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Dětí jako smetí

(Pokračování na str. 6)

Kuřim má dvě základní školy. Jung-
mannova a Tyršova. Škola na Tyršově ulici 
se otvírala před jednadvaceti lety. Tehdy byl 
nedostatek míst ve školách (kromě Jung-
mannky fungovala jako druhá škola Komen-
da, která se stala organizačně částí Tyršov-
ky) opravdu veliký, dnes nepředstavitelný. 
Zdvojnásobení kapacity škol na dlouho způ-
sobilo zdání, že volných míst ve třídách bude 
dost na věčné časy. Teď se ale stále slyšitelněji 
ozývá tikot zvěstující, že doba jejich úplného 
zaplnění se blíží. Kdy k tomu dojde, a jak se 
ne to připravit? To byla otázka, kterou jsem 
si položil na začátku psaní tohoto materiálu.

Kapacita tabulková a skutečná
Tabulková kapacita ZŠ Jungmannova je 

500, ZŠ Tyršova 675 žáků. Celkem tedy 1175 
dětí. To je ovšem číslo příliš optimistické. Počí-
tejme raději třídy. ZŠ Jungmannova disponuje 
19 třídami a po úpravách by se mohla dostat na 

21. Navíc jsou na škole knihovna, učebna PC, 
jazykovka a tělocvična.

ZŠ Tyršova (budova Tyršova + Ko-
menského) má celkem k dispozici 40 učeben, z 
toho 14 odborných. V současné době využívá 
21 učeben jako učebny kmenové a 5 jich má k 
dispozici školní družina. Navíc je zde kinosál s 
kapacitou 80 míst a učebna pro pracovní vyu-
čování.

Pan ředitel Plchot k tomu poznamenává: 
„Využití odborných učeben jako kmenových 
tříd vidím jako zcela nepřípustné – bylo by to 
krokem zpět – neustálé stěhování, nevhodné 
podmínky pro běžnou výuku a bohužel i ničení 
či vyšší opotřebení zařízení těchto učeben.“ 

Řekněme, že reálně při maximální vytí-
ženosti můžeme uvažovat v Kuřimi o nějakých 
44 třídách, kam je možné žáky posadit. 

Kolik žáků má mít třída? Vyhláška Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy striktně 
omezuje horní počet na 30. Ten ale znamená 
zoufalé podmínky. 

Jihomoravské stavební společenství při 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod zá-
štitou Jihomoravského kraje vyhlásilo výsledky 
soutěže Stavba roku 2009.

Město Kuřim do soutěže přihlásilo rea-
lizovanou stavbu Rekonstrukce a přístavba pa-
vilonu mateřské školky na Jungmannové ulici. 
Ve své kategorii obsadila stavba 3. místo. Před 
námi se umístila Rekonstrukce objektu Masa-
rykova 16, Brno a prvenství si odnesla stavba 
VUT – Rekonstrukce a dostavba areálu VUT 
v Brně – Rekonstrukce objektu Zámeček, ulice 
Božetěchova.

U naší školky bylo oceněno zajímavé 
hravé architektonické řešení, výhoda provozně 
samostatného celku, což v budoucnu umožní 
pavilon využít i k jiným účelům než jako škol-
ské zařízení. V případě zastavení růstu počtu 
nově narozených dětí a nevyužití celé kapacity, 

Rekonstrukce MŠ Jungmannova oceněna
lze přístavbu nabídnout pro činnost např. Ma-
teřského centra. V současné době je ale situa-
ce opačná a stále nám chybí ve školkách volná 
místa. Při současně fungujících čtrnácti třídách 
s 365 dětmi se stále kapacita školek jeví jako ne-
dostatečná. I proto na radnici vzniká projektová 
dokumentace na Zvýšení kapacity MŠ Zborov-
ská. Projekt pro stavební povolení bude v květ-
nu hotov a dále bude záležet na zastupitelích, 
zda dojde i k realizaci.

(pokračování na str. 8)



2      ZLOBICE ročník 17, číslo 5/květen 2010

Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Hasiči v roce 2009
Kuřimští hasiči zasahovali v loňském 

roce u 59 případů, z toho 32 bylo přímo v Kuři-
mi. Sbor dobrovolných hasičů v Kuřimi eviduje 
72 dospělých členů, z toho 55 mužů a 17 žen, 
ve věku do 18 let je členy 41 chlapců a dívek. 
Družstva SDH Kuřim se pravidelně účastní 
soutěží v požárním sportu, kde dosahují velmi 
dobrých umístění. Kromě hašení požáru a řeše-
ní mimořádných událostí je používána technika 
SDH Kuřim i k dalším činnostem, např. ke zdo-
bení vánočních stromů, k technické pomoci při 
řezání stromů atd.

V roce 2009 bylo zakoupeno následující 
vybavení: 3 dýchací přístroje, 3 zátylníky na hel-
my, 2 tažná lana, 2 přilby Gallet včetně svítilen, 
1 zásahový oblek, 9 zásahových rukavic a byly 
vyměněny pneumatiky na vysokozdvižné ploši-
ně PVP-27.

CTSK hospodařilo se ziskem
Centrum technických služeb Kuřim v 

loňském roce hospodařilo se ziskem 1 637 tisíc 
Kč před zdaněním. Obrat firmy byl 21 670 tisíc 
bez DPH, z čehož příjmy ze zakázek od města 
Kuřim činily 75 %. Firma vloni zakoupila vozi-
dlo Multicar M26 se sypačem a radlicí, traktor 
Rondo a pokračovala v celkové opravě svého 
areálu v ul. Sv. Čecha.

Kabelová televize rozšířila 
vloni služby

Kabelová televize v Kuřimi, provozovaná 
společností KTCZ z České Třebové, vloni roz-
šířila své služby. Od 1. března 2009 bylo zpro-
vozněno digitální vysílání, v únoru 2010 byla 
rozšířena stávající digitální nabídka o sedmnáct 
dalších nových televizních programů. Spuš-
těny byly také programy ve vysokém rozlišení 
(HD kvalitě). Firma také zvýšila přenosovou 
kapacitu optického okruhu z Prahy do Kuřimi 
na 1000 Mbit/s. I přesto došlo v loňském roce 
v plně konkurenčním kuřimském prostředí k 
mírnému úbytku zákazníků – ze 3 528 na 3 424. 
Tento úbytek pokračoval i v letošní roce – k 31. 
3. 2010 evidovala KTCZ v kuřimi 3 404 odbě-
ratelů.

Floriánek bude hezčí 
V březnu letošního roku byla socha sv. 

Floriána na nám. 1. května očištěna a ošetřena 
přípravky na zpevnění a ochranu před povětr-
nostními vlivy. Sochu však bude nutno pro její 
špatný stav celkově restaurovat. To provede re-
staurátor pan Bohdan Jeřábek z Brna za 140 tisíc 
korun. Restaurace bude trvat asi 7 – 9 měsíců a 
předpokládá se, že na její úhradu získá město až 
90 % z grantu ministerstva kultury. Rekonstruk-
ce započne ještě v letošním roce.

Oprava silnic po zimě
Kuřimské silnice, poničené tuhou zimou, 

opraví firma Strabag Brno. Ta nabídla ve výběro-
vém řízení nejnižší jednotkové ceny za jednotli-
vé technologie oprav. Celková cena není známa 
a bude dána množstvím skutečně provedených 
prací. Opravy již probíhají a budou ukončeny 
nejpozději do konce měsíce května. 

Oprava plotu na hřišti DDM
Hřiště domu dětí a mládeže na ulici Ote-

vřené má plot v havarijním stavu. Vzhledem k 
tomu, že hrozí úraz, bude oplocení za brankami 
kompletně zrekonstruováno. Částka za rekon-
strukci by neměla přesáhnout 100 tisíc korun.

Nové vozidlo pro úřad
Dvě z osobních služebních vozidel, pou-

žívaných zaměstnanci kuřimské radnice, již po-
malu dosluhují a musí být postupně vyřazeny 
z provozu. Z tohoto důvodu je nutno zakoupit 
vozidlo nové. Z důvodu univerzálních požadav-
ků na provoz se novým autem stane Škoda Ro-
omster, kterou město zakoupí od společností 
Josef Michl – Motorsport za cenu 275 tisíc Kč. 

7 × DrS

Sociální služby
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o spo-

lupráci s krajem v rámci individuálního projek-
tu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji“. Díky tomu má možnost 
získat 35.000,-Kč na kancelářské potřeby, zajiš-
tění průběžného vzdělání, organizaci kulatých 
stolů, vytvoření administrativního zázemí a po-
dobné náležitosti. Jdr sice o malou částku, ale i 
ta se počítá.

Strategický plán
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o 

plnění Strategického plánu rozvoje města Kuři-
mi za období květen 2009 – duben 2010. Kon-
statovalo, že by dokument měl být aktualizován, 
ale to bude už úkol nově zvolených zastupitelů.

Veřejný pořádek
Po zdlouhavé diskusi schválilo zastupitel-

stvo Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 
o veřejném pořádku. Ta se dotýká života všech 
občanů, řeší například rušení nočního klidu, 
nemírnou konzumaci alkoholu na veřejných 
prostranstvích a s tím související buzení veřej-
ného pohoršení, znečištění veřejného prostran-
ství psími exkrementy, soukromé ohňostroje, 
pořádání veřejných akcí, kouření na veřejnosti, 
výlep plakátů a další záležitosti. Vyhláška vstou-
pí v platnost 1. července, a do té doby Zlobice 
přinese její plné znění a komentář. 

 Cyklostezka na Lipůvku
Zastupitelstvo souhlasilo s přípravou cyklos-

tezky Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Nový 
hrad, pokud se do projektu zapojí i ostatní obce na 
trase. Navíc by úsek Kuřim – Lipůvka mohl být vy-
budován tak, aby vyhovoval i in-line bruslařům.

Sokol neuspěl
Kuřimský sokol rozestavěl hřiště a na 

dokončení nemá peníze. Tím hrozí nebezpečí, 
že vynaložené prostředky přijdou vniveč. Proto 
požádal město o poskytnutí mimořádné dota-
ce na dofinancování rozestavěné akce ve výši 
200.000 Kč. Zastupitelstvo po diskusi žádost 
odmítlo. Sokol podle něj postupuje opakovaně 
nesystémově a město nemá na investici, se kte-
rou nepočítalo, peníze nazbyt.

Tajemník odchází
V záběru dubnové schůze zastupitelstva 

se dosavadní tajemník úřadu Ing. Petr Němec 
rozloučil se členy ZM a poděkoval jim za os-
miletou spolupráci ve prospěch města Kuřimi. 
Pana Němce, který odchází do starobního dů-
chodu k 1. 5. 2010 vystřídá Mgr. Alena Zim-
mermannová, dosavadní vedoucí OSVV. Za-
stupitelé poděkovali odcházejícímu prvnímu 
úředníku města potleskem i drobným společ-
ným věcným darem.

6×job

Smrt na kolejích
Dne 6. 4. 2010 ukončil svůj život z vlast-

ní vůle na kuřimském vlakovém nádraží muž 
„bez domova“. V odpoledních hodinách skočil 
na služebním přechodu do cesty projíždějícímu 
rychlíku na Prahu.

Týden na to, dne 14. 4. 2010 oznámil 
strojvůdce vlaku, že asi 2 km od vlakového 
nádraží Kuřim směrem na Tišnov přejel ne-
známou osobu. Šetřením bylo zjištěno, že šlo o 
23letého muže ze Severní Moravy.

Pro pár stovek
ohrozila život svůj i druhých dvojice 

mladíků. Dne 18. 4. 2010 hodovali v restauraci 
v Čebíně. Poté utekli bez placení. Z restaurace 
vyběhli přímo do vozovky, kde právě projíždělo 
osobní auto. Řidič auta, aby se vyhnul sražení 
mladíků, strhl volant a narazil do auta parkují-
cího u silnice.

Bramborou se nikam nedovoláš
Dne 20. 4. 2010 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi podvodné jednání občan, který si ob-
jednal na dobírku mobilní telefon. Velké bylo 
ale jeho překvapení, když místo zaplaceného 
mobilu byly v balíčku dvě brambory a noviny. 
Odesílatel a příjemce peněz mu sdělil, že se to 
někdy stává. Balíček prý na poště někdo vykra-
dl. Dále již s poškozeným nekomunikuje.
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Čisté světlo

Na dohled od Zlobice

Poděkování občanům Kuřimi
Zapojení do PROJEKTU ŠANCE se 

na ZŠ Tyršova stává již tradicí. V minulých le-
tech probíhala akce „Dejte šanci dětem ulice“, 
zaštítěná osobnostmi jako je Otakar Motejl 
nebo Marta Kubišová, ve spolupráci s SOŠ a 
SOU Kuřim. Aby si skupinky žáků a studentů 
v ulicích Kuřimi nekonkurovaly, bylo dohod-
nuto rozdělení termínů mezi školami tak, aby 
výsledek byl co nejefektivnější.

Žáky ZŠ Kuřim, Tyršova jste tedy letos 
mnozí potkali na různých místech města již v pátek 16. dubna. 

Se zapečetěnými kasičkami a balonky opatřenými vizuálem akce 
oslovovali veřejnost se žádostí o příspěvek na podporu pracovní terapeu-
tické dílny, usnadňující mládeži v péči státu vstup do nezávislého života. 

Děkuji touto cestou především všem dárcům, díky nimž jsme 
mohli na konto „Dětí ulice“  odeslat částku v celkové hodnotě 6.625,- Kč. 
Dík patří i vybraným žákům devátých třid naší školy, kteří svým zodpo-
vědným přístupem přispěli ke zlepšení podmínek života svých méně 
šťastných vrstevníků.

Mgr. Stanislav Plchot
ředitel školy

Výběrové řízení na vedoucí(ho) odboru správního 
a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim

Tajemnice Městského úřadu Kuřim vyhlásila dne 3. 5. 2010 vý-
běrové řízení na místo vedoucí(ho) odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pon-
dělí 24. května 2010 do 17:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Ku-
řim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskytnou: 
Mgr. Alena Zimmermannová,  tel.:  541 422 369, 
e-mail: zimmermannova@radnice.kurim.cz  
nebo  Mgr. Jan Jandl, tel.:  541 422 338, 
e-mail: jandl@radnice.kurim.cz

              Výzva o vyhlášení výběrového řízení je k dispozici také na: 
www.kurim.cz

Mgr. Jan Jandl, odbor Kancelář úřadu MěÚ Kuřim

Zloděj bez zábran
Dne 25. 4. 2010 ohlásila na Policii ČR v Kuřimi občanka z Malhos-

tovic, že jí neznámý pachatel zcizil z neuzamčeného domu klíče od auta a 
doklady. Poté odjel autem, které parkovalo za domem. Ještě týž den našla 
Policie pohřešované vozidlo zaparkované v Kuřimi kousek od policejní 
stanice.

Fyzicky zaútočil
dne 28. 4. 2010 na dvě zaměstnankyně obchodního domu v Kuři-

mi muž, který se snažil odnést kradené zboží za 500 Kč. Ženy mu v tom 
chtěly zabránit. Přivolaná Policie muže zadržela. Protože mu naměřila 3,5 
promile, převezla ho do záchytné stanice.

HN

Editorial
Tak nám zase Zlobice nakynula. Má 52 stran. Totéž se stalo před 

čtyřmi lety, také před volbami. Jestli v tom není souvislost… Jinak všech-
ny materiály, popagující jednotlicé strany, jsou otištěny formou placené 
inzerce.

Co se týče voleb, přinášíme informaci o porušení školského záko-
na nedovolenou propagací politické strany na škole. Celá záležitost bude 
mít dohru. Rada města 4. května ji projednala, vyzvala ředitele k důsled-
nůmu dodržobání zákona, pana ředitele Plchota potrestala ztrátou části 
osobního ohodnocení a pana Koláčka (ČSSD) předala k projednání Pře-
stupkové komisi. Ta je na Radě nezávislá a může, ale nemusí, mu udělit 
pokutu.

Nejen volbami je ale živo město. Kupříkladu u nás v kulturním 
domě mlaďoši už zničili druhou záclonu na schodišti do poschodí, takže 
záclony tam prostě nebudou. Zelinář se ze dvora vrátil před poštu a na 
rohu otevřeli nový bufet.

Tentokrát jsem měl na výběr hned několik dobrých zpráv do rub-
riky Čisté světlo. Zejména bych chtěl upozornit na tři oceněné stavby v 
Kuřimi. To je opravdu dobrá zpráva.

Kuřimská střední škola, která nás vydává, se rozhodla podle dopo-
ručení Člověka v tísni zveřejnit výsledky studentských voleb až po vol-
bách do PS. Protože u nás se nic neutají, jsem docela zvědav, kdy výsledky 
prosáknou.

Myslím, že květen nabízí asi nejlepší nabídku kulturních akcí v his-
torii města. Kolegové, s nimiž si programy mailujeme, posílají gratulace. 
Teď ještě aby nám přál i svatý Petr, protože leccos je pod širým nebem.

Asi nejen pamětníky zaujme stránka o části dolního náměstí s his-
torickými fotografiemi. Pan starosta jich poslal jetě víc, tak možná příště.

Vedení města se tváří optimisticky ohledně wellnessu, vše jede 
podle harmonohramu. Letní koupaliště letos premávat nebude, ono by 
to bylo těchnicky asi neproveditelné a navíc, stavba za zády, prach. Komu 
by se tam chtělo?

Pokud si koupíte Zlobici v den, kdy vyšla, přijďte v 18:30 na ná-
městí Osvobození uctít výročí konce války. A můžete odtud rovnou do 
Kulturního domu na koncert Moravanu. Vstup budete mít volný, a pěvec-
ké sbory v Kuřimi (s výjimkou skvělého K duru) nepějí tak často. 

Přeji vám kráný květen, nejhezčí měsíc v roce, a ať si na jeho konci 
dobře zvolíme budoucnost.

Jiří Brabec
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užitečné informace

Neváhejte s výměnou 
řidičských průkazů 

Vážení řidiči,
Dovolujeme si Vás upozornit na povinnou výměnu řidičských 

průkazů . Tato povinnost je daná zákonem 361/200Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a týká se řidičský 
průkazů vydaných v termínu od 1.1.1994 do 31.12.2000.

Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne 
31.12.2010. a tato výměna je zdarma.

Kde si vyměníte řidičské průkazy
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu - Ku-

řim, Chudičce, Veverská Bitýška, Hvozdec, Jinačovice,Lelekovice, Česká, 
Rozdrojovice. Moravské Knínice a Čebín)

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Úřední hodiny : Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 17:00 hod
Informace na tel.: 541 422 332,  541 422 335 

Nechávejte výměnu svého řidičského průkazu na poslední chvíli. 
Na konci roku 2010 se tak vyvarují nepříjemného a dlouhého čekání ve 
frontách. 

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy, Městský úřad Kuřim

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR

Ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 se konají v České republice volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Již nyní probíhá na Městském 
úřadě Kuřim jejich příprava, zatím zejména po administrativní stránce. 

Volební místnosti budou otevřeny jako vždy v pátek 28. 5. 
2010 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 29. 5. 2010 od 8:00 do 14:00 
hod. Oznámení o době a místě konání voleb bude vyvěšeno na úřední 
desce městského úřadu a na informačních tabulích ve městě od 13. 5. 
2010. Veškeré informace o volbách mohou voliči získat na internetových 
stránkách městského úřadu (www.kurim.cz v sekci Volby), na stránkách 
Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz), případně na stránkách 
Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz). 

Co se týká rozdělení ulic do volebních okrsků, k žádným změnám 
nedošlo. Příslušnost k volebnímu okrsku se jako tradičně řídí místem tr-
valého pobytu občana – voliče. Voliči půjdou k volbám do následujících 
volebních místností:

Volební okrsek č. 1 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, 
vchod z ulice Brněnská) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, 
Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, 
Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačo-
va, Vontská.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna vý-
tvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova)

Pro voliče bydlící v ulicích: B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá 
Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, 
Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 
volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236, Kuřim (klubovna) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Buďárkova, Farského, Husova, Kní-
nická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. 
května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, 
Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost: Základní škola Jungmannova 813, Kuřim (sborovna) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, 
Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim 

Pro voliče bydlící v ulicích: Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, 
Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská. 

Volební okrsek č. 6 
volební místnost: Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna)

Pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Má-
nesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7
volební místnost: Jungmannova 950, Kuřim (klubová místnost 
Domu služeb) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Blanenská, K AMP, Na Královkách, 
nám. Osvobození, U Stadionu. 

Volební okrsek č. 8 
volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí) 

Pro voliče bydlící v ulicích: Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad 
Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova a voliči umís-
tění ve Věznici Kuřim.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poštovních schránek 
nejpozději tři dny před konáním voleb, tedy nejpozději 25. 5. 2010. Po-
kud hlasovací lístky volič ve stanovené lhůtě neobdrží, může si je vyzved-
nout na Městském úřadě Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, dveře č. 
205 a 206, nebo přímo ve dnech voleb ve volebních místnostech.

Ve volbách do poslanecké sněmovny je možné hlasovat na voličský 
průkaz. Písemnou žádost o voličský průkaz je třeba doručit na Městský 
úřad Kuřim do 21. 5. 2010, osobně je možné žádost předat až do 26. 5. 
2010. Žádost musí být písemná a musí na ní být ověřený podpis s výjim-
kou případů, kdy je žádost doručena osobně a podepsána před přísluš-
ným referentem. Ověření podpisu na žádosti je podle zákona o správních 
poplatcích osvobozeno od správního poplatku. Voličský průkaz předá 
příslušný úřad voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy po 13. 5. 
2010, buď osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz, nebo jej voliči za-
šle poštou do vlastních rukou. S voličským průkazem je možné volit v 
jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo na zastupitelském 
úřadě v zahraničí.

Po příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat plat-
ným dokladem (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební 
pas České republiky nebo cestovní průkaz) svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky. Z tohoto důvodu bude na městském úřadě, od-
bor správní a vnitřních věcí, dveře č. 202, zajištěno vydávání občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů ve zkrácené lhůtě. Tato služba bude 
fungovat i ve dnech voleb. 

V případě dotazů týkajících se organizačního zabezpečení voleb se 
občané mohou obrátit na Bc. Lenku Krejčovou, tel. 541 422 309, v přípa-
dě dotazů týkajících se vydávání voličských průkazů a seznamu voličů na 
paní Zinu Hlouchovou, tel. 541 422 308, odbor správní a vnitřních věcí 
Městského úřadu Kuřim.

Mgr. Alena Zimmermannová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim
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užitečné informace

Program finanční podpory kulturní, spor-
tovní a spolkové činnosti města Kuřimi 

2. výzva v kalendářním roce 2010
Město Kuřim dne 3. 5. 2010 vyhlásilo 2. výzvu na poskytnutí dota-

cí z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti v 
roce 2010. Písemné žádosti na předepsaných formulářích je nutno doru-
čit na podatelnu Městského úřadu Kuřim nejpozději do pátku 28. května 
2010 do 11:00 hod.:

•	 na	kulturní,	spolkovou	i	sportovní	činnost	–	Mgr.	Jan	Jandl,	
tel.: 541 422  338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz

Formuláře žádostí o poskytnutí dotací jsou k dispozici na kancelá-
ři úřadu MěÚ Kuřim nebo v elektronické podobě na internetových strán-
kách města: http://radnice.kurim.cz/prispevek formular

a také ve formátu * .doc
http://www.kurim.cz/filemanager/files/file.php?file=25963

Žádosti o dotace v rámci 2. výzvy budou následně posuzovat 
komise kulturní a komise sportovní. Rada města Kuřimi bude žádosti 
o dotace v částce do 50.000,- Kč projednávat a schvalovat na schůzi 16. 
června 2010 a následně žádosti o dotace v částce nad 50.000,- Kč bude 
projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Kuřimi na zasedání 29. 
června 2010. Po schválení příslušných žádostí o dotace budou žadatelé 
neprodleně písemně informováni tak, aby do začátku letních prázdnin 
byly podepsány s jednotlivými žadateli smlouvy o poskytnutí dotací.

Mgr. Jan Jandl
odbor kancelář úřadu 

Městského úřadu Kuřim

Zapisování dětí 
do cestovních dokladů rodičů

Médii proběhla v posledních dnech zpráva, že se bude rušit zapiso-
vání dětí do cestovních pasů rodičů. Vzhledem k tomu, že se nám množí 
dotazy na toto téma, rozhodla jsem se poskytnout čtenářům bližší infor-
mace.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady jsou zápisy dětí v 
cestovních dokladech rodičů platné do 26. června 2012. Vzhledem k na-
řízení  Evropského parlamentu a Rady Ministerstvo vnitra zpracovalo ná-
vrh novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, podle níž se 
zrušuje zapisování dětí do cestovních dokladů dnem 1. července 2011.

Tedy pro vysvětlení – do 1. července 2011 je možné provést zápis 
dítěte do cestovního dokladu rodiče. Jakýkoliv takto provedený zápis však 
pozbývá platnosti nejpozději 26. června 2012. To znamená, že od tohoto 
data budou muset mít děti vlastní cestovní pas.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že pokud má rodič 
zapsané dítě v občanském průkazu, pro dítě to není cestovní doklad! Na 
občanský průkaz může cestovat pouze sám držitel občanského průkazu 
po zemích Evropské unie.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte referentku cestovních 
dokladů Kateřinu Vankovou, tel. 541 422 361, e-mail: vankova@radnice.
kurim.cz.

Mgr. Alena Zimmermannová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim

Prosaz se představuje
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je 

zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu slu-
žeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy 
a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným 
sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, 
ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během 
vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc 
je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým 

se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro 
ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:

Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10. 7. 2010
Cena akce: 3300,- Kč; cena pro dobrovolníky zajišťující provoz akce 

1500,- Kč
 V ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké vybavení
Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžkové 

chatičky (včetně lůžkovin), 
 sociální zařízení společné; vše bezbariérové
Stravování: polopenze
Doprava na akci: vlastní
Pozn.: Asistence při nastupování a vystupování z lodí zajištěna. V případě 

potřeby celodenní osobní 
 asistence si tuto účastníci zajišťují sami. Vyjádření lékaře o způsobilosti 

k účasti na akci nutné. 
 Určeno pro účastníky od 18 let či pro děti s doprovodem.
Uzávěrka přihlášek: 12.5.2010

Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. - 17.7., 
II. turnus 17. - 31. 7.2010

Cena akce: 4000,- Kč děti do 15 let; 4500, Kč mládež nad 15 let, 8200,- 
Kč účastníci nad 26 let

Ubytování: dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné
Stravování: polopenze
Doprava na akci: autobus z Prahy a Olomouce nebo vlastní doprava
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2010

 
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. - 11.6.2010 

(Náměstí Míru, Praha 2) 
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, poradna@

prosaz.cz 
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více informací na www.

prosaz.cz



6      ZLOBICE ročník 17, číslo 5/květen 2010

školství

Učitel nemá dost času na jednotlivé žáky, 
ti se k tomu, aby byli vyvoláni, dostanou jen vel-
mi zřídka, což vede k pasivitě, nižšímu penzu zís-
kaných dovedností. Názor, kolik dětí je rozum-
ný počet, se mezi pedagogy o něco liší. Většina 
mnou oslovených říká, že chleba se láme někde 
u čísla 25. Každý další žák už je na kvalitě výuky 
příliš znát. Pochopitelně, že z hlediska hospo-
daření školy je vyšší počet výhodnější, protože 
dotace jdou na žáka. Pan ředitel Mach ze ZŠ 
Jungmannova uvádí maximální počet na 25-28, 
pan ředitel Plchot z Tyršovky je ještě o něco 
radikálnější: „V současné době bych považoval 
počet 25 žáků ve třídě za maximum. Pokud by 
se ale měly stoprocentně naplnit všechny poža-
davky kladené na školu – zejména individuální 
přístup – věnovat se jak žákům zaostávajícím, 
tak i nadprůměrně nadaným, pak by bylo maxi-
mum nutno snížit na 20 žáků - a i to je dost – viz 
Švédsko, kde je na třídu 16 žáků.“

Poznamenejme ještě, že se ukazuje jako 
velmi dobré, pokud je méně žáků zejména v 
první třídě, kdy si musejí vypěstovat učební 
návyky a kdy je individuální práce nezbytností. 
Navíc se tím podaří včas odhalit případné pro-
blémy ve schopnostech jednotlivých žáků (leh-
ká mozková disfunkce, poruchy typu dislexie, 
disgrafie, diskalkulie…). Vytváří se proto na 
některých školách pro takové žáky na prvním 
stupni specializované třídy, většinou zhruba o 
10 - 15 žácích. Vzhledem k tomu, že takový pří-
stup (který má většinovou, nikoli ale absolutní 
podporu odborníků) může výrazně zlepšit vy-
hlídky na začlenění takového žáčka do společ-
nosti, je to dobrá investice. Z kuřimských ředi-
telů by pan Plchot byl pro vytvoření takových 
tříd na prvním stupni: „Protože počet žáků s 
těmito poruchami roste téměř geometrickou 
řadou, jsem pro zřízení takovéto třídy. Počet 
žáků by neměl přesáhnout číslo 12 a existovat 
by měla na 1. stupni (cca od druhého ročníku) 
tak, aby se na odstranění poruch začalo praco-
vat již v co nejútlejším věku.“  Pan Mach se kloní 
k druhému názorovému proudu – integrovat 
tyto žáky v normálních třídách. 

Zohledníme-li vše popsané v této kapi-
tolce, vyjde nám, že pro optimální fungování 
školství v Kuřimi bychom měli ve stávajících 
školách místo pro zhruba 800 – 1000 dětí.

Kolik jich máme?
Na ZŠ Jungmannova se v 18 třídách učí 

celkem 406 žáků:
  Tříd  žáků
1. ročník  2   44
2. ročník  2  44
3. ročník  2  43
4. ročník  2  58
5. ročník  2  51
6. ročník  2  40
7. ročník  3  61
8. ročník  1  29
9. ročník  2  36

Na ZŠ Tyršova je to 415 žáků v 21 třídě.
  Tříd  žáků
1. ročník 4 69 
2. ročník 3 58 

3. ročník 2 44 
4. ročník 2 39 
5. ročník 2 40  

   6. ročník 2 41
7. ročník 2 33
8. ročník 2 46
9. ročník 2 45

K tabulce pan ředitel poznamenává: 
„Zdánlivě nízký počet žáků v prvních třídách 
považuji za ideální pro úspěšné nastartování 
školní docházky. Naopak nízký počet žáků v šes-
tém a sedmém ročníku je důsledkem odchodu 
dětí na víceletá gymnázia.“

Máme tedy školou povinných v Kuřimi 
přibližně 820 dětí. Pokud si řekneme, že po-
čet 1000 je ještě přijatelný, vypadá to, že jsme 
od krizového stavu daleko, a to už nemluvím o 
srovnání s maximální kapacitou 1175 dětí. Ale 
to je dost klamný počet, protože pokud se na-
výší počet přicházejících prvňáčků proti počtu 
odcházejících deváťáků o 40 ročně, za pět let 
je to dvě stě dětí. Jaké jsou tedy demografické 
prognózy? 

Sčítání oveček
Můžeme vycházet ze dvou statistik. Z 

počtu narozených dětí a z počtu dětí určitého 
ročníku bydlících v Kuřimi. Není to úplně totéž. 
Do Kuřimi se stěhuje poměrně dost rodin s ma-
lými dětmi, takže počet narozených dětí je zde 
dlouhodobě nižší než počet dětí z téhož roční-
ku, kteří zde bydlí o šest let později, když by se 
měli dostavit k zápisu. Ze statistického hlediska 
je lhostejno, kolik jich dostane odklad. Jejich 
místa zaplní sedmiletí, kteří dostali odklad loni. 
Letos přibyla možnost zapsat do školy i pětile-
té, mimořádně talentované, dítě. Na ZŠ Tyršova 
bylo zapsáno jedno, na Jungmannku žádné. To 
je statisticky opravdu zanedbatelné. Rozhodně 
to nepomůže přeplněným mateřským školkám, 
kam se naopak nově mohou zapisovat i mr-
ňousci dvouletí. 

Dá se ale říci, že než půjdou do školy, v 
každém ročníku k dětem narozeným v Kuřimi 
přibude asi 6 – 10 jejich vrstevníků, kteří se 
sem přistěhovali (nebo si sem přepsali trvalé 
bydliště). Na druhé straně statistika neúpros-
ně odhaluje, že už ve věku první až páté třídy 
více dětí bydlících v Kuřimi studuje jinde, než 
kolik jich přibude z okolních obcí. To může být 
způsobeno i tím, že část rodin se do Kuřimi stě-
huje z Brna, dojíždí tam za prací a děti tam už 
začaly chodit do školy. Studují v Brně i nadále, a 
do školy tam začne chodit i mladší sourozenec. 
Navíc někteří rodiče upřednostňují typ školy, 
jaký v Kuřimi není (třeba waldorfská škola). Na 
druhém stupni ZŠ odčerpá část kuřimských ta-
lentů nějaké to osmileté či šestileté gymnázium, 
naopak přibude několik žáků z okolních men-
ších obcí, kde druhý stupeň není. 

Kolik dětí tedy máme?

Rok narození Počet dětí
2000   93
2001   86
2002 109
2003 124
2004 119
2005 121
2006 136
2007 161

2008 150
2009 186

V roce 2003 se narodilo v Kuřimi 124 
dětí, do školy jich v Kuřimi v roce 2009 začalo 
chodit 113. V roce 2002 to bylo 109 dětí, dru-
háčků přitom máme 102. Až budou v roce 2015 
opouštět školu deváťáci, tedy převážně ročník 
2000, kdy se nrodilo 93 dětí (jsou z nich letošní 
čtvťáci, kterých je zatím 97, ale něco přejde na 
gymply už dříve), bude přijímán do první třídy 
ročník 2009, kdy se narodilo 186 dětí. Rozdíl je 
tedy devadesát dětí za rok. Součet dětí naroze-
ných v Kuřimi v letech 2001-2009, tedy těch, 
které budou školou povinné v roce 2015-16, 
bude 1192, čili víc než tabulková kapacita škol. 
A to už bude pozdě.

Hledání řešení
Před třemi lety se zdálo vše jednoduché. 

Vznikne nová část města v Záhoří, kam se na-
stěhují tři tisíce lidí (nebo pět). V ní se postaví 
moderní škola, kterou jistě přivítají i děti z Ko-
lébky, Podlesí a dalších lokalit, navíc vznikne v 
Kuřimi okružní linka, která doveze před školu 
i zájemce z jiných, vzdálených částí města. Teď 
už je jen těžko uvěřitelné, že by takové sídliště 
vzniklo do roku 2014. Na druhé straně, pokud 
opravdu vznikne o nějaký rok, dva později, je 
možné vymyslet nějaké provizórium a vyřešit 
situaci takto koncepčně. Jenže, řečeno s klasi-
kem: To ví jen Bůh a svatý Václav.

Podobně nevíme, jestli kuřimský baby 
boom bude mít delší trvání. Co když během 
dalších pěti let počet capartů batolících se po 
městě klesne, a kapacita škol bude znovu stačit? 
Budeme-li uvažovat nadále o nerostoucí Kuři-
mi s nějakými 11.0000 obyvateli, dává to statis-
ticky nějakých 130 dětí v průměru ročně, což 
je 1170 školáků. Tedy téměř na hraně kapacit 
škol. A vyřešit takovýto problém by bylo mož-
né jiným způsobem, než kdybychom počítali s 
1.500 školáky.

Nejjednodušší krátkodobé řešení by bylo 
pronajmout někde prostory pro třídy. Tady ale 
bohužel není skoro kde brát. Jediná možnost 
by byla na zámku, kde střední škola naopak má 
problémy naplnit svůj stav. Bohužel objekt je 
pro naprostou většinu Kuřimanů dost z ruky, je 
i vzdálen od obou škol a většina rodičů by asi 
neměla radost z koexistence mrňat a teenagerů.

Druhým řešením je přístavba k stávají-
cím školám. Pro mírný převis žáků by ji volili 
oba ředitelé. Ředitel Plchot přímo navrhuje: 
„Vzhledem k tomu, že naší součástí je i budova 
ZŠ Komenského, považuji za rozumné a eko-
nomicky méně náročné zbudovat v půdních 
prostorách této budovy dalších minimálně šest 
učeben.“ Jistě ani pan ředitel Mach by se nebrá-
nil rozšíření své školy. Poznamenejme, že tato 
možnost má v posledních letech i další varian-
tu. Kontejnerové pavilony. Jiří Čunek proslavil 
kontejnerové bydlení ve Vsetíně, když do tako-
výchto staveb přestěhoval nepřizpůsobivce. Tím 
celé myšlence dal punc něčeho nepříjemného. 
Jsou ale města, která na přechodné období řeší 
nedostatek kapacit přistavěním kontejnerových 
učeben. Když pak nedostatek pomine, učebna 
se přesune jinem. Buď se prodá do jiného měs-
ta, nebo se z ní v jiné části města vybuduje něco 
jiného. Ubytovna, mateřské centrum, klub dů-
chodců, nízkoprahové centrum. Výhodou, kro-

Dětí jako smetí
(pokračování ze str. 1)
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školství

mě větší operativnosti, je i to, že taková učebna 
vyjde levněji než klasická stavba. Nevýhodou, 
kromě pocitu provizória, bývá i větší energetic-
ká náročnost provozu.

A pak tu pochopitelně je možnost urych-
lit výstavbu nové ZŠ nebo, jak navrhuje ředitel 
Mach,  „vybudovat MŠ - ZŠ komplet“. Postavit 
jej v Záhoří a doufat, že tím se atraktivita místa 
zvýší a stavební ruch vypukne naplno. Otázkou 
ovšem je, kde na to vzít peníze.

Stmívání
Nebude-li se problém řešit, začnou se 

objevovat problémy. Tím prvním bude, že se 
sice dítě zapíše v Kuřimi do první třídy, ale už 
třeba ne do té školy, kam chtěli rodiče. Příliš 
početné třídy na druhém stupni budou vést 
rodiče k úvahám, že by bylo opravdu lepší pře-
vést dítě na gympl do Brna, aby mělo v životě 
lepší uplatnění, protože na vzdělání záleží. Co 
se týče víceletých gymnázií, liší se v hodnocení 
jejich negativního vlivu oba ředitelé. Pan Plchot 
uvádí: „Poslední tři roky od nás odcházelo na 
víceletá gymnázia více jak 10 žáků a tendence je 
vzrůstající. O to více potěší, když v matematic-
ké soutěži „Pythagoriáda“ se mezi osm prvních 
účastníků z víceletých gymnázií „vklíní“ náš 
„šesťák“, a to přímo na druhé místo.“ Pan Mach 
na dotaz, zda přibývá žáků odcházejících v šesté 
třídě na gymnázia odpovídá: „Já bych neřekl, že 
jich přibývá, záleží na složení třídy.“ Z výroční 
zprávy Jungmannky plyne, že letos z ní na více-
letá gymnázia po 5. třídě odešli tři žáci.

U každé základní školy hrozí nebezpečí, 
že bude-li přeplněna, část rodičů dá své děti 
jinam. A bohužel statisticky vzato jsou to vět-
šinou rodiče, kterým jde o vzdělání dětí, kteří 
je motivují. Škola tím přichází o významnější 
část svých potenciálních talentů než je zdrávo, 
tím se její kvalita dále zhoršuje a kruh se uzaví-
rá. Bylo by velmi nepříjemné, kdyby se takový 
proces rozjel v Kuřimi. Před zastupitelstvem, 
které vzejde z podzimních voleb, tak kromě 
dvou velkých nedodělků z končícího období 
(územní plán, dopravní situace) stojí třetí, kte-
rý je možná z hlediska budoucnosti města ještě 
důležitější. Kuřimské základní školství.

Jiří Brabec

Školní kabinet
Podhorácké muzeum v Předklášteří, po-

bočka Muzea Brněnska, zahájilo další z letošních 
výstav, která nese název  Školní kabinet.  Je  věnová-
na dobovému vybavení  tradičního kabinetu ven-
kovské malotřídní školy s důrazem na 1. polovinu 
20. století. Při přípravě výstavy vycházeli autoři ne-
jen ze sbírkového fondu muzea, ale využili fondů 
některých škol v regionu a soukromých sbírek. 
Výstava se koná od 27. 4. do 17. 10. 2010.                                                    
Prohlídky denně mimo pondělí: 
1. května - 30. září: 9.00 -11.30, 13.00 -16.30 

hodin
do 30. dubna a od  1. října: 8.00 -11.30, 13.00 

-15.30 hodin
ve dnech státních svátků 1. a 8. 5., 5.a 6. 7., 28. 

9. otevřeno 
tel.: 549 412 293, e-mail: 
predklasteri@muzeumbrnenska.cz
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Rekonstrukce 
MŠ Jungmannova oceněna
(pokračování ze str. 1)

Na slavnostním vyhlášení Stavby roku 2009 jsme byli takovou 
„Popelkou“ mezi ostatními. O to víc si na radnici ocenění vážíme. Přihlá-
šeny byly stavby z 90% soukromých subjektů, sloužících podnikatelským 
aktivitám. 

Pro úplnost uvádím technická data: 
Investor: Město Kuřim
Projektant: Tipro projekt s.r.o.
Dodavatel: DOLP stavební společnost s.r.o
Náklady: 11.059.330,- Kč
Navýšení kapacity: 28 dětí

Letošní ocenění bylo pro Město Kuřim v této soutěži již v pořadí 
druhé. V roce 2007 se stavba MŠ Brněnská umístila na druhém místě. 
Obecně lze říci, že vedení města i celé zastupitelstvo vkládá do školských 
zařízení nemalé prostředky. V loňském roce to bylo konkrétně 40,2 mil. 
Kč, z toho cca 17 mil. Kč z dotací.

Ing. Miluše Macková - místostarostka

Kuřimské stavby oceněny
Třikrát bronz si odnesly stavby spojené s Kuřimí v anketě Stav-

ba roku Jihomoravského kraje. Výsledky byly vyhlášeny 14. dubna 
na brněnském výstavišti. 

Velkým úspěchem skončila soutěž pro kuřimskou radnici. Bron-
zovou příčku získala v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů dostavba 
mateřské školy Jugmannova. Porota své rozhodnutí odůvodnila takto: 
„Rozšíření původních prostor MŠ bylo řešeno se zachováním potřeb-
ných navazujících provozních vazeb. Zajímavě řešené zastřešení nově do-
stavěné části objektu MŠ vytvořilo objemově zajímavý prostor pro denní 
pobyt dětí. Návštěvníka zaujme také originální barevné řešení povrchů 
dostavby. Moderně pojatá dispozice a technické vybavení dostavby vy-
tváří potřebné podmínky pro předškolní výchovu dětí.“

Investorem MŠ bylo město Kuřim, projektantem TIPRO projekt 
s.r.o. a zhotovitelem DOLP stavební společnost s.r.o. 

V kategorii bytové stavby obsadila rovněž bronzovou příčku stav-
ba Rodinný dům Kuřim 01 od zhotovitele nového kuřimského územního 
plánu Knesl Kynčl architekti. Jde o novostavbu, situovanou ve svahu nad 
ulicí Vrchlického. Podle poroty „Rodinný dům kubického tvaru s elegant-
ní formou plastických zářezů v nárožích vytváří čelo ulice a je vzorně zasa-
zen do svažitého terénu. Průčelí z režného zdiva v exteriéru pokračuje i v 
interiéru s příznivou interakcí obytných prostor k terasovitému terénu.“

Investor domu je Martin Michlíček, projektanti Jiří Knesl, Jakub 
Kynčl, Václav Štojdl /Knesl  Kynčl architekti a zhotovitel Stav consult, 
s.r.o.

Třetí příčka putovala do Kuřimi rovněž v kategorii Stavby občan-
ské vybavenosti. Získala ji stavba Golf Brno - kongresový sál a wellness. V 
relaxačním a regeneračním Wellness centru Kaskáda jsou k dispozici rela-
xační bazén s protiproudem, aroma sauna, parní lázeň, privátní whirlpool, 
odpočívárna a také odborné masáže.  Porota své rozhodnutí zdůvodnila 
takto: „Jde o moderní sportovní areál s kongresovým sálem a zázemím 
pro široké spektrum návštěvníků v různých sportovních a vzdělávacích 
aktivitách.“

Odborným garantem soutěže Stavba roku Jihomoravského kraje 
bylo Jihomoravské společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v 
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architektura Placená inzerce
ČR a organizátorem kromě uvedené instituce i Veletrhy Brno. Ceny byly 
uděleny celkem v šesti kategoriích. Kromě staveb, oceněných odbornou 
porotou, které byly dokončeny na území Jihomoravského kraje v roce 
2009, byla udělena Cena časopisu Stavebnictví a oceněny byly rovněž 
studentské projekty. 

Více informací lze získat na např. na webu www.4stav.cz
DrS

Pohled do interiéru oceněného rodinného domu.
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Knihovna

Mezi kuřimskými občany jsou dvě skupiny lidí. První z nich 
velmi dobře ví o činnosti knihovny, která je prováděna v rámci její 
komunitní role knihovny. Sleduje aktivity, navštěvuje knihovnou 
pořádané akce a vždy dychtivě očekává nové. Takových lidí si velmi 
vážíme a těší nás jejich přízeň. Druhá skupina o knihovně bohužel 
nic neví. Nebo v lepším případě ví, kde knihovnu najít a že je možné 
si vypůjčit knihy. Ale to je velmi málo, a proto bychom chtěli tímto 
informativním článkem připomenout VŠEM, co knihovna nabízí.

Městská knihovna Kuřim pracuje již třetím rokem v rekonstruova-
ných prostorách, které návštěvníkům umožňují strávit zde příjemný čas 
dne.

Občanům jsou nabízeny především klasické služby knihovny (půjčo-
vání knih, časopisů a jiných dokumentů, popřípadě informační služby). 

Jedním z nosných pilířů knihovny je kvalitní knižní fond. Ten kuři-
mská knihovna má, především díky pestrému výběru při nákupu nových 
dokumentů. Důkazem toho, že knihovna může čtenářům nabídnout dob-
ré knihy je i to, že přednost dávají kuřimské knihovně i občané okrajových 
částí Brna (Královo pole, Řečkovice).

Knihovna ale také zastává komunitní roli ve městě. Co je komunit-
ní rolí knihovny myšleno? Je to velmi prosté, knihovna je ve městě neut-
rální půdou, jakýmsi otevřeným prostorem. V zahraničí se často o komu-
nitních knihovnách hovoří jako o „obýváku města,“ tedy prostoru, který 
je nakloněn a otevřen všem, aby jej mohli využívat ve svém volném čase. 

Komunitní knihovna je zaměřena nejen na čtenáře (tzn. uživatele, 
kteří jsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny), ale především na celou 
komunitu obce (občany a obyvatele Kuřimi), které nabízí zajímavé vy-
žití. 

Komunitní knihovna tedy umožňuje volnočasové vyžití všem li-
dem ve městě v podobě neformálního vzdělání, kulturních a zájmových 
aktivit.

Většinu aktivit nabízí občanům za nulový nebo minimální poplatek. 
To je pro lidi příznivé zvláště v době, kdy máme všichni hlouběji do kapsy. 

Mezi stálice aktivit knihovny patří kurz určený především pro seni-
ory s názvem „Jak na PC.“ Koná se pravidelně každý měsíc (vyjma letních 
prázdnin) již od března 2008. Kurz absolvovalo dosud 144 osob většinou 
staršího věku. Také několik nezaměstnaných lidí a maminek na mateřské 
dovolené. Jeho účastnici se seznámili s naprostými základy práce na po-
čítači, tedy práce s počítačovou myší, s internetem, založení a používání 
emailové schránky a se základy práce s programem Word. Frekventanti se 
při něm učí užití internetu v běžném životě. Například vyhledat potřebné 
údaje v jízdním řádu, informace o činnosti úřadů a institucí či e-govern-
mentu jako jsou datové schránky. Pro všechny jsou počítačové začátky 
těžké, avšak mnoho z absolventů se přes počáteční nezdary přenese a 
dostanou se mezi úspěšně komunikující osoby prostřednictvím moderní 
techniky. Je příznivé, když absolventi přijdou a chlubí se, jak se spojili s 
dávnými přáteli přes internet, které již mnoho let neviděli, nebo s vnou-
čaty, která jsou na cestách po celém světě. 

V současnosti připravujeme program, který by měl být nástavbou 
pro tyto absolventy. A práce s novými technologiemi, jako je Facebook ( 
„Přihlas bábi a dědu na Facebook“), Skype(„Vesele si pokecáme“) nebo 
Second Life („Druhý život – zábava i vzdělávání“).

Mezi opakované akce patří kurzy korálkování, které se v knihovně 
odehrávají několikrát do roka (v současnosti pracujeme se dvěmi lektor-
kami). Tyto akce jsou velmi oblíbené, především díky tomu, že si účast-
nice z knihovny odnášejí vlastnoručně vyrobené šperky. Pro velký zájem 
nabízíme vždy několik termínů, aby se všechny zájemkyně mohly naučit 
novou korálkovací techniku.

Ve víceúčelových prostorách se návštěvníci knihovny setkávají s vý-
stavami. Témata jsou různorodá, někdy jsou volená tématicky k určitému 
období. Jindy jsou výstavy nezávislé. Mnohdy jsou vystavované předměty 
prodejné, často za příznivou cenu. Umělcům odpadá povinnost placení 
pronájmu, což se odrazí na nižší cenně předmětů. Občané Kuřimi již měli 
možnost vidět několik výstav šperků (z korálků, skla, kovu, dřeva).Také 
výstavy obrazů rozličných malířů (amatérských i akademických), rovněž 
i soch. K zhlédnutí zde byly i různé kuriózní sbírky, jako knižních vazeb 

nebo dokonce kondomů (tato výstava se těšila největšímu mediálnímu i 
studentskému zájmu). V knihovně rovněž viselo mnoho fotografií zvířat, krajin i 
rostlin. Tématické výstavy se konají například k Vánocům (výstava a prodej mod-
rotisku, vánoční baňky) a Velikonocům (dekorace – suchá vazba).

Mezi hojně navštěvované patří cestopisné pořady, které jsou každý 
měsíc. Dbáme na to, abychom zachovali pestrost prezentovaných zemí i 
samotných přednášejících. Beseduje se tedy o krajinách exotických (např. 
Amazonské deštné pralesy) nebo o známých místech české a slovenské 
krajiny. Aby bylo povídání a promítání pestré, vybíráme i různé cesto-
vatele. Co do věku a způsobu putování. O svých cestách zde vyprávěly 
manželské páry, parta – kamarádů, parta – dámské jízdy, individuální 
cestovatelé (kteří jezdí na vlastní pěst). Nebo lidé využívajících služby 
cestovních agentur. Věk poutníků je také zajímavý, setkali jsme se tu s 
pětadvacetiletými cestovali, ale i s dámou, která oslavila pětasedmdesáté 
narozeniny a cest se nebojí. 

Knihovnu navštívilo také několik spisovatelů např. Simona Mo-
nyová, Irena Fuchsová, Pavla Jazairová, Václav Hubička, Václav Žmolík. 
Jejich povídání bylo spojeno s prodejem a autogramiádou knih. 

Občané Kuřimi měli již několikrát možnost navštívit přednášku o 
zdravém životním stylu (čínské medicíně, alternativním lékařství, zdra-
vých stravovacích návycích nebo použití přírodní kosmetiky).

Knihovna dále nabízí exkurze, spojené s přednáškou o knihov-
nách, systému řazení knih a o funkci informace v historii i v současném 
světě (většinou pro studenty střední školy).

Aktuálně v knihovně probíhá výstava keramických čajových servi-
sů a je připravena cestovatelská beseda s tématem o Kamčatce. 

Budete-li mít pocit, že některá z témat postrádáte vaše náměty rádi 
přijmeme. Stejně tak vystavíme díla zatím neobjeveného umělce. 

A velmi rádi Vás v prostorách knihovny přivítáme.
Bc. Eva Žaludová

zaludova@mkkurim.cz
Foto dole: Michal Viewegh čte v Kuřimi

na protější stránce: Cestovatelská beseda a výstava čajových servisů.

Knihovna nudu nezná …
(aktivity dospělého odd.)
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Knihovna

Noc s Andersenem v Jinačo-
vicích již popáté

Po absenci nocování v loňském roce jsme letos opět navázali na 
tradici a prožili Noc s Andersenem v jinačovské knihovně už popáté.

Dostavili se 4 dospělí a 12 dětí ve věku od šesti do jedenácti let, z 
toho tři kluci – letos poprvé!

Všechny děti pravidelně chodí na kreativní dílničky, proto i Noc 
byla zaměřená na rukodělné tvoření. Děti během noci  malovaly na skle-
něné lahvičky, navlékaly dřevěné korálky, vytvářely papírové koláže, které 
se potom zalaminovaly a vyráběly svítící strašidýlka.

Mimo to se hrály hry, soutěžilo se (nejoblíbenější hry Oživni mu-
mii a Boj o jídlo), luštilo se, skládala se andersenovská básnička, sbíraly se 
potmě na zahradě vajíčka a podobně..

Jedna z  organizátorek složila i speciální melodii „krásný sen – An-
dersen“, na jejíž umělecké podání se můžete podívat tady: 

http://www.youtube.com/watch?v=j4vZWNr6tcU

Strom pohádkovník jsme nesázeli, ale opět adoptovali „obecní“ 
jehličnatý stromek, který jsme slavnostně nazdobili (vypadal trochu jako 
vánoční) a u kterého nás fotografovala místní fotografka, paní Chrápavá.

Navštívila nás také paní starostka Dvořáčková, donesla dětem 
krásné dárky a společně s ní jsme se vydali na dobrodružnou noční cestu 
ke kříži. Tady jsme se marně pokoušeli vypustit lampión štěstí.. Nejenže 
nevzlétl, ale připravil nám perné chvilky tím, že se rozhodl, že na místě 
shoří… Vzhledem k tomu, že kolem byla jen suchá tráva a blízko les, byl 
to hodně adrenalinový zážitek – nejen pro nás dospělé, ale i pro děti…. 
Nakonec se akce obešla bez ohně a my se mohli vrátit zpět do bezpečí 
čítárny.

Je u nás taková tradice, že maminky nocujících dětí posílají dárky 
a drobnosti pro ostatní,  a také obec na drobné dárečky každoročně při-
spívá. Letos toho děti dostaly opravdu hodně, od bonbónů přes nálepky a 
magnety, propisky, pohlednice až po nádherné plyšové pejsky… 

Maminky také napekly a poslaly buchty, bábovky, slané pečivo, 
pizzy…. Hladem jsme rozhodně nestrádali!

I letos probíhala soutěž o titul „Miss pyžamko“ a „Skřítek knihov-
níček“. Skřítkem se poprvé stal chlapec. Miss i Skřítek dostali šerpy a další 
odměny, ostatní soutěžící medaile a diplomy.

Jediným slabým místem byla velká únava všech čtyř organizátorek, 
které odpadávaly již v deset, ale statečně držely s dětmi krok až do po-
kročilých nočních hodin. Děti se nakonec nechaly umluvit a do spacáků 
ulehly o půl jedné, i když usnuly až o hodinu později.

Nocování se nám (opět) vydařilo a už teď se těšíme na příští rok.
Podrobnější zprávu můžete najít na webu jinačovské knihovny: 
http://www.knihovna.jinacovice.cz/Noc2010_1/Noc2010_1.

htm
Za obecní knihovnu Jinačovice Šárka Ondrušková

Foto nahoře: Miss Pyžámko a Skřítek Knihovníček,
foto dole: …a jde se domů.
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čtení na pokračování

První prezident Československa T. G. Masaryk vystupuje na zpáteční cestě do 
Prahy dne 21. prosince 1918 se svou dcerou Olgou z vlaku v Táboře

T. G. Masaryk 
Zasloužil se o stát

(pokračovaní z čísel 3. a 4.)

Léta plynula. Profesor T. G. Masaryk pracuje pro národ ze všech 
sil. Pro obhajobu pravdy a přesvědčení se nelekal protivenství ani nevdě-
ku. Hájí jako poslanec práva svého národa proti Němcům ve Vídni a za-
stává se všech utlačovaných Slováků i bratrských Srbů. Když v červenci 
roku 1914 vzplanula světová válka, cítil Masaryk, že je třeba odhodlat se 
k činu. Pozoroval v Praze vojáky odjíždějící na bojiště. Někteří nesli pra-
porečky v národních barvách a za čepicí měli lipové lístky, jako znak češ-
ství. Na tvářích viděl vzdor. V újezdských kasárnách vojáci zpívali „Kde 
domov můj?“, a ihned na to píseň „Hej Slované – Rus je s námi, kdo proti 
nám toho Francouz smete!“ Lid zvedl prapor odboje, už boří Rakousko, 
zahájil vzpouru proti nenáviděné tyranii Habsburků, Němců i Maďarů. 
Dobře česká máma, národní škola i český učitel vychovali náš národ. Na-
stal čas, aby duchovní vůdcové s lidem obecným šli v jednom šiku dělat 
revoluci – stát se božími bojovníky. Tak přemýšlel již čtyřiašedesátiletý 
T. G. Masaryk. Musím za hranice své vlasti – do Švýcar, Francie, Anglie, 
Ruska, Ameriky. Pomoci národu, který již několik století se na mapách 
světa neobjevoval, který zmizel mezi hranicemi mocných zemí – Rakous-
ka, Uherska, Německa, Polska i Ruska.

Je třeba bojovat za svobodu, sebeurčení, překonat nesnáze, proti-
venství i neznalost bohaté historie tohoto čestného a hrdého lidu. Vlast 
volá, žádá oběti. „Věřím v Boha, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi 
nad hlavy naše uvedeného, o lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem 
všeho toho, co jsem kdy po předcích byla zdědila a přes těžké a nesnadné 
časy překonala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a po-
žehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všechno tobě odkazuji.“ Chvíli se 
odmlčel a sladším teplejším hlasem pokračoval. „Proroctví – motlitba Ko-
menského vyplnila se doslova. Náš národ je svobodný a nezávislý, vstu-
puje vážený a podepřen všeobecnou sympatií do společnosti národů ev-
ropských! Je to opravdová skutečnost, výsledek čtyřletého zápolení všech 
národů světa. Svět rozstoupil se na dva tábory a zvítězili ti, kteří hájili ide-
ály spravedlnosti. Zvítězili idealisté, zvítězil duch nad hmotou, právo nad 
násilím, pravda nad chytráctvím.“ Na okamžik přestane a dále vypráví o 
veliké obětavosti a lásce našich lidí v Americe, Rusku, Francii i v Anglii i 
v slavných činech našich legionářů. Vzdejme poctu a stále vzpomínejme 
těch našich padlých hrdinů v Rusku, Dobrudži, Francii, Itálii i na soluň-
ské frontě.  Všech známých i neznámých bojovníků za naši samostatnost, 
kteří nám připravili dnešní památné shromáždění a osvobození. Dojemná 
chvíle. Mnoho hlav se kloní dolů, jakoby v tuto posvátnou chvíli prochá-
zeli síní slavnostního shromáždění. Dále připomíná nesnadnou práci ná-
roda doma, bratrskou pomoc a uznání samostatnosti spřátelenými státy. 
Doufá v přátelství Slovanů i Rumunů, západních velmocí i v snesitelný 
život s Němci, kteří původně k nám, do naší země přišli jako kolonisté a 
emigranti. Z české řeči přechází na slovenskou. “O Maďaroch netreba rečí 
šířit! Bolo priamo nesmyslné, že taký národ akým sú  Maďari, smel tak 
dlho vykorisťovat čtyri iné národy – našich Slovákov, Rusinov, Rumunov 
a Jihoslovanov. My nebudeme oplácať zlým. Páni poslancové přijel jsem 
do Prahy provázen částí naší zahraniční armády. Přesvědčte se, že jsme 
to všechno všichni za hranicemi mínili doopravdy, doopravdy až do těch 
hrdel a statků.“ Svůj projev ukončil přáním „šťastných a veselých svátků“.

Nadšené, radostné volání: „Sláva prezidentu Masarykovi! Sláva 
legionářům, sláva Československé republice!“ zakončilo tuto na věky pa-
mátnou schůzi. Nad hradem českých králů i celou zlatou Prahou se roz-
lévala záře slunce, klonícího se k západu. Věštba Libušina „Město vidím 
veliké, jehož sláva hvězd se dotýká!“ se vyplnila. Seznámení se životem a 
dílem našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, zvláště pro mladou ge-
neraci, je pouze malou vzpomínkou na člověka, který byl milován a ctěn 
celým národem, jako jeden z největších demokratů světa. Jeho jméno 
spojuje oba naše národy v trvalé a upřímné přátelství. Veliké muže máme 
nejen oslavovat, nýbrž zpytovat svědomí, zda plníme jejich odkaz. Naše 
svědomí musí být v souzvuku s tím, co Masaryk naplňoval vírou, pravdou 
a lidstvím. Je třeba překonat pozůstatky těžké duchovní i mravní krize, 
rázně a čestně vykročit za obrodu mravních hodnot.

Demokracie, humanita – lidství, pravda, právo, spravedlnost i svo-
bodu všem lidem, národům, uznání a čest každé i drobné práci ať dušev-
ní či tělesné, možnost vzdělání nejen všeobecné a odborné, ale i mravní, 
vyznání myšlenek národních, sociálních i náboženských, podloženo du-
chovními a mravními city, to je člověk s láskou k pravdě, ryzí vzácnou 
povahou učitele a vůdce nových generací. T. G. Masaryk- člověk státník, 
myslitel, filosof, bojovník, vůdčí duch a osvoboditel. Kolik vzorů v něm 
má celý národ a zvláště mladá generace. Kolik statečné odvahy, síly, idea-
lismu a nezištnosti je v jeho celém žití a konání skryto. To vše dnes opět 
potřebujeme znát a jeho příkladem se řídit. Jít s jeho myšlenkami huma-
nitní demokracie, mravnosti, úcty jeden k druhému – jít cestou svou a pro 
naše národy své problémy řešit česky, československy – to je i slovensky, 
evropsky a světově.

Nechť se nám pro šťastnou budoucnost a jistotu všem vštípí v pa-
měť i do srdcí nesmrtelná Masarykova slova:  Duch vítězí nad hmotou, 
právo nad násilím, pravda nad chytráctvím.

Tolik materiál zaslaný redakci panem Zdeňkem Hejmalou (85r.), kte-
rému touto cestou děkujeme za spolupráci.
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Historie

placená inzerce

65. výročí konce druhé 
světové války

 Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se 
zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí do-
sud největším válečným střetnutím v dějinách lidstva. Příčiny války před-
stavovala zejména nedůslednost válečných vítězů z první světové války 
a nedokonalost meziválečného versailleského mírového systému, který 
prohloubil pocit ponížení v poražených státech, zejména v Německu. Vý-
razným katalyzátorem byla také velká hospodářská krize na přelomu 20. 
a 30. let, jež ekonomicky oslabila mnoho států, čímž umožnila vzestup 
diktátorských a fašistických režimů v celé Evropě.

 Předehrou této války v Evropě byla německá okupace Rakous-
ka v březnu 1938 a okupace československého pohraničí – Sudet - v říj-
nu 1938 a následně zbytku okleštěného Československa v březnu 1939. 
Obecně přijímaným datem začátku války je 1. září 1939, kdy nacistické 
Německo přepadlo Polsko, načež Francie a Velká Británie na základě 
spojenecké smlouvy vyhlásily Německu válku. V Asii je za počátek války 
považována už japonská invaze do Číny v červenci 1937. Sovětský svaz 
nejprve uzavřel s nacistickým Německem pakt o neútočení, čímž uvolnil 
prostor pro nacistickou vojenskou expanzi ve střední a jihovýchodní Ev-
ropě, avšak 22. června 1941 byl sám napaden německým Wehrmachtem. 
Spojené státy americké, které již dříve poskytovaly Spojencům pomoc, 
byly přímo vtaženy do války 7. prosince 1941. Toho dne Japonsko zá-
keřně udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru na Havajských 
ostrovech a následně vyhlásily Spojeným státům válku také japonští spo-
jenci - Německo a Itálie.

 Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zlo-
činy proti lidskosti, válečné zločiny a barbarské zacházení s válečnými 
zajatci. Nejhrůznějším příkladem genocidy se stal holocaust, jemuž v dů-
sledku zrůdné nacistické rasové ideologie padlo za oběť 6 milionů evrop-
ských Židů. Oproti všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů 
podstatně zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo v zázemí, jež zejména 
nepřátelským bombardováním na obou stranách fronty utrpělo obrovské 
ztráty. Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a 
vědecký potenciál všech zúčastněných národů, takže lze hovořit o vedení 
totální války.

 V letech 1941 – 1942 se vytvořila spojenecká protifašistická 
koalice v čele se Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Sovět-
ským svazem. Ze strany západních velmocí panovala zpočátku značná ne-
důvěra a averze vůči spojenectví s komunistickým Sovětským svazem, ale 
nakonec byly nuceny stát se válečnými spojenci – ne proto, že by po tom 
nějak zvlášť toužily, ale prostě proto, že tyto velmoci nyní v Evropě i v Asii 
čelily stejným nepřátelům. Velká Británie se stala centrem svobodného 
světa, kdy na její půdě nalezly v průběhu války azyl politické reprezentace 
okupovaných evropských zemí (včetně Československa). Jejich zahra-
niční vojenské síly bojovaly po boku Spojenců na všech frontách druhé 
světové války. Tyto spojenecké a vítězné státy se v závěru války staly také 
zakládajícími členy nově ustavené Organizace spojených národů, jejímž 
hlavním cílem byla budoucí prevence vzniku jakéhokoliv dalšího podob-
ného konfliktu.

 Již v letech 1943 – 1944 se postupně utvářely kontury budoucí 
podoby poválečného světa. V obecném povědomí se symbolem rozděle-
ní Evropy na svobodný demokratický Západ a komunistický Východ stala 
konference Velké trojky v Jaltě na Krymu v únoru 1945. Nově otevřené 
archivy po roce 1989 však jednoznačně ukazují, že rozhodující v tomto 
směru byla již první spojenecká konference amerického prezidenta F. D. 
Roosevelta, britského premiéra W. S. Churchilla a sovětského vůdce J. V. 
Stalina, která se uskutečnila na konci listopadu 1943 v íránském hlavním 
městě Teheránu. Už toto setkání odpovědělo na řadu klíčových otázek 
směřujících k poválečnému uspořádání světa, které určily jeho podobu 
na následujících téměř 50 let. Všechna následující spojenecká jednání v 
závěru války tyto klíčové dohody učiněné v Teheránu již pouze potvrdi-
la či upřesnila. Poválečné hranice evropských států, včetně hranic pora-
ženého Německa a jejich politického a ekonomického uspořádání, tak 
fakticky určil postup vítězných spojeneckých armád, podílejících se na 
jejich osvobození od nacistické okupace. Vývojem válečných událostí se 
dominantními vojenskými supervelmocemi po roce 1945 jednoznačně 
stávají vítězné Spojené státy americké a Sovětský svaz, které vytlačují tra-
diční velmoci. Německo, Itálie a Japonsko jsou poraženy a vítězná Fran-

cie s Velkou Británií zůstávají válkou zcela vyčerpané, a navíc v důsledku 
rozpadu jejich koloniálních impérií v Africe a jihovýchodní Asii se stávají 
pouze druhořadými mocnostmi.

 Na těchto geopolitických změnách však nic nemění fakt, že ko-
nec druhé světové války v Evropě (dodnes slavený jako Den vítězství) a 
současně i den osvobození Československa od nacistické okupace přišel 
právě před 65 lety - 8. května 1945. V tento den se současně v Berlíně 
uskutečnil akt bezpodmínečné kapitulace Německa. Druhá světová válka 
pak definitivně končí po americkém svržení atomových bomb na japon-
ská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945 a následné bezpodmínečné 
kapitulaci Japonska 2. září 1945.

Mgr. Jan Jandl

Rozhodující jednání nejvyšších představitelů budoucích válečných vítězů v Te-
heránu v listopadu 1943, které rozhodlo o poválečné budoucnosti Evropy.
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Zdeňek Bína a Longital (SK) 
v Kuřimi v Clubu Escape

V rámci projektu Escape Live Music, který navazuje na Live Club 
Jazz etc… z podzimu loňského roku, vystoupí v Clubu Escape na kuřim-
ském zámku ve středu 12. 5. 2010 ve 20:00 hod frontman zaniklé skupiny 
-123 minut Zdeněk Bína a ve čtvrtek 27. 5. 2010 ve 20:00 hod slovenská 
skupina Longital.

Zdeněk Bína Acoustic Project 
Akustický world-groovový projekt frontmana -123 min ve strhují-

cím programu plném energie. 
Nečekaně záhy po vydání alba Dream se rozhodla ukončit svoji 

činnost jedna z nejrespektovanějších kapel české rockové scény -123min. 
Instrumentálně brilantní trio, jehož frontman Zdeněk Bína je bezespo-
ru skutečným kytarovým géniem, patřilo k nejzajímavějším tuzemským 
hudebním projektům. Jejich živá vystoupení byla vždy – nejen díky ja-
mování a přetrženým strunám – neopakovatelným zážitkem. Po rozpadu 
-123min se Zdeněk Bína začal naplno věnovat svému akustickému world-
groovovému projektu, který podle jeho vlastních slov nejlépe vyjadřuje 
hudbu, jež v něm přirozeně žije právě teď. Ta je plná etnických, jazzových 
a latinsko-amerických prvků. Nový akustický projekt představí spolu s 
výjimečným basistou Janem Urbancem.

www.zdenekbina.com

Longital (Slovensko)
Longital vznikl v roce 2001 v Bratislavě. Atmosféra místa na křižo-

vatce kultur a vlivů ovlivnila nadžánrový zvuk skupiny, prolínání písně a 
experimentu, elektroniky a akustiky. 

Longital jsou dva zvukoví cestovatelé Shina (zpěv a basa) a Daniel 
Salontay (zpěv, kytara, smyčec), za podpory elektronického spoluhráče 

- laptop Xi Di Nim (organická elektronika, 
zvuky prostředí, loopy, samply). V melan-
cholických introvertních skladbách spojují 
folk, jazz a world music s organickou elek-
tronikou. Longital – to je poetická výpra-
va na elektrických psech do neznámých 
zemí...

www.longital.sk, www.facebook.
com/Longital, www.myspace.com/longi-
tal

Koncerty se uskuteční za laskavého 
přispění Města Kuřimi. Předprodej v Clubu 
Escape a v Kulturním domě.

escape

Český den proti rakovině 2010
Dne 12. 5. 2010 se studenti Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim zúčastní jako dobrovolníci charitativní sbírky 
Český den proti rakovině. Jde již o 14. Květinový den organizovaný Ligou 
proti rakovině Praha (http://www.denprotirakovine.cz). Účelem sbírky 
je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, na zlepšení kva-
lity života onkologických pacientů, na podporu onkologické výchovy a 
onkologického výzkumu a na vybavení onkologických center. Mottem le-
tošního ročníku je prevence karcinomu prostaty, vzhledem ke skutečnos-
ti, že počty nově hlášených nádorů prostaty už předstihly u mužů dosud 
nejčastější rakovinu plic.

Symbolem sbírky - 
předmětem, který studenti 
budou nabízet je žlutý kvítek 
měsíčku lékařského s čer-
venou stužkou. Minimální 
příspěvek je 20,- Kč. Dárce 
příspěvek předává přímo do 
pokladního vaku, kterým bu-
dou dobrovolníci vybaveni. 
Jeden z dobrovolníků bude 
mít žluté tričko s logem sbírky 
a všichni dobrovolníci budou 
mít zplnomocnění ke sbírce. 
Současně s kytičkami budou 
dárcům předávány letáky s informacemi o prevenci rakoviny.

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

mezi 8.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodinou
* na Nám. 1. května (u Alberta)
* mezi obchodními domy Penny a Lidl
* na Nám. Osvobození (u Domu kultury).
Ve době 7.30 - 8.30 se jedna skupina dobrovolníků zastaví i na Zá-

kladní škole v Moravských Knínicích a na Obecním úřadě tamtéž. Sbírka 
bude prováděna do vyčerpání zásob kvítků.

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

Závěrem apel organizátorů sbírky:
„ŽENY PŘESVĚDČTE SVÉHO MUŽE (ZEJMÉNA OD 50 

LET VĚKU), ABY PREVENTIVNĚ VYHLEDAL UROLOGA, A VY 
NEZAPOMÍNEJTE NA SVÉHO GYNEKOLOGA A MAMMARNÍ 
SCREENING“

Všem přispěvatelům za dobrovolníky a organizátory sbírky velmi 
děkujeme.

Mgr. Jana Čikovová
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Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty:
Kuřim, 2+1, OV, Jungmannova. 1.NP ze 4, 58m2, vč. skle-

pa,  po částečné  rekonstrukci, 1 690 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, Popkova 7. NP, standard, dům po revitali-

zaci, lodžie, 1 700 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 

2 sklepy, standard, 1 850 000,- Kč
Rodinné domy:
RD Kuřim, Kout , 4+2kk, zast. pl. + dvůr 270 m2,  po re-

konstrukci, 3 600 000,- Kč
RD Kuřim, Svat. Čecha, 4+2, zast. pl. 193 m2,  zahrada 

372 m2, řadový, po rekonstrukci, perfektní stav  4 
600 000,- Kč

RD Kuřim,  5+1,  zast. pl. 477 m2, zahrada 342 m2, celo-
podsklepený, dobrá lokalita, vhodná modernizace   
cena :  4 300 000,- Kč

RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, 
zahrada 356 m2 – ve svahu, po částečné rekon-
strukci, podél silnice,  2 390 000,- Kč

RD Malhostovice, řadový, 3+1, po rekonstrukci, zast. pl. 
142 m2, dvůr 133 m2, cena : 2 500 000,- Kč

RD Bukovinka / 16 km od Brna / 5+1, pozemek 600 m2, 
novostavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po do-
končení 3 500 000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

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 Česká u Brna, š. 1,5 m, celková vým. 
570 m2, veškeré sítě, klidná lokalita cena : 2 450 
000,- Kč

stavební pozemek Bukovinka, vč. inž. sítí, 550-600 m2, 
1 400,- Kč/m2

stavební pozemek Jinačovice, v blízkosti golf. hřiště 2000 
m2, cena 1 500,- Kč/m2

Pronájmy: 
Kuřim, Na Královkách, 2+1, částečně zařízený, balkon, 6 

500,- Kč/měs.+ 2 tis. inkaso pro 2 osoby
Kuřim, Jungmannova, 2+1, nová KL, po rekonstrukci, ne-

zařízený 11 500,- Kč/měs.
Hradčany u Tišnova, v RD, 2+1, k dispozici velká zahrada, 

volné ihned, nezařízený, 11 000,- Kč/měs.
 

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

Pronájmy nebytových prostor: 
Kuřim, 3 kanceláře v centru města, / i samostatně/ po 

cca 20 m2/ nájemné za všechny kanceláře je cca 5 
000,- Kč/měs. vč. inkasa   

Kuřim, 4 luxusní kanceláře v severní části města, s kli-
matizací,  v příz. celkem 175 m2, / lze pronajmout 
i samostatně/ vč. parkování, možnost stravování, 
cena 2 000,- Kč/m2/rok, bez energií

Kuřim, luxusní kancelářské prostory v severní části měs-
ta, s klimatizací o vým. cca 300 m2, 1. patro, lze 
pronajmout i část prostor, vč. parkování, možnost 
stravování  1950,- Kč/m2/rok

pozvánka

vystřihněte, odpovězte
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Část náměstí 1. května po 
letech nově

Koncem měsíce dubna si obyvatelé Kuřimi, procházející přes Ná-
městí 1. května, před restaurací Stará škola, určitě všimli, že se do tohoto 
místa vrátila jeho nedílná součást, kterou je pomník padlých v obou svě-
tových válkách. Pomník se vrátil především zrestaurovaný a jinak poloho-
pisně, z pohledu dnešní doby, lépe situovaný.

Dokončení stavebních úprav v této významné části města a získání 
fotografie od pana Leoše Průšvice, ve mně vyvolalo zájem o hlubší histo-
rii této části kuřimského náměstí. Nahlédl jsem proto do kroniky městyse 
Kuřimi a zjistil jsem řadu historických faktů o které bych se s vámi rád 
podělil.

Již z první mapy brněnského panství od Johana Jelínka  z roku 
1754, je zřejmý půdorys staré Kuřimi. V té době bylo naše město obcí 
dálnicového typu, se dvěmi řadami stavení po obou stranách tehdy jediné 
vnitřní komunikace. Uprostřed se ulice rozšiřovala a vytvářela tzv. „měs-
tečko“, hospodářské a společenské centrum tehdejší obce. Našli bychom 
zde radnici, školu, zájezdní hostinec, masné krámy a největší statky. Z 
městečka vybočovala skupina domů, do uličky „kout“, která byla, a zů-
stala dodnes slepá.

Z přiložené fotografie, která je asi nejstarší známou, která zobra-
zuje tuto část obce, je zřejmý i vnější vzhled okolí tehdejších domů. Před 
domy nebyly pravidelné chodníky, ale jen vyšlapaná cestička v trávě. Před 
domy byly vysazeny ovocné stromy. Před domy byl příkop pro odvedení 
dešťové a splaškové vody. Do stavení se vjíždělo po mostcích přes tento 
příkop. Z fotografie je také patrný mostek, který překlenoval příkop, při-
vádějící dešťovou vodu z cesty, dnešní ulice Legionářské.

Dominantou této části městečka byla škola. Počátky této budovy 
sahají do roku 1845, v roce 1887 byla školní budova přestavěna a zvýšena 
o jedno poschodí.

Měšťanská škola byla od roku 1920 původně zřízena na obecní 
škole, od roku 1929 v nově vybudované škole v trati Syslicích, dnešní ško-
le na ulici Komenského.

Ke konci července roku 1954 se přestěhoval místní národní výbor 
z nedaleké radnice do bývalé národní školy.

Historie památníku obětem obou světových válek je o něco mlad-

rozvoj města

ší. Dne 13. srpna 1921 byl odhalen „Pomník padlých“ v první světové vál-
ce na náměstí před obecnou školou. Pomník byl vybudován odbočkou 
československé obce legionářské v Kuřimi, nákladem 10. 000,- Kč. Dne 1. 
června roku 1951 byla do tohoto pomníku zasazena pamětní deska pad-
lým a umučeným v letech 1942 – 1945.

Po devětaosmdesáti letech se dnes zrestaurovaný památník obě-
tem obou světových válek ocitá na upravené části náměstí v trochu jiné, z 
dnešního pohledu výhodnější poloze. Charakter tohoto místa je výrazně 
určován křižovatkou dvou nejrušnějších kuřimských ulic. Autoři návrhu, 
Ing. Eva Wágnerová a Ing. arch. Jakub Kynčl, udělali vše pro oddělení pa-
mátníku od rušné části náměstí.

Těmito stavebními úpravami dostala jedna z nejstarších a nejvý-
znamnějších částí Kuřimi, pravděpodobně zase na delší období, trochu 
jinou podobu.

Zbývá jen dodat, že v nejbližší době bude památník nasvětlen. 
Celé místo tak ve večerních hodinách získá důstojnější charakter.

Oldřich Štarha
starosta
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objektivy čtenářů

Indiánské odpoledne 
v MŠ Jungmannova

 23. 4. 2010 na školní zahradě
„ Indiáni ti se mají, 

celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa hopsasa,
chytají se do lasa......“

Další fotky je možno shlédnout na stránkách školy : www.mskurim.cz

Na zelený čtvrtek 
jsem poobědval tradiční špenát jako mnozí z vás a vyrazil s dětmi 

na vycházku do letos vzácného slunečného počasí. Došli jsme až do klubu 
Pohoda ve dvorku  „kulťasu“  v Kuřimi, kde točili třináctistupňové zele-
né pivo a grilovali klobásky a masíčko a pro děti měli připravené atrakce.  
Takže, zatímco já si vychutnával chuť netradičního zeleného moku a klá-
bosil se známými, děti tu řádily na skákacím hradu a trampolíně, které 
zde byly zdarma. Užili jsme si příjemné velikonoční a prázdninové od-
poledne.

Martin H.
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Pozvánka

děti

Letní tábor Milíčov 2010
Hledáte pro své dítě aktivní zábavu během letních prázdnin? 

Rádi vzpomínáte na své v dětství prožité prázdniny na letních táborech 
a přáli byste si, aby Vaše děti měly také příjemné vzpomínky a získaly si 
nové přátelé? Letní tábor Milíčov je to co, pro své děti hledáte.

Čtrnáct dní. Dva týdny. Tak krátká doba. Ale přesto v myslích 
mnoha lidí vyvstává po celý rok. Celý rok se všechny děti těší. Celý 
rok vedoucí a instruktoři usilovně pracují na tom, aby ten další tábor 
proběhl hladce a bez problémů. Sotva se tábor na konci měsíce srp-
na zbourá, už se do hlav pracovníků vkrádá myšlenka: Jaký bude ten 
příští? A o čem bude? A co všechno je potřeba připravit a nachystat? 
Odpověď je zdánlivě jednoduchá: všechno.

Na louku k rybníku blízko vesnice Milíčov u Jihlavy jezdíme už 
opravdu dlouho. Tábor se budoval svépomocí a podle toho také mno-
hým přirostl k srdci. Vždyť současná generace vedoucích a instruktorů 
je již několikátá v řadě, rekrutovaná z dětí, které jezdily na tento tábor 
již jako malé děti, rok co rok, každé prázdniny, a které zde doslova do-
spěly.

A tom, že se jedná o neobyčejný tábor, svědčí i úsilí, jaké je vě-
nováno programu pro děti. Žádná chvilka se nemá šanci proměnit v 
nudu. Dlouhé měsíce dopředu se usilovně připravuje celotáborová 
hra, které se všechny děti zúčastňují, a jež koncem tábora vyvrcholí 
„cestou za pokladem“. Všichni pod vedením svých vedoucích a instruk-
torů pátrají po bájném zlatě, plaví se na pirátských škunerech, či se 
snaží polapit a uvěznit bandity divokého západu. Každý rok nové hry. 
Každý rok nové téma. Například letos připravujeme pro děti celotábo-
rovu hru s názvem „Kriminálka Milíčov“, na motivy oblíbených seriálů 
o kriminalistických specialistech.

A aby snad program nesklouzl ke stereotypu, každý den děti 
hrají mnoho dalších volnočasových her, které rozvíjejí jejich duševní 
i fyzické schopnosti. Učí se základům zdravovědy, orientace v terénu, 

poznávání rostlin a přírody kolem sebe, a když počasí dovolí, pod 
dozorem vedoucích si mohou zaplavat v blízkém rybníce. Pro další 
zpestření pak děti hrají velmi oblíbené noční hry a jiné „bojovky“, 
zejména v přilehlém lese, jenž je pro podobné hry doslova ideální, 
nebo s kytarovým doprovodem vedoucích zpívají táborové písně. Při 
nočních hlídkách si pak společně prohlížejí hvězdy a učí se poznávat 
souhvězdí... Tyto aktivity se stávají v očích dětí nezapomenutelnými 
a zážitky z nich si uchovávají dlouhá léta.

Každý rok také na ně čeká celodenní výlet, jež obvykle směřo-
ván do některého z měst v okolí. Telč, Pelhřimov, Jihlava...

Tábor je výborně organizován, kromě programu, jež je doslo-
va „vypilováván“ už od Vánoc, je pečlivě zajišťována nejenom stavba 
všech stanů s dřevěnou podsadou, ve kterých děti spí (po dvojicích), 
ale především chod kuchyně, která neustále pracuje na tom, aby děti 
měli dostatek jídla, pětkrát za den. Děti se dokonce na této činnosti 
částečně podílejí a pomáhají: tu oškrábat pár brambor, aby se to do 
oběda stihlo, tu uvařit čaj, aby měli ostatní celý den co pít.

Milíčov je zkrátka místo, kde Vaše děti mohou doslova zaho-
dit všechny dětské starosti všedních dní a jenom si užívat. Rychle 
zapomenou, že nemají televizi, počítač, ani internet – nic z toho jim 
tu neschází a těch čtrnáct dní strávených v přírodě bez těchto vymo-
žeností moderní doby jim snad ukáže, že ne všechen jejich život se 
musí nutně odehrávat pouze v rovině zážitků z internetu a   

 počítačových her, ale že mohou zažít dobrodružství i na vlast-
ní kůži a přitom poznat spoustu nových kamarádů, třeba na celý ži-
vot...

Michal Koťa
Stanice Mladých Techniků

3. PS Brno
www.milicov.cz
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volby

Předvolební guláš
Tato Zlobice je poslední před parlamentními volbami. V příští 

už naleznete výsledky. V této pak kromě faktografických informací 
o tom, kdy a kam přijít volit i několik poznámek, které vám mohou 
být užitečné.

Proč jít volit
Poslanecká sněmovna bude mít 200 poslanců. Ti jsou voleni v 

jednotlivých volebních krajích, které jsou totožné s kraji samosprávnými. 
Kolik poslanců v ní bude sedět za jednotlivé kraje? To nezáleží na tom, 
kolik má kraj obyvatel, ale kolik jich přijde k volbám. Prostě se spočítají 
všichni voliči v republice, to se vydělí 200 a vyjde, kolik hlasů je na man-
dát. Z toho se pak spočítá, kolik mandátů připadne na který kraj (pocho-
pitelně po zaokrouhlení). Znamená to, že občané z toho kraje, kde se ne-
obtěžovali k volbám, budou mít menší zastoupení než z kraje, kde je sice 
míň lidí, ale k volbám jich přišlo více. 

Kdyby naši politici byli vzor všech ctností, o nic moc by nešlo. 
Jenže oni nejsou. Vždy když mohou, prosazují ne zájmy celku, ale zájmy 
svého kraje, třeba při tvorbě státního rozpočtu, ale i při spoustě jiných 
rozhodování. To se najednou tvoří koalice napříč spektrem. Platí, že je 
dobré mít za kraj v parlamentu co nejvíc lidí, tedy jít k volbám. Přitom 
vůbec nevadí, budete-li volit stranu, která se do parlamentu nedostane. 
Pro počet poslanců z jednotlivých krajů se váš hlas počítá i tak.

Kroužkovat?
Váš volební akt bude vypadat tak, že vejdete do místnosti, slušně 

pozdravíte (není sice podmínkou, ale slušnost je ctnost), předložíte do-
klad, z něhož je patrné, kdo jste a že jste občanem České republiky (tedy 
zpravidla občanku nebo pas) a převezmete úřední obálku. Pokud jste 
ztratili nebo poškodili volební lístky, nebo pokud vám je někdo vytáhl ze 
schránky, takže je nemáte, dají vám nové. Pak půjdete za plentu, jeden lís-
tek (té vámi vyvolené volební strany) dáte do úřední obálky (tak, aby při 
manipulaci nevypadl) a obálku po té, co vyjdete zpoza plenty, hodíte do 
volební urny. Tedy pozor, musí to být úřední obálka a musí v ní být jeden 
lístek. Jinak je vše špatně. 

Volební zákon připouští jedinou úpravu lístku: použití preferenč-
ních hlasů. Pokud se vám někteří  kandidáti líbí výrazně víc než ostatní, 
můžete zakroužkovat číslo před jejich jménem, a to až u čtyřech lidí. Tím 
jim dáváte svůj preferenční hlas. Pokud se vaše strana probije do Parla-
mentu může to mít význam. Všichni kandidáti, kteří dostali více než 5% 
preferenčních hlasů se totiž posunou kandidátkou vpřed a sestaví její 
nové čelo právě podle počtu těchto hlasů. Má tedy význam dávat hlasy i 
kandidátům z čela, nechcete-li aby byli předběhnuti.

Má to smysl? Je to rozumné? Nevím, nelze říci jednoznačně. O 
tom, kolik má mít volič preferenčních hlasů a kolik procent musí kandidát 
dostat, aby se posunul kandidátkou se vedly spory ještě začátkem tohoto 
roku. Kromě jiného se ukazuje, že (snad s výjimkou jedné dvou opravdu 
silných osobností) je lidé často dávají „těm svým“, což pak vede k tomu, 
že kandidáti z velkých měst válcují ty z menších. Na druhé straně jistě by 
kuřimské kandidáty (Martin Nawrath – číslo 22 na kandidátce Zelených 
a Miluše Macková – číslo 10 u Lidovců) potěšilo, že jim spoluobčané fan-
dí.

František Janouch, zakladatel Nadace Charty, navrhuje kroužko-
vat poslední čtyři na kandidátce. Ti asi nejsou prolezlí korupcí, zatímco 
ti vpředu daleko pravděpodobněji ano. Říká se tomu Iniciativa Defenes-
trace 2010. Upřímně řečeno, vzadu mohou být i lidé, kteří do sněmovny 
nechtějí, jen jaksi podpořili kandidátku a navíc: Mezi slepými i jednooký 
přestane vidět. Ale dělejte, jak myslíte.

Syndrom ztraceného hlasu
Tento pojem se používá pro úvahu voliče, že strana, která se mu 

nejvíc líbí, stejně nemá šanci, takže radši dá svůj hlas straně, která se mu 
líbí (mnohem) méně, aby ten hlas nepropadl. Je to rozumné? I zde není 
jednoznačná odpověď. Potácí-li se jeho strana pod 1% a ta „náhradní“ mu 
přijde celkem dobrá, pak je to asi dobrý postup. Má-li jeho oblíbená stra-
na kolem 4%, je asi lepší riskovat. Alespoň za váš hlas dostane vaše strana 
nějakou tu korunu. A důkaz, že má cenu bojovat i nadále.

Výzkumy, debaty, programy
Co jsou u nás svobodné volby, žádný výzkum veřejného mínění 

nestanovil výsledek voleb správně. Berte je proto s rezervou. Co se týče 

televizních debat, šlápla televize mimo. Sály jsou plné křiklounů v trič-
kách stran, kandidáti se překřikují a nic se stejně nedovíte. Snad s výjim-
kou toho, že opravdový blb se odkope za pár minut. Ani to ale moc ne-
znamená. Blbec, dodržující kvalitní program, může být požehnáním proti 
úplatnému géniovi v žoldu zdivočelé partaje. Samotné programy jsou u 
většiny stran psány pod mottem Slibem neurazíš, protože všichni vědí, že 
stejně nakonec se bude tvořit nějaká ta koalice, a pak se dají omluvit slevy 
v lecjakém principiálním bodu (abychom prosadili alespoň něco).

Autority doporučují
Když nějaká autorita doporučí, koho volit a koho ne, začnou poli-

tici zpravidla ječet (ti které to poškozuje). Přitom to považuji za naprosto 
normální. I když si kupujete televizi, ptáte se kolem sebe lidí, jakou znač-
ku by doporučili. Jasně, neptáte se slepých. Stejně tak se ptáte známých, 
kteří jsou přes kulturu, jakou si vybrat knížku nebo film, znalců i přátel 
na dobré víno nebo místo pro dovolenou. Nevidím proto důvod, proč si 
nepřečíst, koho vám doporučuje váš oblíbený člověk s rozhledem a au-
toritou – ať už jde o politika na penzi, vědce, filosofa, teologa nebo třeba 
moudrého herce či spisovatele. Poslechněte, uvažte a použijte svou hlavu. 
Zbytek tohoto článku je politicky nekorektní. Obsahuje moje soukromé 
názory, pokud vás nezajímají, nechcete se jimi nechat ovlivnit a víte, jak 
se zachovat, nečtěte ho.

Přemluv bábu a vyměňte politiky
Klip Přemluv bábu se mi líbí. A má v mnohém pravdu, tedy v tom, 

že starší člověk uvažuje často tak, že pokud se důchodový či zdravotní 
systém nezhroutí příštích 5 či 10 let (podle toho, na kolik se sám cítí), 
tak vlastně je lepší ho zachovat a přidat si třináctý důchod a zrušit 30 Kč 
u doktora, než se sám trochu uskrovnit, aby systém vydržel ještě déle. Ale 
rozhodně tak nemyslí všichni. 

Iniciativa Vyměňte politiky má taky pravdu. Bez radikálních změn 
politických elit budeme svědky dalších zákopových válek, korupce a ne-
řešení problémů. Keců o potřebnosti vzdělání a místo reformy školství 
látání děr na silnicích. Vlády ČEZu, betonářů a jiných lobby. Bohužel. 
Netvrdím, že se velké strany nemohou vzpamatovat, ale důvěru v to ne-
mám. Takových lidí je dost. Minule mnozí z nich volili Zelené, před tím 
US-DEU a ještě před tím asi 4koalu. Teď asi přejdou mnozí k TOP09 
(kníže je nóbl pán) nebo k VV ( John je smypaťák). Nikoho nehodlám 
přesvědčovat. Jen musím říci, že když Vladimír Železný kradl televizi, za 
což jsme zaplatili deset miliard, Radek John se přidal na jeho stranu. Po-
kud vím, neomluvil se za to. Spousta lepších novinářů tehdy raději z Novy 
odešla, aby se na tom nepodíleli. Pro mě to argument je. 

Kdo tam bude?
ČSSD, KSČM, ODS. Ti jsou jasní. Vsadil bych i dolar proti fazoli 

na TOP09 a Věci veřejné. Skoro jistě i na KDU-ČSL. Budu držet palce 
Straně zelených a dám jim svůj hlas, chcete-li to vědět. Ale bude to ner-
vák. A pak jsou ještě tři strany, které mohou překvapit. Bobošíková je vel-
mi zručný demagog a hraje na strach lidí. Bojím se jí. Zemanovci možná 
taky uspějí, když ČSSD nadělá ještě pár chyb. A černý kůň je Česká pirát-
ská strana. Pokud přesvědčí mladé, aby šli k volbám. Nelegálně stahuje 
hudbu a filmy kdekdo, třeba je podpoří, aby jim ohlídali zákony. Na webu 
se mobilizuje rychle. Uvidíme. 

Jak to dopadlo v Kuřimi i jinde si přečtete v příští Zlobici.
Jiří Brabec

Studentské volby
Ve dnech 27. a 28. 4. 2010 se naše 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kuřim zúčastnilo Studentských 
voleb 2010. Tato akce je součástí vzděláva-
cího programu Jeden svět na školách, který 
realizuje společnost Člověk v tísni. Účast 
škol i studentů byla zcela dobrovolná. Or-
ganizace voleb byla zejména v rukou stu-
dentských volebních komisí, které pracova-
ly pod garancí jednoho pedagoga. Všechny 
zapojené školy obdržely informační a me-
todickou příručku s texty o volebním systému v České republice, stručný 
historický přehled a aktivity do vyučování. Dále pak materiály pro propa-
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gaci voleb a volební lístky. Na naší škole se voleb zúčastnilo 133 studentů 
(t.j. 36,3% z celkového počtu 366). 130 hlasovacích lístků bylo platných 
a 3 byly neplatné.

 Nápad zorganizovat studentské volby považuji za velmi prospěšný 
počin. V rámci občanských předmětů jsou informace o volebním systé-
mu dosti nudným a suchým tématem. Studentské volby byly ale vzorem 
školy hrou. Jejich časové umístění před Parlamentní volby zvýšilo požitek 
ze hry (a tím i účinnost výuky), protože dávalo účastníkům, kteří ve vět-
šině ještě nemohou volit, alespoň tímto možnost vyjádřit se. Jako člověk, 
který desítky let pracuje s mládeží, bych vůbec neměla problém s podpo-
rou snížení volebního práva na hranici věku, kdy mladý člověk dostává 
občanský průkaz. Nemám zkušenost, že by se mladý člověk v pásmu od 
15 do 18 roků věku, který se o věc zajímá, orientoval v politické nabídce 
hůře než starší občan.

Po realizaci voleb jsme počítali, že seznámíme studenty s výsledky. 
Bohužel jsme od organizátora obdrželi požadavek příslibu, že výsledky 
zveřejníme až po Parlamentních volbách. Pro středoškoláky, kteří se na-
rodili až po roce 1989, je tento postup zcela nepochopitelný. Vždyť média 
každodenně přináší různé průzkumy volebních preferencí. Výsledky Stu-
dentských voleb by byly jedním z mnoha – průzkumem potenciální volby 
dospívající mládeže. To, že mládež nyní spíše fandí pravicovým stranám, 
je věc všeobecně známá. Že její náklonnost zejména k ČSSD je výrazně 
nižší než u starší populace vyplývá i z akcí ve pro mládež svobodných vo-
dách facebooku. Proto se asi o posun zveřejnění výsledků Studentských 
voleb za Parlamentní volby nejvíce zasloužila ČSSD. Pokud si ale hejtman 
Rath svým uvažováním sáhne do nejhlubší totalitní žumpy a důrazně do-
poručí ředitelům krajských středních škol ve Středočeském kraji neúčast-
nit se Studentských voleb, může si být jistý, že vytvořil další důvod, proč 
se mládež do sympatií k ČSSD nepožene. A tento důvod bude větší než 
případný menší zisk hlasů ve Studentských volbách.

Zákon zakazuje na školách aktivity politických stran. Považuji to 
momentálně za nezbytně nutné. Přesvědčují mne o tom tiskoviny vy-
dávané některými kraji, magistráty, obcemi... V nich můžete vidět pana 
hejtmana, pana primátora, pana starostu... „jak plní krmelec jelenům, jak 
pije zdravé mléko, jak sází lipku, jak líbá pod rozkvetlou třešní svoji man-
želku...“. A to vše až do Vašich schránek „zdarma“. Kdyby dnes byla mož-
ná propagace politických stran na školách, tak by se určitě v některých 
krajích, v některých městech, v některých obcích... chválil na chodbách 
škol z monitorů hejtman, primátor, starosta... jak z obrazovek v krajských 
středočeských nemocnicích. Nicméně si myslím, že by si tímto někteří 
vtíravě se zviditelňující politici udělali medvědí službu. Protože přesně 
proti těmto typům výplachu mozku je dnešní mládež odolná a její reakce 
na kimirsenovskou propagandu je ve většině opačná.

I přes výše uvedená úskalí věřím, že akce Studentské volby po-
mohla pedagogům přiblížit studentům základní demokratické principy a 
pomohla přesvědčit je, že neúčastí na volbách vlastně volí ty, co vzejdou 
z výsledného koláče. Byť by některá politická uskupení či osoby vůbec 
nevolili.

Výsledky Studentských voleb zveřejníme v příštím čísle Zlobice.
Ing. Hana Novotná

ředitelka školy

Studentské volby 2010
  V tomto tzv. supervolebním roce se budou v některých městech 

konat i troje volby. Volby do poslanecké sněmovny, volby senátní a volby 
komunální. 

  Studenti a především mladí lidé se podle předvolebních průzku-
mů nezajímají o politiku. Tento fakt je všeobecně známý. Člověk v tís-
ni proto zorganizoval na základě průzkumů volby na středních školách. 
Nutno podotknout, že tyto volby mají pouze informační charakter. V této 
akci jde především o to, aby se studenti začali zajímat o svoji budoucnost. 
Aby si našli cestu k volebním urnám a vyjádřili zde svůj názor, na který 
mají ze zákona právo. 

  Ano, školy mají ze zákona být apolitické. Zákon nám říká, že ve 
školách je zakázáno zviditelňovat politická hnutí a to buď reklamou či ji-
nou propagací. Tento zákon, promiňte mi můj subjektivní názor, ale tento 
zákon je nedemokratický a jen zabraňuje svobodnému smýšlení mladých 
lidí. Jak tito lidé mají přemýšlet o tom koho volit? Jak studenti mají znát 
programy politických stran, když je zakázáno na školách veřejně publiko-
vat jakákoliv politická hnutí a jejich dobré či špatné programy?

  Jak je tedy možné, že politici, ať už levicoví či pravicoví navštěvují 
naše školy? Není snad toto porušováním zákonu? Viz. Pan J. Paroubek v 
Hradci Králové. Není snad toto propagací jedné nejmenované levicové 
politické strany? Pan M. Bursík na Střední škole v Žatci? Pan poslanec 
Nečas při návštěvě Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod 
Hostýnem? A takto bychom mohli pokračovat… 

  Levicová ČSSD je největším odpůrcem zveřejnění výsledků na 
středních školách. Nebojí se snad drtivé porážky od mladých voličů, kteří 
neslyší na populistické sliby a rozdávání? 

  Ano, levice utrpí ve studentských volbách drtivou porážku, to je 
více než jasné. 

  Nevím, proč je doporučeno Člověkem v tísni zveřejnit výsledky 
těchto průzkumů až po oficiálních volbách. Dělání ústupků totalitním 
nedemokratickým nařízením jen nahráváme stále silnější levici v čele s 
ČSSD a KSČM. Apeluji proto na všechny osoby zainteresované ve stu-
dentských volbách, aby se stejně jako jeden učitel z gymnázia v Brně 
nebáli oznámit výsledky. Nesmíme žít v době strachu. Nesmíme dovo-
lit, aby nám politici říkali, co máme či nemáme dělat. Každý má právo se 
rozhodnout tak, jak mu volí svědomí či snad srdce. Žijme v demokracii a 
nenechme se omezovat! 

  Na Facebooku existuje řada skupin, které jsou založeny pro zve-
řejnění výsledků studentských voleb. Chceme znát svoje názory. Chceme 
vědět, koho naše mladá společnost chce a bude volit. Chceme demokra-
ticky činit vlastní rozhodnutí. A nechceme žádnou cenzuru. Jsme mladí, 
jsme budoucností tohoto státu a jsme svobodní občané, kteří mají rádi 
demokracii. 

Karel Cholek 
student IV. ročníku SOŠ a SOU Kuřim 

člen MS ODS Kuřim
karel.cholek@hotmail.com

Ve škole nelze 
aneb Vypečený Koláček

Školský zákon na to má paragraf, a na co jsou paragrafy, s tím není 
legrace:

                                            § 32
Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
(1) Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politic-

kých stran a politických hnutí ani jejich propagace.
(2) Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je 

v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících 
zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohro-
žující či poškozující životní prostředí.

Druhý odstavec pomiňme, všem nám je asi jasné, že ve školách ne-
smějí být reklamy na tabák (i když tabákové firmy vědí, jak by jim klesly 
zisky nebýt nezletilých kuřáků a kuřaček), alkohol (takže ve škole nesmějí 
být třeba plakáty na Rock made in Gambrinus), porno a jiné pochybné 
radosti dospělých.

Zákon má k prvnímu odstavci následující komentář: 
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Smyslem tohoto ustanovení je, aby vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních nebylo ovlivňováno činností politických stran a hnutí. Za politickou 
činnost se nepovažuje výuka nebo např. beseda s představitelem politické stra-
ny nebo hnutí na téma obsažené v rámcovém či školním vzdělávacím progra-
mu nebo v učebních osnovách vyučovacího předmětu např. občanské výchovy, 
za účelem seznámení žáků s politickým systémem, Ústavou ČR, EU a dalšími 
obecnými tématy.

Zodpovědným za dodržování zákona je (chudák) ředitel školy, 
který tedy musí kontrolovat, když k nim zavítá třeba lídr politické strany, 
který je zároveň ministrem nebo poslancem, aby nepropagoval svou stra-
nu, ale jen vysvětloval, o čem ta jeho práce (politika) je.

Zákon platí pořád, ať je před volbami, či nikoliv a jak známo, ne-
znalost neomlouvá.

Výklad k zákonu pak přímo uvádí, že ve školách nesmí jít ani o 
propagaci politických stran a politických hnutí, nejen o jejich činnost. 
Citujme: „Propagace se může dopustit kdokoliv, nikoliv pouze daná politická 
strana či politické hnutí (resp. konkrétní osoba jejím jménem). Přičemž je ne-
rozhodné, jakou formou by k dané propagaci docházelo (plakáty nebo ozná-
mení politické strany či politického hnutí zveřejněné v prostorách školy nebo v 
prostorách školy rozdávané, přednášky propagující určitou politickou stranu 
či politické hnutí, propagace ze strany pedagogického pracovníka v průběhu 
vyučování apod.).“

Obzvláště před volbami je porušení zákona závažné, i když jde o 
školu, kde jsou žáci tak malí, že volit nepůjdou. Ono se to v těch dětských 
hlavičkách uchytí, a něco to v nich natropí. 

Kuřim se zase stala jednou slavnou, díky panu Jiřímu Koláčkovi, 
předsedovi místní organizace ČSSD. O jeho pochybné aktivitě referovala 
různá média. Třeba Český rozhlas 1. května takto: 

ČSSD údajně agitovala na základní škole v Kuřimi 
Autor: Marián  Vojtek
V Kuřimi na Brněnsku údajně agitovala tamní organizace ČSSD v 

základní škole. Zákon při tom jakoukoli propagaci a činnost politických stran 
na školách zakazuje. Lidé z vedení strany vylepili na vstupních dveřích pla-
kát s logem sociálních demokratů a pozvánkou na zábavný program pro děti. 
Předseda Jiří Koláček také chodil po třídách a zval žáky, jak sám říká, jen 
na fotbalový zápas, který byl součástí akce. Na radnici si ale stěžovali někteří 
rodiče a zaměstnanci školy.

Předseda místní organizace ČSSD Jiří Koláček svůj nábor ve škole 
Tyršova na dnešní fotbal za agitaci pro stranu nepovažuje: „Neuvědomil jsme 
si, že dva centimetry na horním okraji plakátu jsou loga sociální demokracie. 
Pokud bude někdo uvádět, že politicky někoho ovlivňuji, tak to v žádném pří-
padě, protože děti nemají volební právo.“

Ředitel základní školy Tyršova Stanislav Plchot údajně umožnil pro-
pagaci akce jen pod podmínkou, že se nebude zmiňovat název strany: „On 
říkal, organizuje to TJ Sokol v areálu Sokol, takže v tomhle smyslu jsem to 
takhle bral. Že potom dál začal agitovat, vylepil plakát a je z toho ostuda, to 
mě mrzí a věřím, že už se to nestane.“

Vedení města bude o dalším postupu jako zřizovatel školy jednat za-
čátkem příštího týdne. „To, co se tady stalo, považujeme za porušení školského 
zákona. Na základě vysvětlení se rozhodneme, jak budeme postupovat dále,“ 
doplňuje kuřimský radní Drago Sukalovský

Pokusme se popsat, co se vlastně stalo. ČSSD chtěla něco udělat 
pro své zviditelnění (místní organizace je opravdu dost neviditelná) a roz-
hodla se na 1. máje, což je takový socdemácký majetek už 120 let, uspo-
řádat něco pro děti. Kromě jiného i fotbalový turnaj. Člověk nemusí být 
zrovna Gödel, aby logicky dospěl k závěru, že pořádá-li měsíc před volba-
mi politická strana něco, co před tím nepořádala, a pokud se navíc na akci 
objeví lidé v tričkách té strany a hovoří s účastníky na téma podpořte nás 
při volbách, půjde asi o předvolební agitaci. Využít k tomu akci pro děti, 
není hloupý nápad. Děti přijdou s rodiči či prarodiči, kterým se v té době 
říká voliči, při přesvědčování je možné začít od toho, že právě my chceme 
a děláme pro děti to nejlepší. 

Předpokládám, že mnoha Kuřimanům je rázovitá figurka Jiřího 
Koláčka dostatečně známá. Ti už v době, kdy se dozvěděli, že Jiří bude 
organizovat kampaň ČSSD, tušili, že nějaká ta taškařice je skoro jistá. On 
totiž není zrovna špičkový manažér. Pozvánku na akci poslal do dubnové 
Zlobice v době, kdy už byla v tiskárně, a kupříkladu portál Kulturního 
domu si zamluvil pro předvolební mítink na 5. června. Když jsem se ho 
zeptal, k čemu mu to po volbách bude, řekl, že to teda asi bude jiný ter-
mím, ale zrovna neví jaký, ale že vzkáže. Zřejmě hned v červenci. Tuto 

jistou manažérskou nešikovnost ale vyvažuje jinými vlastnostmi. Dokáže 
mistrně fabulovat různé spiklenecké teorie, dokazující, že všichni ostatní 
jsou padouši, a několikrát jsem měl obavy, že mi vemluvil do hlavy díru.

Protože taková akce má význam, jen když přijdou lidi, celkem lo-
gicky usoudil, že jednodušší než přesvědčovat rodiče, aby přišli s dětmi, 
bude přesvědčit děti, aby přišli s rodiči. (Taková soc-dem varianta Pře-
mluv bábu.) A toho nejsnáze dosáhnete na místě, kde je dětí spousta a 
nudí se, tedy ve škole. Vzal tedy letáčky a plakáty a vyrazil. Pan ředitel 
Mach z Jungmannky se podíval na přinesenou makulaturu a ve vší sluš-
nosti s ním vypoklonkoval. Pan ředitel Plchot se nechal zblbnout (vemlu-
vit si díru do hlavy), že akci vlastně pořádá nepolitický Sokol, a povolil 
mu, aby děti pozval.  A než zjistil, že se mýlí, byl tu malér. Údajně byl 
holohlavý agitátor viděn i na kuřimských mateřinkách. 

Pan Koláček asi může být spokojen. Porušil zřejmě zákon, což je 
vizitka dobrého politika v českých poměrech. V těch paragrafech nikde 
nic o trestu není, takže ho nezavřou. Plchotovi možná škrábne Rada měs-
ta osobní ohodnocení (za blbost se platí), případně mu řekne, že ještě 
jednou a dořediteloval. Inu, pokud se z něj stane nezaměstnaný, zvyšuje 
se šance, že bude volit ČSSD. To nezaměstnaní rádi dělají. Kdyby i na-
krásně Rada města vymyslela cokoliv, pan Koláček přijde s teorií, že to 
vlastně nikomu nevadilo, jen Radě, která je z politických protivníků, a 
beztak ho médiím udal někdo z nich a za rodiče se jen schovává.  Jsou 
všichni podplacení a dětem zábavu nepřejí. Možná to přinese ovoce i v 
podzimní komunální kampani.

Pan Koláček není hlupák. To pan Paroubek taky jistě není. Jen je 
pěkně vypečený, schopen pro úspěch ve volbách provést leccos nepěk-
ného a ví, že i v tom sportu platí, že je lepší nečestně vyhrát než čestně 
prohrát. Natož v politice. (Mluvím stále o panu Koláčkovi.)

Jiří Brabec

volby

TOP 09 KUŘIM
S radostí musíme všem našim sympatizantům TOP 09 oznámit, 

že jsme se dne 21. 3. 2010 sešli na ustavujícím jednání a založili místní 
organizaci TOP 09 KUŘIM patřící pod region Brno - venkov. Předsedou 
naší místní organizace byl zvolen Roman Doležal, místopředsedkyní se 
stala Ing. Eva Konečná.

Možná jsme nikdy neplánovali, že vstoupíme do nějaké politické 
strany, ale protože nám není lhostejná budoucnost nás a našich dětí, roz-
hodli jsme se tento krok učinit. Rádi bychom pro spoluobčany uskutečni-
li některé projekty, které se týkají našeho každodenního

života a zpříjemnili a ulehčili tak život nás všech. Budeme velmi 
rádi, když nás v naší činnosti podpoříte svými náměty a připomínkami.

Na našich jednáních rádi přivítáme všechny nečleny i eventuální 
budoucí členy, kteří nám budou chtít být nápomocni v naší práci a to ne-
jen z Kuřimi ale i z okolních obcí. Těm jsme připraveni pomoci v práci 
pro jejich obec.

Pokud byste měli zájem se zapojit elektronicky, své dotazy a připo-
mínky zasílejte, prosím, na email: mo-kurim@jmk.top09.cz

placená inzerce

společnost
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kultura

Kultura v Kuřimi
Dva zážitky z dubnového dění v Kulturním domě. Na Hoptropá-

ky přišlo sto padesát diváků (což je v době, kdy kolegové z mnoha měst 
pláčí, že lidi se bojí ekonomické krize a sedí doma, čímž si způsobují krizi 
psychickou, opravdu slušné.) Škoda, že město nemá pro podobné kace 
menší sál, tak pro 120 lidí. Zbytek mohl sedět na schodech a atmosféra by 
byla klubovější. Ale byl to hezký koncert, a slyšet, jak spoluobčané zpívají 
s Šroubem, Samsonem a Huberťákem Jonatána, to pohladí dušičku.

Na představení Máma říkala, že bych neměla, přišlo lidí přes še-
desát. A to je málo, i když bohužel na kuřimské poměry je to návštěva 
na divadle spíš dobrá. Představení se zvláštní poetikou, originální režií, 
komickými i jímavými okamžiky se tak stalo pro letošek asi posledním 
pokusem o divadlo v Kuřimi. Ale po pauze to zkusíme znovu.

Letáček na této stránce vás láká na festiválek v červnu. Protožč 
bude venku (kdyby ale opravdu bylo zle, můžeme do Kulturního domu), 
je to vždycky trochu adrenalin pro pořadatele. Slávek Bednář, který by se s 
rockery do kulturáku nevešel, to řeší tak, že předprodej nedělá. Když pak 
prší a prší, koncert se zruší, nikdo nechce zpět vstupné. my to řešíme tak, 
že v květnu prodáváme vstupenky velmi levně. Lidi si je koupí a přijdou, 
vytvoříme tím lokální tlakovou výši a déšť se třeby vyhne. Většinou to tak 
funguje. Tak kupujte včas.

23. května se dva autobusy Kuřimanů a nějaké to auto navíc vypra-
ví do Porty coeli na koncert Scholy Gregoriana Pragensis. Zase jsem měl 
kousek dramaturgovského štěstí, když po sjednání koncertu byla basilika 
Nanabevzetí Panny marie uvedena mezi Národní kulturní památky. Ten 
den se otevírá po zimní pauze.

O štěstí se asi dá mluvit i v případě další akce, kterou jako lahůdku 
připravujeme na úterý 8. června. V Kuřimi má svoje kořeny významná 
varhanice Hana Bartošová. Sešli jsme se, domluvili a v kuřimském koste-
le zahrají výtečné americké interpretky v rámci festivalu Americké jaro 
2010. Akce je přidružena k brněnskému varhanímu festivalu. Budeme 
moci přivítat Joan DeVee Dixon, varhany (Frostburg, Maryland) a Kris-
ten Cooper, hoboj (Richfield, Minnesota).

Joan DeVee Dixon je profesorkou na Frostburg State University v 
Marylandu. Svou profesionální kariéru začala se Sirem Neville Marrine-
rem a s Minnesota Orchestra.  Podnikla rozsáhlá turné po celých Spo-
jených státech, v Anglii, Francii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, 
Izraeli, Palestině, Japonsku a České republice. Hrála také ve Westminster 
Abbey, Westminster Cathedral a v Temple Church v Londýně, v Oxfor-
du, v Americké katedrále v Paříži, v katedrále sv. Marka v Benátkách, v 
katedrále sv. Ondřeje v Tokyu, v Mírovém středisku v Betlémě v Izraeli, ve 
Strathmore a v Národní katedrále ve Washingtonu, ve Světovém centru v 
Atlantě. V roce 2007 hrála na pozvání Czech Heritage Foundation premi-
éru Polka Mass (mše v rytmu polky) v kostele sv. Václava ve Spillville ve 
státě Iowa, a od té doby působí jako varhanice a skladatelka této farnosti. 

Kristen Cooper studovala na St. Olaf College pod vedením Rhada-
mese ( Johna) Angelucciho, který byl více než 40 let hlavním hobojistou 
Minnesotského orchestru. Vystupovala s orchestry St. Olaf Band, St. Olaf 
Collegium Musicum, St. Paul Civic Symphony, Dakota Valley Symphony 
a Gilbert and Sullivan Very Light Opera Company. Dnes působí Kristen 
jako hlavní hobojistka v Minneapolis, v Minnesota Symphonic Winds, a 
také často vystupuje v luteránském kostele St. Michael v Bloomingtonu 
ve státě Minnesota. Její specialitou je hudba pro dua varhany-hoboj. 

Na našich měsíčních letáčcích už najdete anotaci prázdninových 
pořadů. Ještě jednáme o jednom filmu - chceme uvést posledního Schre-
ka, ale jestli se to povede, budeme asi vědět až v červnu.   

Přes prázdniny bychom se měli dočkat nových plakátovacích 
ploch, výběrové řízení už probíhá.

Od září se zřejmě vrátí do Kulturního domu Kuřimata a Taneční 
škola Eso rozjede další kursy společenského tance. Pořady do konce roku 
máme objednané, a už pomalu, ale jistě plníme dramaturgický plán jarní 
sezóny 2011.

Hlavně choďte, lidi.
Jiří Brabec

Kuřim, úterý 8. června 19:30
chrám sv. Maří Magdalény

vstupné dobrovolné
výtěžek bude věnován na dobročinné účely
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Změny v dopravě
Linka 312 Kuřim – Veverská Bitýška – Deblín - Tišnov

Na lince 312 došlo od 1. 5. 2010 k mimořádné změně jízdního řádu. 
Ve směru z Kuřimi se nově přestupuje na linku 411 do Svatoslavi již v zastávce 
Deblín, ZD. V opačném směru, z linky 411 od Velké Bíteše a Svatoslavi se na 
linku 312 do Kuřimi rovněž přestupuje již v zastávce Deblín, ZD. Podrobnos-
ti jsou uvedeny v jízdních řádech vyvěšených na zastávkách, nebo na www.
idsjmk.cz . 

Od 1. 5. byly o víkendech na Kuřimsku na některých linkách uvedeny 
do provozu sezónní rekreační spoje. Jedná se o tyto linky:
Linka 152 Kuřim – Blansko

- v 7:10 jede z Blanska do Kuřimi o víkendech a ve svátek až do 31.10. V Ku-
řimi přijíždí ke kult. domu v 7:36, k nádraží v 7:39 a v Kuřimi navazuje 
na vlak do Brna.

- v 8:10 jede z Kuřimi do Blanska o víkendech a ve svátek až do 31.10. Z 
Blanska spoj pokračuje bez přestupu jako linka 233 do směru Sloup 
– Suchý – Benešov. V Blansku je rovněž možný přestup na linku 226 
do směru Skalní Mlýn (Punkevní jeskyně) – jede pouze do 30.9. a na 
linku 231 do směru Rudice – Jedovnice – Studnice. 

- Sobotní spoj v 8:19 z Kuřimi do Lipůvky až do 31. 10. nejede! Je nahrazen 
spojem v 8:10 z Kuřimi do Blanska.

- v 21:45 jede z Blanska do Kuřimi o víkendech a ve svátek až do 31. 10. Příjezd 
do Kuřimi v 22:14, v Kuřimi na něj navazuje linka 311 do Tišnova.

- v 22:48 jede z Lipůvky do Kuřimi v sobotu až do 31. 10. Spoj jede také 4. a 
5. července.

- v 22:30 jede z Kuřimi do Lipůvky v sobotu až do 30. 10. Jede také 4. a 5. 
července. V Kuřimi navazuje na vlak z Brna, v Lipůvce je zajištěna ná-
vaznost na linku 301 do Olešnice.

- v 22:30 jede z Kuřimi do Blanska v neděli a svátek až do 31.10. Nejede 8. 
5., 4. a 5. 7. V Kuřimi navazuje na vlak z Brna, v Lipůvce je zajištěna 
návaznost na linku 301 do Olešnice.

- v 23:30 jede z Kuřimi do Blanska v sobotu a také 4. a 5. července až do 30.10. 
V Kuřimi navazuje na vlak z Brna.

Linka 162 Kuřim – Černá Hora – Boskovice
- V 7:35 jede z Boskovic do Kuřimi o víkendech a ve svátky až do 31. 10. Spoj 

navazuje v Černé Hoře v 8:05 na linku z Olešnice. V Kuřimi navazuje 
na linku R3 do směru Nové Město na Mor.

- V 8:30 jede z Kuřimi do Boskovic o víkendech a ve svátky až do 31. 10. V 
Černé Hoře je zajištěn přestup na linku 301 ve směru Kunštát – Oleš-
nice – Bystré u Poličky.

Linka 310 Kuřim – Podlesí
- v 19:42 jede z Podlesí do Kuřimi až k sokolovně o víkendech a ve svátek až 

do 29. 8.

Doprava na ohňostroje
Od 21. 5. do 4. 6. se v Brně bude konat přehlídka ohňostrojů Ignis 

Brunesis 2010. Všechny ohňostroje budou začínat ve 22:30 a budou trvat cca 
20 min. 

Program:
Pátek 21. 5. Ohňostrojné PRELUDE. Nákupní centrum Olympia 

Modřice.
                   THEATRUM PYROBOLI – ČR
Sobota 22. 5. Ohňostrojná exhibice. Brněnská přehrada
                     FLASH BARRANDOV- SFX – ČR
Středa 26. 5. Soutěžní ohňostroj Brněnská přehrada
                    NOCTILUCA – Německo
Sobota 29. 5. Soutěžní ohňostroj Brněnská přehrada
                    PYRA – Slovensko
Středa 2. 6.  Soutěžní ohňostroj Brněnská přehrada
                   STORM ARTIFICES – Francie
Pátek 4. 6. Ohňostrojné finále Denisovy sady pod Petrovem
                 FLASH BARRANDOV – SFX –ČR

Společnost Kordis bude v době ohňostrojů na Brněnské přehradě 
zajišťovat dopravu z Kuřimi na Brněnskou přehradu zvláštními posilovými 
spoji linky 302 takto:

Z Kuřimi budou odjíždět spoje od železniční stanice do Rozdrojovic 
a Bystrce ve 20:01, 20:31, 21:01, 21:31 a 22:01. Spoje budou zastavovat ve 

všech zastávkách. V Bystrci ale budou ukončeny již v zastávce Pod Mniší Ho-
rou. Zastávka Zoologická zahrada nebude z provozních důvodů obsluhová-
na!

Zpět pojedou v době ohňostrojů všechny spoje ze zastávky Pod Mniší 
horou na levém břehu řeky. Zastávka Zoologická zahrada na pravém břehu 
řeky nebude z provozních důvodů obsluhována!! Všechny spoje budou ces-
tou zastavovat ve všech zastávkách. Odjezdy autobusů ze zastávky Bystrc, Pod 
Mniší horou do Kuřimi: 23:00, 23:10 (v Kuřimi zajištěn přestup na linku 152 
do Blanska), 23:25 (spoj pokračuje z Kuřimi do Moravských Knínic, Chud-
čic, Sentic, Hradčan a Tišnova), 23:45 (spoj pokračuje z Kuřimi do Čebína, 
Malhostovic, Drásova a Tišnova).

V době ohňostrojů musí řidiči v okolí přehrady počítat s řadou do-
pravních omezení. Po 23. hodině bude silnice ve směru Kuřim – Bystrc v 
Knínických uzavřena. Pro jízdu autem z Kuřimi bude vhodné využít záchyt-
ná parkoviště na příjezdové silnici z Kníniček k přehradě nebo na příjezdové 
silnici z Rozdrojovic k sokolskému koupališti. Provoz na parkovištích a křižo-
vatkách v okolí přehrady bude řízen policií.

Miloš Kotek

doprava



ročník 17, číslo 5/květen 2010    ZLOBICE   31

ZUŠ Kuřim

BLAHOPŘÁNÍ
Ředitelství ZUŠ Kuřim blahopřeje svým 

žákům ke krásnému umístění v krajských ko-
lech Národní soutěže ZUŠ:

Houslové duo I. kat. Tereza Homolová a Hana 
Bobová 1.místo 
pedagogové MgA. Magdalena Graffová a MgA. 
Štěpán Graffe

Violoncellové duo I.kat.Tomáš Václavek a To-
máš Votýpka 3. místo
pedagog MgA. Dagmar Barašová 
 

Houslové duo IV.kategorieAnna Hrbáčková a 
Anežka Konečná 1. místo 
pedagogové MgA. Magdalena Graffová a MgA. 
Štěpán Graffe 

Trumpetové duo II.b kateg. Adam Kapoun, 
Kryštof Baďuřík 3. místo 
pedagog MgA. Pavel Pálenský

Dechové trio IV.c kat. Jan Macák, Vít Kalina, 
Aleš Průcha 2. místo
pedagogové MgA. Pavel Pálenský, MgA. Josef 
Kolář 

Rocková skupina ČÁROVÝ KÓD: 3. místo
Antonín Žák, Zdeněk Šindýlek, Marek Kšica, 
Aneta Šindýková, Jindřich Bubeník 
pedagog MgA. Roman Jedlička

Jazzový orchestr ARITMIC BAND 1. místo
Petr Galgoci, Jakub Čoupek, Jan Kopecký, 
Václav Mikauš, Aneta Nováková, Karel Spies, 
Michal Šťastný, Adam Malášek, Marek Kšica, 
Michaela Kšicová, Kateřina Lukešová, Aleš 
Průcha, Lukáš Baumann, Jan Malinka, Přemysl 
Procházka, Jan Macák, Alžběta Mikaušová, To-
máš Slanina, Radka Sičová, Patrik Šudák
pedagog MgA. Josef Kolář

Dále blahopřejeme žákyním tanečního oboru a 
pěvěckému sboru Cantando: 

Dětský pěvecký sbor CANTANDO získal na 
Krajské přehlídce školních dětských pěveckých 
sborů Jihomoravského kraje, která proběhla 
16.dubna, 1.místo!
pedagog Pavlína Zámečníková 

Žákyně tanečního oboru ze třídy uč. 
Ziny Daňkové získaly ocenění na Krajské pře-
hlídce scénického tance v Brně 18. března. 

Taneční skupina mladších žákyň: Adéla 
Bohdálková, Adéla Chytrá, Anna Bulgurov-
ská, Maria Bulgurovská, Štěpánka Machotová, 
Nikol Procházková, Nikol Ševčíková, Adéla 
Štěpánková, Adéla Václavíková a Veronika Vla-
sáková obdržely „Ocenění tanečnicím za projev 
a práci s rekvizitou“ , 

Taneční skupina starších žákyň: Nikola 
Hromková, Michaela Mertová, Eliška Nováko-
vá, Andrea Opálková, Pavla Orálková, Tereza 
Šindýlková, Tereza Vaverová a Světlana Váňová 
obdržely „Ocenění za zpracování námětu“. 

N.Ch.

Komorní kvarteto Barbora Pitsmausová, Pavla 
Orálková, Kateřina Vašíčková, Michael Malásek

Houslové duo Anna Hrbáčková, Anežka Konečná

Trumpetové kvarteto Vít Kalina Ondřej Kubíček, 
Marek Malý, Filip Findura

Jazzový orchestr Aritmic Band

Rocková skupina Čárový kód

Violoncellové duo Tomáš Votýpka, Tomáš Václavek

Houslové duo Tereza Homolová, Hana Bobová

Dechové trio Vít Kalina, Aleš Průcha, Jan Macák
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kabelová televize

KABELOVÁ TELEVIZE CZ 
informuje

Vážení čtenáři,
společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ pro Vás připravila novin-

ky a změny, se kterými by Vás chtěla seznámit:

1. Digitální programová nabídka
Klasická digitální nabídka:

 Od 1. května 2010 bude kódovaná klasická digitální nabídka změ-
něna na klasickou volnou digitální nabídku - tzn., že pro její příjem bude 
nutný pouze set-top-box bez dekódovací čipové karty, popř. televize s 
DVB-C tunerem bez CA modulu s čipovou kartou. Tuto změnu ocení 
všichni uživatelé, kteří budou mít zájem o kvalitnější digitální příjem stá-
vajících analogových programů šířených v základní analogové nabídce, 
případně též domácnosti, které mají zájem o (na sobě nezávislý) digitální 
příjem na více TV přijímačích přes set-top-boxy.

Tato nabídka se stane doprovodnou službou k základní analogové 
nabídce, původní cena klasické digitální nabídky bude snížena o 61,- Kč 
měsíčně. 

V následujícím období budou postupně některé méně atraktivní 
programy přesouvány z analogové nabídky do digitální. Na uvolněné ka-
nálové pozice budou zařazovány nové digitální programy v kvalitě SD i 
HD. Pro informaci uvádíme, že místo šíření jednoho analogového pro-
gramu lze distribuovat až 6 digitálních TV programů nebo 3 programy 
v kvalitě HD.

Tématické balíčky
bude možno objednat ke klasické volné digitální nabídce s dekó-

dovací čipovou kartou (cena karty 60.- Kč/měs.)
a) balíček S - sport bude v nejbližší době rozšířen o program Sport 

2 - cena balíčku zůstane nezměněna 
b) balíček E - erotika bude rozšířena o program XXX Xtreme - i zde 

zůstane cena nezměněna 
c) balíček F4-film; pro příznivce programu HBO HD nastane změna, 

o které rozhodl poskytovatel programu. S účinností od 1. května 
2010 již nelze program HBO HD šířit v balíčku F3, ale musí být 
zařazen do nového balíčku F4, který obsahuje všechny programy 
HBO a Cinemax

d) ke Klasické volné digitální nabídce je možné s dekódovací kartou ob-
jednat program Nova Sport za 1,-Kč/měs.

2. Dárek pro věrné abonenty - Sphere card
 Pro dlouhodobé abonenty kabelové televize, kteří využívají ana-

logové vysílání, jsme připravili věrnostní nabídku v podobě karet Sphere 
card.

 Při dokoupení digitální nabídky obdržíte tuto kartu s logem 
„Sphere card“, která Vás bude opravňovat k využívání výhod a slev u všech 
obchodních partnerů tohoto věrnostního programu na více než 7 000 ob-
chodních místech po celé České republice.

3. Set top boxy - nabídka, prodej
K přijmu volných digitálních programových nabídek je nulný ná-

kup set-top-boxů DVB-C, popř. televize s DVB-C tunerem.
Pro příjem kódované digitální programové nabídky je nutný set-

top-box s čipovou kartou nebo CA modul s čipovou kartou podporující
CONAX CAS7 a dále set-top-box se shodnými vlastnostmi a mož-

ností ukládání záznamu na HDD.
Abychom v Kuřimi pozitivně podpořili rozvoj využívání služeb 

digitální kabelové televize, zrušili jsme výše zmiňovaný cenový rozdíl ve 
výši 60,- Kč mezi analogovou a digitální klasickou nabídkou. Zároveň 
jsme zakoupili limitovanou sérii set-top-boxů DVB-C - Technisat, které 
bude naše společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ prodávat svým abo-
nentům za dotovanou cenu 490,- Kč (vč. DPH).

Prodej těchto dotovaných set-top-boxů bude zajištěn výhradně 
pro abonenty kabelové televize v provozovně KT CZ v ulici Legionářská 
194. Po vyprodání limitované dotované série budou k dispozici již jen 
set-top-boxy za standardní cenu v e-shopu.

V tomto případě Vám po vytvoření objednávky přes internet bu-
dou nedotované set-top-boxy doručeny na dobírku na adresu bydliště. 

Doporučujeme proto všem abonentům kabelové televize, kteří 
uvažují o příjmu digitálního vysílání, aby ve vlastním zájmu co nejdříve 
využili možnosti nákupu dotovaných set-top-boxů!!!

Dne 1. dubna 2010 byl pro naši společnost spuštěn obchodním 
partnerem Lica s.r.o, na webových stránkách - www.dvb-c-shop.cz - e-
shop s nabídkou dalších set-top-boxů.

Na těchto stránkách najdete set-top-boxy určené pro příjem di-
gitálního televizního vysílání v normě jak MPEG2 tak i MPEG4, které 
umožňují přijímat vysílání ve vysokém rozlišení.

4. Nejčastější otázky a odpovědi
1. Jsem spokojená s analogovou nabídkou. Musím si něco ku-

povat, abych ji mohla i nadále sledovat?
Ne, stále trvá, že pokud Vám stačí současná analogová nabídka, ne-

musíte nic řešit. Nákup set-top-boxů není nutný. Televizní kabelové roz-
vody umožňují analogové vysílání přijímat i po jeho celorepublikovém 
vypnutí. Analogové tmy se bát nemusíte!

2. Co získám příjmem digitálního vysílání?
Hlavním přínosem digitalizace pro běžného uživatele je především 

zkvalitnění přijmu samotného obrazu, zvuku a navazujících služeb.

3. Musí být ke každé televizi samostatný set-top-box?
Ano, ale na ostatních televizích v domácnosti lze přijímat analogo-

vé vysílání bez zakoupení set-top-boxu.

4. Proč je výhodnější připojeni přes kabelovou televizi oproti 
satelitu?

Oba systémy přenášejí obraz i zvuk v digitální kvalitě, k oběma je 
potřeba externí zařízení. Kabelová televize však i nadále nabízí analogo-
vé vysílání, vysílání není závislé na počasí a nabízí mnoho doprovodných 
služeb - hlasové služby, připojení k Internetu a bezplatný servis po celou 
dobu připojeni. V neposlední řadě je důležitá cena. Pořízení kabelové 
přípojky je zdarma a při výběru široké nabídky programů jsou i měsíční 
platby za satelitní příjem mnohonásobně vyšší.

5. Co je to EPG?
EPG (Electronic Program Guide) je elektronický programový 

průvodce. Služba přináší v reálném čase informace o jednotlivých stani-
cích a jejich obsahu.

6. Co je HDTV?
HDTV (High Definition Television) je zkratka pro televizi s vy-

sokým rozlišením. Představuje zcela nový způsob přijmu, vysílání a zob-
razeni signálu. Nabízí věrnější a kvalitnější obraz s výjimečně jemnými 
detaily a neuvěřitelně bohatými barvami. Má 5x více detailů, takže je ne-
srovnatelně ostřejši a mnohem realističtější.

7. Jaké potřebuji zařízení, abych mohl sledovat HD progra-
my?

Pro sledování programů v HD kvalitě je nutné mít zařízení s vesta-
věným tunerem MPEG-4 a televizor podporující HD. Máte-li již STB za-
koupen, ověřte si, že STB podporuje HD vysílání. Programy v HD kvalitě 
nelze vysílat do televize přes SCART kabel, ale přes komponentní kabel 
nebo přes kabel HDMI (doporučujeme).

8. Co je to HDMI?
HDMI (High Definition Multimedia Interface) - jedná se o roz-

hraní určené pro přenos nekomprimovaného zvukového a obrazového 
signálu v digitální podobě. HDMI přenáší obraz v HD kvalitě, doporuču-
jeme hlavně pro televize s vysokým rozlišením HD nebo HD ready.

9. Jak se dá můj DVD přehrávač, popř. videorekordér propojit 
s HDTV? 

 HDTV set top boxy se dají propojit s obojím, avšak pořady se na-
hrají pouze ve standardním rozlišení.

Aktuální nabídka set top boxů pro příjem digitální kabelové 
televize:

TechniSat MF4-K (bez čipové karty) 490,-Kč (vč.DPH)
DOTOVANÝ SET TOP BOX (pouze v kanceláři KTCZ) DVB-C 

MPEG SD, podpora CONAX, čeština, podpora titulků, zobrazení tele-
textu, slot pro SmartCard, 2 x SCART, VIDEO (cinch), AUDIO (cinch) 
a digitální audio
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KCF-270SD (bez čipové karty) 2.100,-Kč (vč.DPH)
DVB-C MPEG SD, podpora CONAX CAS7, čeština, podpora ti-

tulků, zobrazení teletextu, slot pro SmartCard, S/PDIF, 2 x SCART, zob-
razení štítku programu, OTA Upgrade 

KCF-S270HD (bez čipové karty) 4.440,-Kč (vč.DPH)
DVB-C MPEG-4 HD, podpora CONAX CAS7, čeština, podpo-

ra titulků, zobrazení teletextu, slot pro SmartCard, 2x SCART, S/PDIF, 
LOOP OUT, USB, HDMI/DVI, OTA Upgrade 

KCF-B3001 HD PVR (bez čipové karty) 9.998,-Kč (vč.DPH)
DVB-C MPEG-4 HD, HDD 250-500 GB, podpora CONAX 

CAS7, čeština, podpora titulků, slot pro SmartCard, 2x SCART, S/PDIF, 
HDMI/DVI, 2 x Cl slot pro modul, YPbPr, RCA, 2x USB2.0, podpora 
JPEG a MP3, Dolby Digital, single mono, duál mono, stereo, joint stereo, 
2 tunery, nahrávání a editace digitálního záznamu (SD i HD), instalační 
asistent, analogový audio výstup - cinch L/R, rozhraní ethernet

CA modul CONAX (bez čipové karty) 1.350,-Kč (vč.DPH)
Dekódovací modul pro TV přijímače a Set Top Boxy

SMART Card – čipová dekódovací karta 400,-Kč (vč.DPH)

Nástup moderních 
digitálních technologií, 
konec analogových časů

IPTV neboli televize přes internetový protokol je systém, 
kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP 
protokolu přes počítačové sítě, což může být součástí dodávky 
širokopásmového připojení. Použití technologií pro počítačové 
sítě je hlavní rozdíl IPTV od klasického plošného nebo kabelo-
vého vysílání. Pro domácí uživatele je IPTV často poskytová-
na v souvislosti s Video on Demand (VoD). Obchodní spojení 
IPTV, VoIP a přístupu k Internetu je označováno jako služba 
Triple Play. IPTV je nejmodernější a nejnovější ze způsobů pře-
nosu multimediálních dat. Je to přesný opak analogového šíře-
ní, které je zastaralé, závislé na počasí a je na ústupu.

Sledování pořadů IPTV lze provádět na zařízeních která 
jsou připojena do počítačové sítě jako jsou např. osobní počíta-
če nebo set-top-boxy připojené k TV. IP platforma nabízí pod-
statné výhody - schopnost spojit televizi s dalšími IP službami 
jako jsou vysokorychlostní internet a VoIP.

Protože jde o technologii, která má ambici konkurovat již 
zavedené kabelové televizi, snaží se IPTV nabídnout mnohem 
více možností oboustranné komunikace a unikátnější obsah. 
Právě díky němu přitahuje televize přes internetový protokol 
zájem diváků na celém světě.

Jako příklad lze uvést následující funkce, které obsahuje 
standardní IPTV set-top-box dodávaný naší f irmou:
- Přehrávání televizních stanic
- Přehrávání rádiových stanic
- Webový prohlížeč umožňující na televizním přijímači 

„surfovat“ i uživatelům, kteří nemají počítač a neplatí 
službu připojení k internetu.

- Videotéka ( označována jako VoD ) která funguje na ob-
dobném principu jako běžná videopůjčovna, kde se dle 
žánru, názvu filmu apod. vybere film a ten lze poté pře-
hrávat se zachováním funkcí běžného DVD přehrávače ( 
zrychlené přehrávání vpřed, vzad, pauza atd. ). Celé za-
půjčení a vrácení f ilmu je virtuální, takže se nemusí ni-
kam chodit a vše je v pohodlí vyřízeno během několika 
minut.

- Několik režimů televizního programového průvodce 
EPG

- Zprávy, kalendář, webkamery atd.
- Poskytovatel může prostřednictvím set-top-boxu zobrazit 

na obrazovce uživatele různé informace týkající se marke-
tingu, technických změn, novinek atd.

S pořizovacími náklady za set-top-boxy a jejich následným 
ser visem si nemusíte dělat starosti, protože v právě probíhající 
akci lze získat až dva kusy zdarma a zůstávají i nadále v našem 
majetku, takže případná výměna či oprava je naše starost. Cena 
třetího a dalšího set-top-boxu je 3500 Kč (standardní rozlišení 
SD) nebo 3800 Kč (vysoké rozlišení HD) včetně DPH. Údržba 
set-top-boxu z hlediska aktualizace software/firmware je řešena 
automaticky. Tím že je set-top-box připojen do IP sítě, nahrává 
si všechna potřebná data on-line bez zásahu uživatele.

Nabídka televizních programů se neustále rozšiřuje, plá-
nujeme zařazení asi 30-ti programů vysílaných ve vysokém roz-
lišení HD. Obraz ve vysokém rozlišení má běžně 1920x1080 
bodů. Obraz ve standardním rozlišení má běžně 720x576 bodů. 
Výpočtem zjistíme že 2 miliony bodů oproti 400.000 je pěti-
násobek. Zjednodušeně řečeno: obraz ve standardním rozlišení 
obsahuje pouze každý pátý bod z obrazu ve vysokém rozlišení 
a to se zásadním způsobem projeví na vykreslení detailů celého 
obrazu.

Možnost záznamu vysílání zůstává zachována. Například 
pomocí set-top-boxu s vysokým rozlišením s pevným diskem. 
Záznam je pak proveden digitálně, v SD nebo HD kvalitě, uklá-
dat lze i kanál, na který se zrovna nedíváte.

 Další součástí právě probíhající akce je navýšení 
rychlosti internetu. Při uzavření nové smlouvy IPTv s tarifem 
STANDARD nebo KOMPLET jako bonus navýšení konektivity 
o jeden tarif se zachováním ceny tarifu stávajícího.

Kompletní informace najdete na www.kme.cz nebo v kan-
celáři na adrese Tyršova 16, Kuřim.

Za KME, spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Zapletal, Ph.D.
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životní prostředí

V minulém vydání Zlobice jsme se zabývali dopravním modelem 
města Kuřimi, který kuřimská radnice nechala zpracovat v souvislosti s 
posuzováním variant trasování R43 a souvisejících staveb. Z něho vyply-
nulo, že zatímco severní spojka v případě svého vybudování dopravní si-
tuaci ve městě zhorší, jižní obchvat ji naopak zlepší, v některých ulicích 
klesne doprava o desítky procent. Dnes se budeme zabývat vlivem obou 
variant na životní prostředí tak, jak je srovnala Studie vlivů variantního 
řešení obchvatu města Kuřimi, vypracovaná znalcem Ing. Boleslavem Je-
línkem. 

Co se posuzuje
Každou podobnou stavbu, jakou je dálnice či rychlostní silnice, 

je z pohledu ochrany přírody nutno hodnotit podle tzv. EIA (Environ-
mental Impact Assessment, česky uváděno jako Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí). Tímto zhodnocením bude muset projít i stavba jaké-
koliv varianty trasy R43 a souvisejících staveb. Tuto studii podle zákona 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí nelze obejít, její 
závěr však nemá pro stavební úřad závazný, ale pouze doporučující cha-
rakter. Stavební úřady však v ČR většinou ke stanovisku EIA přihlížejí a 
pokud stavbu nedoporučí nebo její provedení vážou na různá opatření, 
tato stanoviska respektují. 

Studie EIA zatím nebyla pro obchvat města Kuřimi vypracována 
ani pro jednu z variant. Aby vedení města získalo alespoň základní orien-
taci v tom, jakým způsobem která ze dvou variant ovlivní životní prostře-
dí, nechalo zpracovat alespoň odbornou studii. Její výsledky jsou velmi 
zajímavé.

Studie hodnotila dopad severní spojky a jižního obchvatu města v 
několika základních parametrech. Byly jimi:

- vlivy na horninové prostředí
- vlivy na půdu
- vlivy na ovzduší
- vliv na hlukovou situaci
- vlivy na povrchové a podzemní vody
- vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
- vlivy na krajinu
- vlivy na zvláště chráněná území
- vlivy na lokality soustavy Natura 2000
- vliv na významné krajinné prvky
- vlivy na přírodní parky
- vlivy na územní systém ekologické stability.

Jižní obchvat podstatně šetrnější
Celá studie je poměrně obsáhlá, spolu s mapami čítá více než 50 

stran. Nelze zde tedy podrobně rozepisovat všechna zjištění. Z důležitých 
bodů vyplývá následující.

Jižní varianta je podstatně kratší, než severní. Z toho je zřejmé, že 
v mnohých parametrech bude mít na životní prostředí menší negativní 
vliv, než delší varianta severní. Dojde k nižšímu záboru zemědělské půdy, 
nižšímu zatížení emisemi a nižší spotřebě posypových materiálů při zim-
ní údržbě. Stejně tak znamená jižní varianta nižší zátěž pro povrchové i  
podzemní vody. Severní varianta bude znamenat vytvoření větší bariéry 
v krajině, která znemožňuje volnou migraci zvěře. Navíc vede územím 
(mokřady, plochy rozptýlené krajinné dřevinné vegetace), které je ze zo-
ologického hlediska podstatně cennější a negativně ovlivní životní pod-
mínky mnoha cenných živočichů. Stejně tak znamená severní spojka větší 
zásah do krajiny, což je dáno jak větší délkou stavby, tak nutností vybudo-
vat více mimoúrovňových křížení. 

Obě varianty  bezprostředně nezasáhnou do žádného zvláště chrá-
něného území – jižní mine přírodní památku Šiberná ve vzdálenosti asi 
60 metrů, severní ve stejné vzdálenosti míjí přírodní památku Zlobice a 
navíc jsou některé stavby 20 metrů od přírodní rezervace Obůrky – Třeš-
těnec, tedy v jejím ochranném pásmu. 

Jižní obchvat prochází přírodním parkem Baba, vzhledem k vedení 
komunikace tunelem na něj nemá podstatný záporný vliv. Severní spojka 

se přírodním parků zcela vyhýbá. Obě varianty míjení Kuřimi zasahují do 
významných krajinných prvků. V případě jižního obchvatu překročí trasa 
Mozovský potok, bezejmenný přítok Kuřimky a Kuřimku, zatímco sever-
ní spojka se dotkne Lipůvky, Kuřimky, Podlesního, Bělečského a Čebín-
ského potoka, negativní zásahy tímto způsobené jsou přitom vyšší, než 
u jižní varianty. Obě varianty zasahují do lesního porostu. Jižní obchvat 
se dotkne především nepůvodního porostu akátu na Kuřimské hoře, 
což nemá vetší negativní vliv. Severní spojka protíná lesík zvaný Špihlík, 
zmenšuje jeho plochu a dělí ho na dvě části, čímž snižuje jeho ekologic-
ko-stabilizační funkci. Severní spojka se dostává do střetu se dvěma re-
gistrovanými významnými krajinnými prvky. jedním z nich VKP Podlesí 
s výskytem zvláště chráněného kruštíku bahenního. Druhým útvarem je 
VKP Kotouloska nad věznicí. Zvažovanou stavbu se zcela znehodnotí její 
okrajová část, jde tedy o význačný zásah. 

Obě trasy se dostávají do střetu s biokoridory. Nejvážnější je ko-
lize obou tras s nadregionálním biokoridorem označovaným jako K129. 
Zatímco v případě jižní varianty je možno kolizi eliminovat změnou trasy 
biokoridoru, severní trasa by podstatně zhoršila v úseku pod Červeným 
kopcem migrační schopnost biokoridoru, což lze řešit výstavbou ekoduk-
tů (mosty pro zvěř), je však nutno dořešit širší územní vazby a toto řešení 
je poměrně drahé. Severní spojka také zcela znehodnotí lokální biokori-
dor na Lipůvce a Kuřimce, neboť bude nutno přeložit jak koryto Lipův-
ky, tak (v délce 950 metrů) i Kuřimky. Dotčena přitom bude niva toku v 
délce 1 kilometr. Z hlediska střetu jednotlivých variant s prvky územního 
systému ekologické stability je vhodnější jižní varianta.

Severní spojka devastuje krajinu
Dopady severní spojky a jižního obchvatu na životní prostředí 

přináší přehledně následující tabulka. Ze studie je převzata kompletně, 
níže jsou vysvětleny některé v originále použité, obecně nepříliš známé 
zkratky.

tabulka na vedlejší straně.

Vysvětlivky:
ZPF – zemědělský půdní fond
PUFPL – pozemek určený k plnění funkce lesa
VKP – významný krajinný prvek
ÚSES - územní systém ekologické stability
ZCHÚ – zvláště chráněné území
MÚK – mimoúrovňová křižovatka

V závěru studie je uvedeno (doslovná citace): Z výše uvedeného 
i z tohoto přehledu jednoznačně vyplývá, že jižní varianta je ke sledova-
ným jevům šetrnější a nemá tak závažné negativní dopady jako varianta 
severní. ta by byla významným negativním zásahem do území a v určitém 
ohledu by měla až devastační charakter.

Drago Sukalovský
Zdroj: Studie vlivů variantního řešení obchvatu města Kuřimi, Ing. 

Boleslav Jelínek, 2009
S uvedenými studiemi a dalšími materiály se lze podrobněji sezná-

mit na www.kurim.cz/R43

Studie obchvatů Kuřimi: 

Severní spojka devastuje krajinu
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životní prostředí
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život se zvířaty

Potkani – 
základní 
zdravotní 
prohlídka

Potkani jsou velice příjemní a in-
teligentní společníci. Jejich nevýhodou 
je jejich krátkověkost a časté zdravotní 
komplikace. Proto se dnes se zaměříme 
na jejich základní vyšetření, které by 
Vás mohly navést k tomu, že Vaše zvíře není úplně v pořádku. 

Potkany je dobré kontrolovat minimálně jedenkrát denně a dů-
kladněji zhodnotit v průběhu jednoho týdne. Zdravotní stav potkanů se 
velmi rychle zhoršuje, proto je nutno se včas poradit s veterinářem. 

Denní kontroly
Oči – oči by měly být otevřené, jasné a světlé. 
Nos -  zkontrolujete čistotu osu, měl by být suchý, bez projevů sípání, 

chrochtání, nebo kýchání. Tyto zvukové projevy mohou být pří-
znaky respirační infekce, nebo stresu.

Tváře – na tvářích by neměly být škrábance, nebo strupy. Roztoči a dietní 
problémy se často projeví nejprve kožními problémy na tvářích a 
pod bradou.

Uši -  měly by být čisté, bez zápachu. Krusty na vnějším okraji ucha sig-
nalizují infekci roztoči rodu Sarkoptes. Jakýkoliv zápach je zase 
známkou ušní infekce a vždy vyžaduje rychlou veterinární péči.

Plíce -  přidržte potkana u ucha, jako telefon. U zdravého zvířete by nemě-
ly být v okolí plic slyšet žádné zvuky, jako sípání, apod. 

Tělo -  kůže by neměla být poškrábaná a se strupy. Kontrolujte hlavně ob-
last za krkem (roztoči) a na kořeni ocasu (všenky). Natažená kůže 
by se měla hned vrátit do původní polohy. V případě, že tomu tak 
není a kožní řasa se narovnává pomaleji, je zvíře dehydratované, a 
to znamená, že není po zdravotní stránce úplně v pořádku. 

Nohy – kontrolujte drápky. Přerostlé drápy se mohou zachytit o oblečení 
a potkan si může způsobit zranění. Podívejte se i na spodní stranu 
tlapek. Ty by neměly být zarudlé a s přítomností boulí. 

 Srst – srst by měla být hladká a lesklá. Hrubá kůže může být příznakem 
nemoci. Holá místa způsobují paraziti, plísňové infekce, nebo kož-
ní alergie. Srst by také neměla být zažloutlá, žluté skvrny mohou 
být způsobeny močovou infekcí.

Ocas -  čistý, hladký a zaoblený na dotek. Pravoúhlosti na ocase mohou 
být výsledkem nedostatečné výživy a špatného zdravotního stavu. 
Někdy může být tento problém nevratný. Pravidelné lehké kartá-
čování ocasu směrem ke špičce pomůže udržet ocas čistý. 

Moč -  neměla by mít červenou barvu, obsahovat stopy krve, nebo neob-
vykle zapáchat. To vše jsou příznaky infekce močových cest a je 
nutné rychlé veterinární ošetření. 

Týdenní kontroly
Ústa -  v ústech kontrolujte postavení zubů a jejich možné zarůstání. Zuby 

potkanů jsou přirozeně dlouhé a rostou kontinuálně. Při správném 
postavení zubů a kvalitní stravě si potkani zuby obrušují. Pokud se 
tak neděje, mohou zuby vrůstat do rtů a čelistí a způsobovat silné 
bolesti. Zuby by měly mít žlutou, nebo oranžovou barvu. Horní 
řezáky jsou tmavší, než spodní. Bílé zuby jsou obvykle příznakem 
nemoci, či špatné stravy. 

Tělo -  na těle kontrolujte oblast podpaží a třísel, pro vyloučení nádorů 
mléčné žlázy.

Obličej -  kontrolujte známky otoku podél čelistí a krku. Abscesy v tvářo-
vé oblasti vyžadují řádné ošetření ze strany veterináře a často jsou 
příznakem vážného onemocnění. 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na veterinárního lékaře. 
Zdroj: www.petwebsite.com

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

www.vet-kurim.wz.cz

Tajemství proutěné chýše
Byli jste se někdy od doby, kdy na MŠ Jungmannova přibyl nový 

pavilon a zvětšila se zahrada, projít právě kolem zmiňovaného „venkovní-
ho dovádiště“ pro děti? A pokud ano, připadala vám zahrada, stejně jako 
mně, na tolik dětí poněkud chudě zařízená?

Z městské kasy se na dovybavení hřiště zrovna peníze nehrnou 
(přeci jen, stavíme Wellness, kde nám všem bude blaze) a tak z popudu 
rodičů vznikla iniciativa dobrovolného výběru peněz na zakoupení další-
ho herního prvku na zahradu. Uspokojivou sumu na menší prolézadlo se 
podařilo vybrat a organizátorům této aktivity patří upřímný dík.

Jenže jsme opět u toho… jedno menší prolézadlo, navíc pro 100 dětí, 
je jako rybník Srpek pro rodinu velryb – prostě trochu málo. A tak jsem pře-
mýšlela, jak by se dalo levně, nejlépe zadarmo, na zahradě něco vybudovat.

Vzpomněla jsem si na dávný článek z časopisu pro vědomé rodičov-
ství – Aperio, kde psali o vytváření přírodních hracích koutků na zahradách a 
hřištích a nechala se jím inspirovat. S pomocí dalších členů mateřského centra 
KuřiMaTa a po domluvě s vedením školky jsme zorganizovali brigádu rodičů 
na zahradě s cílem postavit několik vrbových chýší pro děti. Pokud vám to 
připomíná někdejší Akce Z, tak to nejste daleko od pravdy. Akce Z byl totiž i 
interní název této bohulibé aktivity, kde se ovšem pod písmenem „Z“ skrýva-
lo kromě příslovečného „zadarmo“ především slovo „zahrada“.

Sešlo se nás asi 20 statečných rodičů – statečných hlavně proto, že 
nám objednané počasí začalo půdu skrápět poněkud dříve, než bychom 
si bývali přáli – a k tomu i spoustu dětí, které vesele pobíhaly kolem, sem 
tam přiložily ruku k dílu a z jarního deštíku si ale vůbec nic nedělaly. Vám 
všem, kteří jste přišli, patří můj velký dík.

Na výsledek naší asi čtyřhodinové práce se můžete podívat během 
„nenápadné“ obhlídky školkové zahrady. Pro ty z vás, kteří nebudou mít 
cestu kolem, jen napíšu, že se nám podařilo vybudovat dvě chýše ve tvaru 
iglů, jednu ve tvaru teepee a jeden probíhací tunel. K tomu navíc dva hu-
dební koutky sestávající ze zavěšených ťukacích dřívek. 

Teď jen netrpělivě čekáme, jestli se proutky, z nichž jsou chýše po-
stavené, uchytí a zazelenají. Tím bychom pak i doslova naplnili moudrá 
slova pořekadla: „Komu se nelení, tomu se zelení.“ A pokud se to podaří, 
tak vám v některém z dalších čísel Zlobice prozradím, jak si takovou živou 
vrbovou chýši postavit za domem, na chatě nebo třeba na školní zahradě. 

Za MC KuřiMaTa
Nicola Šimonová

děti
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Cena 1650 Kč. Tel.: 773 225 545.
Prodám dětský kočárek – troj-

kombinaci, velmi dobře vybavený 
– vyjímatelná taška na kojence, velké 
lůžko, polohovatelná záda, přehazova-
cí výškově nastavitelná rukojeť, gumo-
vá nafukovací kola, pláštěnka, taška ke 
kočáru, v dobrém stavu. Cena 1000 
Kč. Tel.: 604 207 193.

Prodám kombinovaný kočárek 
Inglesina magnum černošedá barva. 
Lehce ovladatelný, výborný stav. Cena 
5000 Kč. Tel.: 608 874 668.

Prodám sportovní kočá-
rek Inglesina, snadné složení a 
rozložení, polohovací záda, bou-
da s průhledem, opěrka nohou, 
pláštěnka, nánožník. Foto e-mai-
lem. PC:7990 Kč nyní 1000 Kč. 
Tel.:606 893 860.

Prodám SKATE ke kočárku. 
Cena 1000 Kč. Tel.: 608 874 668.

Prodám dětské oblečení 
pro dítě 3 - 8 měsíců. Body kr. i dl. 
rukáv, kalhoty, bundy. Kus za 20 
Kč. Tel.: 725 103 414.

Prodám Trabant Combi, 
platná STK do září 2010, dobrý 
technický stav. Tel.: 541 230 758 po 
18. hod.

Prodám pěkné el. vozítko – 
1 sedlo, nabíječka (nemoc). Ben-
zinové čerpadlo „Iris“ + náhradní 
díly. Tel.: 776 211 507.

Prodám robot ETA 022 
funkční, zachovalý. Cena 1200 Kč i 
levněji. Tel.: 731 964 699.

Prodám membrány do prů-
tokových plynových ohřívačů P5 
a P35. Tepelný spínač pro kotle 
Destila TH 160. Páčkový jistič 0,4 
A pro oběhové čerpadlo Picola. 
Cena dohodou. Tel.: 541 230 936. 

Prodám 2 nové péřové proší-
vané deky + 2 polštáře. Cena 1500 
Kč. Tel.: 739 941 028.

Prodám nové, nepoužité 
rozkládací křeslo vyrobené na za-
kázku, středně hnědé čalounění za 
5000 Kč. Tel.: 724 547 962.

Prodám starší italskou led-
ničku s mrazákem, obsah 196/49 
zn. ARDO za 2000 Kč. Tel:: 724 
547 962.

Nabízím promítačku na 
diáčky – kinofilm „Paximat“ 750-
950 a rámečky. Cena dohodou. 
Tel.: 731 964 699.

Prodám nebo i daruji červe-
nou koženkovou rohovou kuchyň-
skou lavici. Tel.: 604 557 303.

Prodám květinovou stěnu. 
Tel.: 604 557 303.

Prodám velkou zateplenou 
psí boudu. Tel.: 777 662 040.

Prodám kočárek trojkom-
binace zn. Deltim Travel soft, bar-
va modrá. Cena 800 Kč. K němu 
možno prodat skate na přepravu 2. 
dítěte ve stoje. Cena 1000 Kč. Tel.: 
725 103 414.

souktomá inzerce - zdarma

Soukromou inzerci uveřejňuje-
me zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze 
jednou, chcete-li jej zopakovat, 
podejte jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost 
inzerentů, vyhrazuje si ale prá-
vo inzerát nepřijmout, pokud by 
jeho uveřejnění odporovalo zá-
konům nebo dobrým mravům.

objektivem

Prodám byt 2+kk v OV, 
Kuřim, 3NP/4, část.rekonstruova-
ný,jádro cihlové, nový kuchyňský 
kout,vestavěné skříně, 2 x balkon 
s krásným výhledem do přírody. 
Nutno vidět. Cena: 1.490.000 
Tel.: 608 880 990.

Prodám RD 3+1, 1+1 po cel-
kové rekonstrukci v horní části Kuřimi, 
dvůr, zahrada. Tel.: 777 745 345.

Pronajmu 2+1 v horní čás-
ti Kuřimi. Cena 8500 Kč. Volný 
ihned. Tel.: 774 060 269.

Pronajmu byt 2+1 (cihlový) 
v Kuřimi. Tel.: 603 198 605.

Pronajmu byt 1+1 v Kuři-
mi, Na Loučkách 1219, přízemí. 
Dlouhodobě. Zařízený, velmi pěk-
ný. Tel.: 602 505 028.

Pronajmu byt 2+1 v horní 
části Kuřimi. Nezařízený, dlouhodo-
bě za 5000 Kč / měsíc + inkaso. Tel.: 
544 217 106, 723 624 643.

Pronajmu byt 2+1 Na 
Loučkách. Tel.: 606 893 860.

Pronajmu garáž u vlečky (s 
elektrikou), blízko Sběrného dvora. 
Pronájem 1000 Kč měsíčně. Tel.: 
732 607 052.

Vyměním 2+kk v OV, 4,5 
roku starý, zděný, zvýšené přízemí, 
nízké měsíční nájemné v Kuřimi, 
za 1+1 zděný v OV nebo státní, 
nebo 1 pokoj. domek vše v Kuřimi. 
Tel.: 731 964 699.

Doktorka s hotov. koupí BYT 
či RD do 4mil.  Tel.: 733 296 125.

Koupím pozemek na RD v 
Kuřimi. Hotovost! Tel.: 604 910 426.

Koupím RD v Kuřimi (i k 
opravě). Tel.: 604 910 426.

Koupím byt v Kuřimi 1-2+1 
nejlépe v OV. Tel.: 777 719 859.

Koupím RD v Kuřimi a okolí 
i k opravě. Tel.: 777 719 859.

Koupím garáž v Kuřimi, v 
areálu Na Zahrádkách, U vlečky 
nebo v horní části Kuřimi. Tel.: 
776 222 497.

Koupím zahrádku s chatkou 
v okolí Kuřimi, Brna nebo Tišnova. 
Tel.: 605 112 356. 

Koupím kuchyňský stůl i 
židle. Tel.: 604 557 303.

Prodám válendu s úložným 
prostorem. Cena 500 Kč + 2 křesla s 
konferenčním stolkem – 50 x 90cm. 
Cena 500 Kč. Tel.: 773 041 157.

Prodám jízdní kolo FAVO-
RIT – UNICYKL málo jeté, v bez-
vadném stavu, ze zdravotních důvo-
dů, za 600 Kč. Tel.: 541 230 936.

Prodám dětské kolo asi na 5 
roků, zn. Sprinter bandit. Skoro nepou-
žité, původní cena 3000 Kč, za 900 Kč. 
Tel.: 541 263 757 nebo 604 847 402.

Prodám jízdní kolo a mra-
zák 130L. Velmi levně. Tel.: 603 
707 436.

Prodám ¾ dětské kolo ve 
výborném stavu. Po jednom dítěti. 

Daruji koňský hnůj. Tel.: 608 
101 728.

Pohlídám vaše děti v kte-
roukoliv denní i večerní hodinu. 
Tel.: 608 413 935.

Hledám paní na úklid 1x týdně 
do rodinného domu v Kuřimi. Mzda 
80,-Kč/hod. Tel.: 603 500 600.

Prodám montovanou po-
zinkovanou garáž 3 x 5 m s dvou-
křídlovými vraty. Střecha sklon 
zepředu dozadu.Cena 12000 
Kč.Tel.603 261 677.

Koupím byt 2+ kk nebo 2+1 
nebo 3+kk v Kuřimi. Dispozice : 
balkon/lodžie, 50-65 m2, vyšší stan-
dart. Platba: hotovost. Ne: realitní 
kancelář, poslední patro, přízemí. 
Tel.: 720 116 392.

Prodám zachovalá, bezvad-
ně fungující elektrická kamínka 
s vestavěným termostatem (šest 
hodnot), cena 200 Kč. Tel. 530 
515 015.

Podnájem pokoje v kompletně 
zrekonstruovaném zatepleném bytě v 
Kuřimi. Výborná dostupnost MHD. 
Pohodové a příjemné prostředí, krás-
né přírodní okolí bydliště. Částečně 
zařízeno, WiFi, kabelová televize, 
parkování v bezprostřední blízkosti 
domu, výtah, pračka, sprchový kout, 
mikrovlnka, varná konvice, lednička. 
Čistota a spolehlivost požadována i 
nabízena. Nájem 4500/os./měs. vč. 
Poplatků. Neprůchozí uzamykatelný 
samostatný pokoj. Volné od července. 
Informace na tel. 608 980 070.

Prodám  4ks letní pneu Fi-
restone 185/70-R14 mírně  jeté 
(90%), nepoškozené, zn. nehodící 
se rozměr. Cena dohodou, Hanák 
– 606 640 754.

Prodám dětské kolo na 2 – 5 
let s přídavnými kolečky, nutná opra-
va sedátka, za 300 Kč. Tel.: 739 353 
807 (volat večer).

Prodám novou smaltova-
nou vaničku pro sprchový kout. 90 
x 90 cm za 400 Kč. Tel.: 739 353 
807 (volat večer).

Prodám bílé plastové okno 
jednokřídlé (levokřídlé) 150 x 120 
za 1.500 Kč. Tel.: 739 353 807 (vo-
lat večer).

Prodám střešní nosič na 
Škodu 120 za 300 Kč. Tel.: 739 
353 807 (volat večer).

Pronajmu garáž v Kuřimi 
u vlečky za 800 Kč měsíčně, volná 
ihned, do konce října 2010. Tel.: 603 
764 444.

Prodám byt v OV 1+kk, 23 
m2 v Kuřimi za městským úřadem, 
za 930 000Kč. Tel.: 603 177 963.

Na fotografii je pohled na pracovníky stavební firmy při montáži ocelové výztuže 
železobetonové desky, která tvoří galerii nad rekreačním bazénem. O podlaží níže 
je vidět nový rekreační bazén. Nový bazén je umístěn v nově přistavěné bazéno-
vé hale. Tato část bude patřit k hlavním atrakcím Wellness centra. Vodní hladina 
bazénu nepravidelného tvaru, při hloubce vody 1 – 1,3m a teplotě vody 30°C, je 
propojena proplavávacím kanálem s venkovním bazénem s celoročním provozem, 
do něhož ústí 75 m dlouhý tobogan. Rekreační vnitřní bazén bude obsahovat řadu 
dalších vodních atrakcí – divokou řeku, vodní hřib, vodní chrliče, masážní trys-
ky, vodní houpadlo, protiproud, dnové vzduchové perličky, vodní masážní lůžka. 
Komunikační propojení rekreačního bazénu s plaveckým bazénem v 1. NP bude 
vnitřním zaobleným schodištěm spojujícím ochoz rekreačního bazénu galerií nad 
bazénem, nebo toboganovým schodištěm. 

Ing. Oldřich Štarha, starosta
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 08/2010 ze dne 7. 4. 2010
179/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 2. 4. 2010. Termín 

plnění: 7. 4. 2010 (STA)
180/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního 

Městského úřadu Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 
7. 4. 2010 (OF)

181/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru obecního živ-
nostenského úřadu Městského úřadu Kuřim za kalendářní rok 
2009. Termín plnění: 7. 4. 2010 (OŽÚ)

182/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 7. 
4. 2010 (KÚ)

183/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb Ku-
řim, s.r.o. za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 7. 4. 2010 (CTSK)

184/2010 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Centra tech-
nických služeb Kuřim, s.r.o. za kalendářní rok 2009 podle zápisu. 
Termín plnění: 7. 4. 2010 (CTSK)

185/2010 RM schvaluje odměnu jednateli Centra technických služeb 
Kuřim s.r.o. Ing. Ladislavovi Tomšů za kalendářní rok 2009 ve výši 
podle zápisu. Termín plnění: 1. 5. 2010 (CTSK)

186/2010 RM schvaluje jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech města 
Kuřimi, jediného společníka obchodní společnosti Centrum tech-
nických služeb Kuřim, s.r.o. s působností valné hromady, měsíční 
odměnu jednateli Centra technických služeb s.r.o. Ing. Ladislavovi 
Tomšů ve výši podle zápisu s účinností od 1. 5. 2010. Termín plně-
ní: 1. 5. 2010 (CTSK)

187/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Kabelové televize CZ 
s.r.o. za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 7. 4. 2010 (KÚ)

188/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění 
nového zemního kabelového vedení NN, rozpojovacích a přípoj-
kových skříní, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se 
sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 
49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle GP č. 2543-807/2009 ze dne 9.11.2009 na pozemku parc. č. 
2766 k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zříze-
no na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 30. 12. 2011 (OMP)

189/2010 RM uděluje souhlas k rekonstrukci podlahy v nebytovém pro-
storu č. 839/11 (provozovna holičství a kadeřnictví) v Kuřimi, 
Bezručova čtvrť. Termín plnění: 31. 11. 2010 (OMP)

190/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 
73/2005 s Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, 
se sídlem Jungmannova 1084, Kuřim, IČ 64946881, jehož před-
mětem je prodloužení doby výpůjčky předmětných pozemků p.č. 
2003, p.č. 2004/1 a p.č. 2004/2 vše k.ú. Kuřim do 10. 5. 2015. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

191/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2009/
O/0067 s paní Věrou Fialovou, trvale bytem Brno, IČ 18141544, je-
hož předmětem je prodloužení doby nájmu v nebytovém prostoru č. 2 
(kancelář ve II. NP) v objektu č.p. 950 na ulici Jungmannova do 31. 12. 
2010 za stávajících podmínek.  Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

192/2010 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1811 
k.ú. Kuřim o výměře cca 20 m2 umístěného v zahradě Kulturní-
ho domu Kuřim panu Karlu Pohankovi, trvale bytem Kuřim, IČ 
12188379, za účelem umístění pojízdného prodejního stánku 
s rychlým občerstvením za nájemné ve výši 95,- Kč/m2/měsíc 
+ zálohy na služby (podle výpočtového listu) s roční valorizací. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

193/2010 RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací a jednateli ob-
chodní společnosti (podle přílohy), aby ve lhůtě do 26. 4. 2010 
odeslali stávajícímu dodavateli výpověď smluv o dodávce elektric-
ké energie. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

194/2010 RM souhlasí s udělením výjimky pro stavbu oplocení sídla 
firmy na pozemcích parc. č. 491/6, 491/9, vše k.ú. Česká, navrže-
ného v ochranném pásmu lesa (pozemek parc. č. 3534/1 ve vlast-
nictví města Kuřimi). Termín plnění: 30. 4. 2010 (OIRR)

195/2010 RM souhlasí s opravou sochy sv. Floriána v Kuřimi v částce do 
150.000,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

196/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního 
zábradlí k umístění reklamní tabule za cenu 300,- Kč/1 pole/1měsíc 
na dobu určitou podle žádosti s panem Vítězslavem Nováčkem, trvale 
bytem Kuřim, IČ 65404182. Termín plnění: 10. 6. 2010 (OIRR)

197/2010 RM bere na vědomí zprávu o přípravě poptávkového řízení 
na zpracování projektové dokumentace autobusového obratiště v 
Kuřimi Podlesí na pozemku p.č. 3396/1, k.ú. Kuřim a schvaluje vy-
členění finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z ORG Projekty a 
studie na zajištění projektové přípravy autobusového obratiště na 
Podlesí. Termín plnění: 7. 4. 2010 (OIRR)

198/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích 
v Kuřimi v roce 2010“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností STRABAG, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, 
PSČ 150 00, IČ 60838744, která předložila nejvýhodnější nabíd-
ku. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

199/2010 RM schvaluje vyčlenění částky ve výši do 100.000,- Kč z ORG Drobné 
investice na zajištění celkové rekonstrukce oplocení sportovního hřiště u 
objektu DDM na ulici Otevřená. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OIRR)

200/2010 RM souhlasí se změnou projektu „Wellness Kuřim – rekon-
strukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“v části prostoru re-
staurace na rychlé občerstvení. Termín plnění: 7. 4. 2010 (OIRR)

201/2010 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených službách do-
dávky elektřiny pro produkty řady Small business č. 830605259 se 
společností E.ON Energie, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 26078201, na odběrné 
místo „Kolébka K/3448/1/, 664 34 Kuřim“. Termín plnění: 31. 
5. 2010 (OIRR)

202/2010 RM ukládá všem příspěvkovým organizacím zřízených městem 
Kuřim, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, podle § 9 zá-
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění s účinností 
od 1. 1. 2010. Termín plnění: 12. 4. 2010 (PO města Kuřimi)

203/2010 RM bere na vědomí příkaz na převod částek za práci v Zastupi-
telstvu města Kuřimi, Radě města Kuřimi, výborech zastupitelstva 
města a komisích rady města za 1. čtvrtletí roku 2010. Termín pl-
nění: 15. 5. 2010 (OF)

204/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 85/2008 s Lukášem 
Muchou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
č. ev. 216 na pozemku p.č. 775/3 v k.ú. Malhostovice, do 31. 7. 2010 za 
stejných podmínek. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

205/2010 RM zřizuje komisi k řešení úkolů souvisejících s výstavbou a 
provozem Wellness Kuřim s.r.o. ve složení podle zápisu a jmenuje 
starostu města Kuřimi Ing. Oldřicha Štarha předsedou této komi-
se. Termín plnění: 7. 4. 2010 (KÚ)

206/2010 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup vozidla Škoda 
Roomster Easy 1,2 TSI 63 kW se společností Josef Michl - MOTOR-
SPORT, se sídlem Jabloňová 29, PSČ 621 00 Brno, IČ 10548408, za 
cenu 275.700,- Kč. Termín plnění: 12. 4. 2010 (KÚ)

207/2010 RM schvaluje udělení Medaile města Kuřimi panu Jiřímu Sko-
palovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 8. 4. 2010 (STA)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města   1. místostarosta města
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 09/2010 ze dne 20. 4. 2010
208/2010 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených službách do-

dávky elektřiny pro produkty řady Small business č. 830616686 se 
společností E.ON Energie, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 26078201, na odběrné 
místo „Foglarova/ 1815, 664 34 Kuřim“. Termín plnění: 30. 4. 
2010 (OIRR)

209/2010 RM schvaluje vzorové formuláře pro realizaci jednacích řízení 
bez uveřejnění pro veřejnou zakázku Wellness Kuřim - rekonstruk-
ce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 
9. 2010 (KÚ)

210/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Orel – jednota 
Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 65268229, jejímž 
předmětem bude jednodenní výpůjčka 5 ks jarmarečních stánků s 
tím, že veškeré provozní náklady uhradí vypůjčitel. Termín plnění: 
31. 5. 2010 (OMP)

211/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fyzickou osobou 
MgA. Bohdan Jeřábek, trvale bytem v Brně, IČ 73824402, na re-
alizaci „Oprava sochy sv. Floriána“ za cenu 140.535,- Kč. Termín 
plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

212/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se spo-
lečností AQUA ENVIRO s.r.o., se sídlem v Brně Ječná 1321/29a, 
PSČ 621 00, IČ 26907909, na akci „Vrtaná studna pro sportovní 
areál na ulici Blanenská, Kuřim“, kterým se mění předmět díla a 
navyšuje cena vrtané studny o 65.124,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 
2010 (OIRR)

213/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Well-
ness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu“ s firmou 
IMOS Brno, a.s., se sídlem v Brně, Olomoucká 174, okres Brno-
město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se snižuje celková na-
bídková cena o částku vyčíslených méněprací. Termín plnění: 31. 
5. 2010 (OIRR)

Ing. Oldřich Štarha  Ing. Miluše Macková
 starosta města   místostarostka města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 10/2010 ze dne 26. 4. 2010
214/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Well-

ness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“, s 
firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem v Brně, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se zvyšuje celková 
nabídková cena o částku vyčíslených víceprací. Termín plnění: 31. 
5. 2010 (OIRR)

215/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo: „Wellness 
Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“, s firmou 
IMOS Brno, a.s., se sídlem v Brně, Olomoucká 174, okres Brno-město, 
PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se zvyšuje celková nabídková cena o 
částku vyčíslených víceprací. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

216/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu: „Wellness Kuřim – Rychlé občer-
stvení“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 17. 5. 2010 (OIRR)

217/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou IMOS Brno, 
a.s., se sídlem v Brně, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 
627 00, IČ 25322257, na realizaci zakázky: „Wellnes – výkopy pro 
opěrnou stěnu“ za cenu 293.285,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 
(OIRR)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 03/2010 ze dne 20. 4. 2010
1030/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 4. 2010. Ter-

mín plnění: 20. 4. 2010 (STA)
1031/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci indivi-

duálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji“ mezi Městem Kuřimí a Jihomoravským 
kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337. 
Termín plnění: 31. 12. 2010 (OSV)

1032/2010 ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu roz-
voje města Kuřimi za období květen 2009 – duben 2010 a pověřu-
je starostu města Kuřimi předložením zprávy o jeho plnění na 3. 
zasedání Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2011. Termín plnění: 
30. 4. 2011 (OŽP)

1033/2010 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OŽÚ)

1034/2010 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 30. 4. 2010 OŽÚ)

1035/2010 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OŽÚ)

1036/2010 ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 4327 k.ú. Kuřim o 
celkové výměře 19 m2 manželům Ladislavu a Miladě Baxovým, 
trvale bytem v Kuřimi, za cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením 
kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. Termín plně-
ní: 30. 9. 2010 (OMP)

1037/2010 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
3/2010, o veřejném pořádku se změnami. Termín plnění: 1. 7. 
2010 (OSVV)

1038/2010 ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. XII ÚPN SÚ Ku-
řim - změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu do-
pravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. č. 3002/3, k. 
ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR)

1039/2010 ZM souhlasí, aby RM zajistila zpracování vyhledávací studie 
na stezku pro cyklisty v případě finanční spoluúčasti ostatních 
dotčených obcí ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – 
Nový hrad, která bude zaústěna do krajského cyklokoridoru Brno 
– Blansko. Úsek Kuřim – Lipůvka bude zpracován ve variantách 
vedení stezky v prostoru mezi Zlobicí a TOS a ve variantě ulicí Bla-
nenskou a pro in-line bruslaře v úseku Kuřim - Lipůvka. Termín 
plnění: 31. 7. 2010 (RM)

1040/2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze 
dne 12. 4. 2010. Termín plnění: 20. 4. 2010 (OF)

1041/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Ku-
řimi na rok 2010, podle přílohy. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OF)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta   1. místostarosta
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Burza KuřiMaT
Ve dnech 9. a 10.4.2010 pořádalo Mateřské a rodinné centrum 

KuřiMaTa o.s. Burzu dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček a tě-
hotenské módy. Burza se konala ve velkém sále Kulturního domu Kuřim, 
nám. Osvobození 902. Opět se podařilo zcela zaplnit pódium i všechny 
stoly použitým, ale většinou velmi kvalitním dětským zbožím. Své věci 
nabízelo 60 prodávajících. K dispozici byli kromě oblečení a obuvi také 
kočárky, kola, odřážedla, povlečení, knížky a mnohé další. Aby mohli 
rodiče v klidu vybírat, měli děti možnost pohrát si v herním koutku. Na 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. pořádá 
Hrátky s KuřiMáTky a Klub maminek

Kdy: Středa odpoledne 
Kde: ZŠ Tyršova, pracoviště Komenského
Herna pro děti se na jarní měsíce přesouvá z KD do komornějšího 

prostředí jedné ze školních tříd, vybavené kobercem a lavičkami. Na děti 
čekají hračky, malování, hudební kroužek a cvičení. Ve večerních hodi-
nách chystáme pro maminky výtvarnou dílnu nebo besedy. V případě, že 
nemáte hlídání, můžete na večerní program přijít i s dětmi. 
Zvoňte na horní zvonek. Při vstupu do budovy je nutné se přezouvat!!! 
Vstupné 20Kč volné hraní / 35Kč program

Program Květen 2010: 
Středa 5. 5. 2010: 16:00-17:00 Hrátky (volné hraní), 17:00-19:00 Beseda 
s praktickou lékařkou pro děti a dorost MUDr. Danuší Jarošovou a jejími 
hosty. Znakování u batolat, Alternativní medicína, Děti a očkování 

Středa 12. 5. 2010 16:00- cca 18:00 Hudební kroužek a jóga pro děti

Středa 19. 5. 2010 16:00-17:00 Hrátky (volné hraní), 17:00-19:00 Bese-
da s Ing. Ivou Cenkovou Šátkování dětí - úvazy na břiše - trocha teorie 
a spousta praktických rad a ukázek vezměte si sebou šátek (několik šátků 
bude k dispozici) a větší panenku nebo vlastní děťátko.

Středa 26. 5. 2010 16:00- cca 18:00 Hudební kroužek a jóga pro děti

Více informací o programu na http://kurimata.webnode.cz

Ahoj děti, dobrý den,
 tak už tady zase jsem. 
Chci si s vámi, děti, hrát,
 cvičit nebo malovat... 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. pořádá
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi ve 

věku 1,5-3 roky
Kdy: Středa 10:00-11:30 
Kde: Tělocvična na Podlesí 
Program: Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybo-

vé hry, nějaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření 
S sebou: Přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k umazání při 

výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu.
Doprava: Autem, před budovou lze zaparkovat nebo autobusem 

linky 310. Odjezd: Sokolovna 9:31 (zastavuje Žel.st., KD). Od zastávky 
na Podlesí je to k tělocvičně cca 10 minut procházkou. Zpáteční spoj: 
Podlesí 11:57, (zastavuje u KD, Žel. St. 12:07). Cestování se nebojte! Jet 
s vlastní jízdenkou v ruce je pro děti zážitek a do kopečka společně vy-
běhnou ani neví jak.

Těší se na vás Míla, Iva, Zuzka

Cvičení na Podlesí.

konci burzy proběhla sbírka oblečení pro Domov Sv. Markéty v Brně, kde 
nachází útočiště matky s dětmi v tísni. Za účast na burze děkuji všem pro-
dávajícím i nakupujícím a také maminkám z našemo MRC, díky kterým 
se akce uskutečnila. Nechcete-li příští burzu propásnout, zapište si již 
nyní do kalendáře termín 9.-10. 10. 2010.

Těšíme se na vás
KuřiMaTa

Kreslení na trička.



ročník 17, číslo 5/květen 2010    ZLOBICE   43

Múzou políbeni …
Letošní úspěchy recitátorů z Tyršovky v 
oblastním a krajském kole

Jaro se zatím jen nesměle hlásilo o slovo, když probíhala školní 
kola soutěže recitátorů. Jako každoročně se i letos žáci naší školy v hoj-
ném počtu tohoto klání zúčastnili. 

S dětmi prvních, druhých a čtvrtých tříd jsme se v úterý 23. 3. vy-
dali do Ivančic, kde se konalo oblastní kolo okresu Brno-venkov. Ve vel-
kém sále místního obecního domu to bzučelo jako v úle, místo včelek tam 
však poletovaly netrpělivé děti. Ve vzduchu bylo cítit napětí, nervozitu 
soutěžících a bezprostředně před zahájením i pekelné soustředění.

Přes velký počet soutěžících se okamžik pravdy – chcete-li, vy-
hlášení vítězů a postoupivších do krajského kola – přece jen dostavil. Z 
počtu šesti kuřimských reprezentantů se ve druhé kategorii umístily na 
postupovém prvním místě Zuzana Pitsmausová ze 4. B a na krásném 
třetím místě Tereza Sýsová ze 4. A. Další čtyři bojovali usilovně a se ctí, 
žal jsme poté doléčili laskominami v ivančické cukrárně.

Krajské kolo proběhlo 13. 4. v Brně, a to na jednom z mnoha pra-
covišť CVČ Lužánky, které se jmenuje Labyrint. Tam jsme vyrazily nejen 
s postupující Zuzkou, ale také s Terezkou, která kamarádku psychicky 
podpořila a měla jedinečnou možnost okouknout nějaké ty recitátorské 
triky do příštích let.

Aby se soutěžící děti v mezičasech nenudily, připravili pro ně stu-
denti brněnské JAMU scénky, aktivity a výtvarné práce v duchu „Cesty 
kolem světa“. Nám vyučujícím (a dalším doprovodům) byla k dispozici 
široká škála textů a básniček s toutéž tematikou.

Profesionální, důsledná a neoblomná porota dostála své pověsti. 
Rozhodla, že do republikového kola Dětské scény z této věkové kategorie 
letos nepošle žádného z účinkujících. Na každém si nějaký ten chlup na-
šla a usoudila, že žádné z vystoupení nebylo „to pravé ořechové“. I přesto 
však ocenila tři přednášející zvláštní cenou poroty. A hrdě hlásím, jedno z 
nich máme v Kuřimi! Při osobním rozboru přednesu paní Rychecká naši 
Zuzku velice pochválila za výběr kvalitního textu, za jeho pochopení a 
reprodukci. 

Děkuji všem rodičům, známým a učitelům za to, že si najdou dra-
hocenný čas a věnují ho dětem a nácviku této bohulibé, leč dnes již velmi 
opomíjené činnosti. I naši vysocí představitelé by mohli některým malým 
špuntům jen tiše závidět jejich hbité jazýčky, kultivovaný projev a umění 
přednesu.

Kateřina Dziaková, ZŠ Kuřim, Tyršova 1255
 

„Slunce v duši a zlato v hrdle …“
Toto rčení pěkně charakterizuje jedno ne-všední dubnové odpo-

ledne. Každý, kdo si rád od srdce zazpívá, zamířil do kinosálu na ZŠ Tyr-
šova. Právě tam totiž 21. 4. odpoledne probíhal již pátý ročník amatérské 
pěvecké soutěže pro děti Zlatý slavíček 2010.

Pokud byste čekali, že porota seděla s přísným výrazem ve tváři, la-
dičkami v ruce, nataženýma ušima a číhala na každičký falešný nebo nepo-
vedený tón, mýlili byste se. Záleželo hlavně na tom, jak soutěžící dovedli 
zaujmout publikum, jak si dokázali svých pár minut slávy vychutnat, zda 
uměli zabojovat s nervozitou, popř. kolik času trávili společným secvičo-
váním … a když jim to ke všemu i ladilo, porota předla spokojeností.

zš tyršova

Nultá kategorie (první třídy): 1. místo Eliška Klíčová (1. B), 2. místo Pet-
ra Burgetová (1. B), 3. místo Helena Vacková (1. B)

První kategorie (druhé a třetí třídy): 1. místo Marek Šudák (2. B), 2. mís-
to Tereza Sukačová (3. B), 3. místo Lenka Tomášková (2. B)

Druhá kategorie (čtvrté a páté třídy): 1. místo Jiří Přikryl (4. A), 2. místo 
Štěpánka Badinová, Tereza Sýsová (4. A), 3. místo Michal Rein, 
Adam Prudek – kytara (5. B)

Třetí kategorie (druhý stupeň): 1. místo Nicol Komprsová (8. A)m 2. 
místo Robert Ondra (6. A), 3. místo Kateřina Syslová (6. A)
Všem dětem ze srdce přeji, aby jim radost ze zpěvu a z hudby vy-

držela, aby veselou písničkou nakazily všechny zasmušilé kolemjdoucí a 
rozsvítilo se ono slunce v jejich duších.

Kateřina Dziaková, ZŠ Kuřim, Tyršova 1255
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Přinášíme vám informace o výsledcích kuřimských házenkářů 
v měsíci dubnu.

Muži A
Sokol Telnice - SK Kuřim 34:28 (15:14)

Poslední březnovou neděli zajížděl kuřimský A-tým, citelně oslabený 
o svého nejlepšího střelce Jakuba Kudlu, na utkání proti celku Telnice, která 
jako svou domácí používá sportovní halu v Hustopečích. Alternativní zastou-
pení Kudly levorukým „nováčkem“ v týmu Lubošem Kusalou, se v přípravě 
jevilo jako optimální volba. Ani to však tentokrát nestačilo na vítězství, i když 
byl Kusala překvapivě nejlepším střelcem Kuřimi. Začátek zápasu, byl roze-
hrán dobře, od druhé minuty jsme se za hlučné podpory kuřimských fans 
ujali vedení o tři branky a překvapená Telnice pouze dotahovala. O pět minut 
později však přišel první zlom v podobě červené karty pro Honzu Audyho, 
za dosti nešťastně hozenou sedmičku přímo do hlavy telnického brankáře. 
Kuřim tedy přišla o své nejlépe střílející křídlo a oslabení týmu bylo o to citel-
nější. Další čtyři minuty se nám dařilo držet vedení. Poté ale přišel druhý zlom 
v podobě absolutního herního výpadku, jak v obranné, tak zejména v útočné 
části. Toho domácí využili k pohodlnému otočení výsledku a Kuřim během 
deseti minut svého střeleckého útlumu rázem prohrávala rozdílem 4 branek. 
Ani po vybrání oddechového času jsme nehráli tak, jak bychom si představo-
vali a do konce poločasu jsme dotahovali 1-2 brankové manko. Telnice díky 
tomu zvítězila v první půli rozdílem 15:14. Přestávkové pokyny trenéra Ku-
bíčka zřejmě nevlily hráčům novou krev do žil. Ve druhém poločase byla naše 
hra dost podobná jako v tom prvním. Naopak Telnice se dostala do herní po-
hody a nadále navyšovala rozdíl skóre. Zejména z pozic spojek a pivota, které 
naší obraně tentokrát dělaly velké problémy a nedokázali jsme najít správný 
recept na jejich eliminaci. Na kráse utkání tentokrát nepřidal ani výkon zkuše-
né dvojice arbitrů Bubeníček/Smékal. Kteří se zejména ve druhém poločase 
nemuseli ostýchat za některé zákroky domácích více vylučovat. Nic to však 
už nezmění na faktu, že se nám v dosavadním průběhu sezóny nepodařilo 
přivézt ještě ani jeden bod z půdy soupeře.

Družstvo nastupuje pod vedením trenérského dua Libor Kubíček, 
Aleš Pospíšil. Vedoucím „A“ družstva mužů je Roman Šubík .

Sestava a branky: Kusala Luboš 5,  Fikeis Jakub 4,  Mylbachr Petr 4, 
Pišťák Martin 4,  Dlapa Michal 3, Kopřiva Vojtěch 3,  Kvasnica Pavel 3,  Audy 
Jan 1, Šubík Roman 1, Malkovský Martin, Marek Tomáš, Rašovský Jiří, Šlégr 
Jan,    

SK Kuřim - Legata Hustopeče 31:39 (17:17)
Očekávané utkání, ve kterém mělo naši domácí neporazitelnost pro-

věřit vedoucí družstvo tabulky Legata Hustopeče, se odehrálo druhou dub-
novou neděli v kuřimské nafukovací hale. Bohužel se na domácí, kteří po 
minulém zápase nastoupili opět s Jakubem Kudlou v sestavě, nalepila smůla 
ještě před začátkem utkání v podobě zvrtnutého kotníku gólmana Malkov-
ského. Od začátku utkání tedy do branky musela nastoupit rezerva v podobě 
J. Šlégra. Kuřimští však byli i přes tuto citelnou ztrátu odhodlaní bojovat a 
nenechat hosty odvézt cenné body. První poločas byla hra velmi vyrovnaná, 
zpočátku bylo sice vedení v rukou hostů a to zejména kvůli četným technic-
kým chybám v útočné fázi Kuřimi. Zhruba do 15.minuty se však domácím 
podařilo srovnat výsledek a na několik dalších minut dokonce otočit vývoj 
utkání ve svůj prospěch. Do konce poločasu se hra spíše přelévala mezi obě-
ma mužstvy a skóre po první půli skončilo nerozhodně. A to už byl taky po-
slední moment, kdy měla Kuřim vedení na dosah. Hráči Legaty si zřejmě po-
ločasové pokyny trenéra vzali více k srdci a hned zpočátku druhého poločasu 
nasázeli Kuřimi tři rychlé branky, na které už domácí nedokázali zareagovat. 
Zbývající průběh poločasu hosté pomalu navyšovali rozdíl výsledku, k čemuž 
jim pomohlo mnoho technických chyb kuřimských a také velké množství ne-
proměněných šancí.

Sestava a branky: Kusala Luboš 5,  Fikeis Jakub,  Mylbachr Petr 9, Piš-
ťák Martin 4,  Dlapa Michal 1, Kopřiva Vojtěch 3,  Kvasnica Pavel , Audy Jan 
4, Šubík Roman 1, Augusta David, Marek Tomáš, Šlégr Jan, Kudla Jakub 5, 
   

Sokol II Prostějov - SK Kuřim 34:23 (19:9)
V sobotu 24. dubna zavítal A-tým Kuřimi na hřiště Sokola II Prostějov. 

Po dvou prohraných kolech vstupovali naši hráči na palubovku s vědomím 
urvat body a prolomit tak smolnou sérii venkovních utkání. Úvodní minu-
ty utkání tomu také nasvědčovaly. Dvěma brankami se kuřimští ujali vedení, 

Házená které však dokázali držet pouze tři minuty. Hráči Prostějova se rychle vzpama-
tovali a začali lépe bránit, čímž eliminovali naše spojky natolik, že jejich stře-
lecké pokusy končily všude jinde, než v bráně domácích. Krok se nám dařilo 
držet asi do 14. minuty, kdy byl rozdíl skóre o dvě branky, od té doby už bylo 
utkání jasně v rukou Prostějova. Vše jednoznačně ukazuje poločasový výsle-
dek, který byl v tomto případě o 10 branek příznivější pro domácí. Výrazný 
rozdíl ve skóre vlil hráčům Prostějova čerstvou krev do žil, a ti se díky tomu 
dostali do herní pohody a na začátku 2. poločasu dál navyšovali rozdíl branek. 
V 43. minutě dokonce Kuřim prohrávala o 15 branek! Naštěstí se v druhém 
poločase dařilo kuřimské lavičce v podobě Jakuba Fikeise a Luboše Kusaly, 
kteří vstřelili dohromady 10 branek. V posledních minutách se nám tedy po-
dařilo upravit výsledek na „přijatelnějších“ 34:23 ve prospěch domácích.

Sestava a branky: Kusala Luboš 7,  Fikeis Jakub 3,  Mylbachr Petr 5, 
Pišťák Martin ,  Dlapa Michal 2, Kopřiva Vojtěch ,  Kvasnica Pavel , Audy Jan 
2, Šubík Roman 2, Malkovský Martin, Kudla Jakub , Kopřiva Jan  

Muži B
SK Kuřim B - Bohunice B 26:30 (14:12)

Do prvního zápasu play out vstoupili kuřimští házenkáři posíleni o 
staronové opory Navrátila, Kusalu a Tauše  s cílem pokusit se o dobrý start. 
Trenéři naordinovali týmu poměrně jasnou taktiku střídání dvou hráčů do 
obrany, která v první půli fungovala a i přes počáteční nervozitu se podařilo 
domácím odskočit soupeři na rozdíl dvou branek 14:12. Střelecky se  v první 
půli dařilo zejména výbornému L. Kusalovi. Na druhé straně problémy dělal  
domácím zejména šikovný rozehrávač hostí Milan Krmíček, který nakrmil 
bránu kuřimských gólmanů šesti brankami, když opakovanou střelou ze země 
kolem hlavy doslova učesal bránící hráče. Do druhé půle hostům dorazili po-
sily z A týmu a hra dostala jiný obrázek. Především se velmi zrychlil přechod 
soupeře do rychlého útoku. Domácím se ještě podařilo v úvodu navýšit ná-
skok na rozdíl čtyř branek a ještě v sedmé minutě vedli 19:17. Pak však jakoby 
domácí hráči vyřadili rychlost  14 minut!!!! byli mimo hru a nedali branku. 
Naopak hosté v rozmezí od 9. do 21. minuty nastříleli 9 branek a dokonale 
otočili zápas. O výpadku celého týmu nejen v útočné fázi, ale i v obraně svěd-
čí i fakt, že hosté stříleli ve druhé půli hned 6 sedmimetrových hodů oproti 
dvěma kuřimským.V závěru už jen v poklidu kontrolovali hru a zaslouženě 
zvítězili 26:30. 

Sestava a branky: Mikel Jiři 2, Čermák Jiří 1, Písařík Boris 1, Tauš Mi-
chal 3, Sýs Zdeněk 1, Cienciala Marek, Hálek Roman, Navrátil Josef 6, Šlágr 
Jan, Augusta David, Dlapa Michal 3, Kopřiva Vojtěch 3, Kusala Luboš 5, Ma-
rek Tomáš 1    

Bystřice nad Pernštejnem - SK Kuřim B 23:33 (11:15)
Pro všechny příznivce házené, kuřimské zvlášť. Původně na tomto 

místě měl být rozverný a zábavný článek o tom: Kterak hosté navzdory roz-
hodčímu všichni splnili bobříka mlčení! Jak si Luboš otevřel soukromou 
střelnici! Jak se Karel „prošel“ do trháku! Jak výborně si vedl Adam Obůrka 
v brance! Jak si Pepa vystřílel  trestnou láhev! Jak si Borek vysimuloval kartu! 
Jak Robert vyloučil sám sebe! Jak si všichni užili skvělou halu! Jak všichni táhli 
za jeden provaz!

Nic takového však psát nebudeme. Po skončení zápasu  jeden z nás 
začal bojovat svůj soukromý zápas – zápas o život.  Protože jde o neskutečné-
ho bojovníka, kamaráda a skvělého člověka, věříme všichni, že zápas vyhraje  
a půjdeme to společně oslavit jako vždycky. Pokud budeš tento článek číst 
Chtěli bychom Ti Borku touto cestou vzkázat, že stojíme za Tebou a těšíme 
se až se mezi nás brzy vrátíš. Hráči SK Kuřim!

Sestava a branky: Mikel Jiři 3, Čermák Jiří 7, Písařík Boris 1, Sýs Zde-
něk 1, Cienciala Marek, Hálek Roman 3, Navrátil Josef 2, Šlágr Jan, Obůrka 
Adam, Dlapa Michal 2, Kopřiva Vojtěch 1, Kusala Luboš 10, Sára Robert 2, 
Tauš Michal 2    

SK Kuřim B - Sokol Hostěrádky 33:27 (17:13)
K dalšímu utkání play out JML nastoupili domácí házenkáři proti cel-

ku z Hostěrádek. Teplota v hale byla  doslova vražedná a spolu s příšerným 
dusnem nutila hráče sáhnout si opravdu na dno. Už po několika minutách na 
place měli hráči pocit, že se jim snad odpaří mozek.  Tady je na místě poznám-
ka, že hráči na rozdíl od rozhodčích měli možnost střídání a tak se tragikomic-
kému výkonu rozhodčích, který lze přičíst příšernému vedru a stoupajícímu 
odpařování, ani není co divit. Pokud jde o samotný průběh zápasu, nastou-
pili domácí s cílem produkovat neprostupnou obranu a postupně navyšovat 
skóre. Hosté si bohužel povšimli malé koncentrace domácích po úvodním 
hvizdu a vcelku v pohodě prostupovali až na šestku a několika povedenými 
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ranami z dálky se ujali v páté minutě vedení 5 : 2. Teprve poté zazvonil domá-
cím budíček, srovnali skóre a od desáté minuty již hosty do vedení nepustili. 
Gólman Šlégr s vidinou přibližujícího se poločasu a příjemně osvěžující ciga-
rety v brance připomínal leoparda v říji bez samičky, který skákal po všem co 
se hýbalo, povětšinou střelách hostí. I díky jeho příspěvku domácí v poločase 
vedli 17:14. V úvodu druhé půle domácí zlepšili obranu a ve čtrnácté minutě 
vedli rozdílem jedenácti branek 27:16. S přibývajícím časem a vedrem začali 
však domácím docházet síly, polevili v obraně , nevyužili možnosti střídání 
čerstvých hráčů a snažili se namísto střelby kupit nahrávky do pivota, které 
soupeř pochytal a díky rychlým útokům snížil ztrátu na šest branek. Tento 
rozdíl vydržel až do konečného hvizdu, když se skóre zastavilo na 33:27 pro 
domácí..

Sestava a branky: Mikel Jiři 6, Čermák Jiří 5, Sýs Zdeněk 3, Cienciala 
Marek 2, Hálek Roman 2, Navrátil Josef 3, Šlágr Jan, Obůrka Adam, Dlapa 
Michal 2, Kopřiva Vojtěch 1, Kusala Luboš 7, Sára Robert 2, Tauš Michal  
   

Starší žáci
Kuřim - Ivančice 13:30

Kuřimští starší žáci postoupili po vydařené podzimní části mezi kva-
litativně lepší týmy. Hned v prvním zápase nastoupili asi proti nejsilnějšímu 
možnému soupeři, a to proti hráčům z Ivančic. Začátek prvního poločasu se 
domácím vydařil a udrželi dobré tempo až do poločasu, který nakonec pro-
hráli 9:13 a to jenom kvůli zbytečně zkaženým nahrávkám a darování sou-
peři levných branek. Druhý poločas nezačal pro Kuřímáky dobře a náskok 
soupeře narůstal. Hráčům se nedařila útočná fáze hry a ztráceli míče. Zápas 
skončil vysokou výhrou favoritů z Ivančic 13:30. K zápasu nastoupili: Pro-
cházka1, Ševčík 2, Vedral, Kheir 3, Zelený 6, Peňáz, Kania, Vaňous, Hlaváč, 
Marek, Kalina 1.

Velké Meziříčí - Kuřim 34:13
V dalším zápase hráli Kuřimáci na palubovce silného Meziříčí. Tento 

zápas se hostujícím vůbec nevydařil. Nedokázali to změnit ani trenéři Šubík 
a Audy, kteří si mohli vykřičet hlasivky, když hráče povzbuzovali k lepšímu 
výkonu a při dávání pokynů. Jediný hráč, který podal svůj stabilně velice dob-
rý výkon a zabránil ještě většímu rozdílu, byl brankář Patrik Peňáz. V tomhle 
zápase bylo dosti poznat, že hráči a trenéři mají ještě hodně práce před sebou, 
hlavně tedy v útočné fázi hry. Nastoupili:Procházka, Ševčík 3, Kheir, Zelený 4, 
Peňáz, Kania 1, Kalina 3, Pavlok 1, Boček, Baďuřík, Šťastný 1.

Kuřim - HK KP Brno 15:32
Domácí tým podal v tomto zápase velice dobrý výkon. Trošku až ně-

kdy zaskočený soupeř, který byl překvapen dobrou hrou Kuřimáků, hlavně v 
první půli zápasu, nedokázal domácím odskočit na větší počet branek. Škoda 
pár ztrát na konci prvního poločasu, jinak mohl být výsledek těsnější. Půle 
skončila 9:14. Druhých 25 minut pokračovalo ve stejném a poměrně vyso-
kém tempu. Na to bohužel doplatili domácí, kteří odešli po fyzické stránce. 
To znamenalo navyšování skóre ve prospěch hostů, již nakonec zápas vyhráli, 
ke škodě domácích, až zbytečně vysokým rozdílem. Hráči zaslouží pochvalu 
za zlepšený výkon a doufejme, že to vyústí i v první jarní body. Zápas odehráli 
tito hráči: Kheir 5, Ševčík 2, Procházka 1, Zelený 2, Peňáz, Kania, Kalina 5, 
Pavlok, Boček, Šťastný, Vedral.

Hráči si zaslouží pochvalu za své výkony, i když body ještě chybí, což 
kazí celkový dojem. Musíme ale brát ohled na to,že se utkávají s lepšími týmy 
než na podzim. Jmenovitě si pochvalu zaslouží brankář Patrik Peňáz, jenž po-
dává velice dobré výkony a tím drží svůj tým. Je potřeba ještě hodně věcí po-
trénovat a zlepšit. Popřál bych klukům, ať nevěsí hlavu a hlavně hodně štěstí 
do dalších utkání.

Mladší žáci
TJ Sokol Velké Meziříčí - SK Kuřim   8:4, 7:8 (6:3), 9:14

V sobotu 10.4. zajížděli ml. žáci na druhý mistrovský zápas do Velkého 
Meziříčí.

První část – osobku – jsme prohráli 8 : 4, kdy jsme nebyli schopni se 
prosadit přes dobře hrající obranu domácího celku. Provázela nás spousta 
technických chyb a s tím spojená zbytečná ztráta míčů. A když už jsme se do-
stali ke střelbě, tak jsme nebyli schopni se prosadit přes domácího brankáře.

 Druhou část – normální hru – jsme zvládli lépe, i když po první 
půli, kdy jsme prohrávali 6 : 3, to tak nevypadalo a vyhráli 7 : 8. V prvním 
poločase jsme nastoupili do hry s obranným systémem 3:3. Tento systém se 

nám nedařilo zvládnout, tak jak bychom si představovali a tak koncem prv-
ního poločasu jsme přešli na zataženou obranu. V druhé půli nám domácí 
dokázali dát pouze jednu branku. To bylo zásluhou i výborně chytajícího 
Kryštofa Vaňouse, který dokázal pochytat střely, které se dostaly přes dobře 
pracující obranu. V útočné fázi se nám oproti první půli začalo dařit a tak 
jsme pomalu, ale jistě ukrajovali náskok domácích. O konečném výsledku 
se rozhodlo až v poslední minutě, kdy se nám za stavu 7:7 podařilo vstřelit 
vítěznou branku a ubránit následný útok domácích.

 V závěrečné fázi – shootout – jsme vyhráli 9 : 14, také díky širší-
mu kádru.

SK Kuřim – HK Královo Pole 8:13, 8:17 (6:10), 6:14
Sestava  a branky: Boček Tadeáš 1, Šťastný Libor 2, Vojtěch Čermák 

3, Pavlok Jan 3, Kapoun Adam 5, Hrbek Michal 2, Švejda Jan, Šudák Patrik 
4, Klouda Martin, Hirš Ondřej, Vaňous Kryštof, Kalabis Lukáš 2

25.4.2010 
Telnice – SK Kuřim 8:4, 19:6 (8:4), 13:12

Na hřiště soupeře jsme zajížděli pouze s 8 hráči. První část jsme 
sehráli dá se říct celkem vyrovnaně, ale v koncovce byl soupeř lepší. Další 
část nás domácí přehráli jak v útoku tak i v obraně, kdy jsme se nedokázali 
prosadit přes dobře hrající obranu. A v poslední části rozhodl pouze větší 
počet domácích hráčů. Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří i v malém počtu 
podali bojovný výkon.

Sestava a branky: Šťastný Libor 6,  Pavlok Jan 5, Kapoun Adam 3, 
Hrbek Michal, Čermák Vojtěch 1, Šudák Patrik 2, Hirš Ondřej 2, Vaňous 
Kryštof 2

Mini žáci
Družstvo minižáků se účastní jednorázových turnajů pořádaných 

pod záštitou Jihomoravského svazu házené. Bohužel vzhledem k velké ab-
senci se posledního turnaje  v Brně-Bohunicích dne 11.4. nemohli zúčastnit. 
Další turnaj organizujeme u nás v Kuřimi v neděli 9. 5. 2010. 

Současně bychom chtěli tímto způsobem mezi nás pozvat další zá-
jemce ročník narození 2001 a mladší.

 Mohou se přihlásit vždy ve středu od 17:00-18:00 hod. a pátek od 
16:00 -17:00 hod. přímo u vedoucích na schůzce kroužku v tělocvičně na 
ZŠ Jungmannova. 

Pozvánka na 4. ročník závodu horských kol 

„Memoriál Ivo Medka“, 
který se koná v neděli 16.5.2010 ve městě Tišnov.
Akce má za cíl být nejen závodem, ale akcí pro celou rodinu.
Kompletní informace jsou na oficiálních internetových stránkách 

akce: http://www.mim.tisnov.cz/
Sportovní program je určen opravdu pro každého:

- jízda zručnosti  (odrážedla, tříkolky, koloběžky či kola) - pro menší děti
- závod na horských kolech - pro děti v kategoriích dle věku (od 9 do 16 let)
- hlavní závod horských kol - junioři, Elite, nad 40 let, nad 50 let.

Pro ty, kdo nechtějí závodit, je určena Nezávodní vyjížďka na 1 
kolo po trati (účastníci budou slosováni o horské kolo Superior!).

V rámci doprovodného programu chystáme následující 
zajímavosti:

- celou akci moderuje Petr Zakopal (Kiss Hády)
- bonbónkem bude freestylová exhibiční show na kolech týmu Michal 

Matyse (trojnásobný mistr ČR a světový rekordman v highjum-
pu).

- možnost svezení na speciálně konstruovaných kolech (lehokolo, „Večer-
níček“, „Žirafa“, „Harley“, dvojkolo....)

- horkovzdušný balón - možnost svezení v koši uvázaného balónu zdar-
ma

- motocyklový trenažér Policie 
- pro menší děti - skákací hrad a trampolína
- stánky firem MERIDA a VELSBIKE

Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce!

Z regionu
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DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Kadetky

Volejbal Vyškov – DDM HIPPO Kuřim 
3:0 (13,18,24), 3:0 (15,22,21)

Na první dvojzápas v roce 2010 odcestovaly kuřimské kadetky 
oslabené o několik nemocných hráček. Na hře byly tyto absence znát, a 
tak se nepodařilo obhájit vítězství z úvodu sezóny a oba zápasy vyhrál 
domácí tým z Vyškova.

DDM HIPPO Kuřim – TJ Sokol Šanov  
3:2 (-19,-22,15,22,10), 1:3 (-17,12,-23,-12)

V jarní odvetě se Šanovem chtěly kuřimské kadetky oplatit sou-
peři podzimní porážky. Obě utkání byla velice vyrovnaná jak herně, tak 
výsledkově. V dopoledním utkání lépe zvládly koncovku pátého setu ku-
řimské hráčky, odpoledně byly úspěšnější hráčky ze Šanova, dělba bodů 
byla dnes spravedlivá.
  

DDM Brno – DDM HIPPO Kuřim   
3:0 (19,17,9),  3:0 (9,11,19)

Do zápasu s jedním z favoritů skupiny nastoupily kuřimské kadetky 
s novým herním systémem na jednu nahrávačku. Herní kvalita na straně 
Brna byla znát. My jsme si vyzkoušely nový systém ve hře a hráčky si dob-
ře plnily svoje úkoly. Roli nahrávačky dobře zvládla Martina Böhmová
 

TJ Lokomotiva Břeclav – DDM HIPPO Kuřim 
3:0 (12,9,15),   3:1 (10,17,-20,11)

V dnešních zápasech dostala příležitost vyzkoušet si nový herní 
systém na jednu nahrávačku Michaela Horáková. Také ona zvládla oba 
zápasy dobře. Břeclavské hráčky se prosazovaly zejména kvalitním hrou 
na středu sítě. I před dvě porážky jsou tyto zápasy pro hráčky velkým pří-
nosem pro zažití nového herního systému.

DDM HIPPO Kuřim – TJ Jiskra Strážnice   
1:3 (14,-17,-15,-14),  1:3 (24,-22,-18,-20)

Oba zápasy se Strážnicí byly boj o každý bod. Rozhodují činností 
se nakonec ukázalo kvalitní podání soupeře, které dělalo našim přihrávají-
cím hráčkám značné potíže, což se projevovalo na následné kvalitě útoku. 
Na hráčkách je vidět, že se stále lépe sžívají s novým herním systémem a 
výkony jsou pozorovatelně lepší.

TJ Junior Brno B – DDM HIPPO Kuřim  
3:0 (8,17,8),  3:0 (21,21,7)

Od počátku utkání s největším favoritem na celkového vítěze le-
tošního ročníku bylo jasné, kdo dnes získá všechny body. Soupeř nás pře-
hrával jak v razanci podání a útoku, tak v preciznosti přihrávky a vybírání. 
Musíme uznat, že dnes byl soupeř nad naše síly.

DDM HIPPO Kuřim – VK Královo Pole Brno C 
1:3 (-15,21,-13,-25),  1:3 (27,-20,-19,-15)

Do souboje s královopolským týmem nastoupily kuřimské kadet-
ky doplněny o hráčky žákyň, kterým již soutěžní ročník skončil. Kuřimský 
tým tvořilo 11 hráček. Zápas byl soubojem přímých sousedů z tabulky, a 
tak i soupeř kladl utkání velký význam a přicestoval s kompletním kádrem 
12 hráček. Oba týmy se střídaly ve vedení a na hřišti se odehrávala vel-
mi pohledná volejbalová bitva. Oba týmy vydatně povzbuzovaly lavičky 
a přihlížející rodiče z obou táborů, a tak byla atmosféra velice bouřlivá. 
Šťastnější nakonec byly hráčky z Králova Pole, ale dobrý pocit z výborné-
ho utkání ve skvělé atmosféře musí mít všichni zúčastnění. 

TJ Sokol Husovice – DDM HIPPO Kuřim  
3:0 (12,18,23), 2:3 (-18,-14,20,18,-15)

Dvojzápas v Husovicích byl opět bitvou sousedů z tabulky. A stej-
ně jako v minulém kole i teď se bylo během obou zápasů na co koukat. 
Největší zbraní Husovic bylo tvrdé podání, naopak kuřimské hráčky se 
více prosazovaly útokem. V dopoledním utkání byly úspěšnější domácí 
hráčky v odpoledním si role vyměnily, dělba bodů byla spravedlivým vy-
ústěním obou zápasů.

DDM HIPPO Kuřim – TJ Minerva Boskovice   
0:3 (-14,-21,-13),  2:3 (-14,-22,18,22,-13)

Poslední kolo soutěže odehrály kuřimské kadetky s Boskovicemi. 
První zápas se kuřimským děvčatům moc nepovedl a hladce prohrály. Ve 
druhém dokázaly zmobilizovat síly a smolně podlehly až v pátém zkráce-
ném setu. I tak to byla důstojná tečka za soutěžní sezónou.

Přípravka
Finále – minivolejbal

V neděli 11. 4. 2010 se konal v Pohořelicích finálový turnaj v mini-
volejbale. Turnaje se zúčastnilo 40 družstev z 56, mezi nimi i  všechna tři 
družstva DDM HIPPO Kuřim. Poprvé v historii minivolejbalu se hrálo 
podle nového hracího modelu. Každé družstvo odehrálo celkem 6 utká-
ní. Po každém odehraném kole se další opět znovu losovalo. Do turnaje 
vstupovalo družstvo bez své hlavní hráčky Kláry Mikelové. Hráčky na 
turnaji vyhrály přesně polovinu utkání. Bojovnost nelze družstvu upřít. 
Potěší také skutečnost, že se již většina hráček přestala bát a začala útočit 
lobem. Hráčky B-družstva na turnaji mírně zklamaly. Celá čtveřice se pre-
zentovala zvládnutým podáním spodem. Většinu míčů se dařilo zvládat 
volejbalově, nikoliv chaotickým způsobem. Ke spokojenost bylo potřeba 
vyhrát více utkání.

Hráčky a hráč C týmu předvedly na turnaji mnoho volejbalových 
akcí, čímž korunovaly svojí práci na trénincích. I když je před těmito mla-
dými nadějemi ještě velký kus práce, je vidět, že jsou na správné cestě. 

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily: Eliška Smrčková, Barbora Fikeso-
vá, Tereza Lípová.

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily: Anna Sedláčková, Kateřina Šplí-
chalová, Markéta Zelená, Kateřina Kubíčková.

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupily: Milan Hoplíček, Alena Filková, 
Marija Slavíková a Kateřina Hrdinová.

Mistrovství ČR přebor škol 
2010 1.-5. třída 

 Ve dnech 21.-22. dubna proběhlo v šachistům dobře známém ho-
telu Petr Bezruč v beskydských Malenovicích republikové kolo Přeboru 
škol v šachu, kterého se zúčastnilo 28 velice silných družstev. Po dobrém 
výkonu turnaj vyhrála a mistrovský titul získala 6. Základní škola Frýdek-
Místek před ZŠ Otakara Březiny Jihlava a ZŠ Josefa Gočára Hradec Krá-
lové.

Již podle nasazení bylo jasné, že naši zástupci díru do světa neu-
dělají - ZŠ Kuřim Jungmannova byla 26. nasazená. V průběhu turnaje se 
ovšem žáčci z Kuřimi dokázali pohybovat neustále mezi 15-20. místem, 
ale, jak již to na takovýchto turnajích chodí, rozhoduje poslední kolo, 
které se vůbec nepovedlo a Jungmannovu to odsunulo až na 26. místo. 
Nedařilo se nám především v úvodních a posledních zápasech každého 
dne. Musím ovšem kluky pochválit za velice vzorný přístup k turnaji, kde 
už samotná účast, kterou museli vybojovat přes okresní a krajské kolo, je 
obrovským úspěchem!!! V samotném turnaji pak musím vysoce ocenit 

Šachy
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především remízu 2-2 s celkově třetím týmem Hradce Králové. 
Kuřimi dobře zahrály třetí a čtvrtá šachovnice (Filip Jahn a Tomáš 

Šindelář), na předních šachovnicích to měli ovšem Martin Liška a Lukáš 
Kalabis velice těžké, protože většina jejich soupeřů pravidelně reprezen-
tuje své kluby na všech mistrovstvích ČR. 

Soutěž byla velmi vyrovnaná, pro lepší pořadí stačilo uhrát o dva – 
tři body skóre víc, ale když se holt nedaří, tak se nedaří. Věřím,že získané 
zkušenosti pomohou našim žákům již na podzim, kde se jistě pokusí opět 
probojovat na MČR přeboru škol i v příštím roce.

Badminton

IV. ročník Velikonočního turnaje v badmin-
tonu žactva

Badiboj 2010
 V předvečer Velikonočních svátků v Moravských Knínicích má již 

své pevné místo ve sportovním kalendáři turnaj mládeže v badmintonu 
s názvem Badiboj. Již IV. ročník této, mezi mládeží populární akce, byl 
uspořádán 28. března 2010. Letošního turnaje se zúčastnilo 15 nadějných 
adeptů hry s opeřeným míčkem, kteří se utkali v kategoriích jednotlivců 
a čtyřher mladších a starších žáků. Výkony a umístění jednotlivých hráčů 
byly odměněny pamětními diplomy a drobnými věcnými cenami. Celou 
akci pod patronací Sokolské župy Pernštejnské zorganizovali členové TJ 
Sokol M.Knínice Jirka Hanák a Ivoš Hledík.

 Žáci 9-12 roků:
Dvouhra: 1. Petr Hanák (Moravské Knínice), 2. David Veselý (Ku-

řim), 3. Jiří Přikryl (Kuřim), 4. Anička Gabrielová (Moravské Knínice), 5. 
Marek Polák (Moravské Knínice), 6. Eliška Špačková (Moravské Kníni-
ce), 7. Patrik Nováček (Moravské Knínice), 8. Martin Polák (Moravské 
Knínice) 

Čtyřhra: 1. Eliška Špačková / Jiří Přikryl, 2. Anička Gabrielová / 
Marek Polák, 3. David Veselý / Patrik Nováček, 4. Petr Hanák / Martin 
Polák

XI. ročník Velikonočního turnaje Miňon 
Cup v badmintonu 4. 4. 2010 

 Velikonoční neděle v Moravských Knínicích patřila tradičně příz-
nivcům badmintonu. Na XI. ročník turnaje se sjelo rekordních 28 aktérů z 
Brna, Kuřimi, Tišnova, Čebína, Lelekovic a domácích M. Knínic. 

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

Ženy pak hrály svou soutěž samostatně v jedné skupině. 
 Tento ročník přepsal historii turnajů, když poprvé na stupních 

vítězů nestál nikdo z dvojice Pleskač Ladislav či Patrik. První tři příčky v 
mužské kategorii obsadili přespolní hráči. 

 Všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více než 30 sponzorů 
kromě pocitu příjemně strávené Velikonoční neděle i velmi hodnotné 
věcné ceny. 

Dvouhra mužů: 1. Veselý Roman Kuřim, 2. Kohout Tomáš Tiš-
nov. 3. Kunc Lukáš Brno. 4. Bohdálek Dušan M.Knínice, 5. Pleskač Pa-
trik M.Knínice, 6. Rohlínek Petr Čebín, 7. Kučera Marek M.Knínice, 8. 
Pleskač Ladislav M.Knínice, 9. Randus Mirek Čebín, 10. Hledík Ivoš 
M.Knínice, 11. Melichar Broňa Kuřim. …, 16. Coufal Martin Kuřim, …. 
19. Neča Miloš Kuřim…

Dvouhra žen:, 1. Jakubcová Zora Čebín, 2. Veselá Helena Kuřim, 
3. Melicharová Hana Kuřim, 4. Kudelová Barbora Brno-Lesná, 5. Kachlí-
ková Ivana Čebín, 6. Marušincová Lenka M.Knínice, 7. Coufalová Ivana 
Kuřim, 8. Pleskačová Martina M.Knínice

 HleVoj

Dívky do 13 roků:
Dvouhra: 1. Jana Hledíková (Moravské Knínice), 2. Terezka Ha-

náková (Moravské Knínice), 3. Anička Kosíková (Moravské Knínice)
Čtyřhra: 1. Jana Hledíková / Eliška Špačková, 2. Terezka Hanáko-

vá / Anička Kosíková
Chlapci do 15 roků:
 Dvouhra: 1. Jan Melichar (Kuřim), 2. Adam Špaček (Moravské 

Knínice), 3. Jan Lidmila (Moravské Knínice), 4. Tonda Duda (Moravské 
Knínice)

Čtyřhra: 1. Tonda Duda / Jan Melichar, 2. Jan Lidmila / Adam 
Špaček

 HleVoj 

Atletika
Pozvánka na Kuřimskou běžeckou ligu

Neděle 9. května

 VIII. Běh kolem Babího lomu 
hřiště u KD Podlesí 
10:00 - hlavní závod 8,7 km
10:00 - lidový běh 2,6 km
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Fotbal

Fotbalové jaro 
v plném proudu

V dubnu se již naplno rozběhly soutěže 
pro všechny kuřimské týmy. Přinášíme tedy bo-
hatý výsledkový souhrn za toto období. Muži 
zvládli důležitá domácí utkání s Podlužím a 
Ratíškovicemi a drží se v relativně poklidném 
odstupu od sestupových příček. Naopak doros-
tenci ve velmi vyrovnané soutěži budou a zá-
chranu bojovat zřejmě až do samotného konce 
soutěže. Žákům se po domácí prohře s Bystrcí 
rozplynul sen o postupu do krajského přeboru. 
Přípravkám se jako tradičně výsledkově spí-
še dařilo a všechny stále útočí na čelo tabulky. 
Více informací o fotbale v Kuřimi najdete na 
internetových stránkách klubu na adrese www.
fckurim.cz

Muži 
18. kolo (3. 4. 2010) 

FC Kuřim - Sokol Podluží 1:0 (1:0) 
Branka: 44. Vermouzek. 
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Urban, Ře-

hoř, Čuhel, Karásek, Klopar, Králíček, Pospíšil 
(86. Svoboda), Skoumal (90. Fryčka), Vermou-
zek (74. Bílý), Plšek

19. kolo (10. 4. 2010) 
ČAFC ŽIdenice - FC Kuřim 3:2 (3:1) 

Branky: 20. Janek, 22. Moniak, 42. Ma-
tušík - 34. Králíček, 50. Svoboda

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Urban (71. 
Šenkýř), Řehoř, Klopar, Čuhel (46. Svoboda) - 
Skoumal, Pospíšil, Králíček, Karásek, Vermou-
zek – Bílý

20. kolo (17. 4. 2010) 
FC Kuřim - FK Baník Ratíškovice 2:0 (1:0) 

Branky: 37. (PK) Králíček, 73. Skoumal
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-

hoř, Klopar, Karásek, Skoumal (85. Šenkýř), 
Králíček, Svoboda (79. Fryčka), Vermouzek, 
Bílý, Pospíšil

21. kolo (24. 4. 2010) 
FC Kuřim - RSM Hodonín-Šardice 2:2 (1:2) 

Branky: 42. Karásek, 52. Králíček - 6. a 
18. Melounek

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel (65. 
Šenkýř), Řehoř, Pospíšil (80. Plšek), Skoumal, 
Svoboda, Bílý (89. Fryčka), Vermouzek, Klo-
par, Karásek, Králíček

22. kolo (1. 5. 2010) 
Palavan Bavory - FC Kuřim 2:1 (2:1) 

Branky: 1. Machala, 15. Kubánek D. - 10. 
Plšek

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-
hoř, Fryčka (78. Skoumal), Pospíšil, Bílý, Ver-
mouzek (70. Svoboda), Klopar, Karásek, Králí-
ček, Plšek

Tabulka krajského přeboru:
 1. Rájec   22 15 3   4   46:20  48
 2. Bavory   22 15 3   4   45:19  48
 3. Tasovice  22 14 6   2   40:18  48
 4. Mor.Krumlov  22 12 5   5   36:25  41
 5. ČAFC   22 12 3   7   43:29  39
 6. Bohunice  22 10 5   7   46:38  35
 7. Znojmo B  22   9 3 10   46:40  30

 8. Ivančice  22   8 5   9   31:30  29
 9. Sparta Brno  22   8 3 11   37:41  27
10. Velká   22   7 5 10   26:36  26
11. FC Kuřim  22   7 5 10   27:38  26
12. Šardice  22   7 4 11   31:44  25
13. Ráječko  22   6 4 12   20:30  22
14. Ratíškovice  22   6 3 13   24:45  21
15. Podluží  22   5 4 13   19:38  19
16. Kyjov   22   2 5 15   20:46  11

Rozlosování:
 8.5. 16:30 Kuřim-Znojmo B
16.5. 16:30 M.Krumlov-Kuřim
22.5. 16:30 Kuřim-Ráječko
26.5. 17:00 Sparta-Kuřim
30.5. 16:30 Velká-Kuřim
 5.6. 16:30 Kuřim-Ivančice
13.6. 16:30 Tasovice-Kuřim
19.6. 16:30 Kuřim-Bohunice

Starší dorost
16. kolo (3. 4. 2010) 

FC Kuřim - Mutěnice 2:4 (0:3) 
Branky: Kovařík, Stříž - Trávník 2, Bra-

bík, Čepil Jakub
Sestava Kuřimi: Macháč, Babák, Klimeš, 

Kozumplík, Hovhannisjan, Smíšek, Kučera, 
Adday, Mitvalský, Homola, Kovařík

Střídali: Hádek, Stříž, Číhal
Připraveni: Kyjovský, Hochman 
Nejen před utkáním, ale celý týden se 

bavíme o osobních soubojích, které nesmíme 
prohrávat. Jeden by myslel, že se na to budou 
hráči soustředit. Ale ... 1. minuta standardní 
situace a soupeř vede 1:0, osobní souboj jaksi 
neproběhl. 16. minuta standardní situace a sou-
peř vede 2:0, osobní souboj žádný. 42. minuta 
standardní situace a soupeř vede 3:0, osobní 
souboj nebyl. 45. minuta standardní situace a 
soupeř dává 4:0, ale zachránil nás rozhodčí, kte-
rý branku neuznal. Pravda je, že i naše mužstvo 
si vypracovalo 3 slibné šance, které zahodilo. V 
61. minutě jsme opět inkasovali po autu soupe-
ře, kdy hráč soupeře nikým neobsazený na naší 
penaltě (!!!) pohodlně uklidil míč do sítě. 64. 
minuta nám přinesla zkorigování výsledku. Da-
vid Kovařík nás dostal zpět do utkání. Opravdu 
zpět, neboť během posledních 25 minut jsme si 
vytvořili další 3 vyložené šance, ale braku jsme 
dali jen jednu. V 78 minutě po rohu uklidil od-
ražený míč do sítě Boris Stříž. 

Pánové takto nám sestup opravdu ne-
unikne. Je třeba sebrat odvahu a začít podstu-
povat souboje. Fotbal bolí, pokud máte strach, 
dejte se na jiný sport, kde soupeře odděluje 
třeba síť. 

17. kolo (11. 4. 2010) 
ČAFC Židenice - FC Kuřim 2:0 (0:0) 

Branky: Ratiborský, Smetana
Sestava Kuřimi: Hochman, Babák, Kli-

meš, Kozumplík, Hovhannisjan, Malásek, Ku-
čera, Trtílek, Smíšek, Homola, Kovařík

Střídal: Mitvalský
Připraveni: Macháč, Adday, Stříž, Číhal
V utkání nevalné úrovně jsme opět přišli 

o body. Většinu hrací doby to byl boj o každý 
míč uprostřed hřiště, kdy jsme v prvním poloča-
se měli mírnou převahu my, ve druhém soupeř. 
Šancí si oba soupeři vypracovali velmi málo. O 
osudu utkání rozhodla naše chyba v 73 minu-

tě, kdy jsme nedokázali odehrát míč uprostřed 
hřiště, a nabídli útočníkovi Čafky sólo únik, 
který proměnil. Tato branka nás zlomila, a in-
kasovali jsme ještě jednou po nedůrazu v poku-
tovém území. 

18. kolo (17. 4. 2010) 
FC Kuřim - MSK Břeclav B 2:0 (1:0) 

Branky: Homola, Kučera

19. kolo (24. 4. 2010) 
FC Kuřim - Framoz Rousínov 1:0 (1:0) 

Branka: vlastní

20. kolo (2. 5. 2010) 
1. SC Znojmo B - FC Kuřim 3:0 (0:0) 

Branky: Benda 3

Tabulka krajského přeboru:
 1. Břeclav B  19 10 5   4   40:21  35
 2. Sparta Brno  19 11 2   6   43:28  35
 3. Blansko  18 10 3   5   46:24  33
 4. Znojmo B  19 10 3   6   32:19  33
 5. Boskovice  19   8 4   7   30:30  28
 6. Šardice B  19   8 4   7   27:33  28
 7. St.Lískovec  18   8 2   8   30:43  26
 8. Mutěnice  19   7 3   9   38:40  24
 9. Mor.Krumlov  19   7 3   9   22:30  24
10. ČAFC  19   8 0 11   25:35  24
11. FC Kuřim  19   6 4   9   24:28  22
12. Kohoutovice  19   6 4   9   22:31  22
13. Rousínov  19   6 3 10   30:28  21
14. Kyjov   19   5 4 10   24:43  19

Rozlosování:
  8.5. 12:00 Kuřim-Sparta B
15.5. 14:15 Kyjov-Kuřim
22.5. 12:00 Kuřim-Blansko
29.5. 15:00 St.Lískovec-Kuřim ml.+st.
 5.6. 12:00 Kuřim-Kohoutovice
12.6. 14:00 Boskovice-Kuřim
19.6. 12:00 Kuřim-Šardice B

Mladší dorost
16. kolo (3. 4. 2010) 

FC Kuřim - Mutěnice 1:1 (0:0) 
Branky: Šnyrch – Šmíd

17. kolo (11. 4. 2010) 
ČAFC Židenice - FC Kuřim 0:2 (0:1) 

Branky: Kovařík, Skoumal

18. kolo (17. 4. 2010) 
FC Kuřim - MSK Břeclav B 0:1 (0:1) 

Branka: Febar

19. kolo (24. 4. 2010) 
FC Kuřim - Framoz Rousínov 6:1 (2:0) 

Branky: Kyjovský 2, Trubiroha 2, Cini, 
Stříž – Staněk

20. kolo (2. 5. 2010) 
1. SC Znojmo B - FC Kuřim 4:1 (2:0) 

Branky: Hověz 2, Čapoun, Černý - Rich-
tárik

Tabulka krajského přeboru:
 1. Znojmo B  19 17 1   1 76: 9    52
 2. Blansko  18 16 0   2 77:10  48
 3. Sparta Brno  19 11 6   2 56:17  39
 4. Šardice B  19 11 2   6 49:24  35
 5. Břeclav B  19 10 3   6 43:29  33
 6. Boskovice  19   7 3   9 37:53  24
 7. Rousínov  19   6 4   9 32:42  22
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 8. Kohoutovice  19   5 6   8   34:48  21
 9. Mor.Krumlov  19   6 2 11   29:43 20
10. ČAFC  19   5 5   9   27:59  20
11. FC Kuřim  19   5 3 11  34:55  18
12. Kyjov   19   5 2 12   30:67  17
13. St.Lískovec  18   4 3 11   25:59  15
14. Mutěnice  19   2 4 13   18:52  10

Rozlosování:
 8.5. 14:15 Kuřim-Sparta B
15.5. 16:30 Kyjov-Kuřim
22.5. 14:15 Kuřim-Blansko
29.5. 13:00 St.Lískovec-Kuřim ml.+st.
 5.6. 14:15 Kuřim-Kohoutovice
12.6. 16:15 Boskovice-Kuřim
19.6. 14:15 Kuřim-Šardice B

Starší žáci
12. kolo (4. 4. 2010) 

FC Kuřim - Letovice 6:0 
Branky: Skoumal Lukáš 2, Balog, Dole-

žal, Dzyula, Jeřábek 

13. kolo (10. 4. 2010) 
Slovan Brno - FC Kuřim 1:1 

Branky: Lacko - Doležal 

14. kolo (18. 4. 2010) 
FC Kuřim - ČAFC Židenice 5:2 
Branky: Skoumal 2, Doležal, Kučera, 

Soldán - Krahulec, Svačina Lukáš 

15. kolo (25. 4. 2010) 
FC Kuřim - Bystrc B 1:2 

Branky: Skoumal - Hála, Pivoňka 

Tabulka I. třídy:
 1. Bystrc B  16 14 1   1   61:20  43
 2. FC Kuřim  15 10 3  2   39:17  33
 3. Rousínov  16   9 2   5   46:17  29
 4. ČAFC   16   9 2   5   52:33  29
 5. Slovan Brno  16   9 2   5   41:22  29
 6. Letovice  16   6 4   6   35:39  22
 7. Slatina   16   6 3   7   40:32  21
 8. Bučovice  16   6 2   8   21:44  20
 9. Soběšice  15   5 3   7   46:46  18
10. Tišnov  16   3 2 11   18:59  11
11. Kunštát  16   2 3 11   22:57   9
12. Slavkov  16   2 1 13   24:59   7

Rozlosování:
 9.5. 9:00 Kuřim-Slavkov
15.5. 14:30 Tišnov-Kuřim
23.5. 9:00 Kuřim-Kunštát
29.5. 11:00 Slatina-Kuřim
 6.6. 9:00 Kuřim-Rousínov
12.6. 9:00 Bučovice-Kuřim

Mladší žáci
12. kolo (4. 4. 2010) 

FC Kuřim - Letovice 16:0 
Branky: Vaňous 5, Holcman 4, Pacek 2, 

Veselý 2, Bohatec, Bureš, Musil 

13. kolo (10. 4. 2010) 
Slovan Brno - FC Kuřim 3:1 

Branky: Mižigár, Pavlištík, Sajed - Musil 

14. kolo (18. 4. 2010) 
FC Kuřim - ČAFC Židenice 1:0 
Branka: Holman 

15. kolo (25. 4. 2010) 
FC Kuřim - Bystrc B 3:1 

Branky: Šimek 2, Uherek - Hájíček 

Tabulka I. třídy:
 1. Slovan Brno  16 13 2   1   52:13  41
 2. ČAFC   16 13 1   2   70:16  40
 3. FC Kuřim  15 12 0  3   66:14  36
 4. Bystrc B  16   9 3   4   45:23  30
 5. Soběšice  15   8 0   7   59:34  24
 6. Rousínov  16   8 0   8   55:41  24
 7. Tišnov   16   7 3   6   33:29  24
 8. Slatina   16   7 3   6   21:19  24
 9. Kunštát  16   4 1 11  18:60  13
10. Bučovice  16   4 0 12  27:64  12
11. Letovice  16   3 1 12  16:86  10
12. Slavkov  16   0 0 16     9:72   0

Rozlosování:
 9.5. 10:45 Kuřim-Slavkov
15.5. 16:15 Tišnov-Kuřim
23.5. 10:45 Kuřim-Kunštát
29.5. 9:30 Slatina-Kuřim 
 6.6. 10:30 Kuřim-Rousínov
12.6. 10:45 Bučovice-Kuřim

Starší přípravka
20. kolo (11. 4. 2010) 
FC Kuřim - Ivančice 5:2 (3:0) 
Branky: Musil Tomáš, Dobiáš Adam, 

Procházka Lukáš, Trtílek Lukáš, Paraska Miku-
láš - Hložek Adam 2

Sestava Kuřimi: Hýsek- Morkus, Zajíček, 
Dobiáš, Procházka, Dančák,Trtílek, Paraska, 
Pánek, Kozumplík, Strouhal, Kazda, Musil 

Za poměrně studeného počasí jsme v 
neděli dne 11. 4. 2010 odehráli své první jarní 
domácí soutěžní utkání proti týmu Ivančic. Na 
podzim jsme v Ivančicích dvakrát prohráli 4:1 a 
2:0. Vstup do zápasu nám vyšel nebývale dob-
ře, když jsme hned v úvodu utkání překvapili 
soupeře dvěma góly v jejich síti. Nejprve v 1. 
minutě po dobře rozehraném rohovém kopu 
nikým nehlídaný Trtílek dal náš první gól. V 
3. minutě po rychlém protiútoku z pravé stra-
ny zvyšoval na 2:0 Procházka. Vedení náš tým 
zjevně uklidnilo a v této fázi zápasu měli kluci 
utkání pevně v rukou a dobře fungující obrana 
nepouštěla útočníky soupeře do žádných výraz-
ně nebezpečných akcí. Soupeř zlepšil ke konci 
prvního poločasu pohyb a důraz, výsledkem 
čehož bylo několik nebezpečných situací před 
naší bránou, jednu gólovou střelu vytěsnil pěk-
ným zákrokem na rohový kop brankář Hýsek, 
když obdobný zákrok předvedl i ve druhém 
poločase. Soupeř pak nastřelil dvě tyče. Gól do 
naší sítě i s notnou dávkou štěstí nepadl a navíc 
na 3:0 zvyšoval v 25. minutě Musil. Do kabin se 
tak šlo za (pro nás velmi příznivého) stavu 3:0. 
V druhém poločase zvyšoval v 3. minutě na 4:0 
Dobiáš a v 10. minutě na 5:0 Paraska a zdálo 
se, že je rozhodnuto. Opak byl pravdou, kluci 
zřejmě s vědomím poměrně velkého náskoku 
najednou přestali běhat a napadat soupeřovu 
rozehrávku a umožnili tak soupeři v 13. minutě 
snížení stavu na 5:1. V 15. minutě pak soupeř 
z přímého kopu po faulu vstřelil svou druhou 
branku. Posledních 10 minut jsme už zvládli a 
zápas tak skončil 5:2. Do tabulky okresního pře-
boru jsme si připsali 3 body. 

11. kolo (18. 4. 2010) 
Zbýšov - FC Kuřim 2:0 (2:0) 

Branky: Šrámek Adam, Chlup Denis

Sestava Hýsek- Morkus, Zajíček, Dobiáš, 
Procházka, Dančák,Trtílek, Paraska, Pánek, Ko-
zumplík, Kazda, Musil. 

Druhé jarní a první venkovní kolo okres-
ního přeboru starších přípravek jsme odehráli 
v netradičním termínu v pátek na hřišti Baníku 
Zbýšov. Po čtyřech propršených dnech se ko-
nečně ukázalo sluníčko, avšak za silného větru 
se nám nedařilo. Soupeř využil výhody, kdy hrál 
v prvním poločase po větru a v jeho první po-
lovině dvakrát skóroval. První slepenou branku 
jsme dostali po zahrání standardní situace, kdy 
míč poskakoval před naší bránou až k nohám 
soupeřova útočníka, který se štěstím došoural 
míč za záda našeho brankáře. Při druhém gólu 
si vybral svou slabší chvilku i náš brankář, když 
propustil za záda sice prudkou, ale chytatelnou 
střelu soupeřova záložníka. Naše protiútoky 
většinou končily na absolutní střelecké nemo-
houcnosti a neschopnosti zakončit a vstřelit 
branku, přičemž v druhém poločase jsme do-
mácí téměř nepustili přes jejich půlku a jejich 
ojedinělé protiútoky bez problému likvidovala 
dnes dobře hrající obrana. Na našeho brankáře 
tak v těchto fázích zápasu nešla jediná střela. 
Nezbývá než dodat, že fotbal se hraje na góly a 
ty jsme bohužel dnes nedali a zcela zaslouženě 
tak prohráli, i když snaha o vyrovnání byla ve 
druhém poločase více než zřejmá a za to je třeba 
všechny hráče pochválit. 

12. kolo (25. 4. 2010) 
Rajhrad - FC Kuřim 1:3 (0:0) 
Branky: Knol Petr - Strouhal Tomáš 2, 

Trtílek Lukáš
Sestava Hýsek - Morkus, Kazda, Kozum-

plík, Zajíček, Pánek, Dobiáš, Procházka, Musil, 
Trtílek, Dančák, Strouhal. 

Ve třetím jarním kole okresního pře-
boru starších přípravek jsme hráli v přátelské 
atmosféře, za slunečného počasí a opět venku, 
tentokrát v Rajhradě s místní RAFKou. Do 
utkání jsme vstoupili poměrně svižně a dobrou 
kombinační hrou si vytvořili několik pěkných 
příležitostí ke skórování a minimálně dvě vy-
loženě gólové šance spálil Lukáš Procházka. Ke 
konci prvního poločasu jsme si vybrali první 
slabší chvilku a přenechali iniciativu soupeři, 
když několik nebezpečných střel kryl dnes dob-
ře chytající brankář Hýsek. V závěru prvního 
poločasu sudí neodpískal jednoznačnou ruku 
(sevření míče oběma rukama) bránícího hráče 
domácích v jejich pokutovém území. Po proti-
útoku soupeře pak naši obránci odkopávali míč 
z brankové čáry. V poločase se tedy šlo do ka-
bin za nerozhodného stavu 0:0. Ve druhé půlce 
jsme opět hned od počátku dobře kombinovali 
a dostali soupeře pod tlak. Dvakrát v krátkém 
sledu se trefil Tomáš Strouhal a pojistku dodal 
Lukáš Trtílek. V závěru druhého poločasu jsme 
opět polevili a soupeř tak zaznamenal svůj prv-
ní a jediný gól. 

13. kolo (2. 5. 2010) 
FC Kuřim - Tišnov 2:1 (0:0) 

Branky: Dobiáš Adam 2 - Havlát Petr
Sestava Hýsek - Morkus, Kazda, Kozum-

plík, Zajíček, Pánek, Dobiáš, Procházka, Musil, 
Trtílek, Dančák, Paraska. 

Ve čtvrtém jarním kole okresního pře-
boru starších přípravek jsme hráli na domácím 
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hřišti se soupeřem z Tišnova, který vede tabul-
ku soutěže. Hrálo se na mokrém trávníku, za 
zamračeného počasí s občasnými děšťovými 
přeháňkami při teplotě 13 stupňů celsia. Utká-
ní začalo z obou stran opatrně. V první části 1. 
poločasu se hrálo především ve středu hřiště s 
občasnými protiútoky z obou stran, které však 
nebyly ani pro jednoho brankáře výrazně ne-
bezpečné. První stoprocentně gólovou šanci 
měl až ve 22. minutě Mikuláš Paraska, avšak 
jeho dorážku do zcela odkryté brány soupe-
ře zázračně vyrazil brankář Tišnova. Z násle-
dujícího protiútoku pak soupeř v 23. minutě 
ze závaru před naší brankou nastřelil tyč. Do 
konce prvního poločasu se již nic významné-
ho nestalo a poločas skončil 0:0. Obdobná hra 
pokračovala i ve druhém poločase. Naši hráči se 
snažili kombinovat, využívat celou šířku hřiště a 
pěknými nahrávkami tvořili docela líbivou hru, 
která však končila na dobře fyzicky disponova-
né obraně Tišnova. Ve 30. minutě nás podržel 
Dominik Hýsek, když zneškodnil nebezpečný 
brejk útočníka Tišnova. V 34. minutě jsme byli 
opět blízko prvního gólu, když Lukáš Trtílek 
nastřelil tyč. První gól jsme bohužel dostali my, 
a to v 36. minutě ze skrumáže před naší bránou. 
Kluci se nepříznivým stavem nenechali zner-
vóznit a dále soupeře tlačili. Odměnou jim byl 
vyrovnávající gól, který po přihrávce Michala 
Pánka vstřelil v 38. minutě Lukáš Procházka. 
Naše vítězství zpečetil v 44. minutě Adam Do-
biáš, který nadvakrát střelou ze vzdálenosti asi 
deseti metrů překonal soupeřova brankáře. Byla 
to právě střelba, která nám dnes nejvíce chybě-
la, když snahy o překonání obrany kombinačně, 
se nedařily. V závěru zápasu se zase vyznamenal 
pan rozhodčí, který zcela nedůvodně nasta-
vil pro tuto kategorii nevídané cca 4 minuty a 
místo 25 minut se druhý poločas hrál přes 29 
minut. Utkání jsme i přes tuto skutečnost a zá-
věrečné snahy soupeře o vyrovnání dovedli do 
vítězného konce a připsali si důležité 3 body do 
tabulky OP. 

Tabulka okresního přeboru:
 1. Tišnov   14 9 1 4  35:33  28
 2. Zbýšov  14 8 1 5  35:24  25
 2. FC Kuřim  14 8 1 5  34:24  25 
 4. Ivančice  14 6 0 8  44:39  18
 5. Rajhrad  14 5 0 9  43:51  15
 6. Zastávka  14 4 1 9  31:51  13

Rozlosování:
 8.5. 15:00 Zastávka-Kuřim
16.5. 9:00 Kuřim-Ivančice
23.5. 15:00 Zbýšov-Kuřim
30.5. 10:00 Rajhrad-Kuřim
 6.6. 12:30 Kuřim-Tišnov
13.6. 9:00 Zastávka- Kuřim

Mladší přípravka A
10. kolo (17. 4. 2010) 

Chudčice - FC Kuřim A 1:14 (1:5) 
Branky: Vašíček Šimon 4, Antoňů Michal 

3, Zabadal Kryštof 2, Hruška Martin 2, Morkus 
Jonáš 2, Peřina Ondřej

Sestava Kuřimi: Denis Válek, Sam Al 
- Dury, Petr Nešetřil, Šimon Vašíček, Jonáš 
Morkus, Michal Antoňů, Martin Hruška, Eva 
Přichystalová, Kryštof Zabadal, Vojta Bábor, 
Patrik Ušel, Ondra Peřina 

11. kolo (23. 4. 2010) 
Ivančice - FC Kuřim A 9:0 (3:0) 

Branky: Hložek Adam 5, Ahrens Nikolas 
2, Podhrázký Martin, Štork Patrik

12. kolo (1. 5. 2010) 
FC Kuřim A - AFK Tišnov 3:1 (2:1) 

Branky: Zabadal Kryštof, Kuba Petr, Pe-
řina Ondřej - Ondráček Viktor

Sestava Kuřimi: Winkler - Bábor, Mor-
kus, Peřina, Zabadal, Hruška, Kuba, Vašíček, 
Ušel. 

Včera jsme sehráli další mistrovské utká-
ní s mužstvem Tišnova. Na podzim jsme u nich 
odehráli asi nejhorší zápas celého podzimu. 
Takže jsme určitě chtěli předvést lepší výkon 
než minule. K utkání jsme nastoupili pouze s 
8 hráči včetně brankáře, kterým byl na chvíli 
Vojta Bábor. Ale naštěstí se brzy objevila vý-
pomoc v podobě Kuby Winklera, který zápas 
v pohodě odchytal. Na střídání byl připraven 
pouze 1 hráč a ke konci zápasu už bylo znát, že 
kluci toho mají plné zuby. Ale zápas jsme zvládli 
a fotbalově jsme byli jednoznačně lepší a naši 
převahu jsme vyjádřili, po vedoucím gólu hos-
tí, i brankově. Pokud budeme i nadále podávat 
takové výkony jako v tomto utkání, tak budu 
spokojený. Musím všechny kluky pochválit. 

Tabulka okresní soutěže:
 1. Ivančice  13 12 0  1 153: 11  36
 2. FC Kuřim B  13 10 1 2   61: 19  31
 3. FC Kuřim A  12   9 0  3   73: 24  27
 4. Střelice  13   8 1   4   38: 30  25
 5. Tišnov   13   7 3   3   32: 13  24
 6. Rosice   13   6 0   7   30: 37  18
 7. Velká Bíteš  13   5 0   8   30: 33  15
 8. Čebín   13   3 1   9   15: 30  10
 9. Zbýšov  12   1 0 11     5:127   3
10. Chudčice  13   0 0 13     1:114   0

Rozlosování:
 9.5. 10:15 V.Bíteš-Kuřim A
15.5. 11:30 Kuřim A-Kuřim B
23.5. 10:00 Rosice-Kuřim A
30.5. 9:30 Kuřim A-Čebín
 6.6. 9:00 Střelice-Kuřim A

Mladší přípravka B
zimní turnaje 2009/2010 

Hráči mladší přípravky B odehráli bě-
hem dlouhé zimní přestávky 15 halových tur-
najů, kdy nastupovali vesměs proti svým vrstev-
níkům a někdy i hráčům o rok starším. Kluci si 
nevedli vůbec špatně a na šesti turnajích obsa-
dili medailové pozice, z čehož 3x byli vítězní (v 
Třebíčí, v Chrudimi a ve Velkém Meziříčí). Měli 
možnost změřit síly s týmy zvučných jmen jako 
např. Bohemians Praha, Vysočina Jihlava, Duk-
la Praha nebo 1. FC Brno. Ve všech turnajích 
dokazovali svoji šikovnost a zaujetí pro fotbal, 
které si zajisté přenesou i do jarní části sezóny. 

18.kolo (11.4.2010) 
Chudčice - FC Kuřim B 0:8 (0:4) 

Branky: Vacula Jakub 3, Miška David 2, 
Laštůvka Jakub 2, Katolický Aleš

Sestava Kuřimi: Winkler - Kříž, Hégr D., 
Sláma, Pělucha, Katolický - Vacula, Sukač, Ples-
kač - Laštůvka, Miška 

Úvodní zápas jara jsme zahájili dvěma 

rychlými brankami Davida Mišky po akcích 
Kuby Vaculy. Další gól si „Culda“ připravil sám 
a dal se očekávat náš brankostroj. Pak se ovšem 
v naší hře začaly kupit nepřesnosti spolu se 
zahazováním brankových příležitostí. Do po-
ločasu se trefil už jen Kuba Laštůvka po křižné 
(jak jinak) přihrávce Adama Kříže. Ve druhé 
půli pokračovala hra na jednu branku ale góly 
ze hry se nám nedařilo vstřelit. Chyběl důraz 
před bránou, odvaha dostat se do lepší střelecké 
pozice, a když už jsme v ní byli, pak přesnější 
zakončení. Úspěch přinesl až nakrátko roze-
hraný rohový kop dua Pleskač-Vacula. Další 
branka přišla po střele Lukina Slámy z dálky a 
následné dorážce Kuby Laštůvky. Ten mimo-
chodem v utkání promarnil několik „tutovek“, 
ale pochvalu zaslouží za část utkání, kterou 
odehrál v obraně. Sedmá trefa přišla opět po 
rohu, kdy sehrané duo „Mates+Culda“ využilo 
luxusní čas a prostor od soupeře. Poslední náš 
úspěch zaznamenal Alda Katolický přízemní 
střelou po rohu Davida Mišky. Pro „Kaťáka“ to 
byla první trefa v soutěžním utkání. Za domácí 
nastoupilo kvarteto kluků, kteří budou na jaře 
v Chudčicích hostovat. Jmenovitě to jsou Kuba 
Tomíček, Šimon Zabadal, Matyáš Toldy a Tade-
áš Hégr. Jejich výkon byl velice dobrý a patřili 
rozhodně k nejlepším hráčům Chudčic. Zvlášť 
Kuba v bráně byl vynikající a především díky 
jemu byl výsledek jednociferný. Výsledkově 
úspěšný vstup do jara je dobrým počinem, ale 
v dalších zápasech s kvalitnějšími soupeři bude 
třeba naši hru v mnohém zlepšit. Přesto kluci 
zaslouží pochvalu a spolu s nimi i jejich fando-
vé za hlasitou podporu ve větrném a mrazivém 
dopoledni. 

10. kolo (16. 4. 2010) 
Slovan Rosice - FC Kuřim B 1:4 (0:2) 

Branky: Šlechtický Patrik - Vacula Jakub 
2, Miška David, Laštůvka Jakub

Sestava Kuřimi: Winkler - Kříž, Hégr D., 
Sláma, Pělucha, Katolický - Vacula, Sukač, Ples-
kač, Zajíček - Laštůvka, Miška 

Po propršeném týdnu, kdy nebyla mož-
nost jediného tréninku nebo přípravného utká-
ní, jsme odjížděli do Rosic s nadějí, že kluci 
budou mít do fotbalu velkou chuť. V úvodu 
utkání tomu tak skutečně bylo a šli jsme brzo 
do vedení brankou Kuby Vaculy po ukázkové 
nahrávce Ondry Sukače. Náš tlak pokračoval 
a křídelní „Culdovu“ akci proměnil ve druhou 
branku chladnokrevným obhozením brankáře 
David Miška. Poté se hra poněkud vyrovnala 
z části díky střídání hráčů, ale také přitvrzením 
hry soupeře, na což doplatil Adam Kříž, který 
utkání dohrával se zraněním. Přestože jsme i 
nadále byli aktivní, tak po zbytek první půle už 
další branka nepadla. I druhý poločas se odehrá-
val za naší převahy, kdy jsme dobře kombinova-
li z obrany, ale naši drobní záložníci měli často 
problém se probít přes hráče soupeře. A pokud 
jsme se dostali do blízkosti brány, tak nám chy-
běla větší odvaha a drzost do zakončení. Snad 
jen Kuba Vacula měl drzosti na rozdávání a po 
průniku přes tři hráče Rosic chyběla jeho akci 
přesnější střela nebo nahrávka na zcela volného 
„Mišáka“ před prázdnou branku. Góly přišly ale-
spoň ze standardních situací, kdy Kubové Laš-
tůvka a podruhé Vacula proměnili naše rohové 
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kopy. Mezi těmito úspěchy zaznamenal soupeř 
svůj jediný a to po ojedinělém úniku, kdy jinak 
spolehlivý a málo zaměstnaný Kuba Winkler v 
bráně neměl šanci. S přihlédnutím na „nulové“ 
tréninky před zápasem nezbývá než vyjádřit 
nad výkonem kluků spokojenost a doufejme, 
že s dalšími tréninky přijde i poněkud zlepšený 
herní projev. V bouřlivém prostředí se neztratili 
i naši věrní fanoušci, kteří o sobě dávali hlasitě 
vědět. Díky!!! 

11. kolo (24. 4. 2010) 
FC Kuřim B - Čebín 1:0 (1:0) 
Branka: Pleskač Matěj
Sestava Kuřimi: Winkler - Hégr D., Slá-

ma, Miška, Pělucha - Vacula, Sukač, Pleskač, 
Zajíček - Laštůvka 

Do prvního domácího jarního utkání 
jsme vstupovali s odhodlání vstřelit rychlou 
branku, aby další průběh zápasu probíhal v kli-
du. Od úvodní minuty jsme měli herní převa-
hu, ale do koncovky jsme se příliš nedostávali. 
Soupeř volil hru založenou na individuálních 
schopnostech svého kapitána, který byl pro nás 
největší hrozbou, ale včasným přistupováním 
jsme ho do vážnějších šancí nepustili. Náš jedi-
ný úspěch přišel v asi 8. minutě, kdy míč putoval 
ze středu na levou stranu ke Kubovi Vaculovi, 
který před branku přihrával na Jakuba Laštůvku 
a ten ještě posunul na vpravo volného Matěje 
Pleskače. „Mates“ nekompromisně zakončil a 
mohl se radovat z první jarní branky. Další gól 
visel ve vzduchu, když po signálu z rohového 
kopu nastřelil „Culda“ Vacula pouze tyč. A když 
těsně před poločasem v dobré pozici „Šťovík“ 
Laštůvka trefuje pouze brankářovu náruč, od-
cházíme do kabin jen s hubeným náskokem. I v 
druhé půli pokračuje naše aktivní hra, ale ta nese 
také spoustu nepřesných a pomalých přihrávek 
zvláště ve středu hřiště. Z toho pak pramenily 
protiútoky soupeře, které však končily daleko 
od naší brány. Další příležitost ke zvýšení skóre 
promarnil „Šťovík“ po „Culdově“ rohu, kdy v 
závaru před brankou trefuje náruč hostujícího 
gólmana. Ani střela Honzy Zajíčka nekončí v 
síti i když proklouzne brankáři mezi nohama. 
Soupeř se v závěru snaží o vyrovnání a útočí 
prakticky všemi hráči, čehož využívá „Šťovík“ k 
brejku přes celé hřiště. Míč si však v rozhodující 
chvíli příliš pokopne a ten končí mimo hřiště. 
Hubené vítězství nekoresponduje s předvede-
nou hrou a s tím, jak se kluci snaží hrát fotbal. 
Stále však narážíme na větší výškovou a hlavně 
váhovou převahu soupeřů, se kterou si prozatím 
nevíme rady. Přesto si hráči zaslouží za svoje 
snažení pochvalu a dík i za to, že při závěrečném 
pokřiku nezapomněli na zraněného Adama a 
vzali ho mezi sebe. 

12. kolo (2. 5. 2010) 
Střelice - FC Kuřim B 3:5 (2:4) 

Branky: Opršál Jakub 2, Holešovský Ro-
bert - Laštůvka Jakub 2, Vacula Jakub 2, Pleskač 
Matěj

Sestava Kuřimi: Winkler - Hégr D., Slá-
ma, Miška, Pělucha, Katolický - Vacula, Sukač, 
Pleskač, Zajíček - Laštůvka 

Na nerovném a pampeliškami posetém 
hřišti ve Střelicích se odehrál náš první jarní 
souboj s týmem z horních pater tabulky. Vstup 
do utkání se nám vydařil a již v 5. minutě po 

skvělé přihrávce Ondry Sukače postupoval 
Kuba Vacula na domácí branku a byl zastaven 
pouze za cenu faulu. Následnou penaltu s pře-
hledem proměnil. Bohužel ihned po rozehrání 
soupeř po drobném zaváhání naší obrany vy-
rovnal. V následujících minutách jsme poně-
kud méně kontrolovali hru a výsledkem byla 
další šance domácích, ale míč se naštěstí odrazil 
od tyče. Potom však kluci začali hrát mnohem 
lépe a odvážně se pouštěli do útoku a pokoušeli 
se i o střelbu z dálky. Z toho pramenily chyby 
střelické obrany i jejich brankáře. V rychlém 
sledu jsme brankami Matěje Pleskače, Kubů 
Laštůvky a Vaculy rozhodli o osudu utkání. 
Drobnou komplikací byla branka na 2:4 těsně 
před přestávkou. Ihned v úvodu druhé půle 
uklidnil naše výborné a v hojném počtu přítom-
né fanoušky „Šťovík“ Laštůvka, který dorazil 
do prázdné brány brankářem vyraženou střelu 
Matěje Pleskače. I nadále hráli kluci nejlepší 
fotbal jara a nad všemi vyčníval bezchybný a 
spolehlivý výkon Lukáše Slámy uprostřed naší 
obrany. „Lukin“ naprosto vymazal ze hřiště nej-
nebezpečnějšího hráče Střelic a navíc výborně 
zakládal naše útočné akce. Až v samém závěru 
se domácí gólově prosadili, ale to nic nezměnilo 
na tom, že si odvážíme z „horké“ střelické půdy 
zcela zasloužené vítězství. Kluci výborně!!! 

Tabulka okresní soutěže viz mladší 
přípravka A.

Rozlosování:
 8.5. 9:30 Kuřim B -Zbýšov
15.5. 11:30 Kuřim A-Kuřim B
22.5. 9:30 Kuřim B-Ivančice
30.5. 10:30 Tišnov-Kuřim B
 4.6. 17:00 Kuřim B-V.Bíteš

3. místo Daniela 
Mihály na Mistrov-
ství ČR v kartingu

Motokárová sezóna 2010 začala pro 
českého reprezentanta v kategorii ROK-Junior 
Daniela Mihály na dráze v Písku, kde ve dnech 
24. – 25. 4. proběhl první závod ze seriálu šes-
ti podniků Mistrovství ČR. V letošním roce je 
tato kategorie spojena s kategorií ROK, protože 
jsou srovnatelné v rychlosti. Sešlo se 20 jezdců 
a Dan podával na dráze vynikající výkony. Bylo 
vidět, že je na této technické trati skvěle fyzicky 
připravený. Zvlášť ve druhé bodovací jízdě, do 
které Dan nastoupil s naraženými žebry z první 
jízdy.

Motosport

 Tato druhá bodovací jízda se jela na 15 
kol a Dan startoval ze 13. místa vzhledem ke 
špatnému umístění v měřáku, kdy mechanik 
Mihály st. po velkém oteplení špatně zareagoval 
na počasí a nenastavil káru správně. Na druhou 
bodovačku se ale trefil přesně a Dan ze 13. místa 
předjížděl jednoho jezdce za druhým a po bez-
chybném výkonu dojel na 5. místě se čtvrtým 
nejlepším časem. Ve své kategorii ROK-Junior 
skončil 3. a konečně vystoupal na Mistrovství 
ČR na bednu.

Opět jako v loňském roce chceme po-
děkovat panu Skopalovi za umožnění zimních 
tréninků v posilovně SK Kuřim. I taková malá 
pomoc týmu pomůže, vzhledem k velkým fi-
nančním nákladům na tento sport.

Racing team M

Turnaj č.8
V sobotu 10. 4. 2010 proběhl v Klubu 

POHODA osmý turnaj série za účasti 15 hrá-
čů.

Rozhodčím byla Lenka Klašková. Do 
čela průběžného pořadí se po vítězství v tomto 
turnaji dostal R. Staněk. Nejlepší ženou turnaje 
byla na 5.-6.místě L. Klašková 

Výsledky Turnaje č.8: 1. místo – 
R.Staněk, 2. T. Sehnal, 3. D. Valenta, 4. M. Dulí-
nek, 5.-6. J.Kessner, L.Klašková, 7.-8. R. Štěpá-
nek, A. Klaška st. …

Průběžné pořadí: 1. R. Staněk 58, 2. D. 
Valenta 57, 3. T. Sehnal 44, 4. J. Kessner 43, 5. 
A. Klaška st. 34, 6. Z. Jůza 29, 7. M. Dulínek 27, 
8. J. Jaroš 26, 9.-10. S. Klašková a L.Klašková 
24.

Foto zleva :L. Klašková, T. Sehnal, R. Staněk, D. Valenta

Další turnaje :jednotlivci - 8. 5. 2010, 
dvojice - 22. 5. 2010. Vždy v klubu Pohoda Ku-
řim kulturní dům (vchod ze dvora), od 19 : 00 
hod.

David Hedbávný

Šipky
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sport

Cyklistika

Sportovec roku

Příští (červnová) Zlobice vyjde v pátek 4. června 2010. 
Uzávěrka je v pátek 28. května, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 31. 
května.

Sportovec  města Kuřimi 
roku 2009

Populární anketa, ve které se vyhlašují nejlepší sportovci, sportovní 
týmy a také funkcionáři kuřimského sportu, se dostala do finále. Postup-
ně přes návrhy jednotlivých kuřimských sportovních klubů a výběr těch 
nejúspěšnějších sportovců, nastal „den D“ a 8. dubna se konalo vlastní 
slavnostní vyhlášení. Tentokrát byl za objekt předání cen zvolen sál ZUŠ 
a ukázalo se, že pořadatelé udělali dobře. Na rozdíl od předcházejících let, 
kdy sál KD byl příliš velký a účastníci se v něm ztráceli, tak ani malý sál 
obřadní síně, nebyly tak vhodné jako letošní výběr.

Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení žáků ZUŠ, kterými byly 
proloženy jednotlivé bloky vyhlášení.

A nyní již k tomu hlavnímu, jak vlastně anketa dopadla. 
Sportovcem města Kuřimi roku 2009 v kategorii muži byl již po 

několikáté vyhlášen Michal Mihály (benčpres) z SK Kuřim, oddíl silo-
vého trojboje. Stejně tak kategorii žen ovládá trvale svými výkony Marti-
na Němcová (horská cyklistika), HARD BIKERS Kuřim. Na ni navázal 
junior Jan Pospíšil (horská cyklistika) ze stejného klubu. Jako juniorka 
byla zvolena Veronika Vaclová (benčpres) z SK Kuřim, oddíl silového 
trojboje a talentem roku se stal David Křivánek (Wu-shu), DDM Ku-
řim.  Masters kategorii (pro neznalé veteránů) v mužích získal ocenění 
Petr Matula (horská cyklistika), HARD BIKERS Kuřim a ženy Zdeňka 
Kalová (stolní tenis), zástupkyně TJ Sokola Kuřim.

V letošním roce byla nově oceněna kategorie hendikepovaný spor-
tovec města Kuřimi a toto ocenění získala Simona Kadlecová (Boccia 
kategorie BC4), Sportovní klub Kociánka.

Sportovním týmem města Kuřimi roku 2009 bylo vyhlášeno A 
družstvo SK Kuřim, oddíl silového trojboje, ve složení Jiří Zimula, Pa-
vel Kantořík, Tomáš Šmíd, Lukáš Kapounek.

Nejúspěšnější trenérkou města Kuřimi roku 2009 se stala Helena 
Vičarová z DDM Kuřim.

Za dlouholetou organizátorskou, trenérskou i vlastní sportovní 
činnost získal Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu Jiří Skopal, zá-
stupce SK Kuřim, oddíl silového trojboje, který dostal také čestnou pla-
ketu města Kuřimi.

Hodnotné věcné ceny, poháry a diplomy předával, spolu se zástup-
ci města a sportovní komise, populární representant ČR v hokeji a člen 
klubu Kometa Brno Jožka Černý. Stínem na pěkném odpoledni a slav-
nostní atmosféře byla malá účast kuřimské veřejnosti.

Za sportovní komisi Lubomír Stříž

Zahájení cyklistické sezóny
Závodníci horské cyklistiky si dali jako první vrcholné setkání ou-

verturu Českého poháru cross country v Teplicích, kde se rozdávaly prv-
ní body do seriálu. Překvapení se nekonalo, elitní kategorie vyhráli Janka 
Števková a Jaroslav Kulhavý.

V Teplicích to s počasím umí. Vloni to byl jediný závod Českého 
poháru, kde svítilo sluníčko a letos jsme si lepší zahájení národního seri-
álu snad nemohli přát. Vymetená obloha a pěkný městský, 4,4 km dlouhý 
okruh na prahu lázeňského centra, v parku Letná.

Program zůstal zachován, a tak se v dopoledních hodinách na 
okruhu proháněli nejdříve ti nejmladší žáci, žákyně, kadetky a kadeti. Po 
nich se představili i masters a open bikeři, kde jsme měli již své zástupce. 
Petr Matula (Pell´s Hard Bikers) ukázal, že se na sezónu připravil dobře, 
zabojoval a bylo z toho umístění na „bedně“, 3. místo. Slibný začátek jak 
závodu, tak celého pohárového klání. 

To Romanovi Šeptunovi (Pell´s Hard Bikers) se tak nedařilo. V 

Mistrovství republiky v Kuřimi se blíží

Pozvánka na závody horských kol
Velká cena města Kuřimi – tradiční závod horských kol dosáhl 

ve svém 12. ročníku té nejvyšší mety a pojede se jako Mistrovství České 
republiky v cross country.  Termín je stanoven na 16.-17. července. Trať 
závodu povede jako v posledních dvou ročnících náročnými pasážemi 
Záruby a Horky. 

Zveme všechny kuřimské příznivce sportu a cyklistiky na zhléd-
nutí zajímavých a napínavých bojů tohoto sportovního klání, ve kterém 
se bude rozhodovat o zlatých, stříbrných a bronzových medailích v devíti 
kategoriích mládeže i dospělých.

Předpokládáme účast kompletní české mužské i ženské špičky, 
svoji jíž přislíbili letošní mistři světa v cyklokrosu, Zdeněk Štybar a To-
máš Paprstka, dále nové české hvězdy cross coutry, Kateřina Nash, letos 
dvakrát třetí ve Světovém poháru a Jarda Kulhavý, dvakrát „pouze“ čtvrtý 
ve Světovém poháru. Napínavé souboje budou zaručeně ve všech katego-
riích a my budeme držet palce domácí závodnici Martině Němcové.

Mistrovství republiky bude zahájeno v pátek 16. července odpo-
ledne v 17. hodin startem závodů týmů a pokračuje celou sobotu.

A pro ty, kteří nepřijdou na trať povzbuzovat své favority, máme 
jednu prosbu. Buďte trpěliví a tolerantní k dopravním omezením a zvýše-
nému ruchu, se kterými se v průběhu závodů setkáte. 

Aktuální informace na www.hardbikers.cz. 
Lubomír Stříž

předseda pořádajícího klubu

kategorii, do které postoupil z juniorů, sice bojoval, ale zaseknutý řetěz a 
dlouhý běh do depa, mu umožnil dojet pouze na 32. místě. Ostatní naši 
závodníci se úvodního klání ze studijních důvodů nezúčastnili.

Startovní listina žen byla neobvykle dlouhá, čítala celkem 23 bike-
rek, a to chyběla Tereza Huříková a Kateřina Nash. Bylo tedy jasné, že o 
vítězství si to rozdá slovenská mistryně Janka Števková s českými závod-
nicemi Pavlou Havlíkovou a naší Martinou Němcovou.

Janka ovšem vyhrála přesvědčivě, od startu si hlídala čelo závodu 
a postupně během šestiokruhového závodu si vytvořila náskok, který 
dotáhla do vítězného konce. Druhá dojela Pavla Havlíková a třetí místo 
vybojovala Pavlína Šulcová a těsně pod stupni vítězů skončila Martina 
Němcová (Pell‘s Hard Bikers). K výsledku Martina řekla: „Trať se mi líbi-
la, ale byla velmi rychlá. Projevila se na mně malá vyježděnost, protože na 
rozdíl od soupeřek, Teplice jsou mým prvním závodem a chybí mi ještě 
rychlost. Snad na příštím poháru to bude lepší.“

V mužích elite brzy po startovním výstřelu se zformovala tříčlenná 
skupina ovládající čelo. Nejaktivnějším byl Rakušan Christoph Soukup, 
na jeho zadní kolo byl přilepen Jan Škarnitzl a také Jaroslav Kulhavý. Ten 
ovšem vypadal, že trpí a dvojici nestačí, což potvrzují i jeho slova: „Dnes-
ka to rozhodně nuda nebyla, spíš peklo. Soukup se Škarnou to rozjeli a 
udělali mi z toho fakt peklo, nejelo se mi dobře.“

Trojice spolu strávila celých sedm okruhů, rozhodlo se až v posled-
ním, osmém kole. V posledních pasážích tratě se odehrála bitva nervů a 
sil. Nástup střídal nástup a Jaroslav Kulhavý potvrdil, že jeho forma je 
opravdu vynikající, dokázal oba své soupeře předčít a s malým náskokem 
2 sekund vyhrát. Druhý dojel Jan Škarnitzl a třetí Chrisoph Soukup.

Lubomír Stříž
předseda cyklistického klubu


