. Matyášová Kateřina M. 
Knínice 1760 b., 9. Roubalová Marie Brno 1753 b., 10.Laštůvková Lucie Ku-
řim 1686 b., 11.Houbal Patrik M. Knínice 1216 b. 

Kategorie 7 - 8 let: 1. Laštůvka Jakub Kuřim 3412 b., 2. Konečný Jonáš 
Kuřim 2996 b., 3. Jelínek Šimon Kuřim 2837 b., 4. Večeřová Zuzana M. Kníni-
ce 2828 b., 5. Koláček Martin M. Knínice 2656 b., 6. Roubal David Brno 2630 
b., 7. Sluková Karolína Tišnov 2562 b., 8. Mauerová Anežka M. Knínice 2232 
b., 9. Matyáš Štěpán M. Knínice 2132 b., 10.Pelikán Tomáš M. Knínice 2064 
b., 11.Kalábová Petra M. Knínice 2032 b.

Kategorie 9 - 10 let dívky: 1. Půstová Šárka Brno 3301 b., 2. Koláčková 
Adéla Sentice 3184 b., 3. Burešová Hana Tišnov 2878 b., 4. Parasková Zdeňka Ku-
řim 2837 b., 5. Jelínková Eva M. Knínice 2817 b., 6. Neumeister Nadine Rakousko 
1764 b. 

Kategorie 9 - 10 let chlapci: 1. Hýsek Dominik Kuřim 3812 b., 2. 
Dušek Vojtěch Tišnov 3695 b., 3. Večeřa Štěpán M. Knínice 3663 b., 4. 
Šípek Kryštof Brno 3236 b.

Kategorie 11 - 12 let dívky: 1. Lípová Tereza M. Knínice 3586 b., 2. Koláč-
ková Anna Sentice 2149 b. Kategorie 11 - 12 let chlapci: 1. Přikryl Jiří Kuřim 4118 
b., 2. Jelínek Jaroslav M. Knínice 3806 b., 3. Večeřa Jaromír M. Knínice 3788 b., 4. 
Hanák Petr M. Knínice 3570 b., 5. Zeman Jan M. Knínice 3005 b.

Kategorie 13 - 15 let hoši: 1. Dančák Radek M. Knínice 4472 b., 2. 
Srnec František M. Knínice 4387 b., 3. Votýpka Tomáš Kuřim 3963 b., 4. 
Havránek Leonard M. Knínice 3466 b.

Knínické kolečko: 1. Konečná Eliška Kuřim, 2. Pokorná Dorotea 
Železné, 3. Dančák Radek M. Knínice, 4. Srnec František M. Knínice, 5. 
Votýpka Tomáš Kuřim

L.Vojanec 

Atletické závody dívek na Tyršovce

Dne 22.6.2011 se střetly žákyně 6.-9.roč. ZŠ Tyršova v atletice. Vybra-
ná čtyřčlenná družstva závodila v běhu na 50m a cca 1000m,hodu kriketo-
vým míčkem,skoku dalekém.Po sečtení bodů, kterými za své výkony přispěly 
jednotlivé účastnice do tabulky týmu, se na prvním místě umístily dívky ze 7. 
ročníku, před 6. roč., 9. roč. a 8. roč. V jednotlivých disciplínách se vítězkami 
staly: běh 50m - Kamila Řehořová, 9. A, běh cca 1000m Nikola Soldánová, 
7. A, skok daleký Sára Muhlpachrová, 7. A, hod kriketovým míčkem Simona 
Machačová, 7. B a Lucie Dvořáková, 8. A (stejným výkonem)

Vítězkám blahopřejeme!! Zároveň děkujeme všem sponzorům za 
poskytnuté Dary (OBI Brno-Bystrc,Kampos Kuřim,Gašparec s.r.o).

M.Zechm.
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Plavecký areál
O prázdninách souběžně a nezávisle na sobě bude otevřeno jak venkovní koupaliště, tak i vnitřní aquapark. Návštěvník se musí rozhodnout pro 

návštěvu jednoho nebo druhého zařízení, není umožněno kombinované vstupné. Důvody jsou především hygienické. Lidé na otevřeném koupališti se 
i opalují, používají oleje a další prostředky, které se s provozem krytých bazénů nemají rády.

Co se týče otvírací doby na prázdniny, pak:
Letní koupaliště bude otevřeno denně (za pěkného počasí) od 9 do 20 hodin.
Aquapark denně (za každého počasí) od 9 do 21 hodin.
Vstupné na letní koupaliště: 
    Celodenní odpolední (po 15 hodině) večerní (po 18 hodině)

Dospělí          65      50   35
 senioři, mládež do 15 let, studenti do 25 let    50      40   30
 děti 2-6 let          30      25   zdarma
 rodinné vstupné        175   130   -
 10 vstupů – dospělí        585   450   -
 10 vstupů - senioři, mládež, studenti      450   360   -

V ceně vstupného na koupaliště je i skluzavka, nic se nepřiplácí. Není ovšem možné využívat tobogán, ten je určen pouze návštěvníkům aquaparku.

K vybavení otevřeného koupaliště patří i dětské hřiště a rodinná sklu-
zavka, stejně jako prodejna občerstvení a možnost posedět na terase.
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Tenis

Kuřimský tenis
Kuřimský tenis organizovaný stejně jako dřív v rámci TJ SO-

KOL vstoupil do letošní sezóny na odkrytých dvorcích s několika 
výraznými kvalitativními změnami, které jej posunuly o velký krok 
kupředu.

Začněme materiálním vybavením. Do užívání bylo uvedeno 
zcela nové sociální zázemí nacházející se v bezprostředním sousedství 
vstupní branky do tenisového areálu. Je vybaveno šatnami, sprchami a 
WC jak pro muže, tak i pro ženy. 

Zbrusu nový je také 3. kurt s perspektivní tzv. zelenou antukou, i 
když s jeho plným provozem, jak to někdy s novinkami bývá, jsou dosud 
jisté obtíže. Povrch Canada Tenn, jak je obchodně nazýván, skýtá stejný 
komfort, jako klasická antuka, z hlediska provozu je však podstatně méně 
náročný a umožňuje výrazně prodloužit sezónu. Není bez zajímavosti, že 
‚za mořem‘ se na něm hraje turnaj ATP v Houstonu a hned dva turnaje 
WTA – v Amelia Island a v Charlestonu. V ČR není dosud příliš rozšířen, 
i když je oficiálně schválen Českým tenisovým svazem pro soutěžní utká-
ní, nicméně v celé Evropě je jich už více než 2 500!

Pokud jde o sportovní činnost, do soutěží jsou přihlášena 2 druž-
stva, a to do Krajské soutěže smíšených družstev dospělých IV. třídy a 
okresní soutěže veteránů. Pro první z uvedených je letošní sezóna vůbec 
nejúspěšnější, neboť ve zmíněné soutěži obsadilo pod vedením kapitána 
Romana Veselého druhé místo, když nad jeho síly byl pouze tým z Mokré 
– Horákova. Zmíněný úspěch se dostavil i díky posilám ze sousedství – 
přesněji z Tišnova. Soutěž veteránů nebyla v době uzávěrky ještě dokon-
čena, když zbývalo sehrát poslední zápas. V předchozích třech se týmu 
vedenému kapitánem Ivo Váňou vždy podařilo soupeře porazit.

Jistý dluh byl v minulosti vůči mládežnickému tenisu, ten je ale 
v posledních letech rychle smazáván. Posun vpřed byl nastartován vyško-
lením vlastních trenérů, kteří se dvakrát v týdnu věnují žákům z Kuřimi a 
okolí. Jak to bývá, některým tzv. dochází dech, avšak potěšitelnou skuteč-
ností je, že o práci trenérů nově projevují zájem i ti relativně hodně mladí. 
Abychom ale byli konkrétní, jmenujme Petru Glosovou, která si pro tuto 
práci umí najít prostor i přes nové a náročnější pracovní povinnosti, dále 
zkušený matador Břeťa Kuchař a benjamínkem je Ondra Kubíček, odcho-
vanec našeho dětského tenisového oddílu!

V letošním roce také došlo k zahájení spolupráce s Moravskou 
tenisovou akademií (MTA), jejíž zkušení a kvalifikovaní trenéři – Petr 
Ulrych a Jan Hrbáč - se zaměřují na děti v předškolním věku, často mlad-
ší, než pět let. V součinnosti s místním občanským sdružením TENIS 
Kuřim (mj. letitým nájemcem a tedy i provozovatelem tenisového areá-
lu) byl navázán kontakt se všemi pěti Mateřskými školami ve městě a v 
současné době spěje k závěru první fáze projektu nazvaného Minitenis 
v Mateřských školách. Jde v podstatě o zmenšenou formu tenisu kdy fy-
ziognomii nejmenších adeptů tohoto krásného sportu je přizpůsobeno 
jak hřiště, tak i rakety a míčky. Ty jsou o poznání větší, lehčí, měkčí, a 
jsou i mnohem přátelštější, neboť mají menší  a ‚línější‘ odskok. Cílem je 
děti pro tenis získat a hodnotně tak neplnit jejich volný čas. To je to, co 
mají obě sdružení společné, neboť i MTA má statut občanského sdružení. 
Dílčím cílem je z těch nejúspěšnějších sestavit soutěžní tým, který by tak 

navázal na činnost z doby nedávno minulé. V tomto věku však nejde pou-
ze o tenis, ale o všestranný rozvoj pohybových aktivit, ze kterého mohou 
čerpat v průběhu celého svého života. Začínají prázdniny, a proto není 
bez zajímavosti, že pro nejmenší zájemce jsou připraveny přímo v Kuřimi 
tenisové kempy, ve Strážnici potom soustředění. A přestože je léto ještě 
velmi mladé, už nyní je připravována zimní halová sezóna.

Tenis však není jen pro ty, kdo si jej chodí alespoň občas zahrát. 
Máme zájem i o ty, kterým se trochu pejorativně říká rekreační hráči. 
Před některými z nich se musí mít na pozoru i ostřílení soutěžní harcov-
níci. Odhoďte ostych a přijďte i vy, kteří dosud váháte! Anebo tvrdíte, že 
prostě nemáte čas! Prázdninové období je pro to zvlášť vhodné, neboť 
díky dovoleným je k dispozici více volných termínů, které jsou po zbytek 
sezóny obsazené. Co je k tomu třeba učinit – zavolat na telefon správce 
731 934 616 a objednat si kurt.

Zajímavé možnosti se nabízí také v rámci spolupráce se sousedící 
restaurací Country bar. Její v nejlepším slova smyslu domácí kuchyně 
bude samozřejmě využita jak v rámci zmíněných tenisových kempů pro 
nejmenší, zcela nový prostor se ale otevírá nejrůznějším zájemcům pro 
pořádání komorních firemních, společenských i ryze sportovních akcí vč. 
cateringu. 

Závěrem několik suchých dat o tenisovém oddílu TJ SOKOL Kuřim:

Počet členů: 34, z toho 22 dětí – obojí s tendencí k dalšímu rozvoji!
Počet aktivních vlastních trenérů: 3
Počet venkovních hřišť: 3
Počet vnitřních hřišť: 0

Ing. Ivo Váňa, 
předseda o.s. TENIS Kuřim a člen výboru TJ SOKOL Kuřim

Bc. Jan Hrbáč, 
předseda o.s. Moravská tenisová akademie

Kontakty:
ivo.vana@cmail.cz, mobil správce: 731 934 616
www.mtatenis.cz, jan.hrbac@mtatenis.cz
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sport

Cyklistika Šipky

Příští zářijové číslo Zlobice vyjde v pátek 2. září 2011. 

Uzávěrka je v pátek 26. srpna 2011, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 29. srpna.

A je rozhodnuto
V sobotu 4.6.2011 se uskutečnil v Klubu POHODA poslední de-

sátý turnaj série za účasti 12 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Vítězem turnaje se stal Tomáš Sehnal, který se stal Šipkovým krá-

lem Kuřimi pro tuto sezonu. Na druhém místě v turnaji se umístil Petr 
Cimbálník, třetí skončil Vašek Smejkal.

Nejlepší ženou turnaje byla na 7.-8. místě Petra Pištěláková, která 
také potvrdila nadvládu mezi ženami a stala se tak Šipkovou královnou 
Kuřimi pro tuto sezonu 2010-2011.

Výsledky turnaje č.10: 1. místo – T.Sehnal, 2. P. Cimbálník, 3. V. 
Smejkal, 4. D. Čeloud, 5.-6. J. Kessner a R. Štěpánek, 7. - 8. R. Staněk a 
P. Pišteláková atd…..

Konečné pořadí: 1. T. Sehnal 71, 2. J. Kessner 65, 3. P. Cimbálník 
54, 4. A. Klaška ml. 49, 5. M. Kappel 43, 6. A. Klaška st. 40, 7-8. M. Dulí-
nek a V. Smejkal 36, 9. D. Čeloud 29, 10. P. Pištěláková 28.

Foto: zleva P. Cimbálník, P. Pištěláková, T. Sehnal,V. Smejkal

Foto: zleva P. Pištěláková,T. Sehnal – Šipková královna a král Kuřimi 
Další turnaje:Nová sezona 2011-2012 (desátý ročník) odstartuje 

od září.Termín prvního turnaje bude vyvěšen v Klubu Pohoda a v zářijo-
vém čísle Zlobice. Vždy v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod 
ze dvora), začátky turnajů v 19:00. 

David Hedbávný

Poděkování organizátorům i 
sponzorům

Dne 12. 6. 2011 se uskutečnil, na Dílech za Sv. Jánem, již 3. ročník 
Cyklozávodu pro děti. Závod byl rozdělen podle věku do dívčích a chla-
peckých kategorií. Menší děti absolvovaly jízdu zručnosti po asfaltové 
dráze. Ti větší, od 7let, jeli svůj, někdy i první, cyklistický závod. Rodi-
čovský doprovod byl povolen. Trasa vedla lesem, kolem Kuřimské hory, 
k České a zpět kolem Šiberny na Díly. Cesta závodu byla vedena mimo 
silniční komunikaci, většinou lesem a měřila cca 5 km. Terén byl spíše 
rovinatý, i když kopeček na Šibernu, po cestě zpět, některé ze závodní-
ků pěkně potrápil. Věřte-nevěřte, průměrný čas dětských závodníků byl 
kolem 18 minut, takže žádná procházka růžovou zahradou. Výsledky zá-
vodu jsou k dispozici na našich stránkách www. spokojene-dily.cz.  Pro 
vítěze byly v každé z 6-ti kategorií připraveny jak medailové, tak i praktic-
ké ceny (cyklodoplňky, celorodinné vstupenky do Wellness či vstupenky 
do Bongo).

Tento ročník byl určen především pro dětské kategorie. Nicméně 
ten příští, Cyklozávod 2012, bude ještě zajímavější. Plánujeme ho rozší-
řit i pro dospělé. Takže mamky a taťci, začněte již pomalu leštit svá kola a 
trénovat, aby se náhodou nestalo, že Vás Vaše ratolesti na trase o délce 5 
km, příští rok předjedou. Nevím jak vy, ale já už jsem začal.

Pří této příležitosti bych rád poděkoval všem, kdo se podíleli na 
organizaci celé této akce (kontroly na křižovatkách, práce na startu a v 
cíli, zdravotníci). Dále bych chtěl poděkovat i sponzorům této akce, Dě-
kujeme městu Kuřimi, Wellness Kuřim a společnosti CESK za finanční a 
věcnou podporu.

Za Spokojené Díly, o.s.
Květoslav Pazourek


