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Stavba Wellness Kuřim oceněna v 
celostátní soutěži Bazén roku

Holman to má polepené

 Druhé místo získalo kuřimské well-
ness centrum v soutěži Bazén roku 2011. 
Ocenění převzal místostarosta města Ol-
dřich Štarha na slavnostním galavečeru, kte-
rý se konal ve čtvrtek 10. března v pražském 
hotelu STEP.

Do soutěže Bazén roku byla přihlášena 
většina staveb dokončených a uvedených do 
provozu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, nomino-
váno bylo 6 z nich. Vítězem se stal Aquapark v 
Uherském Hradišti.

„Udělená cena je odměnou celému týmu 
lidí, kteří se podíleli na realizaci tohoto nároč-
ného projektu. Velmi mě těší, že se jedná o vý-
razné ocenění odbornou veřejností,“ říká mís-
tostarosta Oldřich Štarha.

Odborná porota, v čele s Bohumilem 
Šťastným z ČVUT Praha a Josefem Křížem ze 
Stavební fakulty STU v Bratislavě, hodnotila 
nejen architektonickou a funkční úroveň díla, 
spolehlivost použitých stavebních materiálů, 
výrobků a použitých technologií a dlouhodo-

bou úsporu energií díla, ale také míru naplnění 
společenského poslání a spokojenost investora. 
Přihlíželo se i ke kvalitě a rozsahu poskytova-
ných služeb, napojení stavby na celkovou infra-
strukturu v oblasti stavby a samozřejmě spoko-
jenost návštěvníků s poskytovanými službami.

Místostarosta Štarha přebírá cenu za kuřmský bazén.

Ve dnech 5. a 6. dubna se koná v kultur-
ním domě veřejná diskuse na téma rekonstruk-
ce kulturního domu a výstavba haly. Pozvánku 
najdete na straně 2 těchto novin, ale chtělo by 
se říci, že skoro na každém kroku v Kuřimi. Pan 
radní Holman, který je iniciátorem této akce 
jako radní i předseda Komise Zdravé město, je 
dlouholetým pracovníkem reklamní agentury a 
chápe, že při té přemíře reklamních sdělení, kte-
ré na nás denně útočí, je třeba být agresivnější a 
ještě agresivnější a ještě agresivnější. 

Upřímně řečeno, míra agresivity kam-
paně, kterou člověk se skřípěním zubů chápe u 
poskytovatelů půjček nebo organizátorů trash 
metalových koncertů mi připadá u podobné 
akce nemístná. Jak chce město pojovat proti 

černým výlepům nebo sprayerům, když sama 
jeho oficiální instituce lepí plakáty tam, kde se 
to nesmí? Budou-li ty besedy k čemu, těžko pře-
dem říci. Ale že takovéto jednání zpochybňuje 
smysl Komise zdravého města, to si troufnu 
prohlásit už teď.

Jiří Brabec
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Na dohled od Zlobice

Z města

Editorial

Přibude skluzavka
Venkovní bazén dozná před letošní sezó-

nou změny. Přibude dětské hřiště a nový stánek 
s občerstvením. Zmizí starý tobogán, který měl 
už svá nejlepší léta za sebou a na jeho místě na-
opak přibude rodinná skluzavka. Dodá ji firma 
Bazenservis z Týniště nad Orlicí a vyjde na mi-
lion 162 tisíc korun.

Zavlaje vlajka Moravy
Na den příchodu věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje na Moravu, tedy 5. července, zavlaje 
před radnicí kromě vlajky města ještě historic-
ká červenožlutá vlajka Moravy. Kuřim se tak 
připojí k obdobnému počinu několika desítek 
moravských měst a obcí.

Nových světel více
Na svém březnovém zasedání schválilo 

zastupitelstvo města rozšíření původního pro-
jektu modernizace veřejného osvětlení Kuřimi. 
Tato modernizace bude částečně financována z 
programu EFEKT 2011, město Kuřim na ni při-
spěje v první etapě 565.000 Kč. Podmínkou re-
alizace je pochopitelně obdržení dotace, cílem 
by mělo být dosažení provozní úspory – nová 
světla mají být založena na LED technologii a 
tedy mnohem účinější.

Bytová politika
Zastupitelstvo obšírně diskutovalo o 

bytové politice města. Závěrem byla shoda na 
vytvoření pracovní skupiny zřízené starostou, 
která navrhne jednotlivé možností a pak se k 
problému zastupitelstvo vrátí.

Fond vyčerpán
Zastupitelstvo se zabývalo i dotacemi z 

městského Fondu na podporu kulturní, spolko-
vé a sportovní činnosti. Fond byl na minulém 
zastupitelstvu mírně navýšen, zastupitelstvo 
tedy rozhodlo, že zbývajících 7,600 Kč dostane 
TJ Slovan Podlesí. Zastupitelstvo neschválilo 
dotaci z tohoto fondu pro pana Davida Voz-
deckého (80.000) na uspořádání rockového 
festivalu (došla pozdě a nesplňovala formální 
požadavky), ani  občanského sdružení pro re-
alizaci obchvatu města Kuřimi, které žádalo o 
částku 41 000 Kč. Formální podmínky nesplňo-
vala ani původní žádost pana Aleše Kadlece o 
dotaci 170.000 na provozování jeho TV progra-
mu Kotva KA, zde ale zastupitelstvo rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 100.000 z jiné roz-
počtové kapitoly. Celý navýšený fond je tak pro 
letošní rok vyčerpán.

Nepůjde proud
Dne 11. 4. od 7:30 do 15:00 v části ulice 

Dušínova od čísla 1790 a 1802 po 1797, 1798. 
2×DrS; 4×job

pozvánka

Mediokracie po 
Kuřimsku

Některé časopisy, včetně mého nejoblíbe-
nějšího Respektu mají editorial, tedy jakési úvodní 
slovo šéfredaktora či editora čísla, v každém čísle. 
Ve Zlobici se vyskytuje jen občas.

Jsem si vědom toho, že Zlobice byla, je a 
bude vždy obviňována z toho, že straní Kuřimské 
občanské lize, ať už jsem v zastupitelstvu nebo ne.

 Přitom mohu říci, že tisknu názory zastu-
pitelů a příznivců všech stran, pokud mají hlavu 
a patu, nebo aspoň něco přibližně podobného. Ba 
dokonce kolegové z KOLky vědí, že pokud na jed-
no téma přijdou dva články s podobným názorem, 
má přednost ten, který je „odjinud“. 

Někteří zastupitelé, nejnověji a nejvíce pan 
Němec (KDU-ČSL) pochopili, že Zlobice pro ně 
může být platformou, kde sdělí své názory, a po-
chopitelně i tržištěm, kam jdou se svou kůží. 

Na březnovém zasedání zastupitelstva 
pan Poledňák (Občané důvěřujme sobě), pravil, 
že  složení kuřimské radnice není výsledkem voleb, 
ale mediokracie, tedy nadvlády nikým nevolených 

médií nad demokratickými volenými orgány. 
Mohlo by mi to přijít úsměvné. Nedílnou 

součástí kvalifikace komunálního politika je vy-
světlovat občanům své postoje. V Kuřimi máme v 
kabelovce (která byla převážně za peníze města 
přivedena prakticky do všech domácností) zázna-
my všech jednání zastupitelstva. Mnozí zastupitelé 
tohoto média využívají k řečnickým krasocvikům, 
čechrání peří a dobovým tancům. Myslím, že 
Zlobice je demokratičtější, protože nabízí prostor 
i těm, kteří v zastupitelstvu nejsou a kteří dávají 
přednost před okamžitými slovními výlevy emocí 
uvážlivé písemné formulaci. Věřím, že kultivace 
médií i politiky jdou ruku v ruce.

Jiří Brabec, šéfredaktor a zastupitel 
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užitečné informace

Čisté světlo

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

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

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

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

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

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

Bezpečnostní  rada  státu a 
příprava představitelů obcí 
na krizové řízení

Dne 17. 3. 2011 proběhla příprava vedení obcí kuřimského regio-
nu v oblasti krizového managementu. Toto vzdělávání vychází z usnesení  
Bezpečnostní  rady státu,  usnesení  Vlády  České republiky a bylo projed-
náno v Bezpečnostní radě Jihomoravského kraje dne 18. listopadu 2010. 
Celou akci organizoval Jihomoravský kraj v úzké součinnosti s Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje. Školení se konalo v Tišnově 
a bylo zaměřeno zcela prakticky s důrazem na konkrétní postupy, jak na 
úrovni obce řešit přípravu na mimořádné události, jak řešit konkrétní již 
nastalou mimořádnou událost a jak zvládat fázi obnovy území.

Důraz byl kladem zejména na:
a) systém krizového řízení a krizové připravenosti v kraji, povod-

ňovou ochranu, hospodářská opatření pro krizové stavy, roli starosty při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací, financování následků 
mimořádných událostí a krizových situací;

b) integrovaný záchranný systém, jednotky požární ochrany, hava-
rijní a krizové plánování, prevenci závažných havárií, ochranu obyvatel-
stva;

c) bezpečnost a veřejný pořádek, roli Policie ČR při řešení mimo-
řádných událostí a krizových situací;

d) zdravotnictví a traumatologické plány, roli Zdravotnické zá-
chranné služby při řešení mimořádných událostí a krizových situací;

e) roli obce s rozšířenou působností při řešení mimořádných udá-
lostí a krizových situací, lokální ohrožení a připravenost.

Kvalitní připravenost orgánů veřejné správy na možné mimořádné 
události a krizové situace v kuřimském regionu patří mezi prioritní zájmy 
vedení města Kuřimi, které bude i nadále pracovat na její zdokonalování.

 Jiří Koláček
první místostarosta

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme od-

lehčovací službu pobytovou-celorepublikově, ambulantní a terénní-regi-
onálně.

Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním 
a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím 
prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný 
odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o 
tyto osoby.

Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je 
vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro po-
bytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 
2 místa pro terénní odlehčovací službu.

Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po před-
chozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je 
také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.

Pobytová služba:     nepřetržitě
Ambulantní služba: po-pá 6-20
Terénní služba:         po-pá 8-18

Kontakt:
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel:   Mgr. Hynek Seidl
Telefon:  /+420/ 774 624 008 
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz  
Web:       www.ladalukavec.cz
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komunální politikaUžitečné informace

Změny  v dopravě
Od 30. 4. dochází k zavedení víkendových letních sezónních 

spojů a drobným úpravám o víkendech na linkách 152, 162 a 310.
Podrobnosti:

152 KUŘIM – BLANSKO (Moravský kras)
1) Od soboty 30. 4. do 30. 10. bude v provozu víkendový spoj v 7:10 z 

Blanska do Kuřimi. Spoj bude zastavovat v Kuřimi u kulturního 
domu v 7:36 a v Kuřimi, žel. st. bude navazovat k vlaku do Brna.

2) Od soboty 30. 4. do 30.10 bude v provozu víkendový spoj v 8:10 z Kuřimi 
do Blanska, který bude dále pokračovat bez přestupu jako linka 233 
do směru Sloup – Suchý – Benešov. Spoj bude mít v Blansku přípoje 
k linkce 226 (do 30. 9.) ve směru Skalní mlýn (Punkevní jeskyně) a  k 
lince 231 ve směru Rudice – Jedovnice – Studnice. 

3) Od 30. 4. budou zrušeny sobotní spoje v 8:30 z Kuřimi do Lipůvky a v 8:41 
z Lipůvky do Kuřimi. Spoje budou nahrazeny linkami 162 a 310.

4) Od soboty 30. 4. do 30. 10. pojede víkendový spoj v 21:45 z Blanska 
do Kuřimi. Spoj v Blansku navazuje na linku 231 ze směru Stud-
nice – Jedovnice – Rudice s příjezdem do Blanska v 21:17 a vlak 
z Letovic s příjezdem do Blanska v 21:29. Spoj bude zastavovat v 
Kuřimi u kult. domu v 22:11 a bude navazovat v Kuřimi žel. st. k 
vlaku i autobusu 311 do Tišnova.

5) Od soboty 30. 4. do 30. 10. pojede v sobotu, dále 5. července a 28. 
října spoj v 22:30 z Kuřimi do Lipůvky a v neděli a svátky kromě 5. 
7. a 28. 10. pojede spoj v 22:30 z Kuřimi až do Blanska. Oba spoje 
vyčkají v Kuřimi příjezdu vlaku z Brna a v Lipůvce navazují k lince 
301 do směru Černá Hora – Lysice – Kunštát – Olešnice.

6) Od soboty 30. 4. do 30. 10. pojede v sobotu, dále 5. července a 28. října 
spoj ve 23:30 z Kuřimi do Blanska. Spoj v Kuřimi vyčká příjezdu 
vlaku z Brna.

162 KUŘIM – BOSKOVICE
1) Od 30. 4. pojede nový víkendový spoj v 7:35 z Boskovic do Kuřimi. 

Spoj vyčká v Černé Hoře příjezdu linky 301 z Rovečného. Spoj 
bude přijíždět do Kuřimi ke kult. domu v 8:24 a v Kuřimi žel. st. 
bude navazovat k lince 312 do Veverské Bitýšky a Deblína a k spěš-
nému vlaku do Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou.

2) Od 30. 4. pojede nový víkendový spoj v 8:30 z Kuřimi do Boskovic. 
Spoj vyčká v Kuřimi příjezdu vlaku z Brna, v Černé Hoře bude na-
vazovat k lince 301 do směru Lysice – Kunštát - Olešnice - Bystré 
u Poličky a ve Skalici nad Svitavou navazuje k rychlíku do směru 
Letovice – Pardubice – Praha hl.n. 

310 KUŘIM, žel. st. – TOS
1) Od 30. 4. pojede spoj v 8:26 z Kuřimi žel. st. do TOS v sobotu, neděli 

i svátky
2) Od 30. 4. pojede spoj v 8:32 od TOS k žel. stanici nově v sobotu, ne-

děli i svátky, bude navazovat na vlak do Brna a v neděli pojede až 
k sokolovně.

Miloš Kotek

Víte kam pro lékařskou prv-
ní pomoc? Reakce na článek „Měl jsem 

sen“
Pravidelní čtenáři Zlobice si jistě povšimli, že se v ní objevila nová 

pravidelná rubrika čerstvě zvoleného zastupitele pana Němce, který čtenáře 
obvykle aspoň na jedné, lépe na několika stránkách seznamuje se svými roz-
bory a názory a v posledním čísle dokonce se svými sny, v tomto případě spí-
še nočními můrami hemžícími se pohádkovými bytostmi, v nichž převažují 
hlavně čerti. Nejsou to však milí popletové z klasických českých pohádek, ale 
ti vypočítaví nesmlouvaví ďáblové toužící po naší duši - tedy podle p. Němce 
developeři toužící po obecních pozemcích. No a toto docela nelibozvučné 
slovo developer je pak skloňováno ve všech pádech jako synonymum všeho 
zla.

Rád bych si na chvíli zahrál na vykladače snů a pokusil se shrnout, co 
chtěl pan Němec vlastně svým snem veřejnosti říci a zároveň nabídnout tro-
chu jiný pohled na danou problematiku.

Článek vlastně shrnuje názory pana zastupitele Němce na zásadní do-
kument každého města, kterým je jeho územní plán, tedy plán, který vymezu-
je mantinely budoucího rozvoje města. Co se tedy dovídáme? Pan zastupitel 
zásadně nesouhlasí s extenzivním rozvojem Kuřimi, protože hrozí zahlcení 
všech možných rozvodných sítí až po úplný kolaps celého města a děkuje sou-
časné hospodářské krizi, že plány developerů na takový rozvoj města zhatila.

Kdyby tímto způsobem uvažovali zastupitelé na přelomu tisíciletí, tak 
bych se já, moje rodina a asi tisíc dalších lidí nikdy nestalo Kuřimany. Na-
štěstí pro nás a nakonec i pro rodinu p. Němce měli tehdy zastupitelé určitou 
vizi a viděli dál, než na konec svého volebního období a umožnili jednomu 
z těch obávaných ‚ďáblů‘ uskutečnit výstavbu sídliště na Dílech za sv. Jánem. 
Dokonce s ním podepsali (nevím jestli vlastní krví) společný projekt na vý-
stavbu družstevních bytů s účastí obce a tím umožnili nové bydlení spoustě 
mladých rodin. Ale o tom by p. Němec mohl něco vědět, když se po Dílech 
spokojeně prochází se svými vnoučaty. A aby nebyl těch hrůz konec, tak se 
vzápětí odkudsi snad přímo z pekla vynořili další dva čerti. Jeden se jmenoval 
Plus a druhý Lidl a postavili těm lidem dva obchody přímo pod nosem, aby 
se maminky nemusely vláčet s nákupy až od Alberta. Já bych byl proto s tím 
malováním čertů na zeď opravdu opatrnější.

Panu Němcovi se ale nelíbí ani zástavba v rámci města na pozemcích, 
které se k tomu nabízejí. Dokázal jich vyjmenovat směrem od zámku až po 
Lidl asi osm a všechny je hodil do jednoho pytle – absolutně nevhodné pro 
výstavbu. A přitom vůbec nerozlišuje, zda se jedná o park před nádražím, kde 
by se ani mně výstavba čehokoliv také nelíbila, nebo o plevelem zarostlé po-
zemky u hlavní silnice vedle dvou čerpacích stanic pohonných hmot, které 
po zástavbě přímo volají. A samozřejmě, že ho v jeho snu vůbec nenapadlo 
rozlišovat mezi pozemky patřícími obci a pozemky soukromými. S takovou 
paušalizací nemohu souhlasit. Pokud má město pozemky zarůstající už léta 
lebedou a neumí je využít, mělo by je nabídnout někomu, kdo na nich něco 
smysluplného dokáže postavit. Domnívám se, že snahou zastupitelů by mělo 
naopak být, přilákat do města investorů co nejvíce a potom vybrat a k realiza-
ci doporučit nejlepší projekt.

Jak si tedy pan zastupitel vlastně rozvoj Kuřimi představuje? Jednodu-
še se dá říci, že nijak. Odmítl jak „tloustnutí“ Kuřimi, tak i jakoukoliv výstavbu 
v rámci města. Jediné, co jsem se z článku dověděl, je to, že by se mu moc za-
mlouval nový veřejný prostor pro děti, důchodce a milence vedle stávajícího 
ekodvoru na Havlíčkově ulici, tedy asi nějaký park. Nezdá se mi, že by park 
a ekodvůr spolu příliš ladily, ale zapadá to do celkového současného trendu. 
Když je někde volné místo, musí tam být buď zeleň nebo dětské hřiště, ale 
hlavně nic nového nestavět. Nic proti tomu, zeleň mám také rád, ale nejraději 
tu bez psích exkrementů a takovou najdu nejlépe v blízkém lese.

Dovoluji si však upozornit, že než vyroste nějaký slušný park se vzrost-
lými stromy, tak to trvá nejméně deset let a více. Za tu dobu se nám pomalu 
vyprázdní dětská hřiště a děti, které si tam dnes hrají, se začnou pomalu ptát 
svých rodičů, kde budou v Kuřimi bydlet, až se budou chtít jednou osamo-
statnit. Asi by je příliš neuspokojila odpověď, že mají na Havlíčkově ulici 
pěkný veřejný prostor, kde nemusí, jak pan zastupitel říká, „spát kůň s kozou, 
když přijede do Kuřimi cirkus“. Mnohem nepříjemnější totiž je, když se musí 
v jednom bytě tísnit po několik let více generací. Vím o čem mluvím, prožil 
jsem si to jako mnozí další na vlastní kůži a nechci, aby si to zopakovali i moji 
vnuci. A od toho tady máme ten právě projednávaný územní plán, který by 
měl budoucí rozvoj města zajistit.



ročník 18, číslo 4/duben 2011    ZLOBICE   5

komunální politika
Doufám, že se v současném zastupitelstvu najde dost rozumných lidí, 

i já jich několik v posledních volbách zakroužkoval, kteří nebudou na účet 
územního plánu pouze vtipkovat, ale vezmou jeho projednání opravdu zod-
povědně a prosadí jej v takové podobě, která umožní jak extenzivní tak interní 
rozvoj Kuřimi i v příštích volebních obdobích.

Zdeněk Uher
Díly za svatým Jánem

O městských bytech I  
O městských bytech nebylo dlouho nic pořádného slyšet až na nějaké 

zvyšování nájmů a občas výpověď neplatičům nájemného. Postupně se však 
začíná o městských bytech hovořit i na zastupitelstvu města. Vůbec nebudu 
neskromný, když napíši, že k zájmu o městské byty jsem přispěl podstatnou 
měrou i já spolu s M. Mackovou. Jako jediní jsme měli ve volebním programu 
samostatný odstavec s názvem „Bytová politika“ a v něm věty, že se ….“Bude-
me aktivně podílet na dokončení dokumentu, zabývajícího se hospodařením 
s byty a nemovitostmi města v nových podmínkách a Podpoříme hledání 
možností bydlení pro sociálně vyloučené občany.“ Jiné volební strany měly 
však za důležité jiné myšlenky, jestli dobré či horší (lépe řečeno reálné či nere-
álné) ukáže až čas a to, jak se budou snažit je naplnit. V době, kdy jsem praco-
val na městském úřadě jako tajemník, jsem prosadil, aby městský úřad začal 
pracovat na přípravě koncepce bytové politiky a dokonce k tomu rada města 
přijala usnesení. Výsledkem byl dokument s názvem „Jak dál s bytovým fon-
dem města Kuřimi?“, který byl předložen zastupitelstvu města na zasedání v 
červnu 2010. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám však byla diskuze 
o něm odložena do nového volebního období. A tak jsme na jednání zastu-
pitelstva města v prosinci 2010 přišli s písemnou iniciativou, aby se ve zpra-
cování nějakého materiálu řešícího hospodaření s byty ve městě pokračovalo. 
Na jednání zastupitelstva města 8.3.2011 jsme předložili příspěvek s názvem 
„Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města Kuřimi“, jehož 
hlavním obsahem byl návrh struktury budoucího dokumentu a současně 
rozšířený obsah budoucího dokumentu, v němž bylo uvedeno, co by se moh-
lo řešit, nikoli jak to řešit. V záloze jsme měli připraveny výstupy z téměř každé 
kapitoly ve formě návrhů, jaké usnesení přijmout, jakou vyhlášku zpracovat, 
jaké zásady připravit, jakými přehledy disponovat atd., aby byl budoucí doku-
ment prakticky využitelný. Reakce na tuto naši dobře míněnou iniciativu byla 
více než překvapující. Starosta města D. Sukalovský nařídil zpracovat příspě-
vek s názvem „Bytový fond města Kuřim“ a v něm bylo usnesení ….. předlo-
žit návrh bytové politiky města Kuřim v oblasti přidělování volných bytů ve 
variantě …Smyslem tohoto příspěvku bylo ukázat, že městský úřad nebo ve-
dení města na nic nezapomíná a v žádném případě nelze přenechat iniciativu 
P. Němcovi a M. Mackové. Museli jsme se tomu zasmát. Ale na straně druhé 
po připomenutí si určitých minulých zkušeností jsme se v našich poznatcích 
jen utvrdili. Na to jsem ihned zpracoval nový příspěvek s názvem „Obnovení 
prodeje bytů ve vlastnictví města Kuřimi“. Byla to reakce na reakci. Bohužel si 
nemohu některé kousance, jak to nazývám při vyjadřování se k místní politice 
odpustit, zejména když se naskytne tak výhodné politické sousto k nakous-
nutí. To byla jakási předehra k diskuzi na zastupitelstvu města dne 8.3.2010, 
která byla konstruktivní a ukázala na možnosti a potřebnost stanovení zásad 
hospodaření s městskými byty. Se svými návrhy v ní vystoupil také I. Poled-
ňák a další zastupitelé, ale to se již týkalo nikoli koncepce, ale praktických 
řešení. Nakonec došlo ke stažení z programu jednání jak příspěvku D. Suka-
lovského, tak P. Němce a vytvoření pracovní skupiny, která bude hospodaření 
s městskými byty řešit a připraví pro zastupitelstvo města konkrétní návrhy.  
Ostatně i to jsem zmiňoval ve svém písemném materiálu pro zastupitelstvo 
města. S tímto řešením jsem spokojen, přál jsem si ho, i když jsem se obával, že 
celé hospodaření s městskými byty bude na základě nějakého uměle vytvoře-
ného a následně neschváleného usnesení posláno k politickému ledu. To by 
bylo podle mne škoda. Tolik tedy úvodem.

Protože je vše ve stádiu zrodu, nepředkládám informaci o tom, jak to 
bude, ale své vlastní úvahy o možnostech řešení. S výsledkem řešení bytové 

politiky budou občané města jistě později oficiálně seznámeni. Nutně by však 
informace uvedené v článku měly probudit zájem alespoň části občanů. Pod-
le mého odhadu bydlí v městských bytech kolem 600 občanů. Samozřejmě, 
že občané mají k městským bytům řádné smlouvy a nikdo s nimi nechce ma-
nipulovat (doufám) k dosažení nějakého politického, sociálního či dokonce 
hospodářského cíle. To snad ne. Jde o nastartování procesu, který může trvat 
třeba i jedno - dvě desetiletí, než se dosáhne předpokládaného stavu. Ostatně 
lépe spěchat pomalu než něco zkazit. 

Co bude třeba řešit, bude-li vůle to řešit.
1.  Aktualizovat přehled bytového fondu města, který existoval, ale 

už se téměř tři roky nepoužíval. To je záležitost úředníků a správců bytového 
fondu města. Nakonec i občan má právo vědět, kdyby se na to zeptal, kolik 
bytů a jakých má ještě město ve svém vlastnictví. Město má podle odboru 
majetkoprávního ve vlastnictví 191 bytů. Doufejme, že je to skutečně tak. 

2.   Prodej městských bytů. Město Kuřim zastavilo prodej svých bytů 
v polovině minulého volebního období zrušením příslušné obecně závazné 
vyhlášky. Následně došlo k jednomu pokusu občana byt od města koupit, ale 
to se nezdařilo, zejména kvůli ceně bytu. Protože dříve existující způsob vý-
počtu ceny bytu byl zrušen, tak se byt prodával jako každá jiná nemovitost v 
podstatě za tržní cenu. To se však kupujícímu nelíbilo a byt nebyl prodán.

Osobně jsem pro zahájení prodeje bytů města. A začít s tím jako prv-
ním opatřením v hospodaření s nimi. V ideálním případě, kdyby se prodaly 
všechny městské byty, není již dále co řešit.  Nedojde-li k tomu, bude nut-
né řešit vše, co souvisí s hospodaření s byty. A to bude naznačeno v dalším 
pokračování tohoto článku. Co by znamenal prodej bytů pro město? Město 
se zbaví: stanovování občanovi, jak může bydlet; starosti o byty – sledová-
ní správy bytů, údržby, oprav a rekonstrukcí; nutnosti stanovování nájmů v 
bytech a možných sporů o jejich výši - deregulace nájmů v Kuřimi skončila; 
město může získat finanční prostředky použitelné na budoucí velké projekty 
(kulturní dům, sportovní hala); městu stejně nějaké byty zůstanou, aby se o 
ně staralo se všemi potížemi z toho vyplývajícími; mohou být i další pozitiva i 
negativa z vlastnictví, nebudou-li byty prodány. 

Podle mého odhadu a na základě sledování realitního trhu v Kuřimi, 
může být cena městských bytů  kolem 200 milionů korun. V případě prodeje 
jde zejména o cenu a u městských bytů také o další doprovodné podmínky 
např. komu prodávat. Způsob stanovení ceny bytu byl dříve vypracován a 
jeho posouzením by se mělo začít. Buď ho novelizovat nebo nově zpracovat. 
Samozřejmě, že budoucí kupující by chtěli získat, tak jako jejich předchůd-
ci, nějakou slevu. Naopak město co nejvíce utržit. Námitka proč si občané 
byt nekoupili dříve je jen částečně opodstatněná. Třeba dříve neměli peníze 
a nyní náhle zbohatli a peníze nechtějí utratit ve Wellness nebo si chtějí na 
koupi bytu vzít hypotéku, být vlastníky a neplatit nájem, který pěkně poroste 
apod. Občané třeba touží ponechat si právě ten byt, ve kterém desetiletí žijí, 
kde zažili mnoho dobrého (i zlého), jsou na něho zvyklí, v bytě jsou již zaříze-
ni, nechce se jim stěhovat, protože každé stěhování jsou náklady, mají dobré 
sousedy atd. No tak proč jim neumožnit, aby si byt koupili? Často se také uvá-
dí, že město byty nestavělo, ale „získalo je od státu zadarmo“ a občané, kteří 
v nich bydlí dlouhodobě, si je vlastně zaplatili v nájmu. Potenciální zájemci o 
koupi bytu by jistě našli i další argumenty k prodeji.

Co namítají odpůrci prodeje bytů. V první řadě jim není vůbec jas-
né, kolik bytů by si mělo město ponechat a proč zrovna kolem 200 bytů. 
Říkají, že by město mělo nějaké byty mít k provádění jakési blíže (zatím) 
neurčené sociální bytové politiky. Jen poznamenávám, že v celé oblasti 
sociální politiky je právě určení toho, co je a není sociální to nejsložitější 
(viz různé sociální dávky). Zde je další problém. Jaká by měla být skladba 
bytového fondu města? Jednoduše řečeno byty jaké velikosti a v jakém 
počtu by mělo město vlastnit. 

Další námitkou je, že by občané po výhodné koupi bytu od města 
jej prodali třeba za tržní cenu a tím získali prospěch. Kolikrát se to v mi-
nulosti již stalo, to ani nikdo nespočítá. Tomu nelze zabránit. Se svým ma-
jetkem si může občan v mezích zákona nakládat, jak chce. Existuje také 
názor, že když město prodává byty, mohlo by je také z utržených peněz 
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nakupovat, zejména pokud by se zaměřilo na byty určité velikosti např. 
1+1.

Objevuje se také názor, že město by nemělo byty prodávat, ale in-
kasovat z nich nájem pro  potřebu investování, protože po deregulaci to 
může být slušná částka do městského rozpočtu. A také už je. O tom a 
jiném, v souvislosti hospodařením s byty města, v příští Zlobici.

P. Němec

Reakce k Diskuzi na www.
kurim.cz - Zámek.

Na stránkách Města Kuřimi v bloku Diskuze – téma „Co byste v 
Kuřimi ocenili?“ uvedl 14.3.2011 pisatel Adam, cituji:

„Ja bych ocenil, kdyby tady ukoncila provoz soukroma skola na za-
mku. Nic inteligentniho z ni nevyslo a cela stavba chatra vcetne zameckeho 
parku:o( Pritom je to tak pekna stavba.“

S názory podobného typu se někdy, zejména „pod čarou“, setká-
vám, proto cítím nutnost se k přání pisatele vyjádřit nejen v bloku Disku-
ze, ale i ve Zlobici. 

Nejprve k zámku.
Adame, realita neodpovídá Vaší představě, která trčí z Vašich „las-

kavých“ vět. Zámek nikdy neobcházel a neobchází dav investorů, kteří 
mají pro tento dům úžasné využití a ranec s padesáti a více miliony na re-
konstrukci. Nestačí jen vyšoupnout těch pár NĚCŮ NEINTELIGENT-
NÍCH a všechno bude úžasné. 

Škola v zámku funguje již od roku 1956. Vždy byla propojena s 
firmou TOS Kuřim, která ji transformovala po převratu do pozice sou-
kromé školy ve formě s.r.o. Na nemovitost uplatnilo restituční nárok Měs-
to Brno, které v podstatě zámek od roku 1540 stavělo jako svou správní 
budovu a následně jako budovu pro sociální služby (nemocnice, útulek 
pro svobodné matky, sirotčinec apod.). Město Brno nabízelo po restituci 
prodej zámku Městu Kuřimi – to neprojevilo zájem. Město Brno hledalo 
jiné využití pro zámek – brněnské zařízení pro tělesně postižené občany a 
jízdní část brněnské městské policie objekt odmítli. Město Brno nabízelo 
zámek k odprodeji libovolnému zájemci – nikdo se nepřihlásil. V roce 
1997 odkoupila naše společnost – škola zámek Kuřim od Města Brna za 
cenu nižší než majitel původně požadoval, ale s podmínkami. 

Bylo nám jasné, že nejsme silnými investory. S námi zámek nebude 
mít to půlštěstí, že do něho někdo nasype desítky milionů a ještě to druhé 
půlštěstí, že to udělá citlivě a s pokorou. Na druhé straně ho ale nepotkal 
osud mnoha historických budov, které se poté, co se staly předmětem fi-
nančních spekulací nebo poté, co ztratily své socialistické – často šílené 
využití, pomalu opuštěné rozpadají.

Od doby, co jsme splatili půjčku (Městu Kuřimi) na odkup zámku, 
se snažíme zámek posouvat dopředu. Provedli jsme plynofikaci, výměnu 
rozvodů ústředního topení, výměnu rozvaděčů a části elektroinstalace. 
Zadaptovali jsme ¼ celého objektu, kterou tvořily prostory v nedokon-

čeném nebo nepouživatelném stavu. Postupně rekonstruujeme učebny 
– zejména podlahy, stropy a osvětlení. Je ale pravdou, že milion – dva roč-
ně jen pošimrají bříško zámku. Zahrada patřící k zámku byla nelegální 
skládkou, dnes je legální rekreační loukou.

Výše popsané realizace financujeme ze školské činnosti, z adres-
ných dotací a zejména z další hospodářské činnosti. Bohužel v dnešní 
době, kdy došlo k vysokému poklesu středoškolské populace (patnác-
tiletých je o polovinu méně oproti roku 1990) a útlumu v hospodářské 
činnosti, musí zámek na největší sousta, kterými je bezpochyby fasáda 
(- trn ve Vašem oku), počkat. 

Nicméně i přes oprýskanou fasádu je zámek živou součástí města 
Kuřimi. Veřejnost jí proudí někdy od rána do rána. Je zde střední škola (a 
je úplně jedno, jestli je soukromá nebo státní). V odpoledních hodinách, 
ale i o víkendech tu můžete potkat účastníky všech věkových kategorií z 
různých kurzů. Je zde galerie výtvarného umění, která svou úrovní daleko 
překračuje hranice menšího města. Je zde klubový prostor, který nabízí 
veřejnosti nekomerční lahůdky z oblasti živé hudby a filmové tvorby. 
Můžete si do klubu přijít zatancovat na taneční večery reprodukované a 
mixované muziky. V létě nabízí na nádvoří Společenské centrum Města 
Kuřimi a další organizace společenská setkání, přehlídky hudby širokého 
spektra žánrů a filmová představení letního kina.

Tak nebuďte Adame takový škarohlíd. Zámek má veselou duši i 
když (ne stavba, ale) fasáda chátrá. Myslím, že jste se v životě moc nena-
plahočil, když vynášíte tak jednoduché soudy.

O NIC INTELIGENTÍM až příště.
Hana Novotná

ředitelka

Foto:
Vlevo: chodba v jižním traktu zámku
Nahoře: Galerie ad astra
Dole: Kavárna Clubu Escape
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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.

Víš, co čteš?
28. 2. 2011 na ZŠ Jungmannova proběhla stejnojmenná soutěž za-

měřená na čtenářskou gramotnost. Soutěžilo se v porozumění čtenému 
textu, práci s textem a také si účastníci zahráli na spisovatele a básníky. 
Každou třídu zastupovalo tříčlenné družstvo, které vybrali učitelé české-
ho jazyka. 

Vzhledem k upadajícímu zájmu dětí o četbu nás výsledky a pra-
covní nasazení dětí velmi překvapily. Ukázala se jejich fantazie, nadšení 
pro kolektivní práci a velmi dobré vyjadřovací schopnosti. Všem vítězům 
gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Vítězové:
I. kategorie: 1.C Adam Packo, Šimon Hřebíček, Šárka Kráčmanová
II. kategorie: 2.B Jana Pikulová, Petra Procházková, Adéla Pešková
 3.B Kateřina Matulová, Lucie Kubáčková, Martin Doušek
4.B Jakub Dostál, Vojtěch Indra, Jan Jelínek
III. kategorie: 9.A Kateřina Brodecká

Mgr. Radka Cikánková
Mgr. Sylva Rašovská

MINIŠKOLKA V KUŘIMI
Vážení rodiče,

od 1. září 2011 bude v provozu 
první miniškolka v Kuřimi.  

  

Miniškolka „Julinka“ 
je první soukromá mateřská školka 

rodinného typu v Kuřimi, 
která Vašim dětem poskytne individuální přístup.
Na jednoho pedagoga připadá maximálně  5 dětí. 

Naše školka je dobře přístupná  
a je určena dětem od 2 let. 

Zápis na školní rok 2011/2012 proběhne 
během dubna a května.

Vaše dotazy Vám zodpovíme 
na uvedených kontaktech.

Kontakt
Mgr. Žaneta Jarůšková 

(učitelka 1. stupně na mateřské dovolené)
mob: 776 048 410 

www stránky:  miniskolkakurim.stranky1.cz
e-mail:    miniskolkakurim@seznam.cz

Moře
(Mé oblíbené místo)

Mé oblíbené místo se rozkládá v mé fantazii.
Je to písčitá pláž s drobnými, hladkými oblázky. Ze severu, výcho-

du a západu je obehnaná vysokými skalami, které se tu tyčí jako nedobyt-
né hradby.

Konec pláže omývá modravé moře. Není moc hluboké, když jím 
prostupujete, vidíte písčité dno a mírné vlnky vás příjemně hladí po kůži. 
Občas vám kolem nohou propluje některá z velkého množství pestroba-
revných rybek, které tady v moři mají svůj domov. Když budete dobře 
poslouchat řeč a spoustu rozličných hlasů vody, řekne vám kudy máte jít, 
abyste se nezatoulali do hlubších vod oceánu.

Po pár krocích už narazíte na něco neobvyklého – vlakovou zastáv-
ku. Postupně vystupuji z vody na studený beton zastávky. K vidění tady 
toho moc není, je to jen kus betonu v moři. Jen vítr si tu pohrává s mými 
vlasy a napovídá tomu, že toto místo má i duši.

Za chvíli přijíždí starý vlak. Má jenom tři vagóny a vepředu čer-
ně nalakovanou lokomotivu. Vagóny jsou ale celé dřevěné až na pár ko-
vových částí. Celý vlak vypadá jako by byl nový, ačkoli je zřejmé, že se 
tento typ vlaků již nepoužívá. Otevírám dveře vagónu a vstupuji dovnitř. 
Opouští mě tak vůně moře a soli a nahrazuje ji vůně čerstvě skáceného 
dřeva. Vevnitř jsou čtyři dlouhé červené kožené sedačky a šest proskle-
ných oken, kterými sem prosvítají zlaté sluneční paprsky. Nikdo tu není. 
Vlak se pomalu rozjíždí. Vrávoravě si sedám na sedačku a dívám se ven, 
jak mi moře proplouvá před očima. Ani to není tak dlouho a vlak zastavu-
je. Tady je to konečná. Dál tímhle světem musím po svých. 

Nějakou dobu se držím kolejí a jdu podél nich, ty ale zatáčí dopra-
va, začíná tu mechový břeh. Když na něj vkročíte, pocítí jak je tyrkysově 
zelený mech měkký a příjemný na dotek. Kousek před sebou  můžete vi-
dět listnatý les, a když se zaposloucháte, uslyšíte jeho šumění. Jakoby vás 
lákal jít blíž.... Těsně u něj místy roste svěže zelená tráva. V lese je život. Po 
vstupu vás obklopí neuvěřitelný zástup zvuků a vůní. Sice nic nevidíte ale 
víte, že tu jsou – obyvatelé lesa. Až si zvyknete na všechny ty vjemy, zjis-
títe, že v lese převládá vlhkost. Někde i při jeho průchodu objevíte malé 
tůňky a soustavu spletitých potůčků a říček.

Za lesem se svažuje mírný kopeček dolů. Je celý zarostlý nízkou 
trávou, která se vlní ve větru, je tak akorát, nebodá do nohou ani není pří-
liš vysoká. Dole v údolí možná kdysi tekla rozbouřená řeka, dnes ale zasy-
paná množstvím velkých kamenů. Ty už taky čas poznamenal. Pro spous-
tu popínavých rostlin byly kameny dobrý záchytný bod a řeka vhodné 
napajedlo, protože v ní stále tekla voda (i když málo). Na druhém kopci za 
řekou se zvedají dlouhé, popraskané a zašlé kamenné schody vedoucí na 
vrchol kopce. Tam stojí stará socha zvětšené žáby s otevřenou tlamou. Je 
odtud nádherný výhled po celém ostrově i moři, někde jsou někdy vidět 
i části jiných světů.

Tohle je ale můj svět. Svět, který za nic nevyměním.
Napsala: Lída Oplatková, žákyně 7.B třídy, ZŠ Tyršova

Stonožka na ZŠ Jungmannova
Ve dnech 28. 3. až 8. 4. se na naší škole -  ZŠ Kuřim Jungmannova 

uskuteční testování Stonožka společnosti Scio. Tyto srovnávací zkoušky 
jsou určeny pro žáky 5. a 7. tříd. Vzhledem k tomu, že se v minulém škol-
ním roce podařilo dovybavit školu novými

notebooky, proběhne celé testování on - line formou. Cílem je 
nejenom  autoevaluace, ale i porovnání žáků naší ZŠ s vrstevníky v celé 
České republice.
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velikonoce

vzpomínka

Tvůj hlas tatínku, se ztratil,
Tvůj úsměv vítr s sebou vzal

A nám jen bolest zanechal.

Dne 6. 4. 2011 vzpomeneme na 
První přesmutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek pan

Svatoslav Maňoušek z Kuřimi.

S bolestí v srdci vzpomíná a nikdy nezapo-
mene dcera Martina.
Všem, kteří vzpomenou se mnou, děkuji.

Bohoslužby o Velikonocích 
L. P. 2011:

Náboženská obec Církve čs. husitské v Kuřimi přeje všem čte-
nářům Zlobice pokojné a radostné svátky velikonoční a srdečně zve 
na bohoslužby ve svátečním období. 

17. 4. Květná neděle – Kuřim 9:00 
20. 4. Středa Svatého týdne Kuřim 18:30 – Bohoslužba smíření
21. 4. Zelený čtvrtek- Kuřim 18:30 Památka Poslední večeře
22. 4. Velký pátek-Kuřim 18:30 Památka Umučení Páně
23. 4. Bílá sobota- Kuřim 21:00 Vigilie Vzkříšení
24. 4. Boží hod velikonoční – Tišnov 9:00; Lelekovice 13:30
25. 4. Pondělí velikonoční- Kuřim 9:00

Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky roku. Ježíšova 
smrt a vzkříšení se tajemným způsobem dotýkají každého člověka všech 
dob. Přestože nás od velikonočních událostí dělí bezmála dvě tisíciletí, 
nejsou uzavřenou minulostí. Velikonoce nám ukazují, že Bůh velice mi-
luje každého člověka. Tato jeho láska přemáhá zlo i smrt a je přítomná i 
dnes. Když se této Boží lásce otevřeme, zakusíme i my její účinky.    

Přeji Vám všem tuto zkušenost a připojuji velikonoční pozdrav: 
Kristus vstal z mrtvých! - Vpravdě vstal z mrtvých!  

Za náboženskou obec Kuřim
Petr Šandera, biskup

Malé, trochu velikonoční za-
myšlení

Nedávno mně vyprávěl jeden přítel příběh o tom, kterak se jeho 
milí příbuzní sešli u rodinného hrobu.

Cílem jejich neobvyklého setkání na pietním místě velké rodiny 
měla být dohoda nad aktuálními změnami na náhrobní desce oné spo-
lečné rodinné hrobky.

 Starý strýček vyžadoval umístit na mramor náhrobku fotku své 
zesnulé manželky, jiná teta, čerstvá vdova, však s tímto návrhem zásadně 
nesouhlasila. Ona zase ale požadovala ke jménu svého nebožtíka vtesat 
informaci o tom, že za života byl její muž dvacet let starostou jedné mo-
ravské obce. Jiní milí příbuzní mého přítele prý zase vehementně prosa-
zovali ke jménu „svého“ nebožtíka přidat akademické tituly a vědecké či 
občanské hodnosti , jichž za svého života nebozí dosáhli. Na oplátku s 
tímto vším však nesouhlasil zase onen starý strýček.

 A tak ke kýžené dohodě nakonec přítelovi „milí příbuzní“ vůbec 
nedospěli. V blízké budoucnosti „své“ nebožtíky prý umístí každý do 
„své“, jiné, nové , vlastní hrobky, na jejichž náhrobních deskách pak svo-
bodně, každý sám, zrealizuje svoje vlastní nápady. Tato nepěkná příhoda 
přítelovy rodiny mne přivedla k malému, snad trochu velikonočnímu za-
myšlení . A v jeho závěru stojí , že vlastně ty podstatné informace o lidech 
zemřelých na jejich náhrobním kameni nikdy nenajdeme. Totiž třeba:

 „...žil vždy spravedlivě“ , „... pracovala ráda, s úsměvem a obětavě“ 
, „...uměla odpouštět bližním, a to i svým nepřátelům“, „...nikdy nepřijal 
žádný úplatek“ , „... pracovní pozici vždy získal díky své pracovní píli, 
vynikajícím osobnostním vlastnostem a bez vlivu mocných kamarádů“, 
„... vždy pro ni bylo radostí konat dobré skutky“, „... žil vždy dle pravidel 
„vyššího principu mravního“, i když to pro něj bylo někdy nevýhodné“, 
„...vždy se vzorně jako rodiče starali o své děti“, „... s láskou dochoval své 
nemocné rodiče“, „... snažil se vždy chovat k bližním ohleduplně“, „... za 
každé okolnosti se snažila být milá a příjemná „, „... nikdy si na nic nestě-
žovala, i když jí bylo často těžko“. 

Ke jménům svých nebožtíků nepíšeme nic o jejich skutečných, 
podstatných hodnotách a o opravdových, nebeských pokladech jejich 
duší... Bohužel!

Díky nešťastnému příběhu mého přítele jsem si znovu připomněl 
moudrost mé milé babičky, která svoje tělo nechala proměnit v popel a 
potom rozprášit po zelené louce. 

Konala tak možná s vědomím moudrosti obsažené v myšlenkách 
Pána Ježíše z Matoušova evangelia, kapitola šestá, verš 19 - 21 : „ Neshro-
mažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději pro-
kopávají a kradou. Shromažďujte si však svoje poklady v nebi, kde je ani 

mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde 
je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

A tak zcela jistě srdce a duše, mojí babičky je tam, v nebi, kde jsou 
i její poklady, které tady na zemi celý svůj těžký a přesto krásný a bohatý 
život hojně shromažďovala... . A vůbec myslím není důležité, že svoje ze-
snulé tělo si nepřála uložit do honosné hrobky a u jejího jména pak uvést 
získané hodnosti... Jistě věděla, že to důležité není vidět.

A tak, dovolte, abych sobě i Vám, milí čtenáři, popřál hodně sil a 
odhodlání shromažďovat především ty nebeské poklady... A všem přeji 
požehnané Velikonoce! 

Petr Kleveta

Jarně velikonoční tvoření 
pro rodiče s dětmi

 Z ovčího rouna si s dětmi vyrobíte zajíčka nebo kuřátko 
na velikonoční stůl a květinku jako zápich do květináče. 

Z pergamenového papíru si poskládáte sluníčko do okna
 a možná dojde i na plstění vajíček a míčků pomocí mýdlové vody. 

Na tvoření je potřeba se přihlásit na mail: 
ZUZKA.FORTIKOVA@SEZNAM.CZ. 

Na této adrese získáte i podrobné informace a fotografie výrobků.

Termín konání: sobota 16. 4. 2011 od 9 do 12 hodin

Místo konání: Dělnický dům, Kuřim
Vstupné (rodič+dítě): 130 Kč 
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pozvánka placená inzerce

Oslava maminek
„Dítě je knihou, ze které matka čte a do které může psát….“ (Rosegger)

Svátek matek má původ politicky nevyhraněný a všeobecně hu-
manistický. Vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. 
Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. 
Původ pro naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. 
Ve starém Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený 
bohyni Juno. 

Novodobá historie svátku se datuje z let občanské války ve Spoje-
ných státech amerických. Sociální aktivistka Julia Ward Howeová vyzva-
la ve svém Provolání ke dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti 
válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na válku 
prusko - francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání světového 
kongresu žen, které by podpořily spojenectví různých národů a přispěly 
k přátelskému řešení mezinárodních otázek v zájmu míru. Její násled-
nicí byla Ann Jarvisová, která se od roku 1858 snažila prostřednictvím 
Pracovních klubů matek o zlepšení sociálně - zdravotních podmínek a o 
snížení dětské úmrtnosti. Poprvé byl slaven Svátek matek v upomínku na 
Ann Jarvisovou dne 10. května 1908 v městě Grafton, West Virginia. V 
roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní svátek USA presiden-
tem Woodrowem Wilsonem. 

Jiný původ má britský Svátek matek. Jde o zvyk pocházející ze 16. 
století, kdy lidé navštěvovali ve čtvrtou neděli velikonočního půstu svůj 
„domovský“ kostel a kdy byla  příležitost pro rodiny strávit čas pohroma-
dě. Podle historiků v ten víkend posílali zaměstnavatelé své mladé náde-
níky a služebné domů, aby se setkali se svými rodinami a matkami. 

V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek 
převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou neděli velikonočního půstu, 
nebo druhou neděli v květnu. Existuje ale i pár výjimek, kdy se Svátek 
matek slaví v jiných termínech. Jen pro zajímavost  - v Rusku poslední 
neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, 
Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví 
Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března. 

Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek 
matek, vděčíme především Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Stála u zrodu 
oslav Svátku matek u nás. Tuto myšlenku šířily v nově vzniklém Českoslo-
vensku Československý červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek 
a dětí, Sokol, Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křes-
ťanské spolky i některé ženské komise při politických stranách. Poprvé 
byl u nás Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny Čes-
ké slovo na jednu z prvních oslav Svátku matek takto: „Maminku máme 
každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme 
ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech....“ V předválečném Českosloven-
sku, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným 
svátkem. Následně byl na čas potlačován a svoje místo si opět našel až 
po roce 1989.

Orel jednota Kuřim Vás zve v rámci oslavy Svátku matek dne 7. 
5. 2011 od 14.00 hodin na zámecké nádvoří v Kuřimi. V programu na-
zvaném „DĚKUJEKE MAMINKÁM“ vystoupí kromě nejmenších dětí 
z tanečního kroužku DDM a pěveckého souboru při MŠ Brněnská, také 
Tom Sawyer Band a cimbálová muzika Kyničan s mužským pěveckým 
sborem z Moravských Knínic . Na závěr celého odpoledne je pro Vás při-
praven koncert Jakuba Smolíka.  V prostorách areálu Orla budou pro naše 
nejmenší připraveny různé soutěže a atrakce. Při tvorbě programu jsme 
mysleli na všechny věkové kategorie a zveme jak ženy, tak muže. Věříme, 
že společně s námi strávíte příjemné odpoledne.

Za pořadatele Ing. Macková
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přetiskujeme

Před časem jsem se dozvěděl, že Arcibiskupská charita Praha bude 
organizovat zájezd nazvaný „Cesta dárců - Uganda“. Zavolal jsem tam a na 
zájezd se přihlásil, protože mám v Ugandě také adoptivní dceru, které léta 
přispívám na její vzdělání. 

Měli jsme nejprve několik informativních schůzek, kde jsme se 
dověděli všechny pokyny k naší cestě. První, co jsem musel udělat, bylo 
navštívit lékaře exotických nemocí v Brně, kde jsem dostal injekci pro-
ti choleře, meningokoku a řadu dalších očkování. V lékárně jsem si také 
koupil antimalarika na pobyt v Ugandě. Samozřejmě jsem chtěl také 
dovézt nějaké dárky pro moji adoptivní dceru a její rodinu. Koupil jsem 
album na známky, tranzistorové rádio na proud i baterie, lupu, baterku a 
ještě nějaké drobnosti a pro otce malý stříbrný kříž. 

Na cestu jsem se vypravil právě o Slavnosti všech svatých 1. listo-
padu loňského roku. Odjel jsem z Brna rychlíkem do Prahy a přespal u 
svého přítele. V úterý 2. listopadu, jak se u nás říká „na dušičky“ začínala 
naše cesta do Afriky. Metrem a autobusem jsem se dostal na letiště v Ru-
zyni, odkud jsme letěli tureckou společností do Istanbulu. Odtud jsme 
pak měli letět do Entebbe v Ugandě. Letadlo však mělo nějaké technické 
problémy, tak jsme museli strávit neplánovanou pětihodinovou přestáv-
ku na letišti. Dali nám však na posilněnou sendvič a vodu, a tak jsme to 
šťastně přežili. Pak se letadlo vzneslo do výše a přes Turecko, Egypt a Sú-
dán jsme se dostali do Ugandy. Byl jsem mile překvapen úrovní služeb tu-
recké letecké společnosti. Dobrého jídla a pití byla přemíra a navíc každý 
cestující dostal jako dárek pantofle a koženou tašku s kartáčkem na zuby a 
náhradní ponožky a deku na přikrytí. 

Po přistání v Entebbe na břehu Viktoriina jezera jsme nastoupili 
do autobusu a jeli do hlavního města Kampaly, kde jsme byli ubytováni v 
hotelu. Cesta byla divoká. Jeli jsme po silnici s mnoha výmoly a v autobu-
se se stále houpali a nadskakovali jako na horské dráze. Divím se, co vy-
držely nápravy. Později jsem se od místních lidí dověděl, že auta i terénní 
vozy zde vydrží asi jen tři roky. Dovážejí se z Japonska a Číny. Řidiči jsou 
celkem ohleduplní a auta se navzájem vyhýbají v bezpečné vzdálenosti. 
Kolem silnic ve městech jsou samé obchody se vším možným i nemož-
ným zbožím. Prodává se tam všechno od potravin až po mobilní telefony. 
Jako taxi tam používají motorky a říká se jim boda boda. 

V Kampale jsme navštívili školu a měli setkání s pracovníky místní 
charity. Jsou to většinou mladá děvčata, která se starají úplně o všechno. 
Jedním z důležitých úkolů je vyhledávat nadané děti do školy Svatého 
Jana Nepomuckého, která je sponzorována pražskou charitou. Z každé 
rodiny tam může jít jenom jedno dítě nebo sirotci. 

Měli jsme také možnost navštívit národní park Murchison Falls 
blízko Albertova jezera. Uganda nemá žádnou poušť, je zde červenohně-
dá půda a na každém kroku potkáváme stavby termitů. Protože země leží 
na rovníku, má celkem jednoduché počasí. Střídá se období dešťů a obdo-
bí sucha. My jsme tam byli v čase příhodném, po období dešťů. Teplota 
byla celkem příjemná pod 30° C. V přírodním parku jsme se zúčastnili 
také safari. Viděli jsme antilopy, divoká prasata, buvoly a dokonce stádo 
žiraf. Bylo jich přes třicet. Mohli jsme se mezi nimi pohybovat dokonce 
pěšky a klidně si je fotit. Žirafy se živí opunciemi, což jsou vysoké stromy, 
jejichž listí mají žirafy rády. Aby zvířata stromy zcela nezničila, má to zde 
příroda moudře zařízeno. Na stromech totiž žijí mravenci a když žirafy 
začnou spásat listí, pohybují větvemi a mravenci vylezou a to se žirafám 
nelíbí a jdou dál. V dálce jsme také viděli slony. Nakonec nás řidič zavezl 
pod strom, kde odpočívala lvice s kusem masa vedle sebe a dívala se na 
nás pohledem flegmatika. 

Další den jsme jeli po Nilu až k Murchison Falls. Cestou jsme po-
tkali hrochy, slony a krokodýly. K vodopádům jsme šli horskou stezkou. 
Od průvodce jsme se dozvěděli, že u těchto vodopádů byla v roce 1960 
dokonce sama anglická královna. Následující rok byly tak velké přívalové 
deště, že voda vytvořila ještě jedno rameno vodopádu. Památník královny 
stojí těsně u vodopádu. Blízko vodopádů stříká voda tak, že turisté, kteří 
projdou po cestě se už nemusejí umývat. 

Přespali jsme v bungalovech a poslední den nás průvodci za 30 
dolarů provedli pralesem. Slibovali nám, že uvidíme gorily, ale nepotkali 
jsme ani jedinou. Teprve když jsme odjížděli z parku, dívaly se na nás go-
rily z okraje silnice a mávaly nám na pozdrav. 

Přes most, který je hlídaný vojáky, jsme odjeli do Jinja. 
Bylí jsme ubytování v hotelu, který je postaven v koloniálním vo-

jenském stylu. Ve městě jsme si prohlédli nemocnici Karla Lwangy, kte-
rou posvětil pan kardinál Vlk z Prahy. Je to Československá nemocnice a 
primáře tam dělá mladý sympatický doktor z Trnavy. Je velmi příjemný 
a milý k pacientům a také zaučuje domorodé pracovníky, kteří jim v ne-
mocnici hodně pomáhají. 

Když jsme přijeli do Buikwe, hned se po mě sháněl učitel mé 
adoptivní dcery Moyses. Trochu sice komolil mé jméno, ale nakonec mě 
poznal podle fotky, kterou jsem poslal své adoptivní dceři Brendě. Při ná-
vštěvě rodiny mé adoptivní dcery mě doprovázeli také kamarád Toník, 
překladatelka a vychovatelka Sára. Natáčel nás také kameraman České 
televize a snad se dočkáme dokumentárního snímku z naší cesty, aby 
lidé věděli, jak se dnes ještě na světě žije. Přivítal nás otec rodiny a matka, 
moje adoptivní dcera a její sestry si před námi z úcty klekly. Posadil jsem 
si Brendu na židličku vedle sebe a začali si povídat. Dostali jsme domácí 
pohoštění - polévku, kousek drůbežího masa a trochu rýže a převařenou 
domácí vodu. Potom jsme si prohlédli v hliněné chatrči „pokoj“ mé dcery. 
Stěny měla polepeny známkami, které jsem jí poslal. Potom jsem všem 
předal dovezené dárky. Měli z nich velikou radost. Na závěr nás vyprová-
zeli až k autobusu. Brenda mě celou cestu držela za ruku a úplně jsem cítil 
její úžasnou radost. 

Večer jsme měli setkání s lékaři z místní nemocnice v pralesní re-
stauraci v Mabira Forest. Následující den jsme se jeli podívat na prameny 
Nilu, který jednak vytéká z jezera, ale má také spodní prameny, které jsou 
vidět v některých místech na jeho hladině. 

Další den jsme jeli k Lake Mburo, kde je také národní park. Jeli 
jsme směrem k hranicím Konga a cestou jsme překročili rovník. Atrakcí 
parku byly hlavně zebry, i když jsme zde viděli také další zvířata, hlavně 
divoká prasata. 

V neděli 14.listopadu jsme navštívili katedrálu v Kampale. 
Mše se střídaly jedna za druhou a katedrála byla stále plná. Krásně 

zpívali domorodci, kteří byli oblečení do zvláštních zelených šatů. Kostel 
byl stále plný a venku stálo ještě hodně lidí, kteří se tam už nevešli. Z kos-
tela jsme se vraceli po poledni a cestou jsme zažili asi dvacetiminutový 
přívalový déšť. Ulice se najednou proměnily v řeky. Mnoho aut a motorek 
raději zastavilo na kopci a pochopil jsem proč. Viděl jsem jednoho moto-
ristu, který vjel do příkopu a skoro utopil stroj. 

V pondělí dopoledne jsme ještě navštívili obchody „pro lepší spo-
lečnost“ a nakoupili poslední dárky domů. Potom jsme se ještě naoběd-
vali, sbalili kufry a v podvečer odjeli na letiště, abychom se vydali na cestu 
domů. 

Snad ještě něco málo ze života v Ugandě. V zemi se platí šilinky, 
které však mají velmi malou hodnotu. Například u bankovky 20 000 šilin-
ků se odečtou dvě nuly a hodnota se rovná asi 200 korunám českým nebo 
10 dolarům americkým. V Ugandě žije šest kmenů, které se mezi sebou 
nespojují sňatky. Každý se snaží mít svatbu jen v okruhu kmene, ve kte-
rém se narodil. Uganda je prezidentskou republikou, ale ústava dovolila 
obnovu několika království, ovšem králové zde mají spíš jen symbolický a 
obřadní význam. Uganda je země s nejmladší populací na světě. Celkem 
50% obyvatel je mladší čtrnácti let.

Vladimír Sádlík, Česká republika

Poznámka redakce:
Tento článek pana Sádlíka, kuřimského občana zveřejnil ve svém úno-

rovém čísle časopis Hlasy národa, měsíčník vycházející v Chicagu péčí našich 
krajanů, a distribuovaný mezi nimi nejen v USA, ale i např. v Kanadě či Aus-
trálii. Myslíme si, že bude zajímat i spoluobčany pana Sádlíka a proto ho s 
laskavým svolením autora přetiskujeme.

Moje cesta za adoptivní dcerou do Ugandy
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Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMaTa o.s. 
Herna pro děti  aneb Hrátky s KuřiMáTky

Herna se v jarních a letních měsících nekoná!!!
Přejeme vám spoustu zábavy a zážitků s dětmi na sluníčku a čers-

tvém vzduchu a společně se těšíme na další Hrátky opět od října 2011.

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 
(1,5-3 roky)

Tato setkání pokračují i nadále každé pondělí 
Kde: Pension u mostu, Legionářská 281 
Kdy: každé pondělí, 10:00-11:30 
Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-

jaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče 
i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k 
umazání při výtvarné činnosti, svačinku, 30 Kč, úsměv a dobrou náladu.

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: Pension u mostu, Legionářská 281 

Výroba velikonoční ošatky z pedigu
Kdy: úterý 12. 4. 2011, 18:30 - 21:00 
Přijďte si s námi vyzkoušet pletení z pedigu. Tentokrát si upleteme 

malou ošatku doplněnou mašlí. Cena je 130,- Kč (zahrnuje materiál). S 
sebou vezměte větší ručník (bude to trochu mokrá práce), zahradnické 
nůžky s ostrou špičkou či štípačky, krejčovský metr, šídlo či pletací jehlici, 
polštářkovou náplast.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 8. 4. 
2011 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Smaltové šperky na vařiči
Kdy: úterý 3. 5. 2011, 18:30 - 21:00 
Přijďte si odpočinout a udělat si radost při výrobě smaltovaného 

šperku na vařiči. Cena je 130,- Kč (zahrnuje materiál). S sebou: Kovové 
nůžky a malý pilníček (např. ze staré manikúry).

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 29. 
4. 2011 na emailové adrese: ala.strnad@seznam.cz

Počet je omezen na 10 účastníků.
Dálší informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.

webnode.cz/

Čarodky s hasiči
Akce se koná v sobotu 30.4.2011 na hřišti ZŠ Komenského, Kuřim.

Začátek akce je ve 12:00 - soutěže pro děti.
Celý den ukázky techniky hasičů a záchranné služby.

V 19:00 upálení čarodějnic, posezení u táboráku s hudbou.
Občerstvení a špekáčky zajištěny.

Začínají castingy do třetího 
ročníku soutěže Miss Zrcadlo

Třetí ročník regionální soutěže Miss Zrcadlo, která je určena všem 
mladým, krásným a zajímavým slečnám ve věku 15 – 20 let, pomalu klepe 
na dveře. Castingy se uskuteční už ve druhé polovině dubna.  

První v pátek 22. dubna od 16 hodin v Kulturním domě v Kuři-
mi, další přijdou na řadu na velikonoční pondělí 25. dubna ve 14 hodin 
v Dělnickém domě v Blansku, v úterý 26. dubna v 16 hodin v sokolovně 
v Boskovicích a ve středu 27. dubna v 16 hodin v Hotelu Morava v Jevíč-
ku. Semifinále se uskuteční v sobotu 30. dubna v 10 hodin v Dělnickém 
domě v Blansku.

V průběhu soutěže se finalistky mohou těšit na mnoho zajímavých 
zážitků, soustředění, relaxace, přednášky o zdravém životním stylu, naučí 
se malovat, chodit na podpatcích, pózovat a mnoho dalších věcí. Vítězka 
soutěže získá řadu hodnotných cen.  

Finálový večer se uskuteční v sobotu 1. října od 20 hodin v Dělnic-
kém domě v Blansku, hlavním hostem bude zpěvačka Tereza Kerndlová. 
Pro bližší podrobnosti pište na e-mail smerda.zrcadlo@centrum.cz. 

(pš)
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G a l e r i e   a d   a s t r a

David Hanvald

hanvaldkunst
V Galerii ad astra se poprvé představuje se svými obrazy mladý 

malíř David Hanvald.
 Hanvald se narodil v roce 1980 v Liberci. V letech 2003 – 2009 

studoval na pražské VŠUP v atelieru malby Stanislava Diviše. V současné 
době žije a pracuje v Liberci a Praze. 

 Tato výstava představuje průřez tím, co autor namaloval od ab-
solvování školy v roce 2009 doposud. Hanvald řadí obrazy do širších cyk-
lů, zde je představeno pět z nich. Některé jen jako připomenutí jedním 
či dvěma obrazy – cykly Systém, konstrukce, řád, který vychází z nereali-
zovaných staveb Louise Kahna a Objekty s reakcí na Sol LeWittovy geo-
metrické konstrukce, další Židle (Trůny), kde pracuje s díly významných 
modernistických architektů a designerů, jako např. Breuer, Hoffmann, Ja-
nák, jsou zde již ve výběru rozsáhlejším. Těžištěm výstavy je nový cyklus 
Sudek, doposud nikde nevystavený. To vše je doplněno průběžně vzni-
kající, paralelní sérií Tahy, jejíž obrazy představují jednotlivé konstrukční 
prvky jeho jiných obrazů. O svých nejnovějších obrazech samotný autor 
říká: „Tady v tom cyklu (Sudek) dělám to, že si napnu plátno na rám, na-
šepsuju ho  - i po stranách - a pak ho zase sundám a napnu na větší rám. 
Vznikne tak zploštění trojrozměrného rámu a plátna, které ho obepíná, na 
dvourozměrnou plochu. Dělám to nejen pro to, že mi to ve výsledku při-

pomíná Sudkovy fotky, které kvůli foťáku a papíru, které používal, mají ty 
rohy různě geometricky narušené, ale taky kvůli zploštění malby, na které 
měl určitý vliv příchod fotografie. Z jeho cyklů mě ještě zajímá reklama, 
kdy fotil skleněné sety od Sutnara. Takže já maluju Sudkovu fotku, která 
zobrazuje Sutnarův skleněný design.“ 

David Hanvald byl výraznou osobností, jež nemohla ujít pozor-
nosti, už na škole. Nyní, dva roky po ukončení studia, vidíme autora s vý-
razným rukopisem, svébytným neokonceptuálním myšlením, který nově 
zkoumá a zpracovává odkaz moderny. Činí tak způsobem, který nám pře-
svědčivě ukazuje, že možnosti malby nejsou zdaleka vyčerpané.

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

David Hanvald – hanvaldkunst
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
30. března – 1. května
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 30. března v 18 hod.
Výstavu uvede Martin Dostál

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

Reklama II (Sudek), 2010, akryl, spray, olejový pastel, plátno, 140 x 168 cm

kultura
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život se zvířaty pozvánky

Kryptorchismus psů   
  

Kryptorchismus je vývojový defekt, vy-
skytující se zhruba u 1 – 10 % samců. U těchto 
jedinců nedochází k sestupu jednoho, nebo obou 
varlat do šourku, a tato zůstávají v dutině břišní, 
nebo v ingvinálním kanále. Problém je podmí-
něn geneticky.

K normálnímu sestupu varlat většinou dochází do 8 týdne stáří. 
Pokud po této době varle nesestoupí do šourku, je zde vysoké riziko, zvíře 
bude kryptorchidní. 

Mezi predisponovaná plemena patří trpasličí pudli, yorkshiři, tr-
pasličí jezevčíci, čivavy, maltezáci, šeltie. U koček jsou to nejčastěji perští 
kocouři. 

Základním klinickým příznakem je absence jednoho, nebo obou 
varlat v šourku. V případě oboustranných kryptorchidů, jsou tito psi 
neplodní. U jednostranných kryptorchidů je plodnost zachována, ale je 
nižší, než u normálních psů. Diagnóza se stanovuje na základě klinického 
vyšetření, palpací šourku.

Terapie hormony na podporu sestupu varlat do šourku se větši-
nou neprovádí. U kryptorchidních jedinců se doporučuje chirurgické 
odstranění nesestouplého varlete. Je to z toho důvodu, že v dutině břišní 
je teplota vyšší, než v šourku, tudíž je zde vyšší riziko nádorového bujení 
nesestouplého varlete. Toto nádorové bujení se většinou zjišťuje až v dru-
hé polovině života. Chirurgický zákrok by měl být proveden po dosažení 
pohlavní dospělosti psa, tj. nejčastěji kolem 2. roku života. Nejpozději je 
toto nutné provést do 4. roku života psa. Zákrok se provádí v celkové an-
estézii. V případě, že je varle uložené v tříselném kanále a je dobře palpo-
vatelné, operační rána bývá malá. Pokud je varle uloženo v dutině břišní, 
operace je náročnější, je nutno otevřít dutinu břišní a nesestouplé varle 
najít. Je možno si před zákrokem, pro snadnější lokalizaci varlete, provést 
ultrasonografické vyšetření dutiny břišní a varle tak lépe najít. 

Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění dědičné, nedoporučuje 
se takto postižená zvířata zařazovat do chovu a při provádění odstranění 
nesestouplého varlete se většinou majiteli doporučí provést odstranění i 
varlete uloženého v šourku, tzn. provedení kastrace. 

Zdroj: Endokrinologie psa a kočky, M. Svoboda
MVDr. Hana Lattenbergová 

MVDr. Pavlína Řehořková
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pozvánky

Sobota 7. května 21:00, 
restaurace u Wágnerů

15 let výročí 
kuřimské 
skupiny 

The Impallers
Výroční vstupné 15 Kč. 

Host: jediná kuřimská zástupkyně v Superstar 

Mirka Knotková. 
Filmová projekce Impallers a prodej CD Impallers. 

Předprodej vstupenek na impallers@seznam.cz. 
Zbylé vstupenky na místě.
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REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
Byty:	
Kuřim,	2+kk,	Díly	za	Sv.	Jánem,	 	50	m2,	Dr.,	se	zahrádkou	50	m2,	1	490	

000,-	Kč	
Brno,	1+1,	ul.	Dvorská,	u	Ronda,	DR.,	cihla,	standard,	cena	:	1	090	000,-	Kč
Brno,	2+1,	Židenice,	ul.	Komprdova,	OV,	cihla	po	rekonstrukci,	58	m2,	vlastní	

topení,	1.	NP.	ze	2,	klidné	místo,	2	300	000,-	Kč
Tišnov,	2+kk,	Dr.,	Hony	za	Kukýrnou,	novostavba,	4.NP	ze	4	–	podkroví,	62	m2,	

s	balkonem	–	7	m2,	bez	výtahu,	kompletně	zařízená	kuchyně	vč.	spotře-
bičů,		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,	Svat.	Čecha	4.NP	ze	4.	standard,	65	m2,	dům	po	revitaliza-
ci,	balkon,				1	890	000,-	Kč

Kuřim,	3+1,	OV,	Na	Královkách,	3.NP	ze	4,	70	m2,	balkon,	2	sklepy,	stan-
dard,	1	690	000,-	Kč

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

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

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

142	m2,	 všechny	 IS,	 funkční	 k	 okamžitému	 nastěhování,	 	 2	 300	
000,-	Kč

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

RD	Kuřim,	Podlesí,	2+1,	 v	 řadové	 zástavbě,	 zast.	plocha	74	m2,	 zahrada	
286	m2,	další	plocha	43	m2,	udržovaný	k	okamžitému	nastěhování,		
cena	2	200	000,-	Kč

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

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	890	000,-	Kč
 
Pozemky:
stavební	pozemky	pro	výstavbu	RD,	Moravské	Knínice,	o	vým.	1128	m2,	sítě	

v	přilehlé	komunikaci		pro	1	–	2	RD,	š.	17	m,		cena	:	1	990	000,-	Kč
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2
Pronájmy: 
Kuřim,	Nádražní,	1+1,	částečně	zařízený,	8	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
	Kuřim,	Wolkerova,	garsonka	s	 lodžií,	nezařízený,	6	700,-	Kč/měs.	vč.	 in-

kasa
Kuřim,		Popkova	1+1,		lodžie,	zvýš.	přízemí,	část.	zařízeno,		8	000,-	Kč/měs.	

vč.	inkasa
Kuřim,	Popkova	1+1,	2.	NP,	nezařízený,	8	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	 Jungmannova,	 2+kk,	 po	 rekonstrukci,	 vestavěné	 skříně	 částečně			

nezařízený,		10	500,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	 RD,	 Díly	 za	 Sv.	 Jánem,	 3+kk,	 částečně	 zařízený,	 se	 zahradou,	 18	

000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Sentice,	byt	v	RD	2+1,	zařízený,		7	500-	Kč/měs.	vč.	inkasa
	Brno,	U	Zvonařky,	1+1,	nezařízený,	8	000,-	kč/měs.	vč.	inkasa
	Brno,	2+1,	Vídeňská,	nezařízený,	8	000,-	Kč/měs.	vč.	inkasa,	pro	mladý	pár
Prodej	nebytových	prostor: 
Průmyslový	areál	Brněnské	 Ivanovice,	 v	 současné	době	 využíván	 jako	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,	1	000,-	Kč/měs.
skladové	prostory	v	Čebíně,	cena		10	000,-	Kč/měs.	

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

4/2011 ze dne 23. 2. 2011

66/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 2. 2011. Termín 
plnění: 23. 2. 2011 (STA)

67/2011 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 
5/2011 (zveřejnění evidence studií a projektů na internetových 
stránkách) do 18. 3. 2011. Termín plnění: 18. 3. 2011 (KÚ)

68/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Mirosla-
vem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení v Kuřimi, do 31. 5. 2011 za stej-
ných podmínek. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OMP)

69/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 293/1 k.ú. Kuřim včetně stav-
by parkoviště o výměře 730 m2 obchodní firmě AHOLD Czech 
Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 
44012373 na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu 5.000,- Kč/měsíčně s roční valorizací. Termín plnění: 31. 3. 
2011 (OMP)

70/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného ve III. NP by-
tového domu, paní Věře Němcové, trvale bytem Kuřim ve smyslu 
§ 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. Termín plnění: 31.05.2011 (OMP)

71/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného v I. NP bytové-
ho domu paní Renatě Dlapové, trvale bytem Kuřim ve smyslu § 
711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. Termín plnění: 31.05.2011 (OMP)

2/2011 RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k bytu, 
ve prospěch pana Jaromíra Svítila, trvale bytem Kuřim. Termín pl-
nění: 31.03.2011 (OMP)

73/2011 RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru (sklad CO) o vý-
měře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu 
č.p. 899 v ul. Na Královkách ve prospěch Sportovně střeleckého 
klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, IČ: 15547353 
na dobu určitou tří let. Termín plnění: 31.05.2011 (OMP)

74/2011 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Radimem 
Šplíchalem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je prodej el. 
ohřívače zn. Tatramat EOV 82 za cenu 2.500,- Kč. Termín plnění 
: 30.04.2011 (OMP)

75/2011 RM schvaluje slevu z nájemného pí Romaně Slaninové, trvale 
bytem Kuřim, na období únor – duben 2011 v souvislosti s ná-
jmem nebytového prostoru – masážní a kosmetický salon v KD 
Kuřim. Termín plnění: 30.04.2011 (OMP)

76/2011 RM bere na vědomí rozbor hospodaření Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2010. RM schvaluje 
převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim, Za-
hradní 1275, Kuřin za rok 2010 do rezervního fondu v částce 241 
375,59 Kč. Termín plnění: 23. 2. 2011 (CSSK)

 77/2011 RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na 
rok 2011. Termín plnění: 31. 12. 2011 (CSSK)

78/2011 RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle 
návrhu. Termín plnění: 28. 2. 2011 (ředitelka školy, OŽÚ)

79/2011 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
v době od 8. 8. 2011 do 31. 8. 2011. Termín plnění: 31. 5. 2011 
(ředitelka školy, OŽÚ)

80/2011 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí dle přílo-
hy. Termín plnění: 28. 2. 2011 (ředitelka školy, OŽÚ)

81/2011 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2011/2012. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (ředitelka MŠ)

82/2011 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá pracoviště Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace ve školním roce 2011/2012“. Termín plnění: 30. 6. 
2011 (ředitelka MŠ)

83/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 1.500.000,- Kč na stavební úpravy stravovacího 
provozu v budově Mateřské školy Komenského 1011. Termín pl-
nění: 15. 8. 2011 ( ředitelka MŠ, OIRR)

84/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Stravova-
cí provoz MŠ Komenského“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
se změnou a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OIRR)

85/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace, ve výši 800.000,- Kč na opravu sociálních zařízení 
v budovách Mateřské školy Komenského 1011 a Mateřské školy 
Zborovská 887 dle požadavků ředitelky školy. Termín plnění: 15. 
8. 2011 (ředitelka MŠ, OIRR)

86/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Opra-
va sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“, schva-
luje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín pl-
nění: 30. 4. 2011 (OIRR)

87/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla 
„WELLNESS Kuřim – venkovní skluzavka“, schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 4. 2011 (OIRR)

88/2011 RM schvaluje rozpis k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2011. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2011 (OF)

89/2011 RM bere na vědomí stav vymáhání pohledávek města za rok 
2010. Termín plnění: 23. 2. 2011 (OF)

90/2011 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku paní Simoně 
Kadlecové, trvale bytem Kuřim, na krmivo pro asistenčního psa 
určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně postiženým občanům. 
Termín plnění: 31. 3. 2011 (OSV)

91/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
7.2.2011. Termín plnění : 23.2.2011 (OIRR)

92/2011 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemné-
ho panu Jaroslavu Krichovi, trvale bytem Kuřim a uzavření splátkové-
ho kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění : 30.04.2011 (OMP)

93/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 
se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 jako 
1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se 
sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 jako 2. 
oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provozu splaš-
kové kanalizace“ dle GP č. 2675 - 2330/2010 na pozemcích parc.č. 
2786/29 a parc.č. 2786/52 vše v k.ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zří-
zeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
povinný z věcného břemene. Termín plnění: 31.07.2011 (OMP)

94/2011 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a 
body 1 a 3 bere na vědomí. Termín plnění: 30.3.2011 (OŽP)

95/2011 RM pověřuje Komisi zdravého města organizací veřejné diskuse 
k záměru města Kuřimi – výstavba sportovní haly a rekonstrukce 
kulturního domu. Termín plnění: 6. 4. 2011 (KZM)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 05/2010 ze dne 28. 2. 2011
96/2011 RM souhlasí se zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace 

k podání nabídky na zakázku: „Technologické centrum, elek-
tronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ 
financovanou z prostředků strukturálních fondů Evropské unie 
v rámci schváleného projektu registrovaného pod číslem žádosti 
CZ.1.06/2.1.00/06.06730. Termín plnění: 31. 8. 2011 (KÚ)

97/2011 RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Marka Čecha na člena 
Komise zdravého města RM. Termín plnění: 28. 2. 2011 (KÚ)

98/2011 RM jmenuje členem Komise zdravého města RM pana Mgr. 
Marka Čecha. Termín plnění: 28. 2. 2011 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 06/2011 ze dne 14. 3. 2011
99/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi“, schvaluje 
výzvu k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo na uvedou akci a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. Termín 
plnění: 30. 4. 2011 (OIRR)

100/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy k bezúplatnému využívání 
WC, mezi městem Kuřim a panem Jiřím Kašparem a Renatou Kaš-
parovou, bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OŽP)

101/2011 RM souhlasí s vystoupením břišních tanečnic z Rahat Lukum, 
o.s. na XVI. Reprezentačním plese města Kuřimi dne 26. 3. 2011 
za cenu 5.450,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o prove-
dení uměleckého výkonu na toto vystoupení dle přílohy. Termín 
plnění: 26. 3. 2011 (KÚ)

102/2011 RM ruší zadávací řízení na zakázku „Výběr poskytovatele tele-
komunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2011-002, schvaluje 
zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2011-003, schva-
luje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. Termín plnění: 1. 5. 
2011 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 04/2011 ze dne 08.03.2011
1036/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Iva 

Peřinu. Termín plnění: 8. 3. 2011 (KÚ)
1037/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Pe-

tra Němce a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 8. 3. 2011 
(KÚ)

1038/2011 ZM schvaluje navržený program jednání ZM. Termín plnění: 
8. 3. 2011 (KÚ)

1039/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 1. 3. 2011. Termín 
plnění: 8. 3. 2011(STA)

1040/2011 ZM ruší usnesení č. 1191/07 ze dne 2. 10. 2007 a usnesení 
1022/11 ze dne 8. 2. 2011. Termín plnění: 8. 3. 2011 (KÚ)

1041/2011 ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Draga 
Sukalovského jako zastupitele Města Kuřimi pověřeného spolu-
prací s pořizovatelem při zpracování „Územního plánu Kuřim“ a 
jeho změn. Termín plnění: 8. 3. 2011 (KÚ)

1042/2011 ZM schvaluje převod části pozemku parc.č. 4239 v k.ú. Kuřim 
dle GP č. 2674-201/2010 nově označená jako parc.č. 4239/3 v k.ú. 
Kuřim o vým. 3 m2 a části pozemku parc.č. 4212 v k.ú. Kuřim ge-
ometrickým plánem č. 2674-201/2010 nově označená jako parc.č. 
4212/1 v k.ú. Kuřim o vým. 128 m2 a parc.č. 4212/2 v k.ú. Kuřim 
o vým. 7 m2 formou darovací smlouvy z majetku města Kuřimi 
do majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno, IČ 70 88 83 37. Termín plnění: 31.12.2012 (OMP)

1043/2011 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 432/20, 
parc.č. 432/23, parc.č. 432/24, parc.č. 432/25 a parc.č. 432/26 vše 
v k.ú. Kuřim z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město (Praha 2), PSČ 128 00, IČ 69797111 do vlastnictví 
města Kuřimi a souhlasí se zavazujícími podmínkami ve Smlouvě 
o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-10/046 podle přílohy. 
Termín plnění: 31.12.2011 (OMP)

1044/2011 ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc.č. 432/3 
v k.ú. Kuřim podle GP č. 2681-187/2010 nově označené jako 
parc.č. 432/36, parc.č. 432/37, parc.č. 432/38, parc.č. 432/39, 
parc.č. 432/40 a parc.č. 432/41 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví Čes-
ké republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2), PSČ 
128 00, IČ 69797111 do vlastnictví města Kuřimi. Termín plnění: 
31.12.2012 (OMP)

1045/2011 ZM mění usnesení č. 1010/2011 takto: ZM schvaluje podání 
žádosti o dotaci města Kuřimi z programu EFEKT 2011 na projekt 
Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi - 1. etapa. Termín 
plnění: 31.12.2011 (KÚ)

1046/2011 ZM schvaluje v případě přiznání dotace z programu EFEKT 
2011 na projekt Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi - 1. 
etapa finanční podíl města na realizaci projektu 565.000,- Kč. Ter-
mín plnění: 31.12.2011 (KÚ)

1047/2011 ZM pověřuje starostu města vytvořením pracovní skupiny 
pro vypracování zásad bytové politiky města Kuřimi. Termín pl-
nění: 15. 3. 2011 (STA)

1048/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Pro-
gramu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011, pro 
žádost č. 32 TJ Slovan Podlesí v částce 7.600,- Kč. Termín plnění: 
30. 4. 2011 (KÚ)

1049/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
100.000,- Kč s Alešem Kadlecem – KOTVA KA, Kuřim, na rea-
lizaci televizního vysílání v rozvodu kabelové televize v Kuřimi. 
Termín plnění: 31. 3. 2011 (OF)

1050/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle zápisu. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský    Jiří Koláček
starosta     1. místostarosta
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Duben ve filmovém klubu: 
arabská versus evropská 
kultura
5. 4. 2011 19:00 Blonďáček (Thomas Gilou)

Georges a jeho žena Gisele adoptují alžírského chlapce Michou. 
Georges však o jeho původu neví, protože by ho nikdo nepřijal. Gisele 
chlapci upraví jméno, obarví vlasy a vydává ho za Francouze. Michou 
si otce rychle získá a ještě pomůže zachránit rozpadající se manželství. 
Drama, Francie, č. titulky, 2007, 124 min, v hlavních rolích: Samy Seghir, 
Gérard Depardieu, Nathalie Baye.

19. 4. 2011 19:00 Persepolis 
(V. Paronnaud, Marjane Satrapi)

Autobiografický příběh popisuje krušné dětství íránské dívky a 
dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Irákem a následné-
ho režimu. S humorem a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v 
evropském a arabském světě. A protože je to příběh umíněné dospívající 
holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém 
režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelant-
ství a svobody. Animovaný humorný snímek, ověnčený mnoha cenami. 
Francie / Írán 2007, č.titulky, 95min. 

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

Dále jsme si pro Vás připravili:
Květen: máj - tři podoby lásky 

3.5. Čas (Ki-duk Kim ), 17.5. Ať vejde ten pravý (Tomas Alfred-
son), 31.5. P.S.: Miluji tě (Richard LaGravenese)

Červen: čeští velikáni současnosti 
14.6. Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav Janek ), 28.6. Miloš 

Forman: Co tě nezabije (Miloslav Šmídmajer)

Masopust se podařil
První březnovou sobotu se na náměstí Osvobození a v Kulturním 

domě konal druhý kuřimský masopust. Počasí nám vysloveně přálo, zabí-
jačkové speciality i jiné lahůdky voněly, harmonikář vyhrával a lidí se na 
náměstí vystřídalo dost.

Protože jsme nevěřili, že by v Kuřimi uspěl maškarní bál pro dospě-
lé a protože k masopustu masky patří, vsadili jsme na děti. Ty si zakřepčily 
v pořadu, který připravilo divadelní studio Lídy Trnkové, zasoutěžily o 
sladké odměny a bylo jedno, kdo si masku připravil doma a kdo využil 
možnosti nechat si namalovat masku přímo na obličej před kulturním 
domem. Takže za rok bude masopust zase.
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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.

Prodám byt 3+1. Byt se 
nachází v Kuřimi v klidné lokalitě 
s občanskou vybaveností (ško-
la, školka). Byt je po revitalizaci 
(kuchyňská linka, plastová okna, 
zateplení domu, nové stupačky). 
K bytu náleží balkon. Cena 1 890 
000 Kč + 125 000 Kč garáž. Tel.: 
775 055 136.

Prodám pozemek na ulici 
Zahradní v Kuřimi pro stavbu ro-
dinného domku. Sítě jsou na hranici, 
plocha 568 m2. Tel.: 602 726 492. 

Pronajmu byt 2+1 na nám. 
Osvobození, částečně zařízený, 
volný ihned. Cena 7 000 Kč + in-
kaso. Tel.: 602 542 999.

Pronajmu byt 3+1, Popkova 
ulice. Volný od 1.5.2011. Tel.: 604 
987 938.

Hledám zahradu kdekoliv v 
Brně i okolí, ve vlastnictví, možno 
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 
248 403.

Koupím pozemek v Brně i 
okolí, pokud možno stavební (men-
ší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé 
jednání. Tel.: 776 637 839.

Pracující muž 24 letý hledá 
podnájem. Tel.: 776 086 886.

Prodám pěknou sedačku 
3+2+1 jemně zelené barvy, brouše-
ná kůže (na omak jako semiš) jako 
nová – stěhování. Původní cena 23 
000 Kč nyní 9500 Kč. Rychlé jedná-
ní sleva. Tel.: 773 230 551.

Prodám pěknou stojací 
lampu, výška 120 cm, ve tvaru sa-
xofonu s držáky na CD s modrým 
osvětlením. Původní cena 1 800 Kč 
nyní 550 Kč. Tel.: 773 230 551.

Prodám pokojovou stěnu, 
kombinace sv. dřevo + bílá, pěkná, 
moderní, původní cena 8 200 Kč 
nyní  2 500 Kč. Tel.: 773 230 551.

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

Prodám pultový mrazák Go-
renje, objem 300 l, stáří 15 let. Cena 
2000 Kč. Tel.: 603 837 187.

Koupím obývací stěnu a 
pohovku. Levně, spěchá. Tel.: 725 
751 226.

Hledám funkční ruční pum-
pu, za odvoz nebo symbolickou cenu. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 732 550 
356.

Prodám klec na ptáčky nebo 
křečky 28 x 42 cm, výška 38 cm za 
300 Kč a zánovní sedlo na chla-
pecké nebo pánské kolo za 150 Kč. 
Tel.: 724 547 962.

Koupím tmavý kulatý stolek 
průměr 60-65 cm. Tel.: 724 547 
962.

Hledám slečnu nebo paní z 
Kuřimi na občasné hlídání dvoule-
té dcery, případně i pomoc v do-
mácnosti. Tel.: 604 253 524.

Příjmu paní na úklid jednou 
týdně malého bytu na Svatém Janu 
v Kuřimi. Podmínkou bezúhonost, 
reference, vztah k pořádku a čistotě. 
Tel.: 736 122 700.

Prodám byt 2+1 v Kuřimi, 
ulice Jungmannova. Cihlový dům, 
2. patro, cena 1.400.000 Kč tel.: 
721 970 631 po 17 hod.

Prodám levně videorekor-
dér. Prodám levně dětskou matraci 
120x60. Prodám novou kovovou 
červenou dvoupatrovou postel š. 80 
cm. I jednotlivě. Prodám levně nové 
plastové okno 120x120 cm levé. Tel.: 
739 353 807 (večer).

Daruji za odvoz 2 televize, 
barevné, Panasonic, Philips...Tel.: 
777 975 575.

Prodám zánovní interiérové 
dvěře 197 x 60, bílé. Nutno vidět. 
Cena 300Kč. Telefon 776 123 204.

občanská inzerce - zdarmaPozvánka kultura

Ve čtvrtek 14. dubna bude znít kuřimský kulturní dům sborovým 
zpěvem. Zavítají k nám poprvé k soutěži sbory z celého kraje na své Kraj-
ské postupové přehlídky pěveckých sborů

Dopoledne od 9:30 zde má své krajské kolo 21. Celostátní přehlíd-
ka školních dětských pěveckých sborů (dětské pěvecké sbory Jihomorav-
ského kraje ze škol základních, ZUŠ, DDM a škol s rozšířenou hudební 
výchovou), odpoledne od 15:00 3. Celostátní přehlídka středoškolských 
pěveckých sborů. Součástí obou přehlídek budou rozborové semináře 
pro sbormistry.

Akci pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kul-
tury a NIPOS-ARTAMY Praha, CANTUS EDUCANS, o.s. ve spoluprá-
ci s Dětským sborem PRIMAVERA při ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno.

Účast publika je pochopitelně vítána, takže si nedejte tuto příleži-
tost ujít. Na dopolední soutěži nás bude reprezentovat pěvecký sbor Can-
tando z místní ZUŠ vedený Pavlínou Zámečníkovou (na snímku). 
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Escape LIVE MUSIC duben 
2011
7. 4. 2011 20:00 Walter Phishbacher TRIO 
(USA/D/Chorvatsko)  

Projekt známého newyorského jazzového pianisty. 
Hudba tria klavíristy Waltera Fischbachera, u nás známého z vy-

stupování se souborem Celula New York Laca Decziho, je založena na 
originálních kompozicích s důrazem na klavírní improvizace. Je plná 
úžasných „grooves“ a nespoutané energie. Díky zkušenostem tohoto tria 
z jiných hudebních projektů a prostředí se v jejich tvorbě odráží další 
multikulturní a žánrové vlivy. 

Walter Fischbacher (klávesy), Goran Vujič (baskytara), Ulf Stric-
ker (bicí) www.walterfischbacher.com

14. 4. 2011 20:00 Lanugo (CZ)

Jazz pro popaře, pop pro náročné, písničky s příchutí jazzu, etna, 
rocku,.. 

Lanugo v sobě spojuje hned několik silných momentů, a klidně 
můžeme říct i trumfů. Hlas Markéty Foukalové je vláčný, tvárný, osobitý, 
zpěvačka dokáže swingovat i rockově zabouřit, nedělá jí problém se do 
písně ponořit jako v nějakém šansonu. Dalším trumfem je kapela výteč-
ných instrumentalistů, s velkou praxí v jazzu. Slovy Petra Ostrouchova: 
„Svým stylem by mohli stát někde mezi Björk a Peterem Gabrielem“. To 
co tvoří je jemná esence moderního jazzu a popu. 

Markéta Foukalová (zpěv), Viliam Béreš (klavír), Rastislav Uhrík 
(kontrabas, baskytara), Martin Kopřiva (bicí), Miroslav Hloucal (trum-
peta), Mirek Šmilauer (kytara). www.lanugo.cz.

21. 4. 2011 20:00 Elisabeth Lohninger 
Quartet (USA/CZ/Jp)

Skvělý vocal jazz z New Yorku. 
Mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka rakouského původu 

Elizabeth Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, 

oslnivá, či inspirující. S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje 
již 15 let a kromě pravidelného vystupování v prestižních newyorských 
hudebních klubech navštěvuje často i Evropu. Pro nynější turné po kra-
jích českých a moravských se Fischbacher společně s Elisabeth Lohninger 
obklopili opravdovou jazzovou elitou. 

Elisabeth Lohninger (zpěv), Walter Fischbacher (klavír, klávesy), 
Petr Dvorský (kontrabas), Yutaka Uchida (bicí). www.lohninger.net

5. 5. 2011 20:00 SWARM UNIT (CZ)
Experimental dance jazz.
SWARM UNIT je nový „superprojekt“ na české scéně. Všichni 

členové jsou protřelými, zkušenými muzikanty. A tak jako je rozmanitý 
jejich geografický původ a každý vychází z jiných stylových zákoutí, spo-
jili nyní své síly v energií překypující, elektrizující a pulzující taneční mu-
zice, dotčené jazzem, funkem, r&b, černošským urban/pop, house music, 
trip hopem a popem. 

Jindřich Holubec (kytara, zpěv), Marcel Ploner (baskytara), Mani 
Marillo – (saxofony, keyboard) Jiří Majzlík (trubka), Pavel Magnusek 
(bicí, elektronika).

Začátek vždy ve 20:00 hod. Vstupné: 120 Kč na místě, 100 Kč v 
předprodeji a pro abonenty. Předprodej v Kulturním domě a v Clubu Es-
cape. www.clubescape.cz.

Koncerty se uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi, firmy 
FUERTES Development, s.r.o., firmy INGAS, s.r.o. a firmy Mamutherm, 
s.r.o.
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Vlasta Redl
Po více než roční koncertní přestávce a téměř pětileté kapelní od-

mlce se letos na jaře vrátí na pódia písničkář a hudebník Vlasta Redl, a to 
hned s několika novými formacemi. 

„Trochu nečekaný zánik úspěšné a prosperující skupiny v roce 
2006 mě docela psychicky rozhodil,“ komentuje Redl důvody pětileté 
absence doprovodné skupiny na svých vystoupeních „- přece jen to pro 
mě bylo 23 let života, kdy jsem do kapely dával to nejlepší. Byla to pro mě 
docela rána, asi jako když vás zničehonic opustí milovaná bytost, takže 
jsem se v tom pár let máchal a přežvykoval v hlavě, kde jsem udělal chybu. 
Na druhé straně bylo příjemné, že jsem se po deseti letech mohl vrátit 
ke komornějším samostatným vystoupením a zahrát si znovu v klubech 
a menších sálech, kam jsme s celou kapelou nevešli z technických nebo 
finančních důvodů. Z určité piety jsem si nechtěl „hledat hned po funuse 
nějakou novou známost“, a tak jsem pár let „držel smutek“ a čekal jsem na 
nějaké znamení shůry, že je načase odložit závoj. 

Snad jsem to čekání mohl zkrátit, ale měl jsem dost jiné práce, psal 
jsem knížku, například, a chtěl jsem mít jistotu, že to, co bude dál, oprav-
du chci, protože mě život naučil, že tyto věci pak fungují jaksi snáze.  

Časem jsem se nakonec se vším konečně jaksi smířil, a rozhodl 
jsem se navázat na svoji „bigbítovou vývojovou linii“ novou skupinou s 
podobným obsazením a pokračovat v práci zhruba od místa, kde se před 
časem přerušila. 

Nečekaně velký zájem špičkových hudebníků o spolupráci na re-
konstrukci kapely mě přivedl na myšlenku založit skupiny rovnou hned 
dvě, ovšem rozhodně nikoli jako tým A a cosi jako „Béčko“, ale dva různé, 
rovnocenné subjekty, které budou rozvíjet daná hudební témata každý 
svým vlastním způsobem. 

Dostal jsem také nabídku zahrát si své písně s filharmonií, a to hned 
od dvou symfonických orchestrů, a protože takové nabídky nedostávám 
příliš často, začal jsem neprodleně pracovat na rozepisování aranžmá.“

Jak z uvedeného plyne, plánovaný Redlův návrat na jeviště s bo-
hatším hudebním doprovodem bude ještě o něco pestřejší, než jsme dou-
fali.

Podrobné informace o složení doprovodných ansámblů na kon-
krétních koncertech budou průběžně zveřejňovány na oficiálním webu 
www.redl.cz.  

Doplňme ještě, že během loňské koncertní výluky Redl dopsal 
šestnáct let rozepsanou knížku o přátelství a společných zážitcích se Sam-
sonem a Slávkem Janouškem, která vyjde rovněž na jaře pod názvem My 
tři a já a která bude součástí promo jarního koncertního turné.

Tolik tisková zpráva z Redlova týmu. Vlasta Redl do Kuřimi přije-
de hned v první části svého turné „sám, případně s hosty“, nikoliv tedy s 
kapelou. Koncert, který se koná v pondělí 11. dubna byl v době uzávěrky 
Zlobice vyprodán z více než poloviny, což na druhou stranu znamená, že 
ještě máte šanci. Vstupenka stojí 150 Kč.

378 lidí a 11 kabátů
Screamers jsou nejen v Kuřimi fenoménem. Po vstupenkách se 

jen zaprášilo, sál praskal ve švech. Screamers jsou mistři lidové zábavy, 
jejich představení přesahují dvě hodiny, bylo příjemně předjarně teplo. O 
to nepochopitelnější pro mne je, že mnoho diváků žmoulalo své bundy a 
kabáty na klíně. Jistě, někdo přijel v autě, tedy nalehko, ale přece jen ona 
rovnice z nadpisu, tedy že z 378 lidí v sále si kabát do šatny dalo jen jede-
náct, je pro mne poněkud smutná.

Když už jsme u návštěvnosti: U Evy a Vaška přesáhla 200 lidí, na 
Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou (pondělí 18. dubna) v době 
uzávěrky Zlobice je prodáno přes 300 lístků. To jsou, myslím, čísla do-
kládající, že na některé pořady lidé přijdou a že by si Kulturní dům rekon-
strukci zasloužil.

Jiří Brabec
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Shora dolů v tomto sloupci: 
Houslistka Anna Hrbáčková získala titul absolutního vítěze smyčců
Violoncellista Karel Trnavský 

Vedlejší sloupec: 
Akordeonista Matěj Chytrý
Kytaristka Kateřina Vašíčková
Komorní trio: zleva Pavla Orálková, Lukáš Michele, Anna Marie Zdrá-
halová

Vítězové okresních kol Národní soutěže ZUŠ

Na další stránce v prvním sloupci:
Akordeonistka Radmila Sedmíková
Kytarové duo: Kateřina Vašíčková, Martina Pijáková
Kytaristka Adéla Václavíková

a v druhém sloupci
Houslisté zleva: Zuzana a Tereza Homolovy, Lenka Tomášková, Petr Ma-
toulek
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Fotbal

Fotbalové jaro zahájeno
Úspěšně vstoupili do jarní části sezony fotbalisté FC Kuřim, když 

přivezli plný počet bodů ze hřiště ČAFC Židenice. Doufejme že tím na-
startovali úspěšnou sérii, kterou se co nejdříve odpoutají od sestupových 
vod. Další týmy začínají jarní část svých soutěží až v průběhu měsíce dubna.

 

Muži
18. kolo (26. 3. 2011) 

ČAFC Židenice - FC Kuřim 1:3 (1:1)
Branky:10. Stehlík - 22. Škrdlík, 62. Králíček, 64. Vermouzek
Sestava Kuřimi:Tišnovský - Urban, Čuhel, Beránek, Fryčka - Ha-

nus (72. Klopar), Škrdlík, Šenkýř J., Juračka (63. Vermouzek) - Králíček 
(87. Šenkýř M.), Plšek 

Tabulka krajského přeboru:
1. Tatran Brno Bohunice  17  11  3    3   51:27  36
2. FC Vracov   17  11  2    4   36:15  35
3. FC Ivančice   17    9  2    6   37:26  29
4. FC Boskovice   17    9  2    6   36:25  29
5. SK Olympia Ráječko  17    8  5    4   29:25  29
6. Slovan Bzenec   17    9  1    7   28:23  28
7. MKZ Rájec-Jestřebí  17    8  3    6   31:25  27
8. FK IE Znojmo   17    8  3    6   29:27  27
9. FC Moravský Krumlov  17    7  4    6   35:27  25
10. Framoz Rousínov  17    5  6    6   23:18  21
11. 1. SC Znojmo B   17    7  0 10   26:31  21
12. Baník Zbýšov   17    6  1 10   14:31  19
13. FC Kuřim   17    4  6   7   25:28  18
14. Sokol Novosedly   17    5  2 10   19:33  17
15. Kordárna Velká nad Veličkou  17    4  3 10   13:38  15
16. ČAFC Židenice Brno  17    3  1 13   18:51  10

Program na duben:
2.4. SO 15:30 Kuřim - Velká nad Veličkou
10.4. NE 15:30 Rájec - Kuřim
16.4. SO 16:00 Kuřim - Bohunice
20.4. ST 17:00 Kuřim - Ivančice
23.4. SO 16:00 Novosedly - Kuřim
30.4. SO 16:00 Znojmo B - Kuřim

Starší a mladší dorost
Program na duben:
2.4. SO 11:00 a 13:15 Kuřim - 1.SC Znojmo B
9.4. SO 10:00 a 12:15 St. Lískovec - Kuřim
17.4. NE 09:30 a 11:45 Kuřim - Mutěnice
23.4. SO 13:45 a 16:00 Svratka - Kuřim (Komín)
30.4. SO 11:30 a 13:45 Kuřim - M. Krumlov

Starší a mladší žáci
Program na duben:
3.4. NE 09:00 a 10:45 Kuřim - Boskovice B
9.4. SO 13:00 a 14:30 Svratka - Kuřim (ml+st)
16.4. SO 09:00 a 10:45 Kuřim – Slatina
23.4. SO 10:00 a 11:45 ČAFC - Kuřim 
30.4. SO 09:00 a 10:45 Soběšice - Kuřim

Starší přípravka A
Program na duben:
8.4. Pá Kuřim A - Zbraslav 16:30
15.4. Pá Rosice – Kuřim A 16:30
22.4. Pá Kuřim A - V. Bitýška 16:30
29.4. Pá Zbýšov – Kuřim A 17:30

Starší přípravka B
Program na duben:
9.4. So Kuřim B - Rosice 11:00
17.4. Ne Vev. Bitýška – Kuřim B 13:00
23.4. So Kuřim B - Zbýšov 11:00

Mladší přípravka A
Zima 2010/11

Během dlouhého období od listopadu 2010 do března 2011 ab-
solvovali kluci roč. narození 2002 mimo dvou tréninků  týdně také 14 
halových turnajů a dlouhodobou halovou „ligu“, kterou pořádala Sparta 
Brno. 

   V lize se klukům podařilo dosáhnout v konkurenci šestnácti pře-
vážně brněnských týmů na solidní 4.místo, když od bronzu je dělil jediný 
vyhraný zápas z celkových 37.

   V ostatních turnajích dosáhli kuřimské „dvojky“ na 3 zlaté a 5 
stříbrných pozic, což svědčí o šikovnosti našich malých fotbalistů. Velmi 
cenné a překvapivé bylo vítězství na Vánočním turnaji Svratky Brno, kdy 
se v hale VUT Brno utkalo 16 týmů z Moravy a Slovenska. Také 2. místo 
z Prostějova, kdy hoši z  Kuřimi byli zdatnými soupeři týmům z Vítkovic, 
Zlína nebo Uh. Hradiště, je hezkým oceněním za jejich poctivou zimní 
píli. Na několika akcích byli někteří oceněni i individuálními cenami pro 
nejlepšího hráče, střelce nebo brankáře. 

   Podle dosažených výsledků tým navázal na loňské zimní „úspě-
chy“, ale tentokrát hrál proti o poznání zdatnějším soupeřům, což je pro 
sportovní růst hráčů pozitivní. I kd yž každá medaile a pohár kluky potěší, 
nejdůležitější je, že se během zimy zlepšovali a dokázali si, že jsou schopni 
se „rvát“ a semknout i když nejsou zrovna v nejsilnější sestavě. Tím ještě 
více posilují již tak výborné vztahy a vazby v tomto mladém kolektivu.   

   Díky turnajům zdokonalili svoje dovednosti, které budou moci 
nadále rozvíjet i během následujícího jara a mohou ukázat, že v Kuřimi 
jsou šikovní kluci, kteří se fotbalem baví a mají ho rádi. 

   V neposlední řadě je třeba poděkovat všem rodičům a blízkým za 
podporu, nezbytné zázemí a dopravu našich šikulů k turnajům.

Více informací na www.fckurim2002.txt.cz

Program na duben:
10.4. Ne Čebín – Kuřim A 11:00
16.4. So Kuřim A - Tišnov 12:30
24.4. Ne Střelice – Kuřim A 9:00

Mladší přípravka B
Turnaj Předín:

Sestava:Nešetřil – Vašíček, Zabadal, Přichystalová – Hajsler, Hruš-
ka, Peřina, Kulibaba.

Výsledky odehraných utkání ve skupině:
FC Kuřim – Mor.Budějovice 4:0 (Zabadal, Hruška 3x)
FC Kuřim – HFK Třebíč 0:1
FC Kuřim – Velké Meziříčí 4:2 (Hruška 3x, Vašíček)
FC Kuřim – Předín 2:1 (Vašíček, Zabadal)
FC Kuřim – Starý Lískovec 0:0
FC Kuřim – Přibyslavice 2:2 (Hruška, Zabadal)

Poslední turnaj zimní sezóny nám konečně přinesl umístění na 
medailových příčkách. První utkání s M. Budějovicemi kluci zvládli na 
výbornou. Po předchozích zkušenostech jsme však zůstávali nohama na 
zemi. Hned následující utkání s Třebíčí ukázalo, že je třeba hrát stále s 
maximálním nasazením. Kluci se z tohoto však poučili, rychle se oklepali 
a do dalšího utkání už nastupovali s novým elánem. Dokázali porazit Vel-
ké Meziříčí a v dalším utkání porazili i domácí tým Předína. V utkání se 
Starým Lískovcem jsme byli lepší a měli jsme více gólových příležitostí. 
Utkání však skončilo bez branek. Do posledního utkání jsme nastupo-
vali s tím, že případné vítězství by nám zajistilo zlaté medaile, v případě 
prohry jsme nemuseli dosáhnout ani na bronzovou příčku. Toto důležité 
utkání jsme nezvládli zejména v první polovině. Teprve asi 4 minuty před 
koncem kluci zvýšili své úsilí a dokázali vyrovnat stav utkání na 2:2. Tento 
výsledek nás posunul na třetí místo. Klukům na tomto turnaji nelze téměř 
nic vytknout. Od počátku hráli bojovně a k vidění byly i pěkné fotbalo-
vé akce. O tom, že jsme patřili na turnaji mezi elitu, svědčí i individu-
ální ocenění získaná na turnaji. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
Martin Hruška, který se stal také druhým nejlepším střelcem turnaje se 
sedmi brankami. Další ocenění získal Petr Nešetřil za nejlepšího brankáře 
turnaje, nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Kryštof Zabadal. Je 
dobře, že se na tomto turnaji konečně probudili střelci branek. S ohledem 
na neúspěchy na předchozích turnajích jsme si ani lepší zakončení zimní 
sezóny nemohli přát. 
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Program na duben:
10.4. Ne Tišnov – Kuřim B 9:00
16.4. So Kuřim B - Střelice 14:00
24.4. Ne Rosice – Kuřim B 9:30
30.4. So Kuřim B - Čebín 9:30

HV

Konečné tabulky soutěží ve stolním tenisu 
ročníku 2010/2011 

KS I. třídy 
1 Sokol Vracov B  22 18   3   1  223:99  740:415   79
2 Slovan Hodonín A  22 16   3   3  201:115  689:465   73
3 SKST Dubňany A  22 14   5   3  206:130  748:570   69
4 Orel Ivančice A  22 11   6   5  187:152  704:622   61
5 Hlubočany A  22 10   3   9  159:167  617:664   55
6 SK Slatina B  22   9   6   6   164:149  629:607   54
7 Jiskra Strážnice B  22   8   5   9   171:171  616:626   51
8 Koral Tišnov C  22   9   1 12  147:168  534:581   50
9 Sokol Brno I B  22   8   3 11  162:169  647:653   49
10 SK Kuřim A  22  7   2 13   135:186  571:679  45
11 Otnice A  22   1   3 18  127:212  516:686   28
12 Sokol Znojmo D  22   1   0 20    60:224  298:741   24

OP I. třídy o postup 
1 Nové Bránice A  21  18  2    1  264:114 923:573   59
2 Rebešovice A  21  12  2    7  207:171 777:700   47
3 Radostice A  21  11  1    9  198:180 792:725   44
4 SK Kuřim B  21  10  2    9  183:195  715:758  43
5 Moravské Knínice A 21    8  5    8  185:193  735:720   42
6 Mokrá B  21    9  1  11  191:187 746:749   40

OP I. třídy o záchranu 
1 Silůvky B  21  14  2   5 238:140  851:616   51
2 Telnice A  21    9  4   8 184:194  717:747   43
3 Hrušovany u Brna B 21    7  6   8 172:206  695:769   41
4 Oslavany A  21    7  3 11 169:209  671:784   38
5 Rebešovice B  21    4  3 14 163:215  685:791   32
6 Ivančice B  21    1  1 19 114:264  528:903   24

OP II. třídy o postup 
1 Nové Bránice B  21  16  4    1 240:138  864:623   57
2 Tišnov D  21  16  2    3 242:136  874:601   55
3 Lažánky A  21  12  5    4 214:164  815:704   50
4 Ořechov A  21  10  2    9 191:187  755:748   43
5 Silůvky C  21    7  6    8 185:193  739:780   41
6 Rebešovice C  21    5  1  15 134:244  580:853   32

OP II. třídy o záchranu 
1 Mokrá C  21  9  4    8   181:197  703:726   43
2 Prace A   21  8  4    9   193:185  764:703   41
3 Ostopovice A  21  7  5    9   190:188  724:729   40
4 Sokol Kuřim A  21  6  6     9   197:181  744:717   39
5 Nové Bránice C  21  3  5  13  159:219  643:819   32
6 Nedvědice A  21  4  2  15  142:236  644:846   31

OP III. třídy o postup 
1 Tišnov E   21  18  3   0 260:118  899:548   60
2 Moravské Knínice B  21  15  2   4 228:150  830:607   53
3 Silůvky D  21    8  7   6 184:194  701:753   44
4 Říčany A  21    8  6    7 187:191  715:708   43
5 Prštice A  21    6  5  10 171:207  631:742   38
6 Ostrovačice A  21    6  4  11 182:196  719:711   37

OP III. třídy o záchranu 
1 Sokol Kuřim B  21  9  5    7     187:191  726:734   44
2 Tvarožná A  21  8  5    8   199:179  755:711   42
3 Radostice B  21  8  4    9   175:203  657:758   41
4 Lažánky B  21  8  3 10    205:173  744:695   40
5 Oslavany B  21  8  1 12   158:220  669:791   38
6 D. a H. Loučky A  21  1  1 19  132:246  569:857   24

Stolní tenis

OP IV. třídy o postup 
1 Neslovice A  20  18  1    1  240:120  836:522   57
2 Lomnička A  20  13  4    3  238:122  823:533   50
3 Prace B   20  10  3    7  182:178  683:675   43
4 Mokrá D  20  10  0 10  178:182  684:718   40
5 Kanice A  20  10  0 10  186:174  688:665   40
6 Tvarožná B  20    6  1 13  158:202  619:737   33

OP IV. třídy o záchranu 
1 Nedvědice B  18   8  4    6 175:149  656:578   38
2 Moravské Knínice C 18   7  3    8 154:170  592:648   35
3 Rebešovice D  18   7  2    9 146:178  572:655   34
4 Oslavany C  18   3  2  13 131:193  556:691   26
5 D. a H. Loučky B  18   3  0  15 102:222  465:752   24

Celky psané kurzívou postupují / sestupují z jednotlivých soutěží 
 

Výsledky utkání kuřimských celků v měsíci 
březnu 2011:

SKST Dubňany A - SK Kuřim A 10:6 
Hlubočany A - SK Kuřim A 10:3 
SK Kuřim A - Slovan Hodonín A 1:10 
SK Kuřim A - Orel Ivančice A 1:10 

SK Kuřim B - Rebešovice A 12:6 
Radostice A - SK Kuřim B 15:3 
SK Kuřim B - Cemo Mokrá B 11:7 

Sokol Kuřim A - TJ Ostopovice A 12:6 
Nové Bránice C - Sokol Kuřim A 9:9 
Sokol Kuřim A - Cemo Mokrá C 18:0 

Sokol Kuřim B - Dolní Loučky A 15:3 
TJ Oslavany B - Sokol Kuřim B 10:8 
Sokol Kuřim B - Lažánky B 10:8 

 Libor Vojanec
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor žákyň – osmé kolo

Poslední kolo letošního ročníku Krajského přeboru žákyň ve volej-
bale se konalo v Kuřimi. Turnaje se zúčastnily týmy DDM Vyškov, SVČ 
Pohořelice a Slovan Ivančice. Celkové umístění v soutěži bylo již dopředu 
dáno, a tak jsme si mohli poslední zápasy užít bez ohledu na výsledky. 
Hodně prostoru dostaly hráčky, které budou v soutěži bojovat v příštím 
roce. Podaly dobrý výkon. V turnaji si kuřimské žákyně připsaly jedno ví-
tězství a dvě porážky, ovšem dobře si zahrály všechny hráčky a odcházely 
domů s dobrým pocitem, což je důležitější než všechny výhry. V celko-
vém pořadí se podařilo žákyním umístit na devátém místě, což je bohužel 
první nepostupové místo do finále soutěže. Ovšem výsledek je to i tak vy-
nikající a podařilo se opět tým posunout o pár pater v tabulce výše opro-
ti minulému roku. Také předváděná hra byla v letošní sezóně na velmi 
vysoké úrovni. Tým nyní opouští kapitánka Tereza Polášková, Michaela 
Schnirchová a Veronika Polášková. Těmto hráčkám přeji mnoho úspěchů 
v soutěži kadetek. A začíná se tvořit nový tým žákyň, který se pokusí v 
příští sezóně probojovat do finále Krajského přeboru žákyň. 

Na turnaji hrály : Klára Mikelová, Eliška Smrčková, Barbora Fi-
kesová, Veronika Polášková, Michaela Schnirchová, Sabina Kloudová, 
Tereza Lípová.

Pohár 7. tříd – šesté kolo
Závěrečné kolo základní části Poháru 7. tříd se konalo v Kuřimi za 

účasti týmů ZŠ Novolíšeňská A, VK Pegas Znojmo, Minerva Boskovice. 
Kuřimskému týmu se sice nepodařilo vyhrát žádné ze tří utkání, ovšem i 
tak si již dopředu vybojoval postup do finále soutěže. V domácím prostře-
dí se tak představilo několik nových hráček a ukázaly, že budou přínosem 
v příští sezóně. Celkovým osmým místem se podařilo týmu postoupit do 
finále, a tak byli nakonec všichni hráči a hráčky s turnajem a sezónou ná-
ramně spokojeni. Na závěr bych chtěl poděkovat Radce Koudelné, která 
se na turnaji ujala nevděčné role rozhodčí a vedla si dobře, díky. 

Na turnaji nastoupili: Barbora Fikesová, Klára Mikelová, Kateři-
na Šplíchalová, Milan Hoplíček, Tereza Lípová, Bára Lukešová, Kateřina 
Kubíčková, Sabina Kloudová, Alena Filková. 

Solná jeskyně
V sobotu 26. 2. 2011 vyrazily hráčky DDM HIPPO Kuřim do solné 

jeskyně v Brně. V době řádění chřipek, nachlazení a podobných viróz byla 
tato akce zařazena do regeneračního programu kroužku. Hodinový pobyt 
v jeskyni utekl velmi rychle a ještě jsme stihli probrat mnoho organizačních 
věcí a vyměnit si několik dobrých vtipů. 

Akce se zúčastnily: Martina Böhmová, Tereza Vyorálková, Tereza 
Plíšková, Hana Šálená, Tereza Polášková, Veronika Polášková, Michaela 
Schnirchová, Sabina Kloudová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Barbora 
Fikesová, Anna Sedláčková, Kateřina Kubíčková.

Jarní soustředění Letovice 
Na konci jarních prázdnin vyrazil volejbalový kroužek DDM HIP-

PO Kuřim na jarní soustředění do Letovic. Soustředění se zúčastnila šes-
tice hráček, a protože v letošním roce již jsou soutěže převážně dohrané, 
byl tentokráte program zaměřený více herně. Na páteční tréninkové jed-
notce se soutěžilo o lízátka všemi možnými způsoby, večer jsme vyrazili 
do místního kina za kulturou a den jsme zakončili noční zmrzlinou. V 
sobotu jsme se zaměřili na techniku útočného úderu a zakládání útoku, 
rozebrali jsme si základní herní činnosti u videa a prokázali vědomosti o 
svém týmu a soutěži. Večer jsme pak opět zařadili kulturní vložku tento-
kráte v podobě bowlingu, ve kterém nás převálcovala Michaela Schnir-
chová. V neděli jsme si zahráli tradiční turnájek, jehož vítězkou byla Hana 
Šálená, která se také stala nejlepší hráčkou soustředění. V závěrech tré-
ninkových jednotek jsme si neodpustily drobné posilování a švihadla a 
ve chvílích volna zbyl čas i na nějaké školní povinnosti. V neděli na závěr 
soustředění jsme si zaplnili břicha smažákem s hranolky a po výborně 
stráveném volejbalovém víkendu vyrazili k domovu. 

Soustředění se zúčastnily: Hana Šálená, Eliška Smrčková, Barbora Fi-
kesová, Kamila Smrčková, Michaela Schnirchová a Veronika Polášková.

MŠ
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Házená

Muži A: 
Jiskra Havlíčkův Brod - SK Kuřim 29:25 (14:12)

K prvnímu jarnímu utkání na půdě soupeře se vypravili naši hrá-
či do Havlíčkova Brodu. Kuřimské družstvo, oslabené o střelce Martina 
Pišťáka, vyráželo odhodlané přivézt body za plné podpory našich fanouš-
ků. Ani to však nepomohlo k vítězství a oba body zůstaly na Vysočině. 
Zpočátku utkání jsme se ujali vedení, které jsme si udržovali cca do 15. 
minuty. Domácí však vzápětí vytáhli osobní obranu na Jakuba Kudlu a 
otočili vývoj zápasu na svoji stranu. Do konce zápasu už jsme se dotáhli 
pouze na rozdíl 2 branek a odvážíme si tak prohru 29:25.

Sokol II Prostějov - SK Kuřim 28:25 (13:13)
Palubovky soupeře jsou zřejmě pro kuřimský A-tým tuto sezónu 

zaklety. V dosavadním průběhu totiž dokázali naši hráči zvítězit pouze v 
jednom venkovním utkání, a to na půdě Velkého Meziříčí. Což je oproti 
domácí neporazitelnosti obrovský nepoměr. Od podzimní části je znát 
viditelné zlepšení ve hře, ale stále se nám nedaří koncovka utkání. Nejinak 
tomu bylo i v utkání s Prostějovem, kdy se nám dařilo celý první poločas 
udržovat vedení na své straně rozdílem 2-3 branek, a byl to právě náš tým 
kdo diktoval tempo hry. Do poločasové sirény však zvládli domácí hráči 
vyrovnat na 13:13 a do druhé půle se tak nastupovalo smírně. I na začátku 
druhého poločasu jsme soupeři odskočili na rozdíl dvou branek. Vedení 
jsme však zvládli udržet pouze do 14. minuty, kdy domácí Černíček otočil 
vývoj zápasu ze sedmimetrového hodu na 21:20. Od tohoto okamžiku už 
byl zápas v režii domácích a díky několika našim chybám v útoku zvládli 
prostějovští zcela převzít otěže zápasu. Po závěrečném hvizdu rozhodčího 
se ukazatel výsledku zastavil na hodnotě 28:25 a kuřimský A-tým si opět 
neodvezl žádný bod.

SK Kuřim - SHC Maloměřice 29:32 (14:16)
Po dvou nevydařených zápasech na půdě soupeře přišel další neú-

spěch kuřimských házenkářů. Tentokrát však v podobě první domácí pro-
hry této sezóny, kterou nám uštědřil tým Maloměřic. Zápas se domácím 
nedařil již od samého počátku. Mnoho technických chyb a nepřesnosti v 
útoku umožňovaly maloměřickým navyšovat náskok z rychlých útoků a 
držet tak převahu v utkání na své straně. Což také vedlo k jejich poloča-
sovému vítězství. V druhém poločase se hra více vyrovnala a oba týmy 
předvedly průměrný výkon. Domácí však po celou dobu pouze dotaho-
vali gólové manko z první půle. Po 50 minutách došlo ke srovnání skóre a 
Kuřim se dokonce na pár minut ocitla ve vedení o jednu branku. Několik 
dalších nepřesností a nedůrazu v obraně však umožnilo hostům otočit vý-
sledek opět ve svůj prospěch a odvézt tak z kuřimské bubliny oba body.

Rychlý přehled dalších utkání 
s komentářem v příští Zlobici:

Muži „A“: Juliánov  – Kuřim  30:34  (16:14)
Muži „B“: Dolní Cerekev – Kuřim  30:20  (15:12)
Starší žáci: SK Kuřim – Maloměřice 27:22 (10:12)
 Dolní Cerekev – Kuřim  28:20  (14:9)
Mladší žáci: SK Kuřim – Maloměřice 17:3 (8:1) „hra“
 SK Kuřim – Maloměřice 10:2 „osobka“
Minižáci: Dne 27.3. odehráli v Kuřimi další ze série turnajů, na 

kterém byli opět jedni z nejúspěšnějších týmů.

Šipky

Turnaj číslo 7
V sobotu 12. 3. 2011 se uskutečnil v Klubu POHODA sedmý tur-

naj série za účasti 18 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. O průběž-
né první místo,v sérii o Šipkového krále a královnu Kuřimi si to rozdali v 
přímém boji ve finále tohoto turnaje J. Kessner a T. Sehnal, více štěstí měl 
T. Sehnal, který zvítězil a o dva body odskočil prvně jmenovanému. Jeden 
bod navíc do celkového pořadí si připsal za hozené bingo M. Kappel.

Nejlepší ženou turnaje byla na 9.-12.místě Saša Klašková.
Výsledky turnaje č.7: 1. místo – T. Sehnal, 2. J. Kessner, 3. V. Smej-

kal, 4. A. Klaška ml., 5.-6. A. Humlíček a M. Hájek, 7.-8. M. Kappel a R. 

Skopal atd…
Průběžné pořadí: 1. T. Sehnal 47, 2. J. Kessner 45, 3. A. Klaška ml. 

38, 4. M. Kappel 32, 5. P. Cimbálník 31, 6. – 7. M. Dulínek a A. Klaška st. 
30, 8. D. Abrahámek 25, 9. V. Smejkal 21, 10. – 12. F. Doležel, P. Pištělá-
ková a D. Čeloud 17 atd…
Foto:zleva J. Kessner,T. Sehnal,V. Smejkal, vpředu S. Klašková.

Turnaj jednotlivců
V sobotu 26. 3. 2011opět v Klubu POHODA měl proběhnout 

turnaj dvojic, ale jako minule pro nedostatek párů se hráli jednotlivci 
systémem každý s každým. Rozhodčím i hráčem v jednom byla Lenka 
Klašková, která si  odnesla cenu za třetí místo a zároveň i cenu pro nejlepší 
ženu turnaje.

Výsledky : 1.místo – T. Sehnal, 2. J. Kessner, 3. L. Klašková, 4. R. 
Štěpánek, 5. A. Klaška ml., 6. P. Pokorný, 7. P. Jahn, 8. A. Klaška st., 9. V. 
Smejkal, 10. K. Mecová.

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

Další turnaje:Jednotlivci sobota 9. 4. 2011, dvojice sobota 23. 4. 
2011. Vždy v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora), 
začátky turnajů v 19:00. 

David Hedbávný

Příští (květnová) Zlobice vyjde v pátek 6. května 2011. 
Uzávěrka je v pátek 29. dubna 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 2. 
května.



36      ZLOBICE ročník 18, číslo 4/duben 2011

Zlobice - noviny pro Kuřim a okolí. Kuřimský měsíčník. Vydavatel: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křižkovského 48, 664 34 Kuřim, IČ  4791 7865, www.zamek-
kurim.cz. Adresa redakce: Na Loučkách 1210 / 2, 664 34 Kuřim. Tel. 541 231 312, brabec@zln.cz.  Šéfredaktor Jiří Brabec. Příjem inzerce Lahůdky - Cuk-
rárna Vaněk, nám. Osvobození , tel.: 739 955 724, Flop Vičar Tyršova 81. Firemní inzerce na tel.: 541 231 038, e-mail: zlobice@zamekkurim.cz. Vyšlo 1. 4.                                     
2011. Registrováno: Ministerstvem kultury České republiky pod ev. č. MKČR E11375. V prodeji v kuřimských obchodech. Cena 10,- Kč.

sport

Wellness

Sokol zve na Vltavu
Sokol zve na vodácké putování po Vltavě, od Soumarského mostu 

do Boršova u Českých Budějovic. Termín: od 4. do 9. července. Putování je 
vhodné i pro začátečníky a rodiny s dětmi od 8 let. Ubytování je v kempech 
ve vlastních nebo vypůjčených stanech. V ceně 2020 Kč/osobu je zahrnuto 
zapůjčení lodí (plastové kánoe), pádel, plovacích vest, převoz zavazadel, do-
provod sportovního instruktora, poplatky za stanování a přesun autobusem 
kolem přehrady Lipno. Dítě do 11 let na porcelánku (3. místo v lodi) za cenu 
880 Kč. Podrobné informace a přihlášky (do 29.4.) lze získat u pořadatele: 
Miloš Kotek, e-mail: xkotek@volny.cz , tel.: 728 928 894.

Kuřimská běžecká liga 2011 
„seriál běžeckých závodů pro všechny, které baví běhat“ 

 Neděle 3. dubna  XI. Aprílový „maratón“ Kuřim - Podlesí 
ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,3km, lidový běh 2,9km 

Dobrý den,
jsem pravidelným návštěvníkem Wellnessu v Kuřimi a rad bych 

touto cestou poděkoval za služby.

Ceny:
Moje díky se týká především fitnessu, které využívám nejčastěji. V  

porovnání se “starým” fitkem na koupališti je nutno říct, že dnešní fitko 
je moderní a účelové. Oceňuji jak jsou nastaveny ceny, které nejsou nízké, 
ale pro pravidelné návštěvníky skýtají poměrně zajímavé slevy a perma-
nentky. Jednorázové vstupné je ale “astronomicky” vysoké.

Osobně mi chybí třeba permanentka, která by umožňovala kom-
binovat posilovnu, sálové sporty a kondiční plavání. Nebo alespoň 2 z 
uvedených aktivit. Jak jsem uvedl, využívám především jeden druh cvi-
čení, ale stává se, ze bych rád třeba místo programu v posilovně skočil na 
hodinu do dráhy bazénu na kondiční plavání. Když mám permanentku 
do posilovny, vždy mě odradí cena od zakoupeni jednorázové vstupenky 
nebo další permanentky pro plavání.

Úroveň služeb:
Pokud jde o posilovnu, jsem spokojený s vybavením. Staré fitko 

bylo male, dnes je prostoru více, ale přece jenom to není dostačující (ze-
jména v odpoledních hodinách).

Chápu, že nelze vybudovat velkou posilovnu a k tomu i velké sály 
pro aerobic nebo cycling. Asi ukáže až čas, jestli jsou časově spíš naplněny 
sály, nebo by byla možnost více naplnit posilovnu ve špičce, kdyby jí bylo 
věnováno více prostoru.

Doporučoval bych zamyslet se nad přeorganizováním části pro 
aerobní cvičení (orbitreky, běhací pásy, kola). Cvičení je fádní. Dnes je 
běžné, že v částech posiloven tohoto typu je televize se zábavním progra-
mem, zprávami, nebo hudebním kanálem.

Apropo hudba a ozvučení wellnessu. KATASTROFA! Hudba bud 
hučí, nebo příjem radia je rušen a zvuk je nečistý. Taky v posilovně je to hroz-
ný. Je potřeba doladit tento aspekt, aby lidi nebolela hlava z hluku (stává se 
to). Miluji jakoukoliv hudbu a bez sluchátek jsem snad jenom když spím. Ve 
Wellnessu je to ale často k nevydržení a po cvičení v posilce si od “hluku” ale-
spoň na hodinu musím odpočinout. Když rádio, tak mainstream pro všechny 
(ten Krokodýl není špatná volba). Snad mate i příjem z reklam, kterých je v 
českém etéru až moc.  Možná by stálo za to, nechat si namixovat několik ho-
din příjemné současné hudby od profesionála tak, aby se lidi cítili příjemně a 
zároveň nehrálo jedno “cédéčko“ pořád dokola a lidi neobtěžovaly neustálé 
reklamy. Provozujete přeci wellness a ne reklamku!

Když už ty sály jsou a jsou hezké a světlé, měl bych návrh. V Kuřimi je v 
současné době spousta dětí, pro které existují v dopoledních hodinách více či 
méně úspěšné programy. Drtivá většina pohybových kroužků pro předškol-
ský věk se koná v nevyhovujících prostorách. Občas kvůli obrovskému zajmu 
nevyhovuji matkám hodiny. Myslím, že by bylo na místě zamyslet se, jestli 
pro tyto aktivity nelze najit prostor v sálech wellnessu, které dopoledne zívají 
prázdnotou. Myslím, že by se možná uchytilo i cvičení pro maminky s dětmi, 
tolik oblíbené v minulosti (dnes snad funguje už jenom v Sokolovně). Dětský 
koutek ve wellnessu je nudný a nevyhovující, tak proč maminky s dětmi “ne-
zabavit” společně. Určitě by pohyb prospěl maminkám i dětem.

K personálu posilovny: 
Myslím, že personál posilovny je/byl složený poměrně vhodně. Pan 

Kučera je “známá firma” už ze staré posilky a určitě je ideálním provozním 
pro každého majitele. Z pohledu zákazníka je, ale často až moc “strojený” a 
myslím, že oprávněně se mu přezdívá “puntíčkář”.  Je dobré, vytvářet rozum-
ná pravidla a vyžadovat jejich dodržování, ale je potřeba zachovat “lidskost”. 
Osobně mám z personálu nejradši Terezu a Petra. Je vidět, že práce je baví, 
mají k posilovně/sportu pozitivní vztah. Taky jsou to typy lidi, kteří nemají 
problém od zákazníků slušně, ale důrazně vyžadovat dodržování pravidel. 
Navíc jsou vždy přátelští a rádi poskytnou radu nebo pomoc. Nevím, jestli 
je to pokyn provozního nebo ostych těch dvou, ale myslím, že by v urči-

tých momentech mohli více fungovat mezi zákazníkama, než za pultem. 
Často se stává, že vidím v posilce lidi různého věku, kteří nemají s posil-
kou zkušenosti a cviky dělají špatně, občas až rizikově pro svoje zdraví. 
Ceník umožňuje najmout si trenéra, ale cena je příliš vysoká a obávám se, 
že tato služba není příliš využívána. Navíc, usměrnění, nebo uvedení do 
“problematiky” (zasvěcení) může z dlouhodobého příjmového hlediska 
wellnessu pomoci více než jednorázový tréning za 350 Kč/hod.

Pokud lidi uvidí, že je personál “opraví” nebo decentně povzbudí k cvi-
čení, budou se cítit jistěji a určitě si najdou cestu do fitka pravidelně, než když 
se na ně personál jenom usmívá zpoza pultu, nebo v horším případě jenom 
upozorňuje na nedodržování pravidel (např. ručníky, obuv, kotouče a pod. 
jak mnozí známe i ze staré posilky).  Pokud jde o Hanku, tak dělá spíše dojem 
recepční nebo uklízečky.  Dělá na člověka neosobní dojem. Je sice milá, ale 
chybí mi trochu lidské srdečnosti či přátelství – rodinná atmosféra – kterou 
vycítím spíš u Terezy nebo Petra. V tomhle ohledu byla Simona lepší, ale, bo-
hužel, neměla tolik nadšení pro sport a snad i proto se necítila dobře na svém 
pracovním místě.

Dozvěděl jsem se, že Petr odchází (drby říkají, že ne dobrovolně). 
Neznám detaily, ale myslím, že se najde hodně pravidelných návštěvníků, 
kterým bude chybět jako “poradce” i jako kamarád.  

Přeji hodně úspěchů a zisku do budoucna.
S pozdravem

Erik z Kuřimi

Pozvánky

Házená 
SK Kuřim muži A - HC Zlín neděle 3. dubna  15:00
SK Kuřim muži C - HK KP Brno B neděle 3. dubna  13:00
SK Kuřim žáci ml. a st. - SHC Maloměřiceneděle 17. dubna  10:00 a 11:30
SK Kuřim muži C - Sokol Juliánov B neděle 17. dubna  13:00
SK Kuřim muži A - Sokol Sokolnice neděle 17. dubna  15:00
SK Kuřim muži B - Sokol Velké Meziříčí B neděle 17. dubna  17:00


