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K čemu je Kuřimi logo?

(Pokračování na str. 34)

Školní rok 2009/10 pozvolna končí,  
myslím si, že je vhodná doba na zhodnocení 
tohoto období. Začátek školního roku  v naší 
mateřské škole byl opravdu slavnostní. Zřizo-
vateli MŠ městu Kuřim  se podařilo získat fi-
nanční prostředky a zároveň i ve velmi krátkém 
čase realizovat  přístavbu nové třídy MŠ na ulici 
Jungmannova 885, v celkové částce 12 000 000 
Kč .Díky otevření nové třídy a organizačním 
změnám, mohlo být do MŠ přijato  v měsíci 
srpnu dalších 34 nových dětí. Kapacita MŠ byla  
tedy navýšena na 365 dětí ,které mohou navště-
vovat předškolní zařízení v pěti součástech naší 
mateřské školy.  Dále z investičních akcí byla 
realizována stavba kotelny v MŠ Komenského, 
jako samostatný tepelný zdroj.

Školní rok 2009/2010 v MŠ Kuřim
Kvalitní, zdravou a velmi dobrou stravu 

zajišťují pro naše děti školní jídelny z MŠ Ko-
menského, ZŠ Jungmannova a ZŠ Tyršova. 

MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího 
programu „Dětský svět je plný barev“, v němž se 
prolínají prvky kurikula podpory zdraví v MŠ. 

Olympiáda mateřských školek

(pokračování na str. 6)

Rada města vypsala veřejnou soutěž 
na logo města. Soutěž vyšla na asi 100.000 
Kč, odborníci se sešli a z osmdesátky návrhů 
určili vítěze. Všechny práce byly vystaveny 
týden v Kulturním domě, přišlo se na ně po-
dívat méně než sto občanů. A mnozí se ptali, 
k čemu je Kuřimi logo, jestli to znamená, že 
se nebude používat znak města, a proč tako-
vé novoty.

Znak města se pochopitelně používat 
bude. Je to slavnostní symbol města, osobně 
jsem na něj pyšný, považuji jej za hezký, i když 
vlastně nemá s městem až tak moc společného 
a nepoužívá se ani 200 let.

Jenže upřímně: kdo z občanů bydlících 
dál než za humny pozná, že to je znak Kuřimi. 
Kdo z vás by poznal znaky ostatních měst okre-
su Brno – venkov? Takže se k tomu znaku musí 
přidat nápis: Kuřim. A kam? Nahoru, dolů, vle-
vo, vpravo? Jakým písmem? Patkovým, bezpat-
kovým, kaligrafickým, kapitálkami, versálkami, 
minuskulami? Proto města zavádějí jednotný 

vizuální styl, aby předepsali všem úředníkům i 
dalším lidem, jak má jednotně vypadat materiál 
s městem související.

Znak je krásná vznešená věc. Určitě má 
své místo na pamětní medaili, plaketě, dekretu, 
který vás jmenuje čestným občanem. Trochu 
hůř se kreslí, zkuste si to sami. Takže takové 
„domácké předměty“ se znakem města někdy 

vypadají jako parodie. A taky není vhodné ho 
používat na kdečem, abychom z něj tu vzác-
nost nesetřeli. Proto města a kraje zavádějí svá 
loga, stejně jako firmy, občanská sdružení a jiné 
subjekty. Na popelnicích, levných igelitkách či 
propiskách za 5 Kč prostě je logo. Stejně jako 
většinou na hlavičkových papírech.
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Nový vedoucí odboru
Novým vedoucím odboru správního a 

vnitřních věcí MěÚ Kuřim se stal Mgr. Lukáš 
Rafaj.  Do funkce nastoupí k 1. červenci.

Promítačka od Rožínky
Město si opět vypůjčí od obce Dolní Ro-

žínka maringotku s promítačkou. Jako každo-
ročně tak i letos se nádvoří zámku v srpnu na 2 
týdny změní v letní kino.

Rekonstrukci provede Dolp
Stavební společnost Dolp provede re-

konstrukci elektroinstalace a souvisejících sítí v 
budově ZŠ na Komenského ulici. Firma uspěla 
s nejnižší nabídkou ve výši 3 874 tisíc Kč.

Chodník opraví Topstav, 
zeď Hradský

Chodník před radnicí, který je po tuhé 
zimě ve špatném stavu, opraví firma Topstav z 
Brna. Cena za rekonstrukci bude 375 tisíc Kč. 
Poškozenou opěrnou zeď na ulici Podhoří uve-
de do řádného stavu firma Petr Hradský z Čebí-
na. Město to přijde na 132 tisíc.

Dotace na přechod
Město uspělo s další žádostí o dotaci. Ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury získalo 
příspěvek ve výši necelé 2 miliony korun na vý-
stavbu přechodu a autobusové zastávky na ulici 
Tišnovské u zámku. Předpokládaný doplatek 
města z vlastních zdrojů je 900 tisíc Kč.

37 zájemců
37 majitelů nemovitostí na ulici Podhoří 

projevilo zájem o odborné posouzení skalního 
masivu na svém pozemku. Posouzení provede 
odborná firma v podzimních měsících poté, co 
opadá listí a masiv Kuřimské hory bude snáze 
zkontrolovatelný.

6 x DrS

Dotace na školení
Zastupitelstvo města schválilo realiza-

ci projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim. 
Pod složitým názvem se skrývá vybudování 
školícího střediska na městském úřadě, ve kte-
rém se budou moci nechat proškolit úředníci z 
městského úřadu i obecních úřadů obcí našeho 

Jízdní kola
se stala předmětem tří vloupání do skle-

pů bytových domů v Kuřimi. Dne 3. 6. 2010 
oznámili poškození na Policii ČR v Kuřimi od-
cizení dvou horských kol v ceně 49 tisíc Kč. Dne 
9. 6. 2010 došlo opět ke krádeži dvou horských 
kol v ceně 46 tisíc Kč. Dne 28. 6. 2010 zmizelo 
majitelce ze sklepa kolo za 10 tisíc Kč.

Ze závisti,
ze zloby, pro zábavu nebo jen tak po-

škodili vandalové v měsíci červnu 2010 v ku-
řimském mikroregionu několik motorových 
vozidel. Dne 9. 6. 2010 přes noc kamenem ně-
kdo rozbil okna u tří osobních aut v Kuřimi a u 
jednoho v České. Škoda na jednotlivých autech 
činí 10 tisíc Kč.

Dne 12. 6. 2010 neznámý pachatel cih-
lou poškodil v nočních hodinách dva moto-
cykly Kawasaki v Lelekovicích. Celková škoda 
na každém motocyklu činí 100 tisíc Kč.

Přepadení pošty
Dne 17. 6. 2010 v dopoledních hodinách 

přistoupil k přepážce pošty v Kuřimi neznámý 
muž. Podal pracovnici pošty lístek s výzvou 
k vydání finanční hotovosti pod pohrůžkou 
odpálení bomby, kterou má schovanou pod 
mikinou v ruce. Pracovnice mu nepříliš velkou 
hotovost vydala a pachatel utekl. K pracovnici 
byl přivolán lékař.

Vybílené kasičky
V noci ze 20. na 21. 6. 2010 navštívil ne-

známý pachatel objekt v areálu TOS. V několika 
kancelářích více firem vybral trezory, trezorky, 
kasičky i šuplíčky a na poškození věcí a odno-
sem finančních hotovostí způsobil majitelům 
škodu 285 tisíc Kč.

Lesní pych
Dne 28. 6. 2010 zadržela lesní stráž v lese 

v katastru obce Vranov muže z Lelekovic, který 
si odvážel z lesa cizí dřevo na vozíku za autem. 
Muž navíc strážce fyzicky napadl.

H.N.

správního obvodu, zastupitelé i pracovníci pří-
spěvkových organizací zřizovaných městem. 
Školení budou probíhat v rozmezí tří let a z cel-
kové částky dvou milionů korun město zaplatí 
300.000, zbytek bude dotace z operačního pro-
gramu LIdské zdroje a zaměstnatelnost, tedy z 
„evropských“ peněz.

17 je stále platné číslo
Zastupitelstvo rozhodlo, že i v příštím 

volebním období v něm bude zasedat sedmnáct 
zastupitelů. Z toho zároveň plyne, že rada bude 
pětičlenná. Podle zákona musí být zastupitelů v 
obci velikosti Kuřimi nejméně 15, nejvíce 35.

Zateplení Jungmannky
Městu se podařilo dosáhnout na další 

slušné dotační prostředky. Uspělo s projektem 
na zateplení budovy ZŠ Jungmannova. Zatep-
lení by mělo přijít na přibližně 15,5 milionu 
korun, z toho dotace bude skoro 6 milionů. 
Předpokládá se, že by k realizaci projektu moh-
lo dojít o letních prázdninách v roce 2011.       

Hlavní problémy města
Na letošním Fóru zdravého města byly 

vytipovány hlavní problémy. Deset nejčastěji 
uvažovaných bylo nabídnuto v anketě (uveřej-
nila ji minulá Zlobice) k hlasování občanům. 
Bohužel, do ankety se zapojilo jen 89 občanů, 
což zpochybňuje statistický význam výsledku. I 
tak ale, zde je první pětka: 1. snížení intenzity 
silniční dopravy, 2. kapacita škol, 3.-4. Zachová-
ní ploch pro sport a rekreaci na úkor další zá-
stavby, chybějící ledová plocha a úprava nádraží 
ČD, 5. neexistence městské policie. 

Pozemky pod vozovkami
Město vyhlásilo výběrové řízení pro 

vykoupení pozemků pod místními komunika-
cemi. Letos pro něj uvolní 50.000 Kč, zájemci 
musejí nabídnout cenu nejvýše 189,67  Kč za 
m2.

Peníze na sport a kulturu z fondu
Druhé a pro letošek poslední kolo po-

suzování žádostí o dotace z fondu na podporu 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti mělo 
bouřlivý průběh, když se ukázalo, že žádostí, 
podpořených názory komisí, je víc než peněz. 
Po dlouhých diskusích na zastupitelstvu nako-
nec bylo rozhodnuto, že krátit peníze těm, kteří 
uspěli ve druhém kole by nebylo fér, protože v 

prvním kole se nekrátilo, a obě kola jsou podle 
statutu fondu rovnocenná. Prostředky se našly v 
jiné kapitole a zároveň se konstatovalo, že se do 
ní z Fondu příští rok vrátí a nadále budou žádos-
ti o granty v každém roce jednokolové, jako ve 
většině měst. Komplikací je, že o prostředcích 
rozhodují dvě nezávislé komise, jedna o sportu 
a druhá o zbytku, a že o přidělení některých do-
tací rozhoduje rada, o jiných zastupitelstvo.

Přehled úspěšných žadatelů a jejich pro-
jektů vám přinseme v příští Zlobici. 

6×job



ročník 17, číslo 7-8/červenec - srpen  ZLOBICE   3

Čisté světlo

Na dohled od Zlobice

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

Dospělí, 
pomozte školákům bezpečně přejít silnici   

Hledáme ochotné dospělé (rodiče, prarodiče,…), kteří by od 1. 
září 2010 vždy ve všední dny ráno od 7:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 
12:00 do 13:00 hod. dohlíželi na malé školáky při přecházení silnice na 
červeně vyznačeném přechodu pro chodce z ulice Brněnské na ulici Hy-
bešovu v Kuřimi.

Pokud vás také zajímá bezpečnost našich dětí a chcete pomoci, 
přihlaste se u Ing. Draga Sukalovského na tel. čísle: 602 523 691 nebo 
přímo na Městském úřadě Kuřim, Jungmannova 968, u Mgr. Hany Něm-
cové, 2. patro, dveře č. 317, tel.: 541 422 341.

Příspěvek na péči – oznamovací povinnost
Upozorňujeme příjemce příspěvku na péči vypláceného podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů, na povinnost písemně ohlásit příslušnému obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných 
pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu. Ohlašovací povinnost 
má rovněž osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83, která 
poskytuje oprávněné osobě pomoc. Tato je povinna písemně oznámit 
přijetí oprávněné osoby do ústavní péče v nemocnici nebo odbor-
ném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení, a to ve lhůtě 
do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost 
nemůže splnit příjemce příspěvku. Pečující osoby jsou rovněž povinny 
ohlásit úmrtí oprávněné osoby ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí. Ohla-
šovací povinnost má i zařízení sociálních služeb, jestliže poskytuje opráv-
něné osobě pobytové sociální služby.  

Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83, která po-
skytovala oprávněné osobě pomoc, se dopustí přestupku tím, že neohlásí 
úmrtí oprávněné osoby, za což lze uložit pokutu do výše 20 000,- Kč. 

Renáta Malásková
referentka odboru sociálních věcí

Kuřimští skauti podpořili 
chudé děti z Indie

Organizačně jsme se podíleli na benefičním varhanním koncertě, 
který uspořádalo Město Kuřim a Městská knihovna – kulturní oddělení. 
Koncert proběhl 8.6. v kuřimském kostele sv. Maří Magdalény a výtěžek 
8 020 Kč jsme poslali na podporu misijního konta Maria a Karla Dvořá-
kových z Moravských Knínic. Ti v současné době pracují jako dobrovol-
níci v internátní škole pro děti z chudých rodin v jižní Indii (městečko 
Deodurga, stát Karnataka). Podrobnosti o sbírce se můžete dozvědět na 
http://kdvorak.wz.cz/indie.

Děkujeme organizátorům koncertu, panu Brabcovi, který nás 
oslovil, Římskokatolické farnosti Kuřim a především štědrému publiku a 
vynikajícím interpretkám z USA. 

Radmila Sedmíková
za skautské středisko Kuřim

Užitečné informace

Editorial

Už nám to začalo
Ve společnosti ještě dobublávají emoce po volbách do Poslanecké 

sněmovny, jejich překvapivém výsledku a komplikovaných jednáních tří 
stran, ale v kuřimském zákulisí už to začíná vřít v očekávání voleb komu-
nálních. I zde lze očekávat poměrně výrazné přeskupování sil. Většina vo-
lebních stran, která má své zastupitele, do toho pochopitelně půjde zno-
vu. Jen Zelení zvažují, neměli-li by utvořit předvolební koalici s někým 
dalším, protože 5% je riskantní meta. A za koho bude kandidovat Miloš 
Kotek, netuším.

Rozhodně se nadějeme kandidátek Věcí veřejných a TOP09. Ta 
už si do této Zlobice zaplatila celostránkovou inzerci. V rozhovoru pro 
kabelovku Kotva celkem jednoznačně svou kandidátku připustil i pan ex-
tajemník Němec. Za koho, netušíme, ale bude-li kandidovat, bude silným 
hráčem. Málokdo toho ví o zákulisí úřadu tolik, jako on. Možná je jeho 
článek v tomto čísle takovou malou agitací. Nevíme.

Zatím asi největší bombou bylo, že pánové Poledňák a Zejda do-
stali svolení od ODS kandidovat mimo tuto stranu a už začínají sbírat 
podpisy. Kolegové z KOLky se jim rádi po zastupitelstvu podepsali. Ani 
já bych neváhal. Proč jim místní sdružení ODS tuto kandidátku povolilo, 
nevím, pochopit mi to nepomohl ani sžíravý komentář Jiřího Berky.

Pokračujeme v polemikách kolem R43. Tentokrát názorem Spo-
kojených Dílů. Až pár hodin před tím, než jsme odeslali číslo do tiskárny 
jsem pochopil, proč se na mne Dílaři zlobí. Spletli si podpis pod agresiv-
ním článkem Obchvatářů. Ten ale podepsal Brabec Jan. No, co naděláte, 
čertík byl vypuštěn.

Jinak se nám podařilo zajistit si paměti účetního, který se podílel 
na stavbě Hitlerovy dálnice z Kuřimi do Skaličky. Ale první díl zveřejníme 
až po prázdninách, protože dva měsíce jsou dlouhá doba.

Hezky si jich užijte, načerpejte sil a v září se nad Zlobicí zase sejde-
me. Kráné léto vám za redakci přeje a na Vaše příspěvky se těší 

Jiří Brabec
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životní prostředí

společnost

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
rybníka Srpek

Vlastník: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Kontaktní osoby: Ing. J. Hamřík, odbor životního prostředí , tel.: 

608 819 451
Martin Březa, nájemce rybníku, tel.: 723 884 865
Vstupem na  hráz rybníka se každý návštěvník zavazuje k dodržo-

vání pravidel návštěvního řádu.

Činnosti, které jsou zakázané:
1) Jízda a  parkování motorových vozidel na hrázi.
2) Mytí vozidel, motorek, kol a jiných zařízení, které by mohly 

znečistit vodu olejem nebo jinými nebezpečnými látkami.
3) Znečišťování odpadky. Odpadky je možné ukládat pouze do 

odpadních nádob k tomu určených.
4) Produkování či pouštění hlasité hudby. Výjimku tvoří  koncer-

ty a ostatní akce organizované městem.
5) Rozbíjení či poškozování mobiliáře a ostatních zařízení rybní-

ka Srpek.
6) Poškozování nebo ničení dřevin, a to včetně vrbových řízků 

osazených na březích.
7) Vstup na ostrůvek v mělké litorální části. Tato část rybníku 

je vybudována pro rozmnožování živočichů, především obojživelníků a 
vodních ptáků. 

8) Vysazování ryb do rybníka. Právo obsazení rybníka rybí ob-
sádkou má pouze majitel resp. nájemce rybníka. Ti respektují podmínky 
Agentury ochrany přírody a krajiny, které byly dány v rámci dotační pod-
pory na revitalizaci vodní nádrže Srpek v roce 2009.

Vstup do vody a koupání jen na vlastní nebezpečí
Vstup v zimě  na ledovou plochu na vlastní nebezpečí

Datum: 1. 6. 2010
Schválil: Mgr. Ladislav Ambrož

1. místostarosta města Kuřimi

Srpek slouží veřejnosti
4. června byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný rybníjk Srpek. O 

rekonstrukci jsme psali minule. Tentokrát přidáváme pár fotografií (pan 
starodsta v holínkách a zamyšlení, Kateřina Vašíčková hraje na kytaru za 
zurčení vody, projektant a showman Ing. Tomáš Havlíček si vzal k projevu 
rybářský prut).

A co je možná důležitější, přidáváme i provozní řád rybníka. Vzhle-
dem k tomu, že už nyní bývá za hezkého počasí rybník obležen, je jeho 
dodržování opravdu nutné.

Jiří Brabec

Tišnovská charita 
zajišťuje finance pro polozbořený 
dům v Kuřimi

Rodinný domek v Kuřimi, na který se v pátek večer 14. května se-
sunul kus skály v důsledku enormních přívalových dešťů, je téměř neoby-
vatelný a rodina tak musí bydlet v bytě společně s rodinou dcery. Oblastní 
charita Tišnov se proto snaží pro postiženou rodinu zajistit alespoň část 
financí, aby byl dům co nejdříve obyvatelný. Na odklizení a odvoz sutin, 
jehož konečná cena byla okolo osmdesáti tisíc korun, prozatím vyčlenila 
z konta sv. Anežky a postní almužny 19 000 Kč.

Podle nejnovějších informací radnice města Kuřimi a posudku 
geotechnika by v nejbližší době asi dvou let neměly nad domem Jurač-
kových hrozit další sesuvy. Protože se skála nachází podél téměř celého 
masívu Kouřimské hory, zajistila radnice na náklady města její podrob-
nější prohlídku geotechnikem letos na podzim poté, co opadá listí a masiv 
Kuřimské hory bude přístupnější a viditelnější. 

Oblastní charita Tišnov proto zůstává s postiženou rodinou v kon-
taktu i nadále a snaží se pro ně zajistit další finanční pomoc na opravu 
poničeného domku, aby se rodina mohla co nejdříve nastěhovat zpět. 
Pokud i vy chcete postižené rodině pomoci, můžete tak učinit prostřed-
nictvím tišnovské charity zasláním finančního daru na její konto číslo: 
185897781/0600, označené variabilním symbolem 999.
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O té naší samosprávě aneb
tři hodiny zastupitelem

Když se člověk ocitne na druhé straně jednacího stolu řečeno ob-
razně, tak v plné nahotě, či hrůze uvidí to, co dříve jen tušil. A toto se mi 
stalo na zasedání zastupitelstva města 1. června 2010.

Program nebyl nijak obtížný, nic zvláštního se neřešilo. Postupně 
se však začaly objevovat v diskuzi k jednotlivým bodům programů dotazy 
svědčící o tom, jak málo jsou zastupitelé, kteří nejsou členy rady města, 
informováni o dění ve městě, lépe řečeno o tom, co dělá rada města. Pada-
lo množství dotazů typu: toto jsem nevěděl, to nám nemohlo být řečeno, 
posláno dříve, o tom nevím, proč se nám to předkládá až teď,  atd. apod.

No jo páni zastupitelé, vy jste ale povinni vědět, aby jste byli ales-
poň dobrými správci města o tom, co se děje. K tomu je však třeba také 
něco udělat z vlastní iniciativy. 

V Kuřimi existuje velká propast mezi radou a zastupitelstvem měs-
ta. V městě S. na druhé straně Brna probíhá nepřetržitý tok informací, 
požadavků, úkolů, žádostí mezi radou a zastupitelstvem, v Kuřimi je toto 
výjimka. Rada města snad s výjimkou obecně závazných vyhlášek, ale ani 
to nebylo do nedávna pravidlem,  předkládá k posouzení zastupitelům  
jen minimum záležitostí. Také obráceně zastupitelstvo po radě téměř nic 
nechce. Zastupitelstvo si ke svému rozhodnutí vyhradí (vůči radě města) 
nějakou věc, tak jednou za volební období.

Na úrovni kraje je komunikace mezi radou a zastupitelstvem upra-
vena přímo zákonem, který stanoví, že rada předkládá zastupitelstvu 
zprávu o činnosti. Na úrovni obcí nic takového není.

Zastupitelé se divili, že nejsou informováni. Informace je třeba si 
najít na internetu města, kde  je jich spousta. V Kuřimi je zavedeno také 
bezprecedentní zasílání materiálů do schůze rady města i těm zastupite-
lům, kteří o to požádají, ač nejsou členy rady (viz jednací řád rady města). 
Na internetu jsou zveřejňovány výzvy města k veřejným zakázkám, což 
má být jeden z úkolů boje proti korupci podle představ poslanců a se-
nátorů. Mohli přijít před pěti lety do Kuřimi a nemuseli nic vymýšlet. V 
Kuřimi bychom jim poradili, že ani toto moc nepomůže. Informace jsou, 
jen je třeba nebýt pohodlný a najít si je.   

Na straně druhé ani rada města není bez chyby. Ve větší míře by 
mohla zastupitelům předkládat záležitosti k vyjádření ještě dříve než se 
budou projednávat a bude se o nich hlasovat. Příkladem proto mohou 
být, nazvěme to konzultační odpoledne k obecně závazným vyhláškám, 
dvojí předkládáni materiálů nejprve k seznámení a na dalším zasedání k 
projednání,  pravidelné informace do zastupitelstva o postupu zpracování 
územního plánu, situaci kolem R 43, výstavby wellness atd. Nějaké vlaš-
tovky komunikace jsou na světe, ale je to hrozně málo. Rada města, pokud 
nemusí, sama téměř nic předkládá.

V tomto volebním období se v Kuřimi také ztratila opozice jako 
nástroj stálého sledování koalice v její činnosti. Kde jsou ty časy, kdy v 
minulém volebním období bylo zasedání zastupitelstva města plné střetů 
o záležitostech města (občas však přerůstaly až do osobních útoků) mezi 
ODS v opozici  a vládnoucí KOL.  Často divoké diskuze umožňovaly 
občanům, kteří mají zájem o věci veřejné, proniknout k řešeným problé-
mům anebo se také zasmát. V období předcházející minulému „šla zase  
KOL po krku vládnoucí ODS“. Nyní existuje, já to nazývám velké bratr-
stvo, mezi oběma stranami, opozice žádná (anebo jak mi prozradil jeden 
občan všichni jsou domluveni) a je klid. Jakousi vnitřní opozici tvoří spíše 
někteří zastupitelé koalice, kteří kritizují ponejvíce procedurální postupy, 
jak vlastní věcné záležitosti.  Zastupitelstvo končí do tří hodin jednání a 
může se jít na pivo. Kde jsou ty časy, kdy jednací doba skoro nikdy nesta-
čila. Nebo není co řešit?

Před mnoha a mnoha lety byli prý dokonce takoví zastupitelé, že 
v přípravě na zasedání přišli na městský úřad a s příslušnými úředníky 
hledali podstatu řešeného problému, jeho historický vývoj, jiné možnosti 
řešení než je v navrženém usnesení, hledali v zákonech a dokonce prý ob-
čas vyjeli i na místo činu, tím se myslí příslušná část Kuřimi, parcela, ulice 
atd.,  aby se na místě přesvědčili o skutečném stavu věci nebo snad jednali 
i s občany! Jóó,  kde jsou ty časy.

K tomu, abych byl odpovědným zastupitelem nestačí jen ty tři 
hodiny na zasedání. To doopravdy nestačí. Na zasedání se musím peč-

livě připravovat. Domnívám se, že někteří zastupitelé se ani neseznamují 
s materiály pro zasedání zastupitelstva. Zastupitel, který se neseznámí s 
usneseními rady města v době mezi zasedáními zastupitelstva by s nad-
sázkou ani neměl být  na zasedání vpuštěn. Jak může vykonávat správu 
města když neví, o čem jedná rada města?  Dominující v Kuřimi ve správě 
města totiž není zastupitelstvo, ale rada města! Zatímco v jiných městech 
má rada často strach, co se bude na zastupitelstvu zase dít, v Kuřimi si 
členové rady žádné větší starosti nepřipouští. A proč také, koho by se měli 
obávat. Opozice žádná není, jednotlivých zastupitelů, kteří stále něco 
mají, ty prohlasují a je to.

V brněnské městské části Ř. je hlavní náplní činnosti kontrolního 
výboru zastupitelstva, v souladu se zákonem o obcích – kontrola usnesení 
a činnosti rady městské části. V Kuřimi kontrolní výbor neví, co by měl 
kontroloval. Když se věcem nerozumí, tak jak mohu kontrolovat? 

Tradiční otázkou na závěr bývá: „Co s tím?“ Už nic, do konce 
volebního období budou 1-2 zasedání zastupitelstva a potom následují 
volby. A co po volbách asi také nic. Nedávno jsem slyšel cvrlikat vrabce 
(nepleťte si prosím s kuřimskými Brabci), že volby vyhraje……..takže 
zase nic.

Petr Němec

Poledňák neopouští ODS, 
ale kandiduje jinde

Nadcházející komunální volby budou ve znamení nových poli-
tických subjektů a překvapivých koalicí. Prvním překvapením je samo-
statná kandidátka současného zastupitele za ODS a dřívějšího starosty 
RNDr. Igora Poledňáka, který sice z ODS nevystupuje, ale kandidovat 
za ni nebude. Stejný osud s ním sdílí i Vladislav Zejda, rovněž zastupitel 
za ODS. I. Poledňák byl sice v minulých komunálních volbách vítězem, 
v rámci ODS byl pak Zejda druhý a na první pohled by se mohlo zdát, že 
ODS bude tímto krokem oslabena. Existují i jiné názory. Nová Štarhova 
omlazená kandidátka přímo hýří silnými osobnostmi a bude překvape-
ním sama o sobě.

Stanovy ODS umožňují svým členům kandidovat za jiný politic-
ký subjekt, pokud k tomu dá místní rada souhlas. Ta jej po jistém váhání 
Poledňákovi udělila, ale přiznejme si, že neměla moc na výběr. Bez něj by 
kandidoval tak jako tak, i když by tím přišel o členství a to by bylo velmi 
nemilé. Mohlo by to totiž působit dojmem, že byl z ODS vyštípán, proto-
že ohrožoval postavení současného vedení. 

Pánové Štarha, Kincl a paní Ježková jakoukoliv účast na zákulis-
ních dohodách proti Poledňákovi rozhodně popřeli a tak je to správné. 
Zákulisní dohody se nemají dělat. Vedení místní ODS muselo některé 
pochybující opakovaně ujišťovat, že k žádným zákulisním dohodám ne-
došlo, a protože jsou pravdomluvní a my jim to samozřejmě věříme, tak to 
bude určitě pravda. V takovém kolektivu je pak radost pracovat.

I. Poledňák nyní stojí před úkolem sehnat potřebný počet hlasů pro 
registraci a sestavit úplnou kandidátku, protože sčítání hlasů bude probí-
hat podle d‘Hondtovy metody, která neúplné kandidátky znevýhodňuje. 
Neznám ostatní strany, neznám jejich kandidáty, neznám ani většinu kan-
didátů za ODS, protože se dosud v politice neprojevili a přesto si troufám 
tvrdit, že volby vyhraje Štarha, protože jeho sestava je velmi silná. Jeho 
lidé obsadí prvních deset míst, protože jsou tak dobří, že ani Poledňák 
se mezi ně prostě nevešel. Ten získá také spoustu hlasů, protože minulé 
volby vyhrál s naprostou převahou, ale tihle se cítí být ještě lepší. Zbude 
pro něj alespoň to jedenácté místo, pak nebude dlouho nic a teprve pak 
se možná umístí Ambrož nebo Zejda. To jsou závěry d‘Berkovy kompa-
rativní analýzy, která se již nezabývá dalším plebsem, ležícím mimo její 
rozlišovací schopnost.

Deset zastupitelů znamená pohodlnou nadpoloviční většinu bez 
nutnosti se s někým dohadovat. Takže letos zapomeňte na nějakou koalici 
a příznivci ostatních stran ani nemusejí chodit k volbám. To povede k niž-
ší volební účasti a je na zvážení, zda bychom pro ně měli vůbec tisknout 
volební lístky. Je krize a musíme šetřit.

Pokud se vítězové nepoperou o pozice, placená uvolněná místa 
či výnosné komise, budeme mít stabilní, nekonfliktní zastupitelstvo a k 
tomu tolik potřebný klid na práci.

Jiří Berka
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Dětská sportovní olympiáda 
MŠ Kuřim

MŠ Kuřim pracuje podle ŠVP „Dětský svět je plný barev“, jehož zá-
kladem je podpora zdravého životního stylu nejen dětí ale i celé rodiny.Z 
tohoto podnětu vznikl nápad uspořádat dětskou sportovní olympiádu 
dětí z  MŠ Kuřim. Za krásného slunečného počasí se dopoledne devátého 
června sešlo na kuřimském stadionu 265 dětí z celé MŠ. Naši dětskou 
sportovní olympiádu přišel podpořit a zároveň i zahájit pan starosta Ing. 
Oldřich Starha s paní Mgr. Hanou Němcovou.

Olympiádu jsme zahájili olympijským  ohněm, společně jsme  vy-
pustili  barevné balónky , které nesly poselství pro děti celého světa. S 
radostí jsme sledovali s jakým nadšením dětí plnily sportovní olympijské 
disciplíny, kterými byl běh na 200 a 400 m, skok do dálky a hod míčkem 
do dálky. Doprovodnou disciplínou byl člunkový běh, který si děti vy-

Cílem našeho programu je připravovat dětem takové podmínky, 
prostředí a nabídku činností, aby prožívaly chvíle plné radosti a pohody, 
aby se cestou přirozené výchovy za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samo-
statné a zdravě sebevědomé jedince dobře připravené pro další život. Bě-
hem celého školního roku mohly děti navštěvovat  kroužky: anglického 
jazyka, keramiky, hudebně pohybový, výtvarný, altruistického chování, 
hry na flétnu. Dětem poskytujeme logopedickou péči v rámci individu-
álních konzultací, navštěvujeme také solnou jeskyni.

Děti navštívily velké množství kulturních a zážitkových akcí, shléd-
ly divadelní představení, ať už v MŠ nebo mimo ni, zúčastnily se mnoha 
výletů do přírody ale i za poznáním ,Své fyzické síly vyzkoušely na horo-
lezecké stěně. Paní učitelky organizovaly různé zajímavé akce nejen pro 
děti, ale i pro rodiče. Dovolte, abych vyjmenovala některé z nich : 
MŠ Zborovská: Den zvířátek, Mikuláš, Vánoční tvoření, Karneval je tu, 

Čarodějnice, Den maminek, Rozloučení s předškoláky. 
MŠ Brněnská: Vyletěl si pyšný drak - pouštění draků“, dílničky se školáky 

na ZŠ Tyršova, Vánoční zvoneček tiše zvoní, Karnevalové rado-
vánky,“Když se venku stmívá...“ - Noc s Andersenem ,“S čaroděj-
nicí na zádech“- běh kolem školní zahrady, „Mámo, ty jsi jednička“, 
Ahoj školko.

MŠ Jungmannova: Mikulášská nadílka a kouzelník, Vánoční zvonění - be-
sídka s dílničkami, Indiánské odpoledne -spaní v MŠ s předškolá-
ky, Rozloučení s předškoláky,

MŠ Komenského: podzimní slavnost, Vánoční zvonění, Karneval, odpo-
ledne s rodiči v MŠ, loučení s MŠ.

MŠ kap.Jaroše: tvoření z dýní, Mikuláš, vánoční tvoření, karneval, hledání 
pokladu s opékáním špekáčků, Den dětí, pasování předškoláků.
Další velkou a zajímavou  akcí naší MŠ byl Mikulášský jarmark spoje-

ný s vystoupením dětí z jednotlivých mateřských škol, na prodejním stránku 
se prodávaly zajímavé výrobky našich dětí .  Ve všech součástech MŠ probě-
hl Den otevřených dveří, o který byl ze strany rodičů velký zájem .V měsíci 
květnu proběhl zápis dětí do MŠ na školní rok 2010/11. Rodiče podali 202 
přihlášek k předškolnímu vzdělávání . Děti byly přijímány podle stanovených 
kritérií a k předškolnímu vzdělávání bylo přijato 113 dětí.

Společnou akcí celé MŠ byla dětská sportovní olympiáda, kterou 
bychom chtěli založit novou tradici v Kuřimi. Děti se také účastnily  mnoha 
výtvarných soutěží.

Velmi dobrou spolupráci máme navázanou se základními školami na 
ulici Jungmannova a Tyršova, ZUŠ, Domem dětí a mládeže, Kulturním a spo-
lečenským centrem a Městskou knihovnou Kuřim.

V mateřské škole proběhla kontrola české školní inspekce. Z jejích závěrů 
vyplynulo, že úroveň výsledků vzdělávání vzhledem k požadavkům RVP PV je 
dobrá a výsledky vzdělávaní mají příznivý dopad na rozvoj osobnosti dětí. 

Děkuji všem rodičům a příznivcům školy, kteří se aktivně zapojili do 
činnosti MŠ, pomohli s organizací některých akcí a svými nápady přispěli k 
vytvoření příjemného prostředí v MŠ.

Přeji všem krásnou dovolenou plnou slunce a pohody. Za kolektiv MŠ 
Kuřim, Zborovská 887 

Mgr. Lenka Slámová ředitelka

Školní rok 2009/2010 v MŠ Kuřim
(pokračování ze str. 1)

zkoušely na travnaté ploše fotbalového hřiště. Mottem našich dětských 
olympijských her bylo přivést děti ke sportu v jakékoliv podobě, aby děti 
měly radost z pohybu, ať je to v přírodě nebo na stadionu. 

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

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří nám pomohli tuto krásnou 
sportovní akci zorganizovat a realizovat, jsou to především i členové TJ 
Sokol Kuřim, rodiče dětí pod vedením paní Tajovské, děti ze ZŠ Tyršova 
a Jungmannova. Děkuji Společnosti pro podporu spolkové činnosti, kte-
rá naši  sportovní olympiádu  podpořila finančními prostředky a firmě 
Fikar s.r.o. 

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

Mgr. Lenka Slámová, ředitelka

Loučení se školkou
Pátek 18. 6. 2010 byl pro naše předškoláky významný den, kdy se 

loučili s Mateřskou školou Komenského, kamarády i s paními učitelkami. 
Mnozí z nich zde strávili i 4 roky.

Dopoledne proběhlo ve třídě ježků ,,Pasování “ na školáky. Školá-
ci prošli vyzdobenou slavobránou, zacinkali na zvoneček a podepsali si 
pamětní list. Na památku dostali knihu s věnováním a šerpu s označením 
,,Školáček 2010“. Oslavu jsme zakončili písničkou a focením. 

Naše loučení pokračovalo v podvečer na školní zahradě, kde si 
děti opékaly špekáčky a hledaly skrytá psaníčka s úkoly, které zvládly na 
jedničku. Ale nejvíce děti zaujala stezka odvahy po ztemnělé zahradě se 
svítící tyčinkou, která byla zakončena podpisem na tabuli.
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Na závěr jsme si vypustily svítící papírové balónky ,, Přání“ , jejichž 
světlo jsme dlouho pozorovali na noční obloze.

Spokojené a unavené děti se ve školce  uložily do svých spacáků.
Pro některé děti to byla první noc strávená bez rodičů, přesto ji 

zvládly. Ranní probuzení nám zpříjemnila bábovka a závin, které upekly 
naše paní kuchařky.

V sobotu ráno se děti rozcházely s rodiči plni dojmů a zážitků.
I přes nepříznivé počasí hřál paní učitelky  pocit, že se akce vydařila 

a všem dětem se líbila.
Kolektiv učitelek MŠ Komenského

Šťastné loučení
 Loučení a uzavírání určitých životních etap v nás probouzí doje-

tí i myšlenky, v nichž bilancujeme, mnohdy řešíme vzpomínky a otázky 
budoucnosti. Nemůžeme se vzpamatovat z toho, jak ten čas rychle letí a 
kdeže jsou ta naše roztomilá stvořeníčka, která se nás už nyní snaží pou-
čovat a sdělovat nám své názory. 

 I v naší mateřince uběhla doba, kdy se z „maláčků“ staly velké 
osobnosti a blížila se tradiční slavnost s pasováním „na školáky“. Děti se 
už nemohly dočkat. Indiánské tance, kterými jsme se vítali pravidelně 
celý rok, měly nyní předvést rodičům v ručně malovaných kostýmech a 
čelenkách. Nemohly se jich nabažit. 

 Vytoužený den nastal. Nedočkavé děti vyhlížely známé tváře, kte-
ré už se shromažďovaly na naší vyzdobené zahradě. Tóny v indiánském 
rytmu se linou a nedočkavci předstupují ve svých kostýmech. Oči dospě-
lých vyhledávají ratolesti a je vidět, že jsou na ně hrdí. Hrdost a zdravá 
pýcha se ještě znásobí, když vstupuje známá postava mušketýra, která má 
zde důležitou úlohu. Všechny děti popasovat a zařadit je do role „školá-
ků“. Mušketýrský meč přistane na ramenou malých hrdinů a mnohé oči 
vlhnou dojetím, jakoby říkaly: „To je moje dcera, to je můj syn!“ Dychtivé 
objektivy fotoaparátů a kamer chtějí vše zaznamenat na věčné časy. 

 Nervozita začíná opadat až u světélkujícího ohniště. Rodiče, děti 
i jejich paní učitelky se sesedají k sobě, atmosféra se uvolňuje a všichni si 
sdělují své zážitky. Od táboráku, kde je cítit vůně opékajících se dobrot, je 
slyšet hlahol a smích. Opět se nám potvrdilo, že tyto akce plní svoji úlohu 
a mají velkou cenu.

 Ještě přání nakonec: „Mějte se dobře na další cestě životem naši 
školáčci i vy, jejich rodičové!“ 

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská

Placená inzerce
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Události na „Tyršovce“ 2009/10
Tak jako v loňském roce, i letos jsme skončili o něco dříve. Důvo-

dem jsou již tradičně stavební práce – tentokrát ale na budově Komen-
ského. Doufejme, že výběrové řízení vyhrála firma, která rekonstrukci 
zastaralých sítí zvládne v průběhu prázdnin a my budeme moci zahájit 
příští školní rok v novém a včas.

Úvodem bych se rád zmínil o tom, že škola je složitým mechanis-
mem, k jehož správnému chodu je důležitá každá jednotlivá součástka a 
především jejich vzájemná součinnost. Při tak velkém počtu zaintereso-
vaných osob, ať už se jedná o zaměstnance, žáky či jejich rodiče, je třeba 
počítat s různými názorovými střety a rozdílnými argumentacemi, jejichž 
výsledek by ale měl být vždy ku prospěchu věci.

Osobně se držím zásady, že problémy jsou tu od toho, aby se řešily, 
a to vždy tam, kde vznikly. Má-li někdo potřebu řešit je prostřednictvím 
médií, je to jeho věc. Já však na tuto hru nehodlám přistoupit. Raději při-
nesu čtenářům Zlobice stručný přehled některých akcí, které nám během 
roku přinesly radost.

Na poli „vědy a umění“ bych se rád pochlubil vavříny z krajského 
kola biologické olympiády, konverzační soutěže v anglickém jazyce a re-
citační soutěže.

Samotní žáci ale mají často větší radost z trofejí a pohárů, které si 
dovezli z týmových sportovních soutěží – jmenovitě pohár z okresního 
přeboru základních škol v kopané, či získání putovního poháru z turnaje 
kuřimských škol v házené. Přesný výčet konkrétních akcí a umístění ko-
lektivů či jednotlivců v nich bude pro zájemce zveřejněn ve výroční zprá-
vě na webových stránkách školy.

Kromě výše zmíněného proběhla řada tradičních akcí, do kterých 
jsme se, tu aktivně, jindy jen pasivně, s chutí a elánem rádi zapojili a o 
nichž jsme vás průběžně na stránkách Zlobice informovali. Namátkou 
jmenuji alespoň „Mikulášský jarmark“, školní ples, různé exkurze, návště-
vy v divadle, bruslařský výcvik, lyžařský výcvik, školy v přírodě, nejrůz-
nější třídní a školní projekty…atd.

Přínos všech těchto akcí ocenila i česká školní inspekce, jejíž kont-
rola proběhla na naší škole koncem května. S celkovými závěry ČŠI jsme 
byli spokojeni nejen my, jako pracovníci školy, ale i školská rada. Nutno 
ale dodat, že inspekce v období závěru školního roku, kdy je i tak práce 
až nad hlavu, nám přinesla nemálo komplikací. Při kontrole veškeré do-
kumentace za poslední tři roky a nutnosti plnění průběžných požadavků 
jednotlivých členů inspekčního týmu, tzn. práce do půlnoci, zbývalo málo 
času na řešení běžných, ale o to důležitějších provozních záležitostí.

Hlavní dluh cítím v komunikaci s rodiči, protože při nedostatku in-
formací vzniká prostor pro dezinformace, které je třeba následně vyvracet 
a vše uvádět na pravou míru. I z tohoto důvodu jsme se na poslední schůzi 
SRPŠ dohodli na aktivnějším zapojení třídních důvěrníků do komunika-
ce s rodiči. Tak se, doufám, podaří lépe vysvětlit některé kroky, které je 
nutno z důvodu dodržení pravidel školské legislativy učinit a zároveň 
předejít pocitu rodičů, že jejich názorům a požadavkům není věnována 
patřičná pozornost. O tom, že tato pravidla komplikují situaci nejen na 
naší škole svědčí i článek v Učitelských novinách (pro zájemce č. 23, ze 
dne 1. 6. 2010, str.8).

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich 
práci, často i nad rámec povinností, rodičům za nezbytnou spolupráci, 
našemu zřizovateli, za nemalou finanční podporu, členům SRPŠ, Školské 
rady při ZŠ Tyršova, sponzorům a ostatním partnerům školy za jejich pří-
zeň a podporu, která je pro chod školy nepostradatelná.

Přeji všem příjemnou dovolenou a načerpání sil do nového škol-
ního roku.

Stanislav Plchot, ředitel školy

Páťáci z Tyršovky v Praze
Letošní Den dětí - 1.červen oslavili naši žáci ze 4. a 5. tříd v Praze.
Výlet svým dětem, poutníkům do našeho hlavního města, zaplatili 

rodiče a program  přichystali třídní učitelé 5. ročníků.
Zájezd do Prahy zejména pro páťáky nebyl jen krásný dárek k jejich 

svátku, ale především studijní cesta. S čím se předem teoreticky seznamo-
vali v knížkách o Praze, nyní uviděli a poznali „na vlastní oči“.

Týden, který výletu do naší metropole předcházel, prožili žáci 
obou našich pátých ročníků na škole v přírodě, a to tradičně v Daňkovi-
cích ve Žďárských vrších.

Cílem a programovou náplní tentokrát však na škole v přírodě ne-
byly jen vycházky po kouzelné Vysočině, ale naším hlavním zájmem byla“ 
stověžatá“ Praha. 

Všichni žáci se na pár dnů proměnili v zapálené badatele a pozná-
vali Prahu a její lákavá tajemství v knížkách obrazových, v knihách foto-
grafických, v encyklopediích historických, v knížkách s pražskými legen-
dami, v pláncích středu hlavního města. Všechna tato badatelská činnost 
byla součástí vyučovací části naší letošní školy v přírodě.

Žáci pracovali dle pracovních listů, které je vedly vždy k objevová-
ní nových skutečností o našem hlavním městě, nádherné Praze. Do těchto 
úkolů třídní učitelé nachystali práci tak, aby děti samostatně nebo s malou 
pomocí učitelů vyhledaly vybranou pražskou památku, něco se o ní do-
zvěděly, ve fotografické knize vyhledaly její obraz a na plánku historické 
Prahy uměly objekt ukázat. Takto vypracovaný úkol skupinka dětských 
badatelů prezentovala nám všem ostatním posluchačům.
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Oba třídní učitelé, ale i sami žáci byli překvapeni, jak rychle se za 
splněné projektové úkoly plní  jejich žákovské“ Deníky pražského poutní-
ka“ razítky se siluetou Hradčan.

Za splněné úkoly a sesbíraná razítka pak žáci – badatelé dostávali 
sladké odměny a diplomy.

Na výlet do Prahy si také všichni žáci i učitelé z 5. tříd vytvořili ori-
ginální barevná trička s nápisem :„Já  Prahu“ . Chladné počasí nakonec 
nedovolilo, abychom Pražanům naše trika v plné kráse předvedli. Ale v 
den výletu nepršelo, a to bylo to důležité!

Poděkování na závěr patří všem rodičům, kteří ŠVP v Daňkovicích 
i výlet do Prahy svým dětem uhradili, všem rodičům - sponzorům, kte-
ří svým finančním či materiálním darem přispěli ke zdárné realizaci této 
velké akce.

Zvláštní poděkování patří paní Prokešové z Dětské knihovny v Ku-
řimi, která nám velmi ochotně zapůjčila knihy a encyklopedie o Praze a 
tak tato „knihovnická“ sada doplnila knihy o Praze ze školní knihovny a 
z osobních knihovniček obou třídních učitelů, takže děti měly k hledání 
informací opravdu velký výběr knižního materiálu.

Děkuji  kolegyni Katce Dziakové, která byla vedoucí ŠVP i paní 
Lence Luzarové, která byla naší pečlivou zdravotnicí.

Děkuji i panu prezidentovi, který našim žákům na III. hradním ná-
dvoří odpověděl na pozdrav.

Petr Kleveta, třídní učitel 5.A třídy

Poezie na Tyršovce – žákyně 
7. tříd
 Těšíme se na prázdniny

Veronika Procházková 

Těšíme se na prázdniny, 
vylezeme z pod peřiny.
Jak čas rychle kvačí,
ve škole na nás tlačí.

Učte se dětičky, studujte,
a o známky bojujte.
Dvojky, trojky dobrý jsou,
jedničky ale vyhrajou!

Blíží se ten slavný den,
o kterém se mi zdál sen,
s vysvědčením vyjít ven.

Doma slavím, kufry balím
a ve snu po moři se plavím.
A za týden v realitě,
do moře už skáču hbitě.

 Letní období
Lucie Dvořáková

Oblohou žhavě rozpálenou
se bílá stáda mraků ženou,
a na teploměrech rtuť se zvedá,
když slunce paprsek k zemi padá.

Na loukách voní kvítí,
sluníčko krásně svítí,
v přírodě je svět zcela jiný,
ve dveřích jsou prázdniny.

Lesními plody voní celý les,
na maliny půjdem dnes,
pak si na nich pochutnáme,
a do školy se nachystáme.

 Prázdniny
Kristýna Musilová

Už je to tu zas,
prázdninový čas.
Pěkné chvilky čekají,
ale rodiče se lekají.

Co ty děti chtějí vymýšlet,
v práci budou přemýšlet.
Všichni se však těší velice
na ty krásné dva měsíce.

Užijem si slunce, vody, táborů
a večerních hororů.
Ráno si pospat můžeme,
do školy přece nejdeme,
ale věříme,
že se v září všichni opět sejdeme.

Vyučující českého jazyka: Jiřina Kolaříková

Vážená redakce, vážená kuřimská veřejnosti,
musím reagovat na příspěvek z červnového čísla Zlobice, který 

obhajoval ředitele naší školy pana Mgr. Stanislava Plchota, a to ze strany 
zaměstnanců školy. Tento příspěvek uspěchaně vznikl z iniciativy paní 
učitelky Ing. Havláskové a paní učitelky Lebedové.

V tomto článku se mimo jiné píše o panu řediteli Plchotovi toto: 
„… který představuje autoritu uznávanou nejen žáky a pracovníky školy, 
ale i rodiči a širokou veřejností…“.

Především se musím omluvit za můj podpis pod tímto výše zmiňo-
vaným příspěvkem, který jsem tam umístil v časové nepohodě, aniž bych 
si mohl článek v klidu přečíst a promyslet.

V čase přestávky jsem totiž především řešil organizační záležitosti 
související se zájezdem žáků 4. a 5. roč. do Prahy v následujícím dni.

Tímto tedy svůj podpis pod textem iniciovaným paní Havláskovou 
a paní Lebedovou  odvolávám.

Ředitel základní školy bude pro mne uznávanou autoritou až tehdy, 
pokud bude kolegy učitele vnímat jako své partnery, uvědomí si, že pře-
devším na jejich dobré práci závisí dobré jméno školy, zahrne názor uči-
telského sboru do své manažerské práce, bude se umět na poradě omluvit 
za své nevhodné či chybné chování, na které má i ředitel právo, bude řešit 
problémy chodu školy na poradách školy, nikoliv kuloárově a najde poko-
ru učitelům oznámit na poradě změny, které ve škole nastanou. 

Tyto modely chování, které považuji za chování úctyhodného 
„šéfa“, jsem však zejména v posledním školním roce u pana ředitele Plcho-
ta spíše nepozoroval.

P.S.  Domnívám se, že je škoda, že současná praxe už nezná dobrá 
předsevzetí z počátku  90. let minulého století, totiž, že ředitelé škol bu-
dou své posty pravidelně obhajovat.

Možná by tato skutečnost vedla k jejich pokornějšímu a méně sa-
mozřejmému chování.

Petr Kleveta, učitel 1.st. ZŠ Tylova 1255
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Tlapkafest, 
tradiční zahradní slavnost pro kuřimské děti v režii žáků výtvar-

ného oboru, proběhl letos v červnu na zahradě Základní umělecké školy 
již po osmé a jako vždy s novým programem. Tentokrát jej sestavila jako 
svou závěrečnou práci v předmětu výtvarná akce absolventka I. cyklu Ka-
teřina Těšíková. Další absolventky, Veronika Váňová, Veronika Planerová 
a Kateřina Strážnická, představily své malby na začátku programu. Pak 
bylo možné vidět tanec se psem, psí módní přehlídku, nebo si výtvarně  
zařádit ve třech dílnách. Pořádková zoobezpečnost se postarala o napína-
vé soutěže, v provozu byla osvědčená veterinární poradna, poradna pro 
chov psů, soutěže, kvíz pro děti i rodiče, salony krásy, věštilo se z tlapek. 
Obrovský zájem byl o malování na obličej a kouzlu body artu podlehly 
i některé maminky – moc jim to slušelo! Samozřejmě se odměňovalo – 
ceny byly připravené speciálně pro tuto příležitost, jak jinak, než se zví-
řecí tématikou. 

Poděkování patří paní doktorce Lattenbergové, paní Vlašínové, 
firmě Ing. Horák – Květiny a krmiva a maminkám a babičkám za sladké 
příspěvky do programu, bez nichž by se ani letos Festival neobešel. Tak za 
rok zase na zahradě naší ZUŠ na shledanou.

Mgr. Martina Magni

Cestování časem 
Závod vlčat a světlušek

V květnu se kuřimští skauti zúčastnili okresního kola Závodu vlčat 
a světlušek (děti ve věku 7-11 let) a družina Ještěrek ve složení Maruška 
Fialová, Peťa Novotná, Peťa Pikulová, Domča Prášková, Romča Sedláč-
ková, Katka Tichá a Bára Valášková se umístěním na 2. místě probojovala 
do krajského kola. To proběhlo 18. - 19. 6. v Boskovicích. Závod byl opět 
koncipován jako velká hra, jejímž tématem bylo tentokrát cestování ča-
sem. Děti pomáhaly zprovoznit “stroj času“ a na stanovištích se pak setká-
valy z různými osobnostmi spjatými s Boskovicemi a okolím. Tak potkali 
třeba básníka Františka Halase, speleologa Karla Absolóna, kardinála To-
máše Špidlíka nebo rabína Samuela ha-Léviho.

Kuřimská družina se v konkurenci 15 hlídek v dívčí kategorii umís-
tila na skvělém 2. místě a první místo jí uniklo opravdu jen o kousek.

Moc gratulujeme!
Radmila Sedmíková

za skautské středisko Kuřim

ZŠ a MŠ Moravské Knínice 
přijme od 1.9. 2010 

učitelku do mateřské školy 
na nové pracoviště na ulici Kuřimská 99 

na plný úvazek.
Kontakt: 731 589 354 
Mgr. Hana Burianová
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CYKLOZÁVOD 2010
Dne 6.6.2010 se uskutečnil na Dílech za Sv. Jánem již druhý ročník 

„Cyklozávod 2010“. Pravda, že veřejných prostranství, kromě silnic, není 
v této lokalitě mnoho, ale přesto se nám podařilo vtěsnat do jedné ze sle-
pých ulic. Slovíčkem „vtěsnat“ je myšleno doslova, protože zde bylo více 
než 70 přihlášených závodníků + dalších x desítek tvořil jejich doprovod. 

Hned od počátku se utvořila fronta u zadarmo točené zmrzliny. 
Závod lesem Kuřimskou horou pro nejstarší kategorii byl opět 

trošku adrenalin po předešlých deštivých dnech. Nakonec se to zvládlo 
bez zranění. Byly zde sice drobné ztráty závodníků, ale ty se podařilo do-
počítat.

Pro střední a nejmladší věkové kategorie byla připravena ne zrovna 
jednoduchá dráha zručnosti na čas. Všichni ji však zvládli na jedničku.

Nakonec bylo ocenění medailemi a cenami nejlepších v každé 
kategorii. V tomto ročníku se ukázala nutnost rozdělení kategorií dívčí a 
chlapecké. Protože byli všichni hodnoceni společně, bohužel na stupínky 
vítězů žádná z dívek, díky chlapecké urputnosti, nedosáhla. Tímto by-
chom se všem závodnicím chtěli omluvit a slibujeme, že ve třetím ročníku 
„Cyklozávodu 2011“ budou již chlapecké a dívčí kategorie rozděleny.

Cyklozávod 2010 pořádalo občanské sdružení Spokojené Díly 
za finanční podpory města Kuřim a dále naturální podpory nekonečně 
dobré zmrzliny od společnosti CESK.  Tímto bychom zde rádi oběma 
sponzorům chtěli poděkovat.

Za Spokojené Díly, o.s.
Květoslav Pazourek

placená inzerce
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Když rovnost tak prosím rov-
noměrně … a slušně!

Reakce na informace zveřejněné v minulém čísle Zlobice v 
souvislosti s problematikou R43

O R43 bude popsáno ještě mnoho papíru a jestli bude postavena 
dříve než za 15 let, tak to bude takový malý zázrak. V článku proto nechce-
me opakovat detaily k této problematice a ubírat všechny o náš drahocen-
ný čas. To, na co bychom rádi upozornili, je způsob, jak v červnovém čísle 
Zlobice představitelé radnice, Kuřimské občanské ligy a Sdružení za jižní 
obchvat přistupují k lidem, kteří ve všem nesdílí jejich názor.

Na schůzku, kterou články v minulé Zlobici komentují, a která se 
uskutečnila v neděli, 25. dubna 2010, jsme byli pozváni jako občanské 
sdružení, jehož se problematika řešení obchvatu Kuřimi týká.

Bohužel ne vedením Kuřimské radnice!, jak by se slušelo a pat-
řilo, ale panem Firbasem. Toto pozvání jsme neměli důvod odmítnout, 
přestože nemusíme nutně souhlasit se všemi jeho názory. Na schůzku byl 
naším sdružením nominován jeden z místopředsedů, pan Doležal. Tato 
legitimní a nezpochybnitelná aktivita se stala opětovně trnem v oku pana 
Sukalovského a dalších obhájců jižního obchvatu a vede je k útokům na 
hranici trapnosti či slušnosti. Jak jinak si vysvětlit termín „pátá kolona“ 
užitý v článku jako označení pro „dílaře“ a útoky na legitimní plán pana 
Doležala ucházet se o místo v kuřimském zastupitelstvu. Občanské sdru-
žení Spokojené Díly se více či méně úspěšně snaží zlepšovat život obyva-
tel Dílů za svatým Janem a naše angažovanost není v rozporu s tím, když 
někdo z členů je či hodlá být členem kuřimského zastupitelstva. Ostatně 
řada zastupitelů je či byla aktivní v různých občanských aktivitách.

V článku bylo rovněž uvedeno, že pan Roman Doležal, jako mís-
topředseda občanského sdružení Spokojené Díly, je jedním z odpůrců 
vedení trasy R43 v trase Kuřim – Troubsko. Ani pan Doležal, ani nikdo z 
vedení občanského sdružení Spokojené Díly nikdy nic takového nevyslo-
vil. Toto je jen a pouze manipulativní názor představitelů sdružení za jižní 
obchvat, kteří se pod tento článek podepsali.

Stručně závěrem. Volá-li se po rovnosti a vyváženosti, bylo by 
vhodné zamést si před vlastním prahem. Vedení kuřimské radnice, jehož 
je pan Sukalovský zástupcem, doposud nezorganizovalo žádnou veřejnou 
prezentaci variant obchvatu a pokud pořádá k tomuto tématu schůzky, tak 
zásadně pouze se zvaním jedné názorové strany. Články ve Zlobici nelze 
považovat ani za oficiální stanovisko vedení města a v poslední době bo-
hužel ani za články snažící se vyváženě informovat obyvatele města.

za Výkonný výbor Spokojené Díly, o.s.
Květoslav Pazourek, Roman Doležal, Martin Nawrath

(spokojene-dily@email.cz)

Když slušnost, tak slušnost
Známý mne pozval na oběd k nim domů, že pojíme a probereme 

nějaké věci o edici poezie. Tak jsem si řekl, kde se nají jeho rodina a já, tam 
se nají i můj kámoš. Brnknul jsem mu, aby se připojil. Souhlasil. A dostal 
geniální nápad, že s sebou vezme pár svých kámošů. Oběd se moc nepo-
vedl. Jídla bylo málo, místo toho, abych se známým probral, co jsme chtě-
li, tedy poezii, kluci, co přišli se mnou, navrhli bavit se o fotbale, protože 
to je taky poezie, a známý se tvářil, že z toho nemá radost. Je to nezdvořák 
a příště k němu nepůjdeme.

To je v kostce příběh, který nám servíruje Výkonný výbor Spoko-
jených dílů. Schůzka na radnici, která se konala z iniciativy vedení města, 
byla určena k objasnění situace mezi paní Pálkovou, která mylně (nebo 
dokonce lživě) informovala o záměrech města Kuřimi s R43. Proto byli 
pozváni ti, které její mylná informace poškodila. Paní Pálková tušila, že 
jde do setkání s přesilou a možná i to, že nemá dostatek argumentů, proto 
si pozvala další lidi. Je-li to slušnost, nevím. Každopádně to, že jeden z 
nich převzal na schůzce pozici hlavního řečníka a moderátora schůzky, a 
ostatní školil jako malé kluky, slušnost není. Přijal-li pan Doležal pozvání 
ke schůzce od někoho, kdo ji neorganizoval, je to jeho věc. Představil-li 
se na ní jako budoucí zastupitel města, je to buď žert, manipulace nebo 
neslušnost.

Tvrzení, že: „Vedení kuřimské radnice, jehož je pan Sukalovský zá-
stupcem, doposud nezorganizovalo žádnou veřejnou prezentaci variant 
obchvatu,“ je tak hanebná lež, že nechápu drzost, která někomu umožňuje 
ji vyslovit.

Zlobice není orgánem kuřimské radnice, ale soukromými novina-
mi. Pan Sukalovský už s nimi nemá 7 let nic společného. Není ani redak-
tor, ani vydavatel. Názory, které do Zlobice posílá, uveřejňujeme, protože 
si myslíme, že názory radního a tiskového mluvčího města by lidi měli 
znát. Jsou to ale jeho názory, nikoli názory Zlobice. Podobně názory o. 
s. Jižní obchvat jsou jejich názory a předpokládám, že většinu obyvatel 
Kuřimi zajímají, už proto, kolik jich podepsalo příslušnou petici (více 
než 2.500). Označili-li pana Doležala za pátou kolonu, je to jejich právo 
a jejich názor, nikoliv názor redakce. Člověk s minimální žurnalistickou 
gramotností dovede rozlišit mezi redakčním komentářem a názorem ně-
jakého subjektu, který redakce otiskla proto, aby byl čtenář informován 
o stanoviskách aktérů. Na rozdíl od Rovnosti jsme otiskli názory obou 
stran sporu, který byl příčinou oné schůzky, i všechny názory jejích účast-
níků, které do novin zaslali. 

Pokud na zasedání zastupitelstva nikdo nebyl proti jižnímu ob-
chvatu, jeden zastupitel se  zdržel a ostatní byli pro, pokud měla petice za 
jižní obchvat tolik podpisů, kolik měla, a pokud odborné posudky proka-
zují, že je lepším řešením pro Kuřim než severní tangenta, myslím, že je 
povinností vedení města tuto variantu prosazovat. Naopak by mi vadilo, 
kdyby při setkáních nad tímto problémem nechalo odpůrcům jižního ob-
chvatu iniciativu.

Jiří Brabec

Hygiena na to přišla
Skupina obyvatel Kuřimi se obrátila na Krajskou hygienickou sta-

nici Jihomoravského kraje s žádostí, aby prošetřila, zda doprava nezatě-
žuje část Kuřimi nad normy, a pokud ano, aby konala. Citujme z jejich 
podání:

 
V okolí silnic II/ 385 a II/386 na hlavních ulicích města Kuřími, Tiš-

novská, Tyršova, nám. 1. května, Legionářská, dochází jednoznačně k porušo-
vání práv občanů tím, že jsou zde pravidelně překračovány hlukové, vibrační 
a emisní limity, takže dochází k tomu, že jsou porušována práva, která lidem 
zaručují české zákony a také ústava. 

Např.: 
ul. Tišnovskou projíždí denně více než 21 000 aut, 
ul. Legionářskou projíždí denně asi 12 000 aut. 
Ročně projede městem Kuřímí více než 7 500 000 aut! 
Proto Vás žádáme, aby jste ve smyslu zákona a pozdějších předpisů 

zajistili dodržování zákonů, předpisů tak, aby hluk, vibrace, emise nepřekra-
čovaly hygienické limity. 

Dále Vás žádáme ve smyslu zákona Č. 123/1998 Sb. o právu na in-
formace o životním prostředí, o informace týkající se vlivu dopravy na silnicích 
II/385, II/386 ve zmíněných částech města Kuřími na životní prostředí, a to: 

1) bylo o zmíněných úsecích komunikací u Vašeho úřadu vedeno řízení 
podle § 31 zákona Č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví? 

Pokud ano, tak žádáme o kopii podnětu k zahájení řízení a rozhodnutí 
Vašeho úřadu. 

2) bylo prováděno měření hluku, vibrací a emisí na zmíněných částech 
komunikací? Pokud ano, žádáme o data a výsledky těchto měření od r. 2004. 

Ing. Hanák Jaroslav, 
Kolařík Miloslav 

Z úřadu přišla odpověď, která stojí za přečtení:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRA-
JE se sídlem v Brně 

Číslo jednací: 3557/2010/BM/N2 Číslo dokumentu: 
BM1957D/2D1D/N2 

Vyřizuje: JUDr. Jiří Hollý, Telefon: 721865025 
Mail:  jiri.holly@khsbrno.cz 
Věc: Žádost o informaci dle zákona Č. 123/1998 o právu na informa-

ce o životním prostředí - sdělení 
Na základě Vaší žádosti sděluji k problematice dopravy na silnicích 

II/385 a II/386 v úsecích ulic Tišnovská, Tyršova, nám. 1. května a Legionář-
ská v Kuřimi následující: 

1) Bylo o zmíněných úsecích komunikaci u KHS Jm.K vedeno řizení 
podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravi? Pokud ano, 
tak žádáme o kopii podnětu k zahájení řízení a rozhodnutí KHS JmK. Pokud 
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ne, tak berte tuto žádost jako podnět k řízení a konání ve věci. 
KHS Jmk jako orgán ochrany veřejného zdraví nevedla s povinnou oso-

bou v předmětné záležitosti žádné řízení dle § 31 zákona Č. 258/2000 Sb. 
Předmětné podání nemůže být pro KHS JmK podnětem k tomuto 

řízení a konání ve věci, jak je požadováno, protože řízení dle § 31 zákona 
Č. 258/2000 Sb. je řízení návrhové, kde v odst. 1 je mimo jiné uvedeno, že 
„Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací s výjim-
kou letišť nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj 
hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh 
této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany ve-
řejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk 
nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně do-
sažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo an-
tivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže 
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných 
nadlimitnímu hluku nebo vibracím.“ 

V podání je také uvedeno měřením nepodložené tvrzení, že v okolí sil-
nic II/385 a /II/386 na ulicích Tišnovská, Tyršova, nám. 1. května a Legio-
nářská v Kuřimi dochází jednoznačně k porušování práv občanů tím, že jsou 
zde pravidelně překračovány hlukové, vibrační a emisní limity. 

KHS JmK projedná záležitost se společností Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, která je správcem předmětných silnic, zejména postup 
zjištění aktuální hlukové situace z dopravy v dotčené lokalitě a následně pří-
padný postup řešení nadlimitní hlukové zátěže. Pokud nebude záležitost ze 
strany správce silnic uspokojivě řešena, zařadí KHS JmK výkon státního zdra-
votního dozoru nad dodržováním § 30 odst. 1 zákona Č. 258/2000 Sb. do 
svého kontrolního plánu na letošní rok a po místním šetření objedná měření 
hluku (případně vibrací) z dopravy u Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. 

2) KHS JmK nezajišťovala žádné měření emisí, resp. imisí na zmiňova-
ných komunikacích ul. Tišnovská, Tyršova a Legionářská a nemá informace, 
že by se takové měření provádělo. Na základě informací zpracovatele Krajské 
rozptylové studie Mgr. Jakuba Bucka lze konstatovat, že z hlediska stávajícího 
imisního zatížení nejsou známy skutečnosti, že by v Kuřimi docházelo k pře-
kračování platných imisních limitů. Město Kuřim se v letech 2006-2008 nena-
cházelo v území se zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro jednu s dopravou sou-
visející škodlivinu (PM10, N02, benzen, BaP) a i z krajské rozptylové studie 
reflektující data za rok 2007 nevyplývá překračování imisních limitů, i když 
pro nejvyšší denní koncentrace PM10 je imisní limit téměř naplněn. Imisní 
zatížení tvoří z 90% průjezdní automobilová doprava po komunikaci II/385 
Tišnov-Brno, a to především v ranních a odpoledních špičkách. Negativní vliv 
na plynulost automobilové dopravy na komunikaci II/385 má zřejmě zreali-
zovaná semaforem řízená křižovatka na náměstí 1. května. Vyřešení plynu-
losti dopravy při průjezdu městem, které by jistě zlepšilo stav ovzduší, není v 
kompetenci KHS JmK, stejně jako provádění imisního měření škodlivin. 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Jihomoravského kraje se síd-
lem v Brně Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Takže suma sumárum, měřit by se v dohlednu mělo. Zatím platí, že 
je všechno v pořádku, a pokud není, může za to křižovatka. Bez semaforů 
by se asi jezdilo plynuleji.

Člověk je hned klidnější, když ví, kdo za to může.
Jiří Brabec

placená inzerce

placená inzerce

pozvánka
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DDM

Schodiště Domu dětí a mládeže - Dělnický dům - zdobí naše nová 
galerie z puzzle, za kterou velmi děkujeme paní a panu Kopálkovým z Ku-
řimi.

Brněnský lunapark výletuje - 
Divadlo ke kávě

Na zámku v Kuřimi se v sobotu 24. 7. 2010 v 18:00 hodin promění 
Kavárna – Club Escape v prkna, co znamenají svět. V rámci festivalu Br-
něnský lunapark přijede Absolutní divadlo se svojí Tlak šou. Hlavní ideou 
představení Absolutního divadla je důraz na civilní herectví, tedy herec-
tví, kdy se divák během představení nedostává do fantaskního světa me-
galomanských a umělých gest a situací, ale snaží se, aby uvěřil, že se dívá 
na syrově reálnou situaci, která by se mohla běžně vyskytnout v jeho nor-
málním životě. Zabývá se problematikou mezilidských vztahů nazíranou 
značně dekadentní optikou a nevyhýbá se otevřenému zobrazení násilí a 
sexu. Představení tohoto dramatického směru, jakkoliv citlivě provedená, 
nejsou vhodnou podívanou pro citlivé povahy. Směr, ke kterému v oblasti 
divadelní tvorby tíhne, je tedy „Cool drama“.

Doprovodný program
Po divadle Vás zahřeje hudba britského alternativního muzikanta 

jménem Duncan Handy. Zpěvák a kytarista ve své rodné zemi studoval 
moderní hudbu a kompozici. Jeho hudbu ovlivňuje zejména britské a 
americké indie a drive 60. let. Melodie a improvizace jsou přívlastky jeho 
tvorby. Nesnáší reality TV a přeslazený popík. Jeho oblíbenci jsou Syd 
Barrett, Radiohead a Beck.

sobota 24.7.2010 18:00 Brněnský Lunapark výletuje: Absolutní diva-
dlo & Duncan Hendy. Vstup volný. Program se koná v zámecké zahradě, jen 
za nepříznivého počasí se přesune do interiéru kavárny.

Lunapark & escape

pozvánka



20      ZLOBICE ročník 17, číslo 7-8/červenec - srpen 2010

sem přijde leták sem přijde leták sem přijde leták sem přijde 
leták



ročník 17, číslo 7-8/červenec - srpen  ZLOBICE   21

sem přijde leták sem přijde leták sem přijde leták sem přijde 
leták



22      ZLOBICE ročník 17, číslo 7-8/červenec - srpen 2010

průvodce letním kinem

pondělí 2. srpna 
Avatar

Akční, dobrodružný, sci-fi thriller, USA / 
Velká Británie, 2009, 162 min, dabing.

Režie: James Cameron. Hrají: Sam Wor-
thington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michel-
le Rodriguez. 

Největší filmová událost roku! Cesta do 
fantastického světa planety Pandora čekala na svou 
filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi 
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, 
svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. 

Oscarový režisér James Cameron začal pra-
covat na tomto unikátním 3D projektu před mnoha 
lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky 
nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. 

Nově objevená vzdálená planeta Pandora je 
mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím 
v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka 
vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na 
Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi 
nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem 
pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetic-
kého dvojníka, hybrida Avataru, který může být ovlá-
dán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky 
odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které 
má fluorescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky. 

Na tuto náročnou misi je vybrán mezi jinými 
také Jake Sully, bývalý námořník, který byl při jedné 
z jeho předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A 
právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do pro-
gramu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a 
po přistání na Pandoře je zcela ohromena úžasnou 
rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují výšky 
mrakodrapů a světélkující prales je plný nádherných 
tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných pre-
historických predátorů. To je jen zrnko překvapení, 
které posádku čeká. 

I když se zdá, že po počáteční nedůvěře lidí 
Na’vi se posádce podařilo adaptovat a také získat pro-
stor pro diplomatickou misi, pandořané se rozhodně 
nehodlají nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému 
střetu. Jake, který se postupně sblížil s místním oby-
vatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, 
stojí před rozhodnutím, za koho bojovat ve finální 
bitvě, která má rozhodnout o osudu a vývoji celého 
světa.

“Chtěl jsem natočit známý typ dobrodružství 
v neznámém prostředí,“ vysvětluje Cameron, “zasa-
dil jsem proto klasický příběh nováčka do cizí země a 
kultury na vetřelecké planetě. Příběh je svojí stavbou 
v hrubých rysech klasický, máme ale pro diváky v 
zásobě spoustu zlomů a zvratů. Snil jsem o natočení 
takového filmu od dob, kdy jsem jako dítě hltal scifi 
knížky a komiksy a v hodinách matematiky jsem po-
tají pod učebnicí maloval příšery a vetřelce. Avatar mi 
umožnil splnit si svůj sen.” 

“Chtěl jsem, aby diváci měli plně uspokojující 
filmový zážitek. Doufám, že půjdou z kina a budou si 
říkat, ‘neviděl jsem film; zažil jsem film.’”

úterý 3. srpna
Kawasakiho růže

Drama, Česká republika, 2009, 100 min. 
Režie: Jan Hřebejk. Herci: Lenka Vlasáko-

vá, Milan Mikulčík, Martin Huba, Daniela Kolá-
řová, Antonín Kratochvíl… 

Motto: Za každou lží se skrývá pravda a za 
ní pravda ještě hlubší. Kdo může posuzovat minulé 
viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit 
hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí 
spasit? 

Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky 
oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří sple-
titý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu 
často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu 
tvoří postava renomovaného psychiatra, morální au-
tority, který má u příležitosti výročí založení republiky 
získat významné státní ocenění. Právě připravovaný 
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které 
na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou 
zlomit vaz. 

„Na začátku filmu padne závažné obvinění. 
Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavač-
ství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné nebo není. 
A pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem, jakým 
je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na 
počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál v 
minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a vytvá-
řet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, 
jak na toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňu-
jí. Jednoznačnost, ke které divák během děje dospěje, 
se snažíme prohloubit zobrazením charakterů postav 
a jejich životů. Pro mě je tento film žánrově nejbližší 
filmu Musíme si pomáhat. A sice v tom smyslu, že 
sledujeme postavy a měníme na ně názor a s postu-
pujícím dějem prohlubujeme znalost charakteru jed-
notlivých postav,“ říká režisér Jan Hřebejk.

Po sérii hořkých komedií ze současnosti se 
úspěšný autorský tandem Hřebejk - Jarchovský po-
myslně vrací k stylu jejich „téměřoscarového“ filmu 
Musíme si pomáhat. Kawasakiho růže je v rámci 
české a slovenské kinematografie vůbec první celo-
večerní hraný film, který se věnuje tématu udavačství 
a spolupráce s tajnou komunistickou STB. Ještě i 20 
let od pádu komunismu nepřejde měsíc, aby se v 
médiích neobjevily nové zprávy o lidech, jejichž život 
protnula neslavně známa STB. Stále dokáží otřást 
společností i životy zainteresovaných. Za neosob-
ními jmény ve starých seznamech STB se skrývají 
individuální lidská selhání, drama a tragédie. Skrz str-
hující intimní příběh rodiny čtyřicátníka Luďka Jose-
ka, to ukazuje v pořadí desátý společný film dvojice 
Hřebejk - Jarchovský.

„Po roce 1990 u nás došlo k nedostatečnému 
vyrovnání se s komunistickou minulostí - u mnohých 
z lidských důvodů. Tím, že kdekdo na kdekoho něco 
věděl, že mnozí zbabělci a mnozí hrdinové nebyli jed-
noznační. Samozřejmě, nechceme to relativizovat, 
ale ukázat plasticky nejen pro ty, kteří si tuto dobu 
pamatují, ale i pro mladé lidi, pro které to už možná 
není téma, protože v té době nežili,“ doufá režisér 
Hřebejk.

středa 4. srpna 
Protektor

Drama, Česká republika/Německo, 2009, 
100 min., od 12 let. 

Režie: Marek Najbrt. Herci: Marek Da-
niel, Jana Plodková, Matthias Brandt, Jan Budař, 
Rišo Stanke, Cyril Drozda… 

Motto: Co všechno jste ochotni zradit pro 
lásku? 

Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka 
Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana 
slaví první úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli. 
Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí 
jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým 
židovským původem, z výšin nadějně rozběhnuté 
kariéry padá na dno společenského žebříčku. Emil 
využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin 
život. Odmítne rozvod, v zájmu Haniny ochrany 
setrvá v „rasově smíšeném manželství“ a stane se hla-
sem německé propagandy. Smlouva s ďáblem si ale 
vybírá daň. Emilova sebeúcta se hroutí, láska k Haně 
se mění v „protektorství“, manželství se propadá do 
lhostejnosti. Osud na Emila přichystal past. Na útěku 
od milenky ve spěchu ukradne cizí kolo a šlápne do 
pedálů. Jenže z rozhlasu už drnčí poplašná zpráva: “V 
Praze byl spáchán atentát na zastupujícího říšského 
protektora Heydricha, jeden z pachatelů ujel z mís-
ta činu na bicyklu…”. Náhodný kontakt se zdánlivě 
banálním předmětem odstartuje Emilovu zběsilou 
jízdu o život, o odpuštění v očích milované ženy...

Ocenění Český Lev 2009: Střih,  Hudba, 
Herečka v hlavní roli (Jana Plodková), Scénář, Režie, 
Nejlepší film. Navíc byl Protektor v rámci těchto cen 
odměněn českými kritiky a dostal i výroční ocenění 
Kristián udělované kritikou na festivalu Febiofest. 
Ceny si odevezl i z polského Krakova či amerického 
Denveru.

Marek Najbrt: „Náš film má od samého počátku 
s Heydrichem jen málo společného. V tom názvu „Pro-
tektor“ je metaforicky obsažena podstata celého příběhu. 
Němci okupaci Čech a Moravy obmyslně nazvali ochra-
nou - protektorátem. V tom byl veliký podvod, který zá-
roveň generoval napětí té doby. Také náš hrdina Emil se 
stává ochráncem své židovské ženy Hany. Ale protože je 
tato ochrana podmíněna jeho vlastní kolaborací, i tady 
je v základu lež. Emil jedná proti vlastnímu přesvědčení, 
což v důsledku způsobí krach. Ačkoliv Hana na rozdíl od 
jiných netrpí nouzí, ani jí režim bezprostředně neusiluje 
o život, láska se ztrácí a původně harmonický vztah se 
deformuje. Emil se z ochránce mění v pouhého „protek-
tora“, jeho nová pozice mu začne vyhovovat.”

Jan Budař: „Já jsem moc chtěl hrát roli hlav-
ní, což bohužel nevyšlo. Ale ten scénář je tak vyni-
kající, že jsem skousnul svoji přirozenou ješitnost 
a zahrál Markovi v tom filmu v podstatě takovou 
větší komparsní roli. Já bych mu v tom filmu zahrál 
i dveře, jen abych mohl být u toho, protože si mys-
lím, že ten film bude moc krásný. Marek je z těch 
režisérů, kteří mají velký talent, velkou umanutost, 
pečlivost a zároveň zdravé pochybnosti a s takový-
mi režiséry je radost se setkávat.“ 
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průvodce letním kinem

čtvrtek 5. srpna 
Pevné pouto

Drama/horor/krimi/pohádka/thriller. 
USA/Velká Británie/Nový Zéland, 2009, 
135 min., od 12 let (The Lovely Bones). 

Titulky. 
Režie: Peter Jackson. Herci: Mark Wahl-

berg , Rachel Weiszová, Saoirse Ronanová, Stan-
ley Tucci, Susan Sarandonová… 

Motto: Příběh o životě a o tom, co následo-
valo po něm. 

„Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, 
když mě zavraždil.“ Těmito slovy začíná hlavní hrdinka 
filmu Pevné pouto vyprávět svůj nevšední životní a 
posmrtný příběh. Adaptace stejnojmenné knížky Alice 
Sebold, která se stala pravou literární senzací, se ujal re-
žisér Peter Jackson, jenž si udělal jméno na jiné klasice 
- Tolkienově trilogii Pán prstenů. 

Susie je obyčejná čtrnáctiletá holka, která 
udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy domů 
zkratkou přes pole. A tam potkala pana Harveyho. A 
z tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, 
která ji připravila o život. V jejím případě ale smrtí 
všechno nekončí. Susie se ocitá ve zvláštním světě 
mezi nebem a zemí, ze kterého pozoruje, jak probíhá 
pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce členům 
své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli. 

Není to jednoduché - tatínkovi Jackovi se 
smysl života smrsknul na touhu nalézt a potrestat 
toho, kdo jim způsobil tu strašnou ztrátu. Máma 
Abigail se pro změnu snaží co nejlíp zakonzervovat 
dceřinu památku, až se v domácím mauzoleu začne 
dusit a uteče z něho. Zbývající děti, Lindsay a Buck-
ley, se se ztrátou své sestry snaží vyrovnat úměrně 
svému věku a zároveň získat pozornost rodičů, kteří 
žijí jen pro mtrvou Susie. 

Jediným, kdo si v téhle krizi dokáže jakž takž 
zachovat chladnou hlavu, je svérázná babička Lynn, 
která se ze všech sil snaží udržet rozpadající se rodinu 
pohromadě. Tohle všechno sleduje Susie z fantastic-
kého světa, v němž člověk může mít, na co si vzpo-
mene, kromě skutečného života. A ještě někoho 
pozoruje. Pana Harveyho. Muže, který ji připravil o 
budoucnost a teď si pomalu vybírá další oběť.

V roce 2002 vyšla neznámá kniha, která se oka-
mžitě stala klasikou soudobé literatury. Mezi uchvácené 
čtenáře této knihy patřil i Peter Jackson, který naopak 
proslul kouzlem vyprávět příběhy na filmovém plátně. 
“Je to mimořádně silný příběh, na první pohled se zdá, 
že je to příběh o nejčernější můře každého rodiče - ztráty 
dítěte, v hloubi jde ale o mimořádně silný příběh lásky.“ 
Příběhem byl okouzlen i další z velkých filmařů, Steven 
Spielberg, který se ochotně nabídl, že bude výkonným 
producentem filmu.

Peter Jackson příběh shrnuje slovy: “Vše za-
číná Susiinou vraždou, po které následuje smutek, 
ztráta a nepředstavitelná bolest, ale vnitřní síla rodiny 
Salmonových jim umožní se přes to všechno dostat. 
Nějakým způsobem to přežijí a najdou cestu, jak se 
znovu dívat dopředu a přitom si Susie uchovat v srd-
cích jako živoucí vzpomínku.”

pátek 6. srpna 
Alenka v říši divů

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, USA, 
2010, 108 min. (Alice in Wonderland). 

Dabing. 
Režie: Tim Burton, Herci: Mia Wasi-

kowská, Johnny Depp, Helena Bonham Carterová, 
Anne Hathawayová, Crispin Glover… 

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zá-
žitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktori-
ánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, 
ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a 
uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapes-
ními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.

Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. Alenka 
pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a 
po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne 
v kruhové místnosti s celou řadou dveří. Poté, co okusí z 
lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se 
zmenší, a zakousne koláč, na kterém je zdobeně napsáno 
„Sněz mě“ a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří 
jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromující a fantastické 
Říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše. Tam 
se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od 
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od 
ušklebeného kocoura Šklíby až po houseňáka Absalo-
ma, kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé královny 
až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu, kru-
tou vládkyni Podzemní říše.

Film režiséra Tima Burtona Alenka v říši divů 
využívá postav, příběhových prvků a základních témat z 
knih Lewise Carrolla a posouvá je do zcela nových výšin. 
Alenka je v tomto filmu už téměř dospělá a vrací se na 
místa, která navštívila jako malá holčička.

Alenka v říši divů je sedmým společným dílem 
Tima Burtona a Johnnyho Deppa od chvíle, kdy poprvé 
spolupracovali na filmu Střihoruký Edward. Kloboučník 
poskytl Deppovi šanci stvořit další výjimečnou postavu. 
„Jednou z věcí, o kterých jsme se s Timem bavili velice 
záhy, bylo to, že by mohl být tak dokonale ‚průhledný‘, 
že na něm - na oblečení, na pokožce, na vlasech, na 
všem - okamžitě poznáte, co zrovna cítí. Takže když má 
radost, máte dojem, jako by celý zářil a všechno kolem 
něj ožívalo.“ 

Když se na roli připravoval, zjistil Depp, že klo-
boučníci z doby, kdy se Alenka odehrává, často trpěli 
otravou rtutí. „Anglické přísloví ‚potrhlý jako klobouč-
ník‘ vychází ze zážitků se skutečnými kloboučníky, kteří 
tehdy při své práci používali lepidlo s vysokým obsahem 
rtuti. Měli od ní skvrny na rukou a posléze je připravila i 
o rozum.“ 

Depp měl dojem, že by jeho postava měla být 
rtutí poznamenána celá, nejen její duše, takže nakreslil 
svou představu, jak by měla vypadat - oranžové vlasy, 
obličej jako klaun a zelené oči, každé jinak velké. „Prostě 
jsem z nějakého důvodu měl naprosto jasno v tom, jak 
by měl vypadat. Když jsem vešel do maskérny, prostě 
to celé nějak zapadlo dohromady. Je velice vzácné, když 
všechno takhle dokonale funguje. . Mohu to přirovnat 
snad jedině k tomu, když jsme pracovali na podobě ka-
pitána Jacka Sparrowa “ 

sobota 7. srpna 
Ženy v pokušení

Komedie, Česká republika, 2010, 118 min. 
Režie: Jiří Vejdělek, Herci: Eliška Balzero-

vá, Vojtěch Dyk, Veronika Kubařová, Jiří Machá-
ček, Lenka Vlasáková… 

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice 
na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se 
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její 
doposud milující a milovaný manžel je přistižen in 
flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně 
stojí na prahu nového života. 

Dvacetiletá dcera Laura chce být matce 
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlast-
ní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k 
Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, 
která na všechny situace aplikuje svéráznou školu 
života. Výstřední dáma má zaručený recept: na-
hradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným. 
Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i 
Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě 
do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. 
A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si 
podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to nad-
hled, humor a neztrácet hlavu ani naději.

„Uvědomil jsem si, že vlastně neexistuje 
téma, o němž bych přemýšlel déle a častěji, které 
bych zpracovával pečlivěji a kterému bych věnoval 
víc pozornosti, lásky a vášně,“ vysvětluje Jiří Ve-
jdělek, proč jsou středobodem jeho nového filmu 
právě ženy. Jak říká, vyrůstal ve vysloveně ženském 
prostředí, které kromě maminky a dvou sester tvo-
řila i řada tet a dalších příbuzných. „Vznikla zde 
řada filmů o ženách, jejichž autorkami a režisérka-
mi jsou ženy. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé, jak 
by film o ženách natočil muž, a protože se k tomu 
stále nikdo neměl, ujal jsem se toho sám,“ dodává 
s úsměvem režisér. A kde se tedy - kromě rodiny 
- dozvěděl tolik o ženách, že se o nich rozhodl na-
psat scénář? „To je dlouholeté studium, které zača-
lo v pubertě a neustále pokračuje. Je to studium, 
které nikdy nekončí a doufám, že se dostanu až do 
univerzity třetího věku,“ říká režisér.

V hlavních ženských rolích se objeví Eliška 
Balzerová, Lenka Vlasáková a Veronika Kubařová. 
„Postava Vilmy byla klíčová pro celý vznik tohoto 
filmu,“ přiznává Jiří Vejdělek. „Vilma se mi zdála. To 
se lidem, kteří dělají filmy. občas stává, že se jim prá-
ce přenáší do snů. Mám na nočním stolku zápisník. 
Když se mi něco zdá, tak si to poznamenám. Větši-
nou ráno člověk zjistí, že je to blbost. Tentokrát se mi 
to ale ráno nezdálo úplně hloupé, a protože se to ne-
zdálo špatné ani producentovi Tomáši Hoffmanovi, 
zkusil jsem napsat scénář. Všichni, kteří ho pak četli, 
reagovali otázkou: A kdo, proboha, bude tu Vilmu 
hrát? Tak jsem si zase lehnul a zdálo se mi, že by to 
měla hrát Eliška Balzerová,“ směje se režisér a dodává. 
„Bylo nutné, aby Vilma měla až starosvětskou elegan-
ci a přitom byla živočišná a nepůsobilo to vulgárně, 
lacině nebo uměle. Eliška mi pomohla vytvořit tu 
postavu na takové pikantní hraně.“
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neděle 8. srpna 
Jarmareční bouda

Thriller, Česká republika, 2009, 80 min. 
Režie: Pavel Dražan. Herci: Hana Baroňo-

vá, Dan Bárta, Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Hana 
Pecková… 

Motto: Jarmareční bouda je drsné podobenství 
o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivos-
ti. Film Jarmareční bouda vznikl v produkci firmy TS-
Com s.r.o. Jedná se o úpravu kultovního snímku natoče-
ného v roce 1982. Film tehdy získal nejvyšší ocenění na 
festivalech nezávislého filmu. Krátce poté byl zakázán a 
promítal se jen po filmových klubech, a také v zahraničí. 
„Jsme přesvědčeni o tom, že poselství příběhu je nadča-
sové, a proto jsme se rozhodli film s několika úpravami 
realizovat znovu.“ 

Film Jarmareční bouda byl přes své technické 
nedostatky ve své době především svobodně natoče-
ným filmem. Remake tohoto amatérského černobílého 
dílka je v dnešní době svým způsobem také odvážným 
rozhodnutím, protože pomalé tempo, stylizace a po-
divná atmosféra bezčasí může v leckterém divákovi vy-
volávat pocit, že vlastně neví, na co se dívá. Pavel Dražan 
zachoval ve svém současném podobenství všechny linie 
a krátké příběhy původní Jarmareční boudy, které jen 
rozšířil o určité situace. Zachoval i prostor filmu symbo-
lizující bezčasí. Jeho příběh je vymezen krajinou, která 
není ničím specifická. Démonické postavy zjednoduše-
né na svůj základní povahový rys se pohybují o mnoho 
jistěji, jelikož řadu z nich představují místo původních 
amatérů herci.

Hlavní postavu Člověka si zahrál například 
Jaroslav Dušek a velké dítě, které chce hrát nejstarší hru 
světa, hru na kotouly, ztvárnil Dan Bárta, svou profesí 
sice hudebník, ale zároveň člověk s hereckou zkušeností. 
V některých rolích přesto zůstali původní neherci. Jejich 
výkony jsou ale daleko kompaktnější a emotivnější. 
Možná i díky režisérově technice natáčení bez zvuku, 
který se dodělává později ve zvukových studiích. Tato 
technologie umožňuje Pavlu Dražanovi mluvit do 
záběrů a usměrňovat tak hereckou akci přímo během 
natáčení.

Příběh Člověka, který prochází podivným svě-
tem slaboduchých individuí, jako by v podání Jaroslava 
Duška nabýval na svém jasném výrazu. Člověk předsta-
vuje svým způsobem spasitele. Sám se tak také tituluje. 
A přestože jeho spasitelské snahy nefungují, je daleko 
sugestivnější a silnější než v původní verzi. Ostatní pří-
běhy až na výjimky jako by ale právě tímto jasným způ-
sobem vyprávění trochu utrpěly. „Věříme, že film vzbudí 
stejnou pozornost jako v době svého vzniku a že svou 
výjimečnou atmosférou zapůsobí na stále širší spektrum 
mladých diváků, kteří vyhledávají filmy s hlubším po-
selstvím,“ přeje si Pavel Dražan. K zákazu v době vzniku 
filmu režisér řekl: „Zamýšlel jsem to v jakési vyšší rovině 
filozofie. Byly tam sice náboženské prvky, ale námitky 
byly odůvodněny tím, že jde o bezvýchodný, depresivní 
obsah, který lidi ukazuje jako jakési loutky.“

pátek 13. srpna 
Doktor od Jezera hrochů

Komedie, Česká republika, 2010, 102 min. 
Režie: Zdeněk Troška. Herci: Tereza Be-

barová, Eva Holubová, Oldřich Navrátil, Jaroslav 
Šmíd, Jitka Smutná… 

V lehké komediální nadsázce sledujeme pří-
běh slušného, hodného, ale do dnešního života se 
skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svě-
domitým lékařem, neumí svého povolání či poslaní 
využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze 
studií nebo ze špitálu. 

Spokojen se svým životem po boku hezké 
manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně Marie 
Košvancové v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v 
jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní 
u jejich bytu, žádající jeho služby. 

Již na samém začátku příběhu jsme zasvě-
ceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým 
bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Koš-
vancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a 
vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, 
nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého. 
Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její 
dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes 
je ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobe-
škovou nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dob-
rotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz 
na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce…

Zdánlivě s dobrým úmyslem chránit jeho 
upadající čest a podporovat jeho sebevědomí ho 
napomíná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, 
ve skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, než jak ho 
nějakým způsobem přimět k vysokému výdělku. 
„Jsme tu poslední mezi posledníma,“ stěžuje si mat-
rona své dceři na noční chování sousedů a potenciál-
ních doktorových pacientů v jejich domě. „Každej si 
na nás houkne, vzbudí nás uprostřed noci a my kvůli 
přísaze máme držet zobák! Copak to můžeme takhle 
nechat?...Podívej se na jiný doktorský paničky a ne-
zbyde ti, než puknout závistí! Každej se vzmáhá a vy 
trčíte pořád na fleku…Každej muž se dá převycho-
vat, jenom když je ženská důsledná a nepovolí…“

„Zápletka je jen takovou hříčkou, která v sobě 
moc akce nemá. Scénář je založen na vtipu slovním 
a na hrdinech příběhu. Jsou typickými produkty ryzí 
české mentality a každý se v nich pozná,“ řekl režisér 
Zdeněk Troška. 

Lituje, že se Švandrlík premiéry nedožil. Ze-
mřel loni v říjnu v 77 letech a filmaři mu svůj snímek 
věnovali. Podle Trošky ho zaujaly přípravy filmu na-
tolik, že těsně před smrtí dokončil synopsi možného 
pokračování.

„Snažili jsme se udělat co nejvěrnější přepis 
jeho knihy; pouze jsme příběh ze 70. let minulé-
ho století přenesli do současnosti,“ uvedl Troška. 
Nesmělý lékař je tak i na filmovém plátně obětí své 
chamtivé ženy a intrikánské tchyně. Obě se ho snaží 
přimět ke kariéře spojené se snadným vyděláváním 
peněz. Obstarají mu zdánlivě lukrativní místo lékař-
ského dozoru v daleké Africe. Zapomenou však, 
že je smolař a pesimista.

sobota 14. srpna
Iron Man 2

Akční/dobrodružný/sci-fi, USA, 2010, 117 
min., od 12 let. Dabováno. 

Režie: Jon Favreau. Herci: Robert Downey 
Jr., Scarlett Johanssonová, Mickey Rourke, Kate 
Maraová, Samuel L. Jackson… 

V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a 
tam navléknou nějakou masku, aby zachránili svět, 
by bral bezkonkurenčně první místo. I proto se pů-
vodem komiksový superhrdina Iron Man dočkal 
druhého dílu. Ten slibuje další intenzívní zážitek, v 
němž navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky 
doplňují další hvězdná jména – Scarlett Johansson, 
Sam Rockwell a Mickey Rourke.

Hlavní devízou Iron Mana 2 je ale jeho pří-
běh. Zatímco většina maskovaných reků neúnav-
ně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, 
zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark (Downey) v 
přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod ko-
vovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní 
odhalení samozřejmě nese následky. O Iron Mana 
se začne vehementně zajímat vláda Spojených států, 
která chce Tonyho Starka zlanařit do svých služeb. 
Nespí pochopitelně ani konkurence, zejména jistý 
Justin Hammer (Sam Rockwell), jenž je vždycky za 
Starkem o krok pozadu a teď slibuje, že když Stark 
neodevzdá vládě své hi-tech brnění, vyrobí pro ni 
vlastní. Nebezpečí pro Tonyho znamená i „východní 
vítr“, potetovaný rabiát ruského původu Ivan Vanko 
(Mickey Rourke), přezdívaný Whiplash. Ten má 
kromě nevyřízených účtů se Starkovou rodinou k 
dispozici i dva elektrické biče, schopné cokoliv a 
kohokoliv (ideálně ale Tonyho) přetnout vejpůl. Sí-
lícímu zástupu nepřátel pomáhá Tonymu čelit jeho 
věrná a zamilovaná asistentka Pepper Potts (Gwy-
neth Paltrow), která mezitím povýšila na ředitelku 
Stark Industries, a jeho armádní spojka Jim Rhodes 
(Don Cheadle). Další do party je pak nová Tonyho 
asistentka (Scarlett Johansson), která toho ví a umí 
víc, než je ochotná připustit, a jejíž úmysly mohou, 
ale také nemusí být zcela čisté. 

Režisér Jon Favreau (ve filmu si zahrál Starko-
va řidiče) a Downey coby spoluautor projektu chtěli 
natočit pokračování Iron Mana lépe, spektakulárněji 
a adrenalinověji. To se při obrovském úspěchu i divá-
ků i kritiky snáze řekne než udělá. „Vzhledem k tomu, 
že jednička byla velmi komplexní a uzavřená, asi si 
řeknete, že jsme neměli jinou možnost než znovu 
oprášit původní příběh. To ale není pravda, protože 
všechny postavy jsou natolik svébytné a originální, že 
nabízejí celou řadu nových příběhů,“ říká Downey. Je 
jich dokonce tolik, že úspěšné produkční duo začíná 
opatrně mluvit o třetím díle. Snad jim k tomu úspěch 
vytvořený zájmem diváků pomůže. Každopádně 
„dvojka“ překonala v prvních týdnech distribuce 
jedničku.

„Je to příběh pro fanoušky i pro celé rodiny. 
Dokonce vím o lidech, kteří plánovali vzít své matky 
na tento film u příležitosti Dne matek. To mě oprav-
du rozesmálo,“ konstatoval viceprezident distribuční 
společnosti Don Harris.
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Neděle 15. srpna 
Mamas & Papas

Drama, Česká republika, 2010, 110 min., 
od 12 let. 

Režie: Alice Nellis. Herci: Zuzana Bydžov-
ská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, 
Natalia Volkova… 

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů 
několika manželských či partnerských dvojic, které v 
určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, 
nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičov-
ství. Záměrem scénáristky a režisérky Alice Nellis 
je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika 
příběhů, že problém moderního rodičovství je širší 
a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé 
postavy. Domácí režisérka číslo jedna opět přichází s 
příběhem, který se může dotknout diváků bez ohledu 
na věk či postavení. Každý z vyprávěných příběhů o 
touze po dítěti, osudovém rozhodnutí, zda dítě mít či 
nemít nebo snaze vyrovnat se s nástrahami, které před 
nás život postavil, může být právě ten váš.

„Spoje mezi příběhy, přechody tam a zpět 
mezi různými světy a různými podobami téhož prin-
cipu vyjadřují relativitu a absurditu daných situací,“ 
říká Alice Nellis a dodává: „Zatímco vidíme, že žena 
zvažující možnost dát dítě k adopci věří, že její pro-
blém by jednoduše vyřešil dostatek peněz, příběh 
lékařky, která ztratila své dítě, nám sděluje, že peníze 
neznamenají nic. Zatímco mladý pár směřující k inter-
rupci si myslí, že svůj život zachrání tím, když nebude 
mít dítě, manželé, kteří se rozhodnou pro adopci, jsou 
přesvědčeni, že jejich vztah dítě zachrání. Všechna 
řešení jsou relativní. V jádru se vždycky dostaneme k 
jednoduchým přírodním zákonitostem, těm o životě 
a smrti, a našim přirozeným vrozeným povinnostem 
a zákonům, které nejsme schopni obejít, bez ohledu 
na to, jak moc se snažíme. Ale stejně se o to stále po-
koušíme.“

Při natáčení se Alice Nellis snažila dosáhnout 
maxima „nehraných“ emocí a poskytnout hercům 
možnost skutečně se stát svou postavou. I proto scé-
nář existoval jen jako volně vyprávěné příběhy bez 
konkrétních dialogů, které herci neznali. Byli nuceni 
na určité situace včetně těch velice intimních na místě 
bezprostředně reagovat.

„Oni samozřejmě určité scény hráli - od toho 
jsou herci. Ten můj koncept nebyl dělán jen vzhledem 
k jedné či dvěma scénám, ale kvůli celkovému stylu 
toho filmu. Chtěla jsem využít i to, jak ten či onen člověk 
skutečně mluví. Ta metoda dovolila přímou participaci 
herců i neherců, do jisté míry stírala rozdíly mezi nimi a 
byla v tomto případě přirozenější,“ řekla Alice Nellis před 
premiérou. Ani kameramani prý netušili, co bude násle-
dovat.

Alice Nellis natáčela svůj film chronologicky 
dvěma kamerami. Jedna zachycovala celou scénu, za-
tímco úkolem té druhé bylo soustředit se na detaily. 
„Ta moje metoda neovlivňovala jenom herce. Smazá-
vala totiž jakoukoliv bariéru mezi nimi řadou neherců 
v menších rolích. Ani kameramani netušili, co bude 
následovat,“ doplnila Nellis. Herci podle ní mohli 
mluvit svým jazykem i tempem a volit slova, která by 
jinak ani do scénáře nenapsala.

pátek 20. srpna 
Kuky se vrací

Dobrodružný / Loutkový. Česko, 2010, 95 
min. 

Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Svěrák, 
Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Kristýna Nová-
ková - Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček, Jiří 
Lábus, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška. 

Loutkový film Jana Svěráka zobrazuje dětský 
fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený med-
vídek Kuky vydávající se na cestu domů, na které 
zažije několik dobrodružství. Krom loutek budou 
ve filmu vystupovat i živí herci. Snímek je určený pro 
děti, konflikty mezi loutkovými postavami a ladění 
snímku coby „road movie“ ale zpřístupní snímek i 
staršímu divákovi. 

„Dlouho jsem toužil udělat film, v němž bych 
se mohl věnovat drobným detailům - hmyzu, světlu v 
listí, letícímu chmýří a vůbec mne zajímalo, co se na 
scéně odehrává, když herci odejdou. Různě jsemto 
do svých filmů pašoval, ale šlo to těžko.“ vysvětluje 
režisér Jan Svěrák impulzy k natočení filmu, jehož 
hlavními, ale nikoliv jedinými, hrdiny jsou loutky. 
„Napadlo mne tedy změnit měřítko a zasadit pří-
běh přímo do mikrosvěta, jeho protagonisty udělat 
dostatečně malé, aby kořeny stromu byly dekorací, 
světlo v malinových listech dělalo atmosféru, chmýří 
bylo rekvizitou a veškerý hmyz přirozeným kompar-
sem,“ dodává Jan Svěrák, který je zároveň autorem 
scénáře a jako u většiny svých posledních filmů také 
producentem.

Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je 
plyšový Kuky.  A právě toho mu maminka vyhodí do 
popelnice. Z Kukyho se totiž sype dřevitá vlna a to 
není dobré pro Ondrovo astma. Večer před spaním 
si Ondra představuje, jak se Kuky touží vrátit domů 
a co pro to všechno musí podniknout ve světě les-
ních zvířat a bytostí, které, na rozdíl od něj, nejsou na 
mazlení zvyklé.  A tak naivní dětská fantazie opřená o 
předškolní vědomosti a živená steskem po milované 
hračce spřádá dojemný a napínavý příběh o medvíd-
kovi, který chtěl zůstat na poličce, ale musel se posta-
vit na své plyšové nohy a stát se hrdinou.

Kuky se vrací představuje v kontextu sou-
časné domácí kinematografie skutečně jedinečný 
snímek. Nejen pro své zaměření na rodinné publi-
kum, spojující dětského i dospělého diváka, ale také 
pro novátorský způsob, jakým byl natočen. V době, 
kdy počítačová grafika dokáže dokonale napodobit 
přírodu,  jde film Kuky se vrací jaksi proti proudu a 
ukazuje přírodu skutečnou. Ručně voděné loutky v 
ní rozehrávají příběh plný vtipných dialogů a akčních 
scén, který upoutá svou naivní opravdovostí.

„Je to film pro všechny, kteří se nebojí být 
chvíli znovu dětmi,“ řekl o dobrodružně laděném i 
poetickém snímku jeho tvůrce. Na počátku byl ná-
pad natočit film v přírodě „nízko u země“ z pohledu 
psa, který přežije záplavy. Jak tento příběh před spa-
ním vyprávěl svému synovi Ondrovi, rodily se další 
postavy. Vznikl medvídek Kuky a pes se dostal na 
vedlejší kolej. Při natáčení prý byly nejhodnější včely 
a pejsek Cipísek, naopak nejsložitější to bylo s ve-
verkami a ježkem.

neděle 22. srpna 
Twilight Saga: Zatmění

Horor/pohádka/romantický/thriller, USA, 
2010, 124 min., od 12 let (The Twilight 

Saga: Eclipse), s titulky. 
Režie: David Slade. Herci: Kristen Stewar-

tová, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Bur-
ke, Ashley Greeneová… 

Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle 
znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále 
touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí roz-
hodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo 
přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. 
Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou 
nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí 
musí Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro 
ni znamená život a co je smrt?

 Celý příběh pokračuje ve třetím díle trilogie 
s poetickým názvem Zatmění (Eclipse). V tomto 
díle se Bella dostává do střetu se svými vnitřními po-
city. Zjišťuje, že nedokáže ze svého života odsunout 
Jacoba Blacka, se kterým v předchozím díle trávila 
tolik společného času. Jacob ji pomohl přestát těžké 
období Edwardova bolestného odchodu. Zároveň si 
uvědomuje, že Edward i Jacob nemohou být přáteli 
ze dvou důvodů. 

Za prvé - jsou odvěcí nepřátelé a každý stojí na 
jiné straně barikády. Za druhé oba usilují o získání Belly. 
Musí se proto rozhodnout mezi ohněm (Jacobem) a 
ledem (Edwardem). Její srdce je zmatené a tápe. Nechce 
ublížit ani jednomu z nich, ale je si vědoma, že okamžik 
volby se blíží a svou lásku může dát pouze jednomu. Pod 
tíhou vědomí, že druhému zlomí srdce, tuto volbu stále 
odkládá...

a více se zaplétá do milostné sítě. Ačkoliv se 
zdá, že se vnitřně přiklání k volbě stát se upírkou, aby 
mohla po Edwardově boku kráčet věčností. Zjišťuje, 
že není připravena a děsí se kroku do neznáma. Ačko-
liv si je naprosto jistá, že Edward bude vždy stát po je-
jím boku, děsí ji ztráta lidskosti, přátel a rodiny. Jacob 
cítí její vnitřní neklid a snaží se přimět Bellu, aby se 
nevzdávala své duše kvůli upírovi. 

Nabízí jí život se vším co k němu patří. Odvo-
lává se na bolest, kterou upíři způsobili jeho kmeni. 
Vlastně díky nim musí po nocích pobíhat a střežit 
pomyslnou hranici jako vlk. Cítí k Belle víc než jen 
přátelství a bojuje s představou, že ji již nikdy nespatří 
živou a takovou jakou ji zná nyní. Jeho láska k Belle 
ho trápí víc než je schopen si připustit. Edward však 
vidí do jeho mysli a ví, jaké nebezpečí znamená přá-
telství Belly s Jacobem Blackem... 

Na rozdíl od Jacoba však miluje Bellu nesobecky 
a nechává tak věcem volný průběh. Navzdory rivalitě 
jsou nakonec oba nuceni bojovat na stejné straně proti 
armádě novorozených žíznivých upírů, které stvořila 
Victoria, pomstychtivá upírka směřující k jedinému cíli 
zabít Bellu a pomstít tak smrt svého druha.

Kniha, ze které příběh vychází, se dostala 
mezi 6 finalisů Knihy mého srdce v ČR, filmová série 
je nejúspěšnější v USA v roce 2009.
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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.

Prodám byt 3+1 v OV v 
centru Kuřimi. Půdní vestavba 
86m2 (4.NP), prostorný, zastře-
šený balkon, sklep 10m2. Kolau-
dace v r. 1997. Byt je velmi pěkný, 
světlý, vybavená kuchyně (KL, 
vestavěné spotřebiče), vestavěné 
skříně, dřevěné parkety, keramická 
dlažba. V blízkosti obchody, MŠ, 
ZŠ, bus, vlak, lékař. Parkování u 
domu. Cena: 2 500 000 Kč. Mož-
nost zaslat foto emailem. Kontakt: 
verasj@seznam.cz.

Prodám zděnou garáž u lomu 
v Kuřimi. Cena dohodou. Tel.: 541 
264 028.

Prodám stavební pozemek v 
k.ú. Skalička, 2200 m2. Voda, plyn, 
elektřina na hranici pozemku. Pří-
jezdová komunikace. Cena 1 700 
000 Kč. Tel.: 773 080 939.

Vyměním byt 2+1 Kuřim, Na 
Loučkách za garsonieru 1+1 v Kuři-
mi + doplatek. Tel.: 604 514 428.

Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 1+kk v Kuřimi. Tel.: 607 242 
198.

Pronajmu dlouhodobě garáž 
na ul. Husova v Kuřimi. Tel.: 724 
972 353.

Pronajmu od 1. července 
2010 byt 2+1 v Kuřimi. Více infor-
mací na tel.: 608 277 242.

Pronajmu byt 1+kk, v Brně – 
na Vinohradech. Tel.: 731 239 310.

Nabízím podnájem v Ku-
řimi na ul. Nádražní v panelovém 
bytě. Vhodný pro 2 osoby, volný 
od července 2010. Tel. (SMS): 
734 333 490.

Doktorka s hotovostí koupí 
byt či RD do 4 mil. Tel.: 733 296 
125.

Koupím RD v Kuřimi. I k 
rekonstrukci. Tel.: 604 910 426.

Koupím stavební pozemek v 
Kuřimi nebo Moravských Knínicích. 
Hotovost! Tel.: 604 910 426.

Prodám dětské kolo KEL-
LY‘S JANE 24“ (pro dítě výšky 
cca 120cm - 140cm), měnič: Shi-
mano Acera, přesmykač: Shimano, 
řazení: RevoShift, výbava: přední 
a zadní blatník, odrazky - přední, 
zadní a ve výpletech, stojan. Cena: 
2500 Kč. Velmi pěkné, možno 
zaslat foto na email. Kontakt: ve-
rasj@seznam.cz.

Prodám sportovní kočárek 
Inglesina, snadné složení a rozložení, 
polohovací záda, bouda s průhledem, 
pláštěnka, nánožník. PC: 7990 Kč, 
nyní 1000 Kč. Tel.: 606 893 860.

Prodám nosítko zn. Chipol-
lino vhodné pro děti od 3 měsíců 
do 13 kg. Používané minimálně. 
Dítě může koukat ven nebo být 
otočené k mamince. Barva světle 
modrá s tmavou modrou. Popruhy 
se dají povolovat dle potřeby. Pů-
vodní cena 1100 Kč, nyní 500 Kč. 
Dále prodám odsávačku mateřské-
ho mléka zn. Avent Philips, pou-
žitá 5x. Cena 900 Kč, při rychlém 
jednání sleva 100 Kč. Vynikající 
pomocník. Tel.: 734 466 229.

Prodám skříňku, vhodná pod 
televizi i jako knihovnička. Proskle-
ná. Za odvoz. Tel.: 776 285 413.

Prodám čalouněnou rozklá-
dací pohovku, 2 křesla, 2 taburet-
ky, barva zelená se vzorem. Cena 
dohodou. Tel.: 731 034 885.

Daruji za odvoz válendu s 
úložným prostorem. Tel.: 541 230 
565.

Prodám pneu včetně ráfků 
– Fabie, letní, použité. Cena doho-
dou. Tel.: 724 716 184.

Prodám plastový barel na 
vodu v kleci, objem 1000 litrů, barva 
černá. Cena 1000 Kč. Tel.: 603 278 
993.

Prodám dětské horské kolo 
,,ROCK MACHINE“.Vhodné pro 
dítě 9-12 let. Tel.- 602 770 818

Prodám různé vyšívané (let-
ní, vánoční, geometrické motivy) a 
háčkované dečky, cena od 100 do 
600 Kč dle velikosti. Fota mohu 
zaslat e-mailem. Kontakt: jabab@
seznam.cz tel.: 737 054 003.

Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty:
Brno, 1+kk, Dr., Černovice, 2 NP ze 3, cihla, 35 m2 celkem, no-

vostavba, balkon 6 m2, 1 050 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, Jungmannova. 1.NP ze 4, 58m2, vč. sklepa,  po 

částečné  rekonstrukci, 1 690 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, dům po 

revitalizaci, balkon, s garáží  2 100 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 2 

sklepy, standard, 1 850 000,- Kč
Brno 4+1, Dr. Bohunice, ul. Souhrady, 7.NP ze 7, panel,   88 

m2, lodžie, po částečné rek., dům po revitalizaci, 2 150 
000,- Kč

Veverská Bítýška, OV, novostavba 4+1, 2.NP ze 4, vým. 130 m2, 
terasa 10 m2, kompletně zařízený,  cena 3 800 000,- Kč

 

Rodinné domy:
RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, 

zahrada 356 m2 – ve svahu, po částečné rekonstrukci, 
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, novo-
stavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po dokončení 3 500 
000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

RD Těchov u Blanska, výstavba nových RD 4+kk, 5+kk, s garáží, se 
sedlovou střechou a obytným podkrovím, sólo stojící nebo 
dvojdomky,  ceny od 4 mil. do 5,7 mil. 

Pozemky:
stavební pozemek pro výstavbu RD, Kuřim, o vým. 415 m2, v blíz-

kosti centra obce, veškeré sítě u pozemku, cena 1 500 
000,- Kč

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 1670 m2, 
šíře 28 m, cena 2 500,- Kč/m2

orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle cyk-
lostezky směr Malhostovice cena 200,- Kč/m2

 
Pronájmy: 
Kuřim, Wolkerova, 1+kk s lodžií, nezařízený, 7 000,- Kč/měs
Kuřim, Jungmannova, 3+1, nová KL, po rekonstrukci, nezařízený 

11 500,- Kč/měs.
  

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
Hledáme pronájem bytu 2+1 v Kuřimi pro konkrétního 

klienta
 

Pronájmy nebytových prostor: 
Kuřim, 2 luxusní kanceláře v severní části města, s klimatizací,  

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 města, s 
klimatizací o vým. cca 300 m2, 1. patro, lze pronajmout 
i část prostor, vč. parkování, možnost stravování  1950,- 
Kč/m2/rok

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 15/2010 ze dne 25. 5. 2010
285/2010 RM ruší zadávací řízení „Veřejná zakázka o sdružených služ-

bách dodávky elektrické energie pro město Kuřim“. Termín plnění: 
30. 6. 2010 (OMP)

286/2010 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení mandátní smlou-
vy č. 2009/D/0110 s obchodní firmou eCENTRE, a.s., se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, IČ 27149862, jejímž 
předmětem je poskytování komplexních služeb při výběru nového 
dodavatele el. energie do objektů města formou elektronické auk-
ce. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

287/2010 RM ruší usnesení RM č. 233/2010 ze dne 5. 5. 2010. Termín 
plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

288/2010 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění rozhodování o uzavírání nájemních 
smluv ve věci pronájmu stanů do kompetence odboru majetko-
právního. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

289/2010 RM schvaluje výši nájemného stanů podle ceníku. Termín pl-
nění: 30. 6. 2010 (OMP)

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

Usnesení 
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 16/2010 ze dne 1. 6. 2010
290/2010 RM schvaluje výsledky veřejné neanonymní soutěže na vytvo-

ření jednotného vizuálního stylu města Kuřimi. Termín plnění: 1. 
6. 2010 (KÚ)

291/2010 RM schvaluje vyčlenění částky 110.000,- Kč z ORG projekty a 
studie na zajištění studie „Kuřim – Srpek“. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (OIRR, OŽP)

292/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 2009/
D/0081 s firmou Pittel+Brausewetter,s.r.o., Hybešova 42, 602 00 
Brno, IČ:26287277 na akci „Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část 
I. etapy“, kterým se snižuje cena díla o cenu 450 622 Kč. Termín 
plnění: 2. 6. 2010 (OIRR)

293/2010 RM schvaluje výpůjčku hřiště umístěného na části pozemku 
parc.č. 2976/3 v k.ú. Kuřim ve prospěch Sportovního klubu Ku-
řim, se sídlem U Stadionu 697, Kuřim, IČ 44947712, v období od 
června do srpna - denně od 18:00 do 21:00 hod. Jedná se o využití 
jednoho kurtu. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

294/2010 RM schvaluje přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od společnos-
ti COMA REKLAMA, s.r.o., Božetěchova 82, 612 00 Brno, IČ 
27685012, DIČ CZ27685012, na ekologické účely.  Termín plně-
ní: 31. 12. 2010 (OIRR)

295/2010 RM schvaluje zrušení zadávacího řízení a schvaluje zahájení 
nového zadávacího řízení na zhotovitele investiční akce „Pře-
chod Tišnovská, zastávka v Kuřimi“. Termín plnění: 30. 6. 2010 
(OIRR)

296/2010 RM stanovuje nájemné za užívání kolumbárií ve výši 2.500,- 
Kč/10 let. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

297/2010 RM schvaluje záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 293/1 
a parc. č. 294 v k.ú. Kuřim o výměře cca 12 m2 společnosti ZEPO 
Bořitov, družstvo, se sídlem Úvoz 326, Bořitov, 679 21 Černá hora, 
IČ 25570480, za cenu 100,- Kč/měsíc za účelem provozování au-
tomatu na mléko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OMP)

298/2010 RM schvaluje s uzavření kupní smlouvy s obchodní firmou 

DN FORMED BRNO s.r.o., se sídlem Hudcova 76a, 612 48 Brno, 
IČ 469 82 604 ve věci realizace zakázky „Wellness Kuřim – dodáv-
ka zařízení balneo provozu“ za celkovou cenu 2 111 170,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR, OMP)

299/2010 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 34 
o výměře 14,9 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží bočního 
traktu objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 121,- 
Kč/m2/měsíc s roční valorizací + paušální poplatek za služby ve 
výši 70,- Kč/m2/měsíc + 20 % DPH s úpravou podle aktuálních 
cen energií pani Ing. Peteru Lackovi, trvale bytem Kuřim, IČ 
72506521, za účelem zřízení firemní kanceláře. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OMP)

300/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s IMOS Brno a.s., 
se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, na reali-
zaci zakázky „Wellness Kuřim – Stavební úpravy Fitness“ za cenu 
2.470.477,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

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

Usnesení 
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 17/2010 ze dne 7. 6. 2010
301/10 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Well-

ness – opravy potrubí a vedení VO pro venkovní bazén“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2010 
(OIRR) 

302/10 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Well-
ness – využití zbytkového tepla pro venkovní bazén“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu.

303/10 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Well-
ness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
s firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se zvyšuje celková 
nabídková cena o částku vyčíslených víceprací. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OIRR)

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

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

18/2010 ze dne 16. 6. 2010
304/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 6. 2010. Termín 

plnění: 16. 6. 2010 (STA)
305/2010 RM jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 

odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, do funkce vedoucího odboru správního a vnitřních 
věcí Městského úřadu Kuřim Mgr. Lukáše Rafaje s účinností od 1. 
7. 2010. Termín plnění: 1. 7. 2010 (KÚ)

306/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o přístupu do nálezové da-
tabáze AOPK ČR. Oprávněnou osobou k nahlížení do Nálezové 
databáze bude Ing. Jitka Sikorová, vedoucí odboru životního pro-
středí. Termín plnění: 1. 8. 2010 (OŽP)

307/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umís-
tění zařízení distribuční soustavy, ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 
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2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu podle GP č. 2627-53/2010 ze dne 11.5.2010 
na pozemku parc. č. 5055 k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč 
bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese opráv-
něný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

308/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 257/2006 
se Zdeňkem Oulehlou, trvale bytem Kuřim, ve věci užívání míst-
nosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská v Kuřimi 
do 31. 12. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 30. 6. 2010 
(OMP)

309/2010 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění rozhodování o uza-
vírání smluv ve věci pronájmu lůžek v mobilní buňce, umístěné na 
pozemku parc. č. 2758 k.ú. Kuřim do kompetence odboru majet-
koprávního. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

310/2010 RM schvaluje záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 770 k.ú. 
Kuřim ve prospěch žadatelů dle přílohy s podmínkou bezplatné 
údržby části uvedené parcely o výměře cca 900 m2 dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

311/2010 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. v platném znění rozhodování o uzavírání a ukončování smluv 
ve věci výpůjčky částí pozemku parc. č. 770 k.ú. Kuřim (zahrádky 
„ul. Zámecká“) do kompetence odboru majetkoprávního. Vyhra-
zuje si řešit sporné případy, žádosti více zájemců, ukončení smlou-
vy o výpůjčce ze strany půjčitele, odvolání vůči rozhodnutí OMP 
apod. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

312/2010 RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3424 v 
k.ú. Kuřim (bývalý lom na Podlesí) ve prospěch Sportovně střelec-
kého klubu TOS Kuřim, se sídlem v Kuřimi, Blanenská 257, PSČ 
664 34, IČ 15547353, za účelem provozování hry – paintball na 
dobu 1 kalendářního roku. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

313/2010 RM schvaluje výměnu 2 oken z důvodu jejich havarijního sta-
vu v bytu č. 1260/51, jehož nájemci jsou manželé Audyovi, trvale 
bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OMP)

314/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou 
A-OKNA s.r.o., se sídlem Tišnovská 47, Kuřim, IČ 25501461, je-
jímž předmětem bude výměna 2 oken v bytu č. 1260/51 na ulici 
Nádražní. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OMP)

315/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 
394/2000 s paní Cuong Tran Thi, trvale bytem Brno, IČ 68017821, 
jehož předmětem bude snížení výměry pronajímané plochy na 
části pozemku p.č. 1811 k.ú. Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2010 
(OMP)

316/2010 RM souhlasí s umístěním dřevěného přístřešku o rozměru 6 x 
5,5 m na části pozemku p.č. 1811 k.ú. Kuřim za účelem stánkového 
prodeje. Přístřešek bude vybudován vlastním nákladem nájemce - 
Cuong Tran Thi, trvale bytem Brno, IČ 68017821. Termín plnění: 
30. 9. 2010 (OMP)

317/2010 RM neuděluje souhlas s místem podnikání v bytové jednotce 
č. 1124/6 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi panu Mykolovi Kliat-
skyimu, trvale bytem Brno. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

318/2010 RM bere na vědomí informaci o předběžném jednání vedoucí 
Městské knihovny Kuřim Věry Štěpánové s RWE a souhlasí s pí-
semnou žádostí o odstranění plynové přípojky. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (MKK)

319/2010 RM schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a městem Ku-
řimí na pronájem maringotky, ve které je umístěno pojízdné pro-
mítací zařízení pro letní kino, podle přiloženého návrhu na měsíc 
srpen 2010. Termín plnění: 31. 8. 2010 (MKK)

320/2010 RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do 
Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim 
podle přílohy. Termín plnění: 16. 6. 2010 (CSSK)

321/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, 
přidělení uvolněného bytu od 1. 7. 2010 podle zápisu. Termín pl-
nění: 1. 7. 2010 (CSSK)

322/2010 RM schvaluje vyčlenění finanční částky 100.000,- Kč na opra-
vu cyklostezky, kterou provede odbor investiční a regionálního 
rozvoje po provedené analýze a výběrovém řízení. Termín plnění: 
1. 7. 2010 (OŽP)

323/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOLP sta-
vební společnost s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 30a, okres Br-
no-město, PSČ 619 00, IČ49453190, na realizaci zakázky „Rekon-
strukce IS Komenského, elektroinstalace“ za cenu 3.874.187,- Kč. 
Termín plnění: 31. 8. 2010 (OIRR)

324/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KNESL+-
KYNČL s.r.o. Brno, Ponava, Šumavská 416/15, PSČ 602 00 , IČ 
47912481 na zpracování studie „Park Srpek v Kuřimi“ za cenu 
108.000,- Kč. Termín plnění: 31. 8. 2010 (OIRR)

325/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce plochy k umístění 
1 ks vývěsky na ulici Školní s místní organizací Tišnov – Podhorác-
ko politické strany Věci veřejné, Ohradní 1087, Praha 4, Michle, 
IČ 265 996 43, na dobu 4 let. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

326/2010 RM bere na vědomí žádost bytového družstva Sv. Ján ve věci 
parkovacích míst na ulici Metelkova v Kuřimi. Termín plnění: 16. 
6. 2010 (OIRR)

327/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování vy-
hledávací studie cyklostezky ve směru Kuřim – Lipůvka - Šebrov 
- Kateřina – Nový Hrad ( Blansko), schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 11. 2010 (OIRR)

328/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Oprava chodníku před MěÚ v Kuřimi“ a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TOPSTAV s.r.o., 
Brno, Vranovská 95, 614 00, IČ 46577660, která předložila nejvý-
hodnější nabídku v celkové hodnotě 375.635,- Kč. Termín plnění: 
1. 7. 2010 (OIRR)

329/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Oprava zdi v Podhoří“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Petr Hradský, Čebín 34, 664 23, IČ 
10556206, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hod-
notě 132.381,60 Kč. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OIRR)

330/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v zprávě o po-
souzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící ko-
mise na zakázku „PD ke SP na Most ev.č. 50-1 v Kuřimi“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností IM-Projekt, inženýrské 
a mostní konstrukce, s.r.o., vodní 1, 602 00 Brno, IČ 27689328, 
která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 139.560 
Kč. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OIRR)

331/2010 RM bere na vědomí zprávu komise sportovní z projednání žá-
dostí o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci 2. výzvy roku 2010 a 
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z 
oblasti sportovní v bodech podle přílohy A. Termín plnění: 31. 7. 
2010 (KÚ)

332/2010 RM bere na vědomí zprávu komise kulturní z projednání žá-
dostí o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci 2. výzvy roku 2010 a 
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z 
oblasti kulturní a spolkové v bodech podle přílohy A. Termín pl-
nění: 31. 7. 2010 (KÚ)
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333/2010 RM navrhuje ZM stanovit počet členů zastupitelstva ve voleb-
ním období 2010 – 2014 na 17. Termín plnění: 29. 6. 2010 (STA)

334/2010 RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby, konané 
dne 24. 5. 2010. Termín plnění: 16. 6. 2010 (OIRR)

335/2010  RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy, konané 
dne 25. 5. 2010. Termín plnění: 16. 6. 2010 (OIRR)

336/2010 RM projednala závěry z jednání komise životního prostředí, 
konané dne 17. 5. 2010, schvaluje závěry v bodech 1 a 2 a bere 
na vědomí závěry v bodech 3 a 4. Termín plnění: 16. 6. 2010 
(OIRR)

337/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele inves-
tiční akce „Přechod Tišnovská, zastávka v Kuřimi“ , dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hod-
notící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 9. 2010 
(OIRR)

338/2010 RM nesouhlasí s realizací investiční akce „TKR Díly za sv. Ja-
nem, VI. etapa“. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

339/2010 RM souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města 
Kuřimi, za účelem umístění optické trasy „Optická trasa NetData-
Comm, s.r.o. – Kuřim, Hojerova – Dušínova“. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OIRR)

340/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TIPRO projekt 
s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, 61200 Brno, IČ 26944685 na reali-
zaci zakázky „Wellnes Kuřim – Projekt interiéru“ za cenu 298.800,- 
Kč. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

341/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu „Wellness Kuřim – Atrakce tobo-
gánu“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín pl-
nění: 30. 6. 2010 (OIRR)

342/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AQUA 
ENVIRO s.r.o, Ječná 29a, PSČ 621 00, IČ 269 07 993 na realizaci 
vrtané studny ve sportovním areálu na ulici Blanenská, v celkové 
hodnotě 595.860,-Kč. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

343/2010 RM schvaluje uzavření „Dohody o opravě poškozeného mlato-
vého povrchu na náměstí 1. května v Kuřimi“ se společností HO-
TEL KVĚTNICE s.r.o. se sídlem nám. Míru 120, 666 01 Tišnov, 
IČ 63488574 podle přílohy. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

344/2010 RM schvaluje předání 29 exekučních titulů k vymáhání Exe-
kutorskému úřadu Brno – venkov, JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 
616 45 Brno a uzavření smlouvy o vedení exekuce. Termín plnění: 
31. 8. 2010 (OMP)

345/2010 RM pověřuje OMP zajištěním preventivní prohlídky přileh-
lých skalních masivů a svahů na ulici Podhoří v Kuřimi podle se-
znamu zájemců. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 04/2010 ze dne 1. 6. 2010
1042/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 25. 5. 2010 a po-

sunuje termín plnění usnesení ZM č. 1006/2010 do 31. 12. 2010. 
Termín plnění: 1.6.2010 (STA)

1043/2010  ZM schvaluje bezúplatný převod III. etapy cyklostezky Ku-
řim - Malhostovice o délce 322 m na pozemcích parc. č. 1994/1, 
2784/2, 2785/2, 2786/2 k.ú. Malhostovice do vlastnictví obce 
Malhostovice v souladu s podmínkami Smlouvy č. 517/2009 o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na rok 2009. Termín plnění: 31.8.2010 (KÚ)

1044/2010  ZM ruší Sportovní areál Kuřim, organizační složku obce, ke 

jednotný vizuální styl

30. 09. 2010. Termín plnění: 30.9.2010 (KÚ)
1045/2010  ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - 

změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu občan-
ského vybavení a služeb pro pozemky parc. č. 2615/9 a 2619, k. ú. 
Kuřim s ohledem na umístění uvažované zastávky MHD ve směru 
Brno-Kuřim. Termín plnění: 31.12.2011

1046/2010 ZM schvaluje nabytí stavby parkovacího stání na pozemcích 
parc. č. 289/2 a 4232, k. ú. Kuřim, ul. Tyršova z vlastnictví inves-
tora pana Jiřího Urbánka, trvale bytem Veverská Bítýška, do vlast-
nictví Města Kuřimi, za cenu 500,- Kč. Termín plnění: 31.12.2010 
(OIRR)

1047/2010 ZM schvaluje pro r. 2010 příspěvek na provoz Centra sociál-
ních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim ve výši 4.200 tis. Kč a 
příspěvek na investice ve výši 1 mil. Kč. Termín plnění: 1.6.2010 
(CSSK)

1048/2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru, ko-
naného dne 31. 5. 2010. Termín plnění: 1.6.2010 (OF)

1049/2010 ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 
11.470,- Kč pro Dům dětí a mládeže, Kuřim okres Brno-venkov, 
Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim, účel: na pořádání akcí pro 
děti - podle uvážení ředitelky p. Ivany Zejdové. Termín plnění: 
31.10.2010 (OF, OŽÚ)

1050/2010 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 
31. 3. 2010 se ztrátou ve výši 7.481.767,77 Kč. Termín plnění: 
1.6.2010 (OF)

1051/2010 ZM si vyhrazuje právo rozhodnout o pravidlech pro použí-
vání loga (logotypu) města - jednotného vizuálního stylu města. 
Termín plnění: 24.8.2010 (TAJ)

1052/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Ku-
řimi na rok 2010, podle přílohy. Termín plnění: 30.6.2010 (OF)

1053/2010 ZM schvaluje akci „Osvětlení přestupního uzlu IDS před ná-
dražím ČD v Kuřimi – I. etapa“, která bude financována z progra-
mu Prevence kriminality MVČR a minimálně z 20% finančními 
prostředky Města Kuřimi. Termín plnění: 31.12.2010 (KÚ)

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

Kde je hranice pro použití loga a znaku, je otázka diskuse. Nechá-li 
město potisknout drahá pera znakem a bude je používat k podpisům při 
svatbách a dávat darem novomanželům jako vzpomínku na slavný den v 
jejich životě, je to právě zdůraznění výjimečnosti tohoto aktu.

Bude-li na popelářském autě logo a na služebním voze starosty 
znak, taky to o něčem vypovídá. 

Zastupitelstvo si vyhradilo právo rozhodnout o tom, kde se bude 
užívat logo a kde znak. Myslím, že to je správné, protože zastupitelstvo je 
nejvyšším orgánem obce. I když o tom asi rozhodne až to nové. Základní 
návrhy log jsou barevné, proto je v Zlobici zavádějící je tisknout. Všechna 
soutěžní loga ale vyšla v katalogu, který najdete třeba v kuřimské knihov-
ně, ale i na Městském úřadě nebo v Kulturním domě. Myslím, že když si 
ho prostudujete, uznáte, že vítězný návrh určitě patřil mezi pětici nejlep-
ších. Kuřim tedy bude mít nejen pěkný znak, ale i pěkné logo.

Jiří Brabec

K čemu je Kuřimi logo?
(pokračování ze str. 1)
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život se zvířaty

Letní nebezpečí pro psy
Vzhledem k tomu, že chladné poča-

sí mizí a rtuť stoupá, rodiny se začínají při-
pravovat na další léto plné venkovní zábavy. 
Děti i dospělí budou trávit více času venku 
a hrát si se svými domácími mazlíčky. Letní 
prázdniny jsou ideální pro grilování, pikniky 
a koupání v bazénu. Chcete-li si léto pořádně 
užít, musíte si být vědomi různých nebezpe-
čí, která mohou vést ke zranění nebo nemoci 
vašeho domácího mazlíčka. Prevence těchto 
rizik může přispět k udržení bezstarostných 
letních dní.

Venkovní hrozby
Držte vaše mazlíčky na vodítku. Pobyt vašeho domácího mazlíčka 

venku zvyšuje pravděpodobnost setkání s dalšími zvířaty. Boj s jiným zvíře-
tem může mít za následek tržné rány nebo závažná poranění. Pokud se rány 
neléčí, může dojít ke komplikacím.

Chraňte svého psa před hmyzem
Mouchy se vyskytují častěji v teplejších měsících, a zranění na kůži, 

dokonce i něco tak malého, jako odřenina, může být ideálním místem pro 
mouchy ke kladení vajíček. V krátkém čase se z nich vylíhnout larvy. Proto 
udržujte vašeho domácího mazlíčka čistého a jakékoli poranění kůže ihned 
ošetřete.

Další venkovní hrozba jsou nemrznoucí směsi do aut.  Majitelé aut 
často v létě mění nemrznoucí směsi za vodu. Tyto směsi jsou sladké, zvířatům 
mohou chutnat, ale jsou vysoce toxické. 

V létě se také daleko rychleji rozkládají zbytky jídel, a to zejména v 
koši. Držte svého psa od odpadků dále. Domácí mazlíčci, kteří mají přístup k 
popelnici, nebo kompostu, mohou spolknout plísně, které způsobují značné 
abnormality nervového systému, včetně těžkého třesu nebo záchvatů.

Zbytky od stolu
Pro vaše psy jsou všechny zbytky z pikniku nebo grilování jistě lákavé, 

ale zkuste odolat jeho loudění. Můžete mu způsobit žaludeční a střevní po-
dráždění, které vyústí ve zvracení a průjem. Domácí mazlíčci nejsou zvyklí na 
vysoký obsah tuku potravin. Majonéza a další mléčné výrobky jsou obzvláště 
špatné, psi nemají potřebné enzymy na strávení mléčných výrobků.

Hrozbou může být i dřevěné uhlí a marinády používané ke grilování. Po-
pel nebo uhlí může mít za následek značné žaludeční podráždění.

Cizí tělesa
Na pikniky a večírky používáme různé jednorázové plastové nádobí. 

Pes může spolknout některé z těchto věcí, což vede ke střevní neprůchodnos-
ti. Dalším problémem je hraní s míčky. Mnoho psů tuto hru miluje, ale po-
kud jsou míčky příliš malé, mohou se dostat do krku a bránit dýchání. Ujistěte 
se, že hračky, které používáte, jsou dostatečně velké, aby nemohly být spolk-
nuty nebo nemohly uvíznout v krku.

Přehřátí
Ideální počasí pro pobyt venku je teplý slunečný den. Mějte na paměti, 

že váš mazlíček nemusí být schopen rozptýlit teplo, stejně jako vy. Vyhněte se 
cvičení v poledním horku a vždy mějte dostatek vody k dispozici. Zastavte 
všechny aktivity, když se pes zdá slabý nebo dezorientovaný.

Kromě přehřátí se psi mohou spálit sluncem. Více jsou ohrožení 
psi krátkosrstí a čerstvě oholení. Poraďte se se svým veterinárním léka-
řem, pokud jde o používání opalovacích krémů.

Dalším problémem je teplá dlažba. Je nutné chránit packy použi-
tím ochranných krémů, aby se zabránilo vzniku popálenin.

Bezpečné hrátky ve vodě
Voda je často velká část venkovních rodinných aktivit. Vodní ak-

tivity jsou zábavné a relaxační, ale bez opatrnosti může dojít k tragédii. 
Domácí mazlíčci se mohou utopit v jezerech a bazénech, stejně jako lidé. 
I když Vaše zvíře vypadá, že chce pokračovat v hraní ve vodě, v určitém 
okamžiku budete muset dát pauzu. Starší psi se oslabí rychleji, i když jsou 
vynikající plavci.

Dejte si pozor také na kaluže vody. Na jejích okrajích se mohou 
tvořit řasy a některé formy, zejména modro-zelené řasy, jsou velmi nebez-
pečné. Požití může způsobit vážné problémy. Ujistěte se, že váš pes nemá 
možnost pít z těchto vodních zdrojů.

Příjemně strávené letní dny přejí 
MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

Zdroj: www.petplace.com

Vzkaz pro čtenáře Zlobice – 
voliče levice

Milý čtenáři,
k Vašemu dopisu, který jsem si přečetla v poslední Zlobici, mám 

pár správných odpovědí na Vaše v podtextu skryté otázky.
Jiří Brabec není zaměstnancem vydavatele Zlobice (SOŠ a SOU 

Kuřim, s.r.o.). Co Zlobice Zlobicí stojí dělá práci redaktora, šéfredakto-
ra a technického zpracovatele podkladů pro tiskárnu zdarma (a na pro-
fesionální úrovni). Důvodem tohoto stavu je jeho ochota takto činit a 
skutečnost, že příjmy z prodeje a inzerce Zlobice, poměrně rozsáhlého 
měsíčníku pro malý okruh čtenářů (Kuřim a okolí), na placenou redakci 
nestačí. Kdyby měly stačit, musela by se citelně zvýšit cena Zlobice nebo 
by se musel snížit rozsah informací, pozvánek a příspěvků z občanského 
života města. Jen tak by se zvýšil plošný poměr text : inzerce ve prospěch 
inzerce, které na sebe vydělá.

Já, coby fyzická osoba, nemám podnik Club Escape. Kavárna a 
Club Escape je zařízení, které provozuje SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Vlast-
níky této společnosti jsou tři fyzické osoby (jsem jednou z nich) a Město 
Kuřim. Club se snaží nabízet veřejnosti čisté a nekuřácké prostředí (vý-
jimka jeden prostor při pátečních diskotékách), kvalitní nemasovou ži-
vou muziku (jazz, etno …), alternativní filmová představení ( Jeden svět, 
Expediční kamera) a taneční akce různých směrů (Drum, Techno, Oldies 
…). O akcích přinášíme informace ve Zlobici, kterou vydáváme. Rozsah 
(počet stran) Zlobice je u jednotlivých čísel různý, závislý na počtu zpra-
covaných i dodaných informací, příspěvků a inzerátů. Prostor, který vyu-
žijeme pro propagaci – informaci o clubu nikoho neomezuje.

Studenti naší školy SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. se zúčastnili student-
ských voleb zcela dobrovolně. Kdo chtěl, volit šel. Zúčastnila se jich asi 
1/3. Že volili více pravici (a piráty), bylo jejich rozhodnutí. Vaše předsta-
va, že bych přišla do třídy a vyzvala „pravičáky“ ať jdou volit a „levičáky“ 
nechala sedět v lavicích, je hodně odtržená (díky bohu) od reality. Kdy-
bych takto učinila, určitě bych tím studenty pobavila. Duch demokracie 
vane u dospívajících velmi silně. Studenti, včetně Karla Cholka, skutečně 
neřeší, kdo jim připravil stávající podmínky k životu. Ale možná ten tro-
chu kulhající duch odpovědnosti (za duchem demokracie) jim našeptává, 
že dluhy se musí jednou platit.

Jinak k Vaší lítosti nad mým nepotrestáním ve spojitosti s volbami 
musím uvést polehčující okolnost. Při studentských volbách na naší škole 
neproběhla žádná propagace kandidujících stran. Studenti měli k dispo-
zici jen seznamy všech stran, které šly do voleb.

Zachovejte nám svou přízeň
Hana Novotná

jednatelka vydavatele Zlobice

P.S.: Při vyzvedávání občanské inzerce jsme obdrželi obálku adresova-
nou Jiřímu Brabcovi. V této obálce byl jeden dolar (vsazený Vámi proti fazo-
li). Tento dolar předáme Jiřímu a současně poopravuji výše uvedený text: Jiří 
Brabec si vydělal za svou sedmnáctiletou činnost ve Zlobici suma sumárum 
jeden dolar.

ohlas

Nabídka
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Jak jsme si všichni udělali 
hezky

Začalo to nenápadně. Zavolal mi jeden pán z Kuřimi, řekl, že jeho 
dcera je varhanice a organizuje varhanní festival, a že by možná nebylo 
od věci udělat v Kuřimi koncert. Dal jsem si s ním sraz, slovo dalo slovo 
a začaly přípravy. Domluvili jsme se, že uděláme koncert americké var-
hanice Joan DeVee Dixon, která jí přijede zahrát na ten její festival. Pak 
jsem se seznámil i s onou dcerou, paní MgA. Hanou Bartošovou, dostal 
CD s příslušnou umělkyní a pochopil, že je opravdu velmi dobrá. Paní 
Bartošovou jsem nasměroval na farnost, aby si ozkoušela varhany, jestli 
jsou pro koncert použitelné. Ujistila mne, že jsou ve velmi dobrém stavu. 
Ukázalo se, že koncert nebude až tak drahý, naopak, většinu peněz pla-
tí někdo jiný. Potom se upřesnilo, že s Joan vystoupí hobojistka Kristen 
Cooper. Na internetu jsem se o Joan dozvěděl, že hrála nejen v předních 
chrámech celého světa, ale i na misiích a jako dobrovolnice pomáhala po 
uragánu v New Orleans. A tak jsem si řekl, že když už máme koncert prak-
ticky za hubičku, měli bychom z něj výtěžek věnovat na nějakou charitu. 
Spojil jsem se s Radkou Sedmíkovou z místního Junáka a našli jsme geni-
ální možnost, která všechno propojí. Maruška Dvořáková (za svobodna 
Kšicová) se svým manželem v současné době působí na salesiánské misii 
v Indii a trpí nedostatkem peněz pro školu, kde učí. Marušku si pamatu-
ji jako dítě školou povinné (chodila na Tyršovku), jako nadanou muzi-
kantku z místní ZUŠky i jako učitelku hudby tamtéž. Její tatínek je navíc 
varhaník. Maruška navíc byla skautka a to je původem velmi anglosaské. 
Prostě je moc důvodů, proč směrovat charitu tímto směrem.

Pak se začaly dít věci. Junačky a farnost spojily síly. Ve věži kostela 
vznikla výstava fotek z Indie. Dvořákovi přes web poslali krátký film o své 
práci a video zdravici americkým umělkyním. Paní Němečková z farnosti 
zajistila projektor a plátno. 

V úterý 8. června v 13:00 jsme měli sraz u kostela. Bylo vedro ale 
uvnitř chládek. Byl jsem umělkyním představen, a pustil jsem je na kúr. 
Když začaly zkoušet, tetelil jsem se blahem. Pochválily varhany i kostel, a 
já jim svou massa Bob angličtinou zkusil přiblížit historii městečka, koste-
la i zámku vedle. Pak si odjely odpočinout a my se začali chystat na večer.

Junačkám to v stejnokrojích slušelo, farnice se staraly, co by ještě 
mohly udělat, kostel byl nazdobený, lidí přišlo dost, přijela i kabelovka, 
já se postupně alespoň trochu rozmluvil, takže jsme s Kristen probírali i 
jinou kulturu (znala třeba film Once s Irglovou a Hansardem, shodli jsme 
se na tom, že Johnny Depp je velký herec a podobně, když na vratech 
zámku uviděla plakát Druhé trávy, řekla, že točili u nich v USA ve stejném 
studiu). Podvečer rychle přešel ve večer a začal koncert.

Zatímco podzimní koncert Tomáše Thona a jeho spoluhráčů by 
nejlépe charakterizovala slova vznešený a slavnostní, první adjektiva, 
která mne napadají u těchto Američanek jsou radostný a hravý. A to bez 
podbízivosti, jednoduchosti. Zazněla muzika barokní a od skladatelů z 
20. století. Hoboj zpíval a varhany hladily. Vrcholem ale pro mne byly 
závěrečné úpravy spirituálů pro tyto dva nástroje. Vladimír Mišík kdysi 
zpíval píseň Jam Session na text Václava Hraběte o tom, jak si s rockery 
zajamoval sám J. S. Bach. Bral jsem to jako básnickou nadsázku, ale toho 

dne jsem poprvé uslyšel, jaké to je, když se zajamuje na barokní varhany. 
Předposlední skladbou byla Amazing Grace, kterou si většina z nás asi 
spojuje s pohřebními obřady. Ale tady byla při své velebnosti plná radosti. 
Závěrečný potlesk byl velký a zasloužený. 

Američanky byly nadšené stejně jako my, chválily kvalitu, se kterou 
byly vyrobeny plakáty (ty si odnesly na památku) i programy, a protože se 
nám nějak nechtělo domů, šli jsme do Clubu Escape. A zase chvála, jak je 
to krásné místo, ostatně v USA šest set let staré sklepy nemají, a povídání 
o všem možném. Od Joan jsem dostal CD se mší, kterou zkomponovala 
na české hudební motivy. A dozvěděl se příběh, jak jako studentka jela o 
prázdninách na kole někde státem Iowa a narazila na malé městečko, nad 
ním byl kostel a v něm varhany. A na ty hrával za svého pobytu v USA 
Antonín Dvořák. A tak vznikl vztah mezi americkou varhanicí a českou 
muzikou. To CD předám do městské knihovny. Stojí za poslech. Joan se 
nebojí napsat části mše v rytmu české polky, slyšíte názvuky naší melodi-
ky, je to opravdu pěkný poslech.

Na misii jsme vybrali víc, než byl honorář umělkyň (ostatně viděl 
jsem, jak právě vydělané peníze házejí do kasičky), dámy dostaly video 
z Indie a začaly si s Dvořákovými mailovat. Přiznaly, že i pro ně, které 
zcestovaly lán světa, byl kuřimský večer výjimečný, stejně jako pro nás. 
Všichni jsme si udělali navzájem dobře, a ještě jsme podpořili dobrou věc. 
To je moc hezký pocit.

Jak se nám nic nestalo
V sobotu 12. června se na zámku konal festival dobré hud-

by. Bylo mi prostě líto, že Indies Scope letos nesehnali sponzory 
na svůj tradiční kuřimský festival, a tak jsme si ho zorganizovali 
sami. Počasí bylo takové všelijaké, předpovědi také. Bude vedro 
a v noci bude pršet. Ovšem v kolik přijedou s vodou, to nevěděl 
nikdo. 

Festival byl rozdělen do tří bloků. Ten první obstaralo slo-
vensko-makedonské trio Pacora a česká písnička Žofie Kabelková. 
V úmorném vedru trio v sestavě housle, cimbál, kontrabas hrálo 
svou nezařaditelnou ale nádhernou muziku na pomezí jazzu, etna 
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a vážné hudby, Žofie, která se poprvé v Kuřimi objevila před deseti 
lety jako mladičká gymnazistka, zazpívala své písničky z pomezí 
folku a šansonu a došlo i na společnou muziku. Dohráli před šes-
tou a pořád bylo vedro, obloha bez mráčku.

Druhou třetinu měla v režii Druhá tráva s Robertem Křes-
ťanem (poprvé v Kuřimi u kontrabasu Tomáš Liška místo Petra 
Surého). Opět krása nesmírná, úžasné nasazení muzikantů, ze 
kterých v tom vedru lily potoky potu, vstřícné publikum. Když 
končili, už byly na obloze mraky. 

Vrcholem měla být závěrečná třetina s Ulrychovci a Javory 
Beatem. Zvukaři kmitali po pódiu, kapela se nazvučovala a obloha 
se tak zatáhla, že v osm večer byla tma jak v ranci. A to mělo být 
ještě hodinu slunce nad obzorem. Poslední zkouška před začátkem 
koncertu, Hana zpívá starou On na mě zapomíná, a začíná pršet. 
Kdyby pršet! Během minuty lije jako z konve, silný vítr nám chce 
odnést stan, na pódium do elektřiny vmete kýble vody. Přestává 
sranda. Muzikanti utíkají do zákulisí, s techniky rychle řešíme, 
co je třeba vypnout ihned, a co nechat zapnuté, aby mohli uklidit 
aparát a nikoho to nezabilo. David Němeček, manažér umělců, mi 
jde šetrně sdělit, že před zámkem někomu spadla na auto větev jak 
kráva. Kolegyně Petra Vrtíková zjišťuje, že jí. Naštěstí ji asi vítr při 
pádu nadnášel natolik, že jen trochu poškrábala lak.

Publikum se schovalo, kde se dalo. Zoufalá Hanka Ulry-
chová v zákulisí konstatuje, že se na tuhle akci doma rozezpívá-
vala týden, chtěla se před Kuřimany předvést v nejlepším světle. 
S Vojtou Novotným rychle domlouváme, že alespoň pár písniček 
bychom mohli zvládnout „v Clubu na hubu“. A pak už přesouváme 

promoklé rusalky a jiné publikum do sklepení, déšť na chvíli pole-
vuje, Petr, Hanka a Toník přicházejí, lidi stojí metr od nich, nálada 
je dojemná a krásná a Ulrychovci zpívají. Nejdeme do kláštera, 
Hanka má slzičku v koutku oka, Petr zpívá se zavřenýma očima, 
lidi září jak vánoční stromečky. A response v závěrečné Modlitbě 
zpívají s nimi, je to víc než hezké a úplně jiné, než jsme čekali, ale 
hluboké.

Nikomu se nic nestalo, nepočítám-li promoklé věci a něja-
kou tu rýmu. Když se dostanu domů, nejde, stejně jako ve větší 
části Kuřimi, proud. Takže nakonec nás měl ten nahoře celkem 
vzato rád.

Jiří Brabec

Maják 2010
Dne 3.6.2010 se uskutečnil 2. ročník branně vědomostního závo-

du „Maják“  pořádaný  policisty Obvodního oddělení  Kuřim  ve spolu-
práci s Hasičským záchranným sborem Tišnov.  „Maják 2010“ byl opět 
vyhlášen pro základní školy v rámci služebního obvodu Kuřim  a okolí 
pro věkovou kategorii  kolem 10- ti let, což se převážně týká žáků 4. tříd, 
tedy tříd, které v příštím roce přestupují na druhý stupeň základní školy a 
očekává se od nich zodpovědnější  a samostatnější chování. 

Trasa závodu byla vytyčena v klidné části obce Kuřim kolem kop-
ce Záruba  a  samotném lesním prostoru  Záruba. Na startovní čáru se 
děti po zápisu postavily v 08:30 hodin a postupně si plnily úkoly na devíti 
stanovištích – a to ze základů zdravovědy, střelby vzduchovkou na cíl, se 
základů dopravní výchovy, orientace v terénu, všeobecných vědomostí, 
znalostí bezpečnosti, základů požární bezpečnosti a sportovní disciplíny. 
Dále si děti potrápily paměť  při testu paměti a finálovém úkolu, kdy na 
základě získaných indicií na jednotlivých stanovištích za prémiové úkoly, 
měly v cíli odhalit pachatele krádeže. Všechna  družstva zvládla  splně-
ní úkolu na výbornou  a poprala se i s náročnějším terénem, které nám 
přichystalo počasí svým několikadenním vytrvalým deštěm.  Jako vždy 
se nám potvrdilo, že děti máme v našich školách šikovné a že když je tře-
ba,  dokážou  se nadchnout a navzájem spolupracovat.  Nakonec se na 
prvních dvou vítězných příčkách umístnila obě družstva základní školy 
Drásov, třetím místem se mohla pochlubit základní škola Vranov.  Vítězná 
družstva byla odměněna poháry  a pěknými cenami a protože síly jednot-
livých družstev byly opravdu vyrovnané, tak si  nějakou odměnu od nás 
odvezly i ostatní děti, které se na vítězných stupíncích neumístnily.  Jako 
každý rok nám na soutěž přispěl také Městský úřad Kuřim, kterému tímto 
opět děkujeme.

Za kolektiv OOP Kuřim:
Npor.  Mgr. Monika Kvasničková

Nprap. Robert Mach 

po uzávěrce
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Fotbal

Fotbalisté zachráněni
Sezona 2009/2010 je za námi a lze ji 

z pohledu kuřimského fotbalu považovat za 
úspěšnou. Muži i dorostenci dlouho bojovali o 
zachování nejvyšší krajské soutěže v Kuřimi a 
oběma se nakonec jejich misi podařilo úspěšně 
splnit. Žákovská mužstva bojovala stejně jako 
všechny tři přípravky celou sezonu o přední 
místa ve svých soutěžích a byť všechny týmy na-
konec skončily těsně pod vrcholem, je možno 
uplynulou sezonu hodnotit pozitivně. Kuřim-
ský fotbal má v současnosti velmi kvalitní mlá-
dežnickou základnu a nezbývá než doufat že se 
naši odchovanci postupem času stanou hlavní-
mi oporami týmu mužů. Poděkování za uplynu-
lou sezonu patří všem hráčům, trenérům, lidem 
kteří se podílejí na chodu klubu a samozřejmě 
také našim příznivcům. Těšíme se nashledanou 
v nové sezoně 2010/2011.

Muži
27. kolo (5. 6. 2010) 

FC Kuřim - FC Ivančice 3:0 (2:0) 
Branky: 10. a 26. Vermouzek, 66. Skou-

mal
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-

hoř, Pospíšil, Skoumal, Bílý, Vermouzek (70. 
Svoboda), Klopar, Karásek (76. Šenkýř), Krá-
líček, Plšek

28. kolo (13. 6. 2010) 
Sokol Tasovice - FC Kuřim 1:0 (0:0) 

Branka: 57. Veselý
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Čuhel, Ře-

hoř, Fryčka, Šenkýř, Pospíšil, Bílý, Vermouzek, 
Klopar, Králíček, Plšek - Skoumal, Svoboda, 
Karásek, Prosecký

29. kolo (18. 6. 2010) 
FC Kuřim - Tatran Bohunice 2:3 (2:3) 

Branky: 37. Králíček (penalta), 38. Po-
spíšil (penalta) - 32. (penalta) a 35. Bombicz, 
30. Krejčí

Sestava Kuřimi: Prosecký - Čuhel, Ře-
hoř, Pospíšil, Skoumal, Bílý, Vermouzek (61. 
Fryčka), Klopar, Karásek, Králíček, Plšek

Tabulka krajského přeboru
 1. Bavory       30 20 5  5  62:28 65
 2. Rájec        30 20 4  6  65:34 64
 3. ČAFC         30 17 4  9  57:40 55
 4. Tasovice     30 15 7  8  46:30 52
 5. Bohunice     30 15 6  9  65:57 51
 6. Sparta Brno  30 13 5 12 58:50 44
 7. Ivančice     30 13 5 12 44:41 44
 8. Mor.Krumlov  30 12 8 10 41:42 44
 9. Znojmo B     30 13 3 14 63:52 42
10. Ráječko      30 10 7 13 34:37 37
11. FC Kuřim     30  9 8 13 40:50 35
12. Velká        30  9 8 13  37:56 35
13. Šardice      30  7 8 15  40:60 29
14. Ratíškovice  30  8 5 17  34:59 29
15. Podluží      30  8 4 18  34:55 28
16. Kyjov        30  4 7 19  31:60 19

Starší dorost
25. kolo (5. 6. 2010) 

FC Kuřim - Tatran Kohoutovice 0:0 

26. kolo (12. 6. 2010) 
Forman Boskovice - FC Kuřim 0:1 (0:1) 

Branka: Trtílek

24. kolo (16. 6. 2010) 
Tatran Starý Lískovec - FC Kuřim 2:4 (2:2) 

Branky: Peloušek, Vasylevský - Stříž 2, 
Doležal, Klimeš

14. kolo (19. 6. 2010) 
FC Kuřim - RSM Hodonín-Šardice 1:0 (0:0) 

Branka: Homola

Tabulka krajského přeboru:
 1. Sparta Brno   26 18 2  6  81:35 56
 2. Blansko       26 14 4  8  66:41 46
 3. Břeclav B     26 12 8  6  54:35 44
 4. Znojmo B      26 13 3 10 46:36 42
 5. Boskovice     26 11 5 10 49:43 38
 6. Šardice       26 10 7  9  39:46 37
 7. St.Lískovec   26 11 4 11 45:63 37
 8. FC Kuřim      26  9 6 11  32:40 33
 9. ČAFC          25 10 3 12 33:42 33
10. Mor.Krumlov   26  9 6 11  29:38 33
11. Kohoutovice   26  7 8 11  29:45 29
12. Mutěnice      25  7 7 11  46:54 28
13. Rousínov      26  7 5 14  40:46 26
14. Kyjov         26  7 4 15  40:65 25

Mladší dorost
25. kolo (5. 6. 2010) 

FC Kuřim - Tatran Kohoutovice 3:9 (1:5) 
Branky: Stříž 2, Hochman - Velecký 4, 

Nguyen 2, Cupák, Ohniště, Přikryl 

26. kolo (12. 6. 2010) 
Forman Boskovice - FC Kuřim 3:1 (0:0) 

Branky: Kopecký, Ryšavý, Vybíhal - 
Stříž

24. kolo (16. 6. 2010) 
Tatran Starý Lískovec - FC Kuřim 0:5 (0:2) 

Branky: Chini, Doležal, Hádek, Skou-
mal, Trubiroha

4. kolo (19. 6. 2010) 
FC Kuřim - RSM Hodonín-Šardice 0:5 (0:2) 

Branky: Filip, Jelínek, Nasadil, Unger, 
Čapka

Tabulka krajského přeboru
 1. Blansko       26 24 0  2 118:10  72
 2. Znojmo B      26 20 4  2   91:20  64
 3. Sparta Brno   26 16 7  3   80:26  55
 4. Šardice       26 17 3  6   74:27  54
 5. Břeclav B     26 13 3 10  59:46  42
 6. Boskovice     26 11 5 10  53:63  38
 7. Kohoutovice   26 10 7  9    58:56  37
 8. Rousínov      26  8 4 14    43:63  28
 9. Kyjov         26  8 3 15    50:89  27
10. ČAFC          25  6 6 13    36:77  24
11. Mor.Krumlov   26  6 3 17    32:73  21
12. FC Kuřim      26  6 3 17    44:86 21
13. St.Lískovec   26  6 3 17    39:89  21
14. Mutěnice      25  2 5 18    20:72  11

Starší žáci
21. kolo (5. 6. 2010) 

FC Kuřim - Framoz Rousínov 0:1 
Branka: Hráček 

20. kolo (8. 6. 2010) 
SK Slatina - FC Kuřim 1:3 (1:2) 

Branky: Krejčiřík - Doležal, Kučera, 
Skoumal 

22. kolo (12. 6. 2010) 
FC Bučovice - FC Kuřim 0:7 

Branky: Juchelka 2, Skoumal 2, Dančák, 
Kučera, Ozyula 

Tabulka I. třídy
 1. Bystrc B      21 18 2  1  86:27 56
 2. FC Kuřim      22 15 4  3 72:26 49
 3. Rousínov      22 13 3  6  62:24 42
 4. ČAFC          22 13 3  6  68:37 42
 5. Slovan Brno   22 12 3  7  54:33 39
 6. Slatina       22 11 3  8  68:41 36
 7. Bučovice      22  7 3 12  27:65 24
 8. Letovice      21  6 4 11  40:58 22
 9. Tišnov        22  6 4 12  42:68 22
10. Soběšice      22  6 3 13  58:85 21
11. Kunštát       22  3 3 16  28:84 12
12. Slavkov       22  3 1 18  33:90 10
 

Mladší žáci
21. kolo (5. 6. 2010) 

FC Kuřim - Framoz Rousínov 5:1 
Branky: Klouda 2, Šimek 2, Vaňous - Vo-

borný 

20. kolo (8. 6. 2010) 
SK Slatina - FC Kuřim 0:2 (0:1) 

Branky: Bohatec, Klouda 

22. kolo (12. 6. 2010) 
FC Bučovice - FC Kuřim 0:5 

Branky: Šimek 2, Hrnčíř, Vaňous, Vybíral 

Tabulka I.třídy
 1. Slovan Brno   22 19 2  1    82: 13   59
 2. ČAFC          22 19 1  2 102: 22   58
 3. FC Kuřim      22 17 2  3   94: 22  53
 4. Bystrc B      22 12 3  7    65: 33  39
 5. Tišnov        22 10 5  7    48: 35  35
 6. Soběšice      22 10 4  8    71: 44  34
 7. Rousínov      22 10 1 11  81: 56   31
 8. Slatina       22  9 4  9     30: 27   31
 9. Kunštát       22  5 1 16    24: 90  16
10. Bučovice      22  5 0 17    33:113 15
11. Letovice      22  3 1 18    20:120 10
12. Slavkov       22  1 0 21    20: 95     3

Starší přípravka
18. kolo (6. 6. 2010) 

FC Kuřim - AFK Tišnov 7:0 (4:0) 
Branky: Procházka Lukáš 3, Holman Fi-

lip 2, Dobiáš Adam, Trtílek Lukáš
Sestava: Hýsek - Morkus, Zajíček, Pánek, 

Paraska, Kazda, Kozumplík, Musil, Veselý, Trtí-
lek, Dobiáš, Dančák, Holman, Procházka 

V neděli 6. 6. 2010 jsme odehráli po-
slední domácí utkání soutěžního ročníku 2009 
- 2010 s týmem z Tišnova. Další dva zápasy už 
hrajeme venku v Rajhradu a Zastávce. Hráči se 
tak rozloučili s domácími fanoušky a loučení to 
bylo příjemné, vždyť snad po měsíci se vydařilo 
počasí a bylo slunečno a příjemně teplo. Opět 
jsme nastoupili v kompletní sestavě a domácím 
fandům připravili docela pěknou podívanou. 
Výsledek utkání 7:0 mluví sám za sebe. K vidění 
bylo poměrně hodně pěkných fotbalových situ-
ací, které byly „okořeněny“ i pěknými góly. Sou-
peře, který od počátku budil dojem „odevzda-
nosti“ jsme přehráli ve všech směrech a zajistili 
si tak povinné tři body do tabulky. 
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17. kolo (8. 6. 2010) 
Rajhrad - FC Kuřim 1:10 (0:5) 
Branky: Rožnovský Marek - Trtílek Lu-

káš 4, Strouhal Tomáš 2, Musil Tomáš, Dobiáš 
Adam, Procházka Lukáš, Morkus Matěj

Sestava: Hýsek - Morkus, Zajíček, Pánek, 
Paraska, Kazda, Kozumplík, Musil, Trtílek, Do-
biáš, Procházka, Strouhal 

K předposlednímu zápasu sezóny jsme 
vyjeli v úterý 8. 6. 2010 do Rajhradu. Do utkání 
jsme nastoupili s cílem navázat na výborný vý-
kon z neděle, což se podařilo a domácí dokázali 
vzdorovat jen několik málo minut prvního po-
ločasu. Utkání jsme od počátku měli pod svou 
kontrolou, a když jsme v poločase vyhrávali už 
5:0, bylo jasné, že další tři body by neměly unik-
nout. Hráči předváděli pěkné kombinace a zdá 
se, že definitivně pochopili, že fotbal je týmová 
hra všech zúčastněných v poli. Zbývá už jen po-
tvrdit výbornou formu v posledním zápase ve 
čtvrtek v Zastávce. 

19.kolo (10.6.2010) 
Čechie Zastávka - FC Kuřim 0:0 

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

Ve čtvrtek 10. 6. 2010 jsme odehráli za 
úmorného vedra v Zastávce poslední letošní 
soutěžní utkání OP starších přípravek. Po solid-
ním výkonu to tentokrát stačilo jen na remízu 
0:0. I když se hráči velmi snažili, bylo vidět, že 
porce tří mistrovských utkání v šesti dnech je 
v jejich věku ještě mnoho. Pokud jde o utkání, 
kvalita byla jednoznačně na naší straně, soupeř 
však kontroval bojovností a houževnatostí. Do-
mácí hru nijak netvořili, pouze odkopávali míče 
a popřípadě se snažili dlouhými výkopy za naši 
obranu vysouvat svého útočníka do brejkových 
situací. V obraně pak praktikovali „Prešovský 
beton“, na jehož překonání jsme marně hleda-
li recept. Že se nám proti takovému stylu hry 
hraje špatně, jsme se přesvědčili i v minulosti. 
Přesto jsme si vytvořili celou řadu brankových 
příležitostí (včetně penalty), avšak zakončení 
nebylo úplně přesné či důrazné, a tak bohužel 
vynikal domácí brankář. V Zastávce jsme tak 
ztratili důležité body a celkově obsadili v OP 
2. místo. Opět se ukázalo, že fotbal je jen sport 
a ten je nevyzpytatelný a vše může dopadnout 
jinak než si hráči a fanoušci přejí. Kluci nevěš-
te hlavy, snažili jste se převádět pěkný a férový 
fotbal a také jste ukázali, že máte fotbalového 
ducha a srdce. A hlavně jste vytvořili správ-
nou partu kluků, která táhne za jeden provaz, a 
kterou vám mohou mnozí jen závidět. Teď si v 
klidu zahrajte fotbal na přihlášených turnajích 
(13. 6. Sezimovo Ústí, 19. 6. Rájec, 26. 6. Pra-
ha) a pak hurá na prázdniny. Poděkování patří 
i trenérům Milanovi Kotoučkovi a Božanovi 
Brázdovi za to, že se ve svém volném čase věnují 
přípravě hráčů a velkou měrou se tak podílí na 
jejich fotbalovém a sportovním vývoji. 

Tabulka okresního přeboru
 1. Zbýšov        20 13 1  6  52:30  40
 2. FC Kuřim      20 12 2  6  64:30 38 
 3. Tišnov        20 11 1  8  49:56  34
 4. Ivančice      20  9 1 10  60:48  28
 5. Rajhrad       20  6 1 13  57:80  19
 6. Zastávka      20  5 2 13  45:83  17

Mladší přípravka A
17. kolo (6. 6. 2010) 
Střelice - FC Kuřim 1:5 (1:1) 
Branky: Kokorský Jakub - Kuba Petr 3, 

Hruška Martin 2
Sestava Kuřimi: Nešetřil - Vašíček, Ušel, 

Al - Dury, Zabadal, Morkus, Kuba, Hruška, An-
toňů, Peřina, Bařinka 

Poslední mistrovský zápas v soutěžním 
ročníku jsme sehráli ve Střelicích. Z pohledu ta-
bulky už nám druhé místo nemohlo uniknout a 
tak jsme hráli „pouze“ o to, abychom předvedli 
výkon, který by potvrdil naše postavení v tabul-
ce. V první půli jsme si (trenéři) řekli, že nechá-
me kluky hrát podle sebe, bez našich pokynů 
a povzbuzování. Vzhledem k tomu, že začátky 
utkání máme téměř vždy slabší, čekali jsme, co 
to s kluky provede. Výsledek 1: 1 jen potvrdil, 
že začátky nám opravdu nejdou a soupeř doká-
zal našich zaváhání využít k vyrovnání a něko-
lika závarům před naší brankou. My jsme měli 
taky několik šancí, ale na rozdíl od 2. poloviny 
se nám je nepodařilo proměnit. Ve druhé půli 
jsme zapojili i naše hlasivky, kluci se rozehráli a 
bylo jen otázkou, kolik branek nastřílíme. Takže 
konec dobrý, všechno dobré. 

Co se týče mistrovských zápasů, tak v 
nich jsme prohráli pouze jednou ze suverén-
ními Ivančicemi. V ostatních jsme předváděli 
dobré až velmi dobré výkony a opět jsme se v 
učení fotbalových dovedností posunuli kousek 
dál. V celkovém hodnocení musím všechny 
kluky pochválit. Petr Kuba se stal navíc druhým 
nejlepším střelcem soutěže za Adamem Hlož-
kem z Ivančic. Každý z hráčů se svým dílem 
zasloužil o to, jak jsme - úspěšně - dopadli. Ještě 
nás čekají 2 turnaje, a pak přijde určitě každému 
vhod letní přestávka. 

Mladší přípravka B
17. kolo (4. 6. 2010) 

FC Kuřim B - FC Spartak Velká Bíteš 
4:1 (2:1) 

Branky: Vacula Jakub 2, Pleskač Matěj, 
Laštůvka Jakub - Svoboda Tomáš

Sestava Kuřimi: Winkler - Pělucha, Slá-
ma, Hégr D., Miška, Katolický - Pleskač, Sukač, 
Vacula, Zajíček - Laštůvka 

V posledním soutěžním utkání jsme po-
tvrdili naše postavení v horních patrech tabulky 
a soupeře z Vysočiny přehráli ve všech směrech. 
Jen naše koncovka byla (jako již poněkolikáté) 
méně efektivní a tak většina našich kombinač-
ních akcí končila střelou do nářuče výborného 
brankáře hostí. O naše branky se postarali „tra-
diční“ střelci a především poslední výstavní gól 
Kuby Laštůvky byl nádhernou tečkou za pove-
denou sezónou 2009/10. Vítězstvím jsme po-
tvrdili konečné 3. místo v okresní soutěži. Není 
až tak důležité kolikátí kluci skončili, ale že se ve 
všech utkáních prezentovali dobrou hrou, mají 
zažité rozestavení na hřišti a jsou schopni ob-
stojně reagovat na svoje i soupeřovy standardní 
situace (rohy, auty, trestné kopy, ...). Velkým 
kladem celé sezóny je, že se všichni hráči kva-
litativně posouvali dopředu a nevznikal mezi 
jednotlivci velký herní rozdíl. Právě naopak, 
ti zpočátku méně zdatní se svým šikovnějším 
spoluhráčům přiblížili. A posledním a snad 
nejdůležitějším poznatkem sezóny je, že vznik-

la skvělá parta kluků se kterou je a bude radost 
pracovat i nadále. 

Tabulka okresní soutěže
 1. Ivančice      18 17 0  1  195: 19   51
 2. FC Kuřim A    18 15 0  3 118: 29  45
 3. FC Kuřim B    18 13 1  4    82: 37  40
 4. Střelice      18 12 1  5    58: 38    37
 5. Tišnov        18  8 4  6     41: 22     28
 6. Rosice        18  8 0 10    37: 55    24
 7. Velká Bíteš   18  6 1 11    35: 60    19
 8. Čebín         18  5 1 12    28: 53    16
 9. Zbýšov        18  2 0 16   12:167      6
10. Chudčice      18  0 0 18     3:129      0

Šestý ročník Me-
moriálu M. Krčála

Memoriál Milana Krčála pokračoval i 
letošní rok. Na hřišti se setkali mladší žáci roč-
níků 1997 – 1998 hrající fotbal. Přihlásilo se 
osm mužstev, z nichž některá jsou již pravidel-
nými účastníky tohoto turnaje na počest jedné 
z osobností kuřimské kopané. Letošní rok byla 
přítomna i sestra M. Krčála Věra Janů rozená Kr-
čálová, která s radostí po celé dopoledne sledo-
vala utkání mladých nadějí fotbalu. Zúčastněná 
mužstva ve složení 7+1 hráčů byla rozdělená 
do dvou skupin. Skupina A: FC Kuřim, BOB 
Team, SK Rostex Vyškov a FC Ivančice. Skupina 
B: FC APOS Blansko, Tatran Kohoutovice, FC 
DOSTA Bystrc a FC Sparta Brno.  Ve skupinách 
se hrálo každý s každým. Vítěz skupiny A  SK 
Rostex Vyškov se utkal s druhým ze skupiny B 
FC DOSTA Bystrc a vítěz skupiny B FC APOS 
Blansko s druhým ze skupiny A BOB Team. Ve 
finále se střetla mužstva FC APOS Blansko a 
SK Rostex Vyškov. Vítězem se stalo rozstřelem 
na penalty mužstvo z Blanska. O třetí místo se 
utkaly FC DOSTA Bystrc a BOB Team a opět 
na penalty zvítězilo mužstvo Bystrce.

Konečné pořadí:  1. FC APOS Blansko, 
2. SK Rostex Vyškov, 3. FC DOSTA Bystrc, 4. 
BOB Team, 5. FC Kuřim, 6. FC Ivančice, 7.  
FC Sparta Brno, 8. Tatran Kohoutovice. Nej-
lepší hráči: útočník a střelec branek P. Souček 
z Blanska, brankář Andrej Mykytjuk z Bystrce, 
záložník  D. Smejkal ze Sparty Brno, obránce V. 
Ščípa z Vyškova a nejhezčí gól vstřelil M. Pavlí-
ček z Kuřimi.

PN

Sobota 28.8. 2010 10:00 

Kuřimská hora
5. závod Kuřimské běžecké ligy 2010. 

Prezentace u ZŠ Tyršova, 
start na Kuřimské hoře (cca 5min. c

hůze od školy).
Běh pro dospělé 5,8km, 

lidový běh 2km.
Startovné pro hlavní závod je 20Kč, 

lidový je bez startovného.
Více informací na kbl.kurim.cz

Atletika - pozvánka
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Stolní tenis

Stolní tenisté Kuřimi v krajském přeboru I. třídy
Druhý červnový víkend se zlatými písmeny zapíše do historie ku-

řimského stolního tenisu. Na základě mimořádné dodatečné kvalifikace 
mezi celky, které skončily na druhých místech krajských  přeborů II. třídy, 
se o jediné volné místo v KP I. utkaly celky SK Kuřim „A“          a Sokola 
Vracova „C“. Utkání se hrála do dosažení 10. vítězného bodu. První klá-
ní proběhlo v sobotu 12. 6. 2010 v Kuřimi a odveta následně  v neděli 
13.6.2010 ve Vracově.

SK Kuřim „A“ - Sokol Vracov „C“ 10 : 5
Vermouzek F. 4, Jízdný M. 2, Sedlář J. 2, Šipka Z. 0, Šplíchal J. 0
+ čtyřhra Vermouzek – Jízdný 1, Doležal J. – Šplíchal J. 1  
Domácí měli výborný vstup do utkání, když na úvod vyhráli obě 

čtyřhry a následně si udržovali mírný odstup až do stavu 4 : 2. Hosté ale 
dokázali srovnat na 4 : 4 a začínalo se prakticky znovu. Domácí však již 
žádný obrat v utkání nepřipustili, a závěr tak byl plně v jejich režii. Ve dru-
hé půli utkání totiž  ze 7 zápasů umožnili soupeři získat v mnohdy velmi 
dramatických koncovkách pouze bod. 

Sokol Vracov „C“ - SK Kuřim „A“ 9  :  9
Jízdný M. 4, Sedlář J. 2, Vermouzek F. 1, Šplíchal 1, Šipka Z. 0
+ čtyřhra Vermouzek – Jízdný 1
Do odvety následujícího dne odjížděli kuřimští hráči s mírným opti-

mismem. Cílem bylo uhrát na vracovských stolech alespoň 6 bodů, které by 
v celkovém součtu dvou utkání stačily k postupu. Již začátek utkání naznačil, 
že postupový cíl není nereálný. V průběhu celého utkání drželi hostující hráči 
s domácími nejenom krok, ale nepřipustili žádnou komplikaci v podobě po-
stupové matematiky. V závěru utkání Kuřim dokonce vedla 7 : 6,  a utkání se 
pak dohrávalo pod taktovkou již jistého postupujícího.  

Postup celku stolních tenistů SK Kuřim „A“ je nutno ocenit i z dů-
vodu skutečnosti, že   krajský přebor I. třídy je v žebříčku 5. nejvyšší sou-
těží v  České republice (dalších 6  krajských a okresních úrovní už hráči 
SK úspěšně překonali). 

L.Vojanec

Bike Vysočina
Další díl Českého poháru horských kol v 
Novém Městě na Moravě.

V zimě se tu prohánějí lyžaři, letos v červnu, za krásného letního 
počasí, patřil areál Zlaté lyže u Nového Města bikerům. Už po třetí se tu 
konal pod hlavičkou Meridy festival Bike Vysočina, v rámci něhož se jely 
v pátek závody ve sprintu, sobotní cross country a nedělní maraton. Do-
hromady se jednalo o etapový závod zapsaný v kalendáři UCI kategorie 
S1. Sobotní dění na novém 4,1 kilometru dlouhém okruhu bylo rovněž 
třetím dílem národního poháru XC.

Závod začal pro nás startem kategorie muži masters, kde Petr Ma-
tula (Pell´s Hard Bikers) po pěkném výkonu obsadil čtvrté místo, což ho 
udrželo v průběžném hodnocení poháru na místě třetím.

Muži open viděli tři naše zástupce. Roman Šeptun (Pell´s Hard 
Bikers) se zlepšuje závod od závodu a na Vysočině dojel 22., Jirka Dun-
dáček a Jan Pospíšil (oba Pell´s Hard Bikers) obsadil svorně za sebou 
33. a 34. místo. 

Mezinárodní konkurence v závodě žen slibovala v pohárovém zá-
vodě atraktivní bitvu. Klasické české startovní pole s účastí naší Marti-
ny Němcové oživily francouzská mistryně Cecile Ravanel, Američanka 
Mary McConneloug, Polka Anna Szafraniec, Slovenska Janka Štefková 
a další. 

Už první kolo na technicky náročné trati hodně napovědělo. Devě-
tatřicetiletá rodačka ze San Francisca, Mary McConneloug, rychle odjela 
svým soupeřkám a závod vyhrála prakticky stylem start-cíl. 

„Byl to krásný závod, moc se mi líbila technická trať. Bylo tam hod-
ně zatáček, kořenů a prudké výjezdy. To je přesně to, co mi sedí“, nechala 
se slyšet sedmá žena olympijského závodu v Pekingu. 

Velmi dobře si vedla také kuřimská Martina Němcová (Pell´s Hard 
Bikers). V těžké mezinárodní konkurenci se neztratila a průběžně jezdila 
na šestém místě. Bohužel musela v jednom depu zastavit a řešit „poma-
lý defekt“, který ji odsunul až na osmé místo. I tak porazila svoji největší 
českou soupeřku Pavlínu Šulcovou a v celkovém hodnocení poháru se 
posunula na skvělé druhé místo. 

Druhá v závodě dojela Tereza Huříková (Trek Lorca) a třetí Anna 
Szafraniec ( JBG-2).

V mužích elite se opakovala historie předcházejících dvou závo-
dů a jasně zvítězil Jarda Kulhavý (Rubena Birell Specialized) před Janem 
Škarnitzlem (dimp Giant team). Pro třetí místo si výbornou jízdou dojel 
Matouš Ulman (SaH Superior MTB Team), který porazil i vítěze několi-
ka světových pohárů, Španěla Jose Antonia Hermidu.

A na závěr příjemná informace, příští rok se pojede v Novém Měs-
tě n/M. světový pohár v cross country.

Lubomír Stříž
předseda cyklistického klubu

Mistrovství republiky v Kuři-
mi je za dveřmi
Pozvánka na závody horských kol

Zveme širokou kuřimskou veřejnost na již 13. ročník Velké ceny 
města Kuřimi, závodů horských kol, který se v letošním roce jede jako 
vrcholná domácí sportovní událost, Mistrovství České republiky v olym-
pijské disciplíně cross country.

Program závodů (časy startů):
16. července pátek 17:00 start závodů štafet
17. července sobota 9:00 starší žáci a žákyně
9:45 kadeti, muži masters, muži open, 11:00 junioři
13:00 ženy elite, juniorky, kadetky 15:15 muži elite

Trať závodu zůstává tradiční, stejně jako v posledních dvou roč-
nících povede náročnými pasážemi Záruby a Horky a v mnoha místech 
prověří technickou úroveň závodníků. Délka jednoho kola je necelých 
pět kilometrů a muži elite jich pojedou osm. Start a cíl je na hřišti ZŠ 
Komenského.

Účast české mužské a ženské bikové špičky je zaručena, jména jako 
Jarda Kuhavý, letos ve Světovém poháru dvakrát „pouze“ čtvrtý a jed-
nou třetí, Zdeněk Štybar a Tomáš Paprstka, mistři světa v cyklokrosu, 
známá z minulého ročníku kuřimských závodů Kateřina Nash, Tereza 
Huříková jezdící pod novým logem španělské stáje a mnoho dalších. Z 
kuřimských závodníků budou bojovat o přední umístění Martina Něm-
cová a Petr Matula a my jim budeme držet palce.

Pro ty, kteří nepřijdou na trať povzbuzovat své favority, máme jed-
nu prosbu. Buďte trpěliví a tolerantní k dopravním omezením a zvýšené-
mu ruchu, se kterými se v průběhu závodů setkáte. 

Aktuální informace na www.hardbikers.cz. 
Lubomír Stříž

předseda pořádajícího klubu

Martina Němcová a Petr Matula
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Volejbal

Posezónní turnaje
Po ukončení mistrovské sezóny již pravidelně následuje ve volejba-

lovém kroužku DDM HIPPO Kuřim období posezónních turnajů. Tým 
kadetek je po ukončení soutěžní sezóny doplněn o hráčky žákyň, které 
budou v dalším soutěžním ročníku nastupovat v týmu kadetek. V letoš-
ním roce se jednalo o čtveřici hráček. Z toho plyne, že tým žákyň před no-
vou sezónou opustila takřka kompletní základní sestava. Tým žákyň byl 
doplněn hráčkami hrajícími letos Pohár 7. tříd a nadějnými hráčkami z 
přípravky. K týmu se tak připojilo šest nových hráček. V těchto sestavách 
zahájilo DDM HIPPO Kuřim přípravu na soutěžní sezónu 2010/2011. 

V letošním roce se podařilo zajistit nebývale kvalitní sérii turnajů. 
Pro hráčky byly domluveny mezinárodní turnaje ve Strážnici, Novém Ve-
selí a Břeclavi. Dále Jarní turnaj v Břeclavi, Velká cena Brna a posezónní 
turnaj ke Dni dětí v Kroměříži. Jako doplněk přípravy absolvovaly hráčky 
několik turnajů v plážovém volejbale včetně kvalifikace na Mistrovství 
ČR.

Kadetky
Kadetky zahájily přípravu na novou 

sezónu se 14 hráčkami. Na úvodní mezi-
národní turnaj kadetek do Strážnice vyra-
zil převážně tým, který zakončil soutěžní 
ročník. Turnaje se mimo českých týmů 
účastnily týmy ze sousedního Slovenska. 
Konfrontace se slovenskými soupeři byla 
zajímavou a novou zkušeností. Kadetky 
obsadily v konečném pořadí pěkné 3. mís-
to. Další mezinárodní turnaj byl na řadě v 
Novém Veselí. Hráčky nastoupily v kategorii starších žákyň, jednalo se 
tedy převážně o nové a mladší hráčky. Na turnaji se představil polský tým, 
který jasně ukázal, že Polsko je ve volejbale hodně napřed proti českým 
týmům. Stejně tak potvrdily svojí kvalitu i týmy z Vysočiny. V dobře ob-
sazeném turnaji obsadily kadetky 8. místo. Následoval mezinárodní tur-
naj pořádaný Duhovkou Břeclav. Na turnaji se opět představilo několik 
slovenských týmů. Kadetky na turnaj vyrazily v kompletním složení a 
obsadily 6. místo. Dalším turnajem, obsazeným výhradně českými týmy, 
byl turnaj pořádaný Lokomotivou Břeclav. Na turnaj opět odcestoval 
kompletní tým a obsadil 3. místo. Závěrečným turnajem pro kadetky byla 
Velká cena Brna. Na turnaj bohužel odcestoval notně oslabený tým s mi-
nimálním počtem hráček. Na turnaji byly kadetky nasazeny do skupiny 
ELITE a dostaly tak příležitost změřit síly s ligovými týmy a reprezentací 
juniorek ČR. 

Během přípravných turnajů trenér zkoušel různé varianty sestavy a 
zařazení hráček na různé posty. Kadetky odehrály na turnajích 19 zápasů. 
Toto posezónní období splnilo svůj účel a hodně napovědělo o nově se 
tvořícím týmu.

Za kadetky DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Martina Böhmová, 
Veronika Štossová, Tereza Plíšková, Kateřina Lípová, Sára Aminová, Mi-
chaela Horáková, Radka Koudelná, Kristina Jarůšková, Michaela Svobo-
dová, Veronika Mihulová, Pavla Zelená, Hana Šálená, Tereza Vyorálková 
a Klára Netrefová

Žákyně
Žákyně zahájily přípravu na no-

vou sezónu s 10 hráčkami. Z toho dlou-
hodobě nemocná Michaela Šplíchalová 
se naplno k týmu připojí až po doléčení. 
Prvním turnajem pro tým žákyň byl me-
zinárodní turnaj v Novém Veselí za účasti 
polského týmu. I v kategorii mladších 
žákyň, které se tým zúčastnil, domino-
valy Polky. Pro většinu hráček to byl 
první skutečný volejbalový zápas a svoje 
úvodní vystoupení hráčky zvládly dobře. V 

turnaji obsadily 8. místo. Dalším turnajem byl mezinárodní turnaj pořá-
daný Duhovkou Břeclav. Zde hráčky v kategorii žákyň obsadily 3. místo a 
bylo znát, že již začínají tušit, o co se ve volejbale jedná. V dalším turnaji 
pořádaným Lokomotivou Břeclav obsadily žákyně 5. místo. Bonbónkem 
bylo stejně jako u týmu kadetek účinkování na Velké ceně Brna. I žákyně 
byly nasazeny do skupiny ELITE. Střetly se tak s extraligovými kadetkami 
a kadetskými týmy z první ligy. Závěrečným turnajem pro žákyně bylo 
vystoupení na posezónním turnaji ke Dni dětí v Kroměříži. Na turnaji 
obsadily 8 místo.  

Tým žákyň se zpočátku na turnajích rozkoukával a nasával atmo-
sféru. Ovšem na hráčkách bylo vidět, že s přibývajícími zápasy rostou i 
zkušenosti. Ukázala se také ohromná vůle týmu, který zejména na Velké 
ceně Brna bojoval s mnohem silnějšími soupeřkami o každý míč, i když o 
vítězi bylo prakticky rozhodnuto. Uhrát 15 bodů za set s bronzovým tý-
mem extraligy kadetek je pro kuřimské žákyně výborným výsledkem. Vý-
borné výkony pak podávaly Tereza Polášková a Klára Mikelová, hráčky, 
které již loni hrály za tým žákyň. Jejích přítomnost na hříští je nesmírným 
přínosem a jejich bojovnost a nasazení od prvního do posledního míče 
je příkladem pro zbytek týmu. V turnajích se také představily hráčky, se 
kterými se počítá v příští sezóně pro Pohár 7. tříd, Kamila Smrčková a Te-
reza Lípová. Obě hráčky svými výkony prokázaly, že mohou v nové sezó-
ně v případě potřeby pomoci týmu žákyň. Žákyně odehrály na turnajích 
20 zápasů. Posezónní období žákyň a přípravné turnaje musím hodnotit 
jako velice vydařené. Nyní čeká hráčky prázdninová pauza, po které bude 
následovat předsezónní soustředění v Prudké, a poté se ukáže, jak se tým 
dokázal připravit na další soutěžní sezónu, ve které se očekává navázání 
na výsledky žákyň z minulých let a znovu vylepšení postavení v konečné 
tabulce. 

Za žákyně DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Tereza Polášková, 
Klára Mikelová, Michaela Schnirchová, Veronika Polášková, Soňa Peško-
vá, Markéta Zelená, Eliška Smrčková, Sabina Kloudová, Michaela Kalabi-
sová, Kamila Smrčková, Tereza Lípová a Hana Šálená.

Přípravka
Družstva minivolejbalu se zú-

častnila posezónního turnaje v Drásově.  
Každé z kuřimských družstev sehrálo 
na turnaji celkem 6 utkání. A- družstvo 
nastoupilo ve složení, ve kterém by mělo 
nastupovat i v příští sezóně. Všechny 
hráčky se prezentovaly dobrou hrou a 
předváděly pěkný útok i lob. B-družstvo 
se sice skládalo až na poslední chvíli, přes-
to zahrálo mnoho povedených míčů. 

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily Klára Mikelová, Barbora 
Fikesová a Tereza Lípová.

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily Kamila Smrčková, Kateřina 
Šplíchalová a Markéta Zelená.

Beachvolejbalová sezóna
I letos v posezónním období absolvovaly kuřimské hráčky turna-

je v plážovém volejbale. I když počasí v květnu nebylo zrovna příznivé, 
na žádný z turnajových dnů alespoň nepršelo. Beachovou sezónu zahá-
jily hráčky na turnaji ve Znojmě-Příměticích. Turnaje se zúčastnily čtyři 
dvojice. Tereza Vyorálková a Hana Šálená obsadily 14/15 místo, Radka 
Koudelná - Michaela Horáková 12 místo, Martina Böhmová - Veronika 
Štossová 9 místo a Michaela Svobodová - Veronika Mihulová 8 místo. 
Dále se hráčky DDM HIPPO Kuřim zúčastnily kvalifikace na Mistrovství 
republiky. V brněnském turnaji nastoupily tři dvojice, Tereza Polášková - 
Klára Mikelová zístaly 2 body, Michaela Svobodová - Veronika Štossová 
a Martina Böhmová – Michaela Horáková získaly shodně 4 body do žeb-
říčku kvalifikace na Mistrovství republiky. 

Plážový volejbal je výbornou doplňkovou přípravou pro hráč-
ky. Má však své specifické způsoby hry a klade mnohem větší důraz na 
kvalitu provádění herních činností. Na kuřimských hráčkách, které byly 
vesměs na písku poprvé, bylo vidět, že si rychle zvykly na specifika plážo-
vého volejbalu a sehrály mnoho povedených zápasů.
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Florbal

Bude v Kuřimi oficiální celostátní florbalo-
vá soutěž?

Dostane florbal od města 
„zelenou“?

Píše se školní rok 2003/2004. Stávám se vedoucím kroužku flor-
balu při DDM Kuřim a v tělocvičně ZŠ Tyršova mi běhá asi 20 dětí ve 
věku 10-15 let. V ruce drží něco co se podobá hokejkám, bojují o děravý 
plastový míček a zjišťují, co to vlastně je ten FLORBAL. Nikdo z nich 
netuší co se stane během několika následujících let. 

Během druhého roku zjišťuji, že někteří kluci jsou opravdu šikovní 
a zasypávají mě dotazy, proč nemohou hrát nějakou florbalovou soutěž. 
Účastnit se celostátní soutěže jejich věkové kategorie je předčasné, proto-
že si nejsem jistý jestli je to bude bavit a nastaly by komplikace s dojíždě-
ním na zápasy mimo Kuřim. 

Po dohodě s tehdejším místostarostou zakoupí město florbalové 
mantinely, kterými vybaví nafukovací halu na stadionu a my se přesou-
váme s tréninky do haly. Tou dobou se mi začíná v hlavě honit myšlenka 
na založení Kuřimské florbalové ligy, které by se zúčastnili hoši z mého 
kroužku ve věku 14-15 let. Oslovuji kamarády a známé co občas někde 
florbal hráli a zjišťuji zájem. Tou dobou vzniká florbalový kroužek i v Orlu 
Kuřim. Na začátku čítá asi 20 hochů ve věku 12-16 let, kteří se v dalších 
letech s úspěchem účastní Kuřimské florbalové ligy i dalších turnajů po 
celé republice. Záhy dochází ke spolupráci mezi vedením obou družstev.

I přes názor tehdejšího pana místostarosty, že má myšlenka je nere-
álná, se pouštím do boje a od školního roku 2006/2007 vzniká Kuřimská 
florbalová liga, které se účastní 7 týmů (6 týmů z Kuřimi a 1 tým z Tišno-
va). Jeden tým je složený pouze z dospělých, ostatní týmy však tvoří hráči 
ve věku 15-18 let většinou doplněné o 1-2 dospělé. Kluci z mého kroužku 
hrají pod jménem Kuřim Senators a hned první rok ligu vyhrávají, i když 
věkový průměr mužstva je jednoznačně nejnižší z celé soutěže.

O  rok později zájem o florbal stoupá. Do Kuřimské florbalové 
ligy se přihlašuje 11 týmů z nichž tři jsou z Tišnova a jeden dokonce až z 
Boskovic. Tou dobou je stále větší zájem i o florbal při DDM. Už jsou 2 
vedoucí, 2 kroužky florbalu a dohromady registrujeme asi 60 dětí.

Ve školním roce 2009/2010 se koná již 4. ročník Kuřimské florba-
lové ligy (KFBL), ale oproti předchozím sezonám bez finanční podpory 
města, jenž odmítlo KFBL podporovat, protože se jí neúčastní jen mlá-
dež, ale i dospělí. To, že mládež dosáhla nějakých úspěchů hlavně z důvo-
du, že má možnost se zlepšovat především hrou s muži, nikoho nezajímá. 
Stejně jako to, že si KFBL vybudovala dobrou úroveň, budí zájem nových 
týmů a kuřimské týmy jsou vidět i mimo tuto ligu. 

Ve stejném školním roce registrujeme vůbec největší zájem mláde-
že o florbalový kroužek. V součtu obou kroužků máme dohromady skoro 
90 dětí. Těší nás to dvojnásob, hlavně z toho důvodu, že ani jeden z nás 
vedoucích nedělá žádné nábory na školách a děti a mládež nás vyhledá-
vají sami, jelikož mají o tento sport zájem. O to více nás mrzí, že město již 
nepodporuje ani kroužek florbalu ani KFBL. Jde přitom z největší části 
pouze o peníze na halu, které se městu defakto vrací zpět. Je to jako vzít 
peníze z levé kapsy a dát je do pravé.

Během 4 let existence KFBL skončili hoši z kroužku při DDM 
Kuřim vždy mezi prvními třemi týmy. Kluci z Orla rovněž 2x okupovali 
pódiová umístění. Společně se obě družstva zúčastnila několika turnajů a 
různých kvalifikací na celostátní úrovni, kde o sobě dala hodně vědět.

Během dosavadních 4 let pořádáme vždy 3x ročně otevřené turna-
je, kde obsazujeme vždy přední místa. Účastníme se orelských kvalifikací 
a v letošním roce také nově vzniklé Orelské florbalové ligy, kde máme 
možnost se porovnat i s týmy hrající vyšší celostátní soutěže.

Úspěchy florbalistů Kuřimi:
Kuřimská florbalová liga: 3x1.místo, 2x2.místo, 1x3.místo
Neoficiální mistrovství republiky amatérů r.2008: 4.místo (z cca 24 týmů)
Neoficiální mistrovství republiky amatérů r.2009: 8. místo (z cca 40 týmů)

Mistrovství republiky Orla 2007: 5.místo (cca 30 týmů)
Mistrovství republiky Orla 2010: 6.místo (28 týmů)
Mistrovství republiky Orla 2008 (junioři): 9.místo (cca 50 týmů)
Noční florbalový maraton 2010: 3.místo (účast týmů z celé ČR, např. 
Havířov, Nové Město na Moravě, Uherský Brod, Mořkov… hrající např. 
druhou nejvyšší soutěž v ČR)
OREL OPEN 2007-2009 (turnaj s celostátní účastí): 2x1.místo, 1x2.místo

Po výsledcích, kterých dosahujeme, jsme se rozhodli sloučit dva 
nejlepší kuřimské týmy (Orel a Senators) a vstoupit do celostátní florba-
lové soutěže a reprezentovat tak naše město v tomto stále oblíbenějším a 
rozšířenějším sportu. Mimochodem florbal zažil v posledních 10 letech 
vůbec největší boom mezi kolektivními sporty v ČR a hned po fotbale má 
nejvíce registrovaných hráčů (již více jak 400 tisíc). 

V dubnu roku 2010 zakládáme občanské sdružení FLORBAL 
KUŘIM a přihlašujeme oddíl do celostátní soutěže organizované Českou 
florbalovou unií. Přihlášeni jsme do kategorie mužů. Tým tvoří z 90% 
hráči do 19 let. Celkem tým tvoří cca 20 hráčů.

V následující sezoně se tedy chceme účastnit celostátní mužské 
soutěže ČFbU, Orelské florbalové ligy a také Kuřimské florbalové ligy, 
ve které ovšem budou dostávat příležitost především hodně mladí hráči, 
abychom je připravovali na pozdější start v celostátní soutěži. Mimo to 
očekáváme opět velký zájem o kroužek florbalu, který je nezbytnou sou-
částí výchovy nových hráčů. Rovněž budeme pořádat několik otevřených 
turnajů, mezi nimiž je i 4. ročník úspěšného turnaje OREL OPEN.

Se stejným nadšením jako jsme se pustili do Kuřimské florbalové 
ligy se pouštíme i do celostátní soutěže a práce kolem občanského sdru-
žení. Opět věříme, že se ukážeme v dobrém světle a budeme moci také 
reprezentovat naše město v tomto stále oblíbenějším sportu. Ale i když 
toto všechno děláme rádi, ve svém volném čase a s nejlepšími úmysly, tak 
se neobejdeme bez jisté finanční pomoci. 

Jsme si vědomi toho, že náš sport se zatím nedostal do podvědomí 
občanů tolik jako ty sporty, které mají v našem městě již určitou tradici. 
I z tohoto důvodu členové sdružení FLORBAL KUŘIM platí oddílové 
příspěvky 2000 Kč/rok a členské příspěvky 100 Kč/rok. Toto v žádném 
jiném sportu v Kuřimi není obvyklé. Při 20 hráčích do oficiální soutěže 
tedy získáme 42.000 Kč. Prozatím jsme získali sponzorský dar 15.000 Kč. 
Tyto finance ovšem vystačí sotva na sadu dresů a sezónní náklady na účast 
v celostátní soutěži (startovné, registrace hráčů, odměny rozhodčím). 

S účastí v ČFBU je spojeno mimo jiné také školení trenérů a roz-
hodčích, tréninky v nafukovací hale, cestování k mistrovským utkáním, 
tréninkové pomůcky (míčky, rozlišovací dresy apod.). Premiérová účast v 
oficiální soutěži s sebou nese nutné výdaje, které do dalších sezon již od-
padají (školení, dresy apod.) Částka navržená sportovní komisí pokryje 
ani ne polovinu těchto výdajů.

Stále pokračujeme v hledání sponzorů a přísunu financí, ale jak bu-
deme postupovat když se již nikdo nenajde? 

Co tedy dál? Pomohou nám zastupitelé města a navýší částku navr-
ženou sportovní komisí? Zrušíme účast v celostátní soutěži a zabráníme 
tak dalšímu florbalovému růstu nadějných mladých sportovců? Budeme 
stále pouze trénovat a hrát jen v Kuřimi? Nezkusíme reprezentovat město 
dál v regionu, kraji, republice? Zrušíme 80 dětem florbalový kroužek na 
úkor účasti v celostátní soutěži? Opravdu se v rozpočtu desetitisícového 
města nenajdou peníze na florbal? Budeme bránit mladým lidem, kteří 
by chtěli dobře a rádi reprezentovat město? Nejsou snad současný stav 
a úspěchy  kuřimského florbalu vznikajícího v amatérských podmínkách 
dostatečným důkazem toho, že se vydáváme správnou cestou? Je snad 
lepší aby mládež vysedávala v parcích a na nádražích s cigaretou v ruce 
než aby sportovala? Opravdu se na některé projekty a sporty peníze na-
jdou a na florbal ne?

Uvědomme si, že kolektivní sport v Kuřimi už není jen o dvou 
sportech. Podpořme nový dynamický sport, který má ambice dosáhnout 
velkých úspěchů v celostátních soutěžích. Podpořme florbal… 

Za FLORBAL KUŘIM
Aleš Hanák (předseda)

Petr Macek (místopředseda)
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Výsledky Kuřimského pěti-
boje družstev

V neděli 20. 6. se v Kuřimi konal sedmý ročník Kuřimského pěti-
boje družstev. Počasí bylo vstřícné, a tak i když předpovědi hrozily deš-
těm, nakonec nezapršelo vůbec a podmínky pro závod byly výborné. Do 
soutěže se, stejně jako loni, přihlásilo 8 družstev, tedy 40 účastnic a účast-
níků, kteří si vyzkoušeli těchto 5 disciplín - skok do dálky, hod oštěpem, 
běh na 200 m, vrh koulí a běh na 1500 m. Kromě nich dorazilo i několik 
fanoušků a rodinných příslušníků a vytvořili skvělou atmosféru. 

Bodování bylo připraveno a přiměřeně upraveno podle věku a po-
hlaví, proto byly závody férové pro všechny. Letos se již po druhé podaři-
lo obhájit vítězství družstvu Síla větru se dvěmi veterány v družstvu. Na 
druhé místo se vytáhlo družstvo Gyrec Elite, které, jak název napovídá, 
má své kořeny na Gymnáziu v Řečkovicích. O vznik tohoto družstva se 
zasadil především bývalý člen atletického kroužku v Kuřimi, Martin Han-
žl. Na třetí místo se až poslední disciplínou vypracovali Morenďáčci, když 
se jim podařilo předstihnout Kuřimskou mašinu.

Na podzim nás pro změnu čeká pětiboj jednotlivců, na kterých vás 
rovněž zvu.

Celkové výsledky:
1. Síla větru (Aneta Ambrosová, Ivan Sobotka, Tereza Mrkosová, 

Břetislav Jílek, David Strnka) 2742, 2. Gyrec Elite (Petr Jimramovský, 
Soňa Dvořáčková, Zuzana Jimramovská, Libor Novotný, Martin Hanžl) 
2162, 3. Morenďáčci ( Jana Jeřábková, Erika Musilová, Dominika Cou-
falová, Martina Olejníčková, Michal Sláva) 1950, 4. Kuřimská mašina 
( Jakub Fikeis, Jakub Kudla, Jiří Rašovský, Jan Audy, Petr Veselý) 1829, 5. 
Sikorky (Vladislav Sikora, Marek Sikora, Vít Sikora, Eva Melzerová, Aleš 
Sikora) 1641, 6. Veselé atletky ( Jan Deutscher, Monica Šafářová, Silvie 
Šafářová, Jitka Sikorová, Jaroslav Jurča) 1613, 7. SK Nedámeto (Martin 
Šafář, Roman Šafář, Pavel Million, Lenka Sikorová, Lukáš Franěk) 1596, 
8. Aut vincere aut mori (Ondřej Hanžl, Tomáš Herman, Václav Bolelouc-
ký, Jan Pavliš, Jan Tošovský) 1480

Aleš Sikora

Kuřimská mašina.

Osmý ročník je u konce
V sobotu 5. 6. 2010 proběhl poslední 10 turnaj série za účasti 13 

hráčů. Rozhodčím byla opět Lenka Klašková. Prvním místem v turnaji 
potvrdil i celkové prvenství R. Staněk, který se tak stal ŠIPKOVÝM KRÁ-
LEM Kuřimi pro rok 2010, na druhém místě skončil J. Kessner ,který po-
tvrdil také druhé místo celkově, třetí se umístil A.Klašks ml.. Nejlepší že-
nou turnaje se stala L.Pavlíčková na 4. místě. ŠIPKOVOU KÁLOVNOU 
Kuřimi se stále Lenka Klašková, v osmileté historii již po třetí.

Letošního ročníku se z účastnilo celkem 35 hráčů, tento počet byl 
nejnižší ze všech ročníků, tak doufáme, že o příští ročník bude větší zá-
jem. DEVÁTÝ ROČNÍK 2010 – 11 bude odstartován v září. Informace 
o termínu se dozvíte v Klubu POHODA na nástěnkách nebo v zářijovém 
čísle Zlobice.

Během prázdnin si všichni zájemci o šipkový sport mohou přijít 
zatrénovat a vyzkoušet své umění do Klubu POHODA kulturní dům Ku-
řim (vchod ze dvora).

Výsledky turnaje č.10: 1. místo – R. Staněk, 2. J. Kessner, 3. A. 
Klaška ml., 4. L. Pavlíčková, 5.-6. T. Sehnal a A. Kalška st., 7. -8. L. Klaš-
ková a P. Dvořáček atd…

Konečné pořadí: 1. R. Staněk 75, 2. J. Kessner 59, 3. D. Valenta 57, 
4. T. Sehnal 55, 5. A. Klaška st. 44, 6. L. Klašková 33, 7. M. Dulínek 31, 8. 
– 9. Z. Jůza 29 a  S. Klašková 29, 10. -11.  J. Jaroš 26 a D. Čeloud 26.

Foto:zleva A.Klaška ml.,R.Staněk,L.Pavlíčková,J.Kessner
Foto 2:Šipkový král a královna Kuřimi 2010 R.Staněk a L.Klašková.

Přehled vítězů jednotlivých ročníků: 2002-03 T. Rozmahel, K. Dušilová, 
2003-04 T. Rozmahel, L. Klašková, 2004-05 L. Cimbálník, L. Klašková, 
2005-06 L. Cimbálník, K. Němcová, 2006-07 P. Malý, S. Klašková, 2007-
08 D. Valenta, K. Němcová, 2008-09 J. Kessner, M. Malá, 2009-10 R. 
Staněk, L. Klašková

David Hedbávný
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sport

Atletika

Příští (zářijová) Zlobice vyjde v pátek 3. září 2010. 
Uzávěrka je v pátek 27. srpna, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 30. 
srpna.

XV. ročník atletického čtyř-
boje v Moravských Knínicích

Tradiční sportovní akcí pro děti a mládež pořádanou TJ SOKOL 
a OÚ Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské byl 
letos již XV. ročník Atletického čtyřboje. Letošního ročníku se zúčastnil 
rekordní počet 52 mladých závodníků v 8 kategoriích, z čehož bezmála 
polovina aktérů byla přespolních. Soutěžilo se v disciplínách: běh, hod 
kriketovým míčkem, skok daleký a vysoký. Závěrem tohoto sportovního 
podniku byl běh všech soutěžících bez rozdílu kategorií a věku v „Knínic-
kém kolečku“. Poděkování za věcné ceny patří OÚ M.Knínice, Sokolské 
župě Pernštejnské, p. Aleši Jindřichovi a firmě Cyklosport Veselovský.

Kategorie 3 - 4 roky: 1. Konečná Eliška Kuřim 2228 b., 2. Mauerová 
Marie M.Knínice 2145 b., 3. Jindřichová Karolína M.Knínice 2058 b., 4. Po-
korný Tobiáš Tišnov 1866 b., 5. Kaláb Martin M.Knínice 1831 b.…

Kategorie 5 - 6 let: 1. Řehka Šimon Kuřim 3036 b., 2. Mitren-
ga Tobias Brno 2689 b., 3. Pokorná Dorotea Tišnov 2523 b., 4. Matyáš 
Štěpán M.Knínice 2514 b., 5. Císařová Viktorie M.Knínice 2311 b., …8. 
Vintrová Zuzana Kuřim 2090 b.…

Kategorie 7 - 8 let: 1. Patloka David Brno 3148 b., 2. Koláček 
Martin M.Knínice 3133 b., 3. Konečný Jonáš Kuřim 3106 b., 4. Večeřová 
Zuzana M.Knínice 3084 b., 5. Jelínková Eva M.Knínice 3011 b., …, 8. 
Vintrová Michaela Kuřim 2656 b.…

Kategorie 9 - 10 let: 1. Dušek Vojtěch Tišnov 3386 b., 2. Večeřa 
Štěpán M.Knínice 3295 b., 3. Votýpka Martin Kuřim 3233 b., 4. Ruszová 
Hedvika Tišnov 2940 b, 5. Polák Martin M.Knínice 2848 b.

Kategorie 11 – 12 let chlapci: 1. Přikryl Jiří Kuřim 3835 b., 2. 
Jelínek Jaroslav M.Knínice 3789 b., 3. Večeřa Jaromír M.Knínice 3668 b., 
4. Votýpka Tomáš Kuřim 3653 b., 5. Hanák Petr M.Knínice 3311 b., 6. 
Polák Marek M.Knínice 3291 b., …

Kategorie 11 – 12 let dívky: 1. Patloková Lenka Brno 3598 b., 2. 
Hlávková Lucie M.Knínice 3389 b., 3. Lípová Tereza M.Knínice 3167 b.

Kategorie 13 – 14 let dívky: 1. Hanáková Tereza M.Knínice 3119 
b., 2. Kosíková Anna M.Knínice 2619 b.

Kategorie 13 – 15 let chlapci: 1. Zeman Vítek M.Knínice 4634 b., 
2. Dančák Radek M.Knínice 4350 b., 3. Srnec František M.Knínice 4025 b.

Knínické kolečko: 1. Dančák Radek M.Knínice, 2. Zeman Vítek 
M.Knínice, 3. Přikryl Jiří Kuřim, 4. Srnec František M.Knínice, 5. Votýp-
ka Tomáš Kuřim

L.Vojanec 

Memoriál MUDr. Vališe
Ve čtvrtek 24.6. jsme se v Kuřimi sešli u ZŠ Komenského, abychom 

si 18. ročníkem běžeckých závodů připomněli památku MUDr. Vališe. 
Tradičně jsme závody zahájili dětskými kategoriemi a medaile byly rozdá-
ny v deseti kategoriích. Celkem se zúčastnilo 73 dětí. 

Na závěr byl připraven běh pro dospělé o délce 4,8 km. Tohoto zá-
vodu se zúčastnilo 41 dospělých. Díky pěknému počasí a kvalitním běžec-
kým podmínkám se podařilo Ireně Antošové v jedné z ženských kategorií 
překonat traťový rekord. Navíc byl oceněn nejstarší účastník závodů, 72 
letý Pavel Cahel. 

Po čtyřech závodech letošního ročníku se pomalu ale jistě vyjasňují 
šance jednotlivých běžců na zisk poháru za letošní rok. Navíc se již rýsuje i 
jasný favorit na zisk titulu „Běžec desetiletí“, kterým se zdá být Luboš Prudek. 
Mělo by mu stačit se zúčastnit alespoň ještě jednoho letošního závodu. 

Příští závod se bude konat poslední prázdninovou sobotu, 28. 8. na 
Kuřimské hoře. Prezentace bude probíhat u ZŠ Tyršova, společný start je 
od místa prezentace vzdálen, takže je potřeba přijít na prezentaci včas. Při-
praven bude i 2 km dlouhý lidový běh.

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

Výsledky dospělých:
Ženy do 34 let: 1. Šárka Macháčková AC Mor. Slávia 1983 22:14, 

2. Alena Pešlová AAC Brno 1983 22:15, 3. Kateřina Tajovská AC Mor. 
Slávia 1976 26:21

Ženy od 35 do 44 let: 1. Irena Antošová AC Mor. Slávia 1967 
21:30TR, 2. Lucie Novotná Brno 1975 22:49, 3. Lenka Slapáková AK 
Olymp 1966 23:13, 4. Ivona Jaskulková Kuřim 1972 25:39, 5. Lea Pinko-
vá Kuřim 1972 27:12, 6. Alice Votýpková Kuřim 1971 27:43

Ženy nad 45 let včetně: 1. Jana Szökeová Brno 1965 24:04, 2. 
Hana Kašová Barnex sport Brno 1954 25:17

Muži do 39 let: 1. Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 1973 17:09, 2. 
Martin Pohanka AC Mor. Slávia 1973 17:13, 3. Pavel Hověžák AC Mor. 
Slávia 1975 17:30, 4. Tomáš Večeřa HAPE Sport Brno 1989 18:20, 5. Jan 
Macura Horizont Blansko 1972 18:22, 6. Ondřej Kříž Žďár nad Sázavou 
1980 18:41, 7. Aleš Hnízdil TJ Sokol Lomnička / Kuřim 1984 18:48, 8. 
Michal Nováček Kuřim 1993 18:51, …, 12. Zdeněk Hurt Kuřim 1976 
21:40, …, 14. Josef Bláha Kuřim 1980 31:53

Muži od 40 do 49 let: 1. Jiří Nožka Barnex sport Brno 1963 18:32, 
2. Luboš Prudek Kuřim 1961 18:56, 3. Jaroslav Jurča ;-) (Brno) 1962 
19:00, 4. Martin Skyba Barnex sport Brno 1962 19:52, 5. Jiří Bubeník 
ml. LRS Vyškov 1969 20:09, 6. Petr Novotný Kuřim 1965 20:49, 7. Libor 
Novotný Kuřim 1961 21:06, …, 9. Martin Jaskulka Kuřim 1968 24:23…

Muži od 50 do 59 let: 1. Jaroslav Kaše Agrikomp Brno 1953 
19:52, 2. Lubomír Liška Kuřim 1955 22:16

Muži nad 60 let včetně: 1. Aleš Stráník Blansko 1950 21:15, 2. 
Jan Haberland Sokol Brno 1942 22:42, 3. Jiří Bubeník LRS Vyškov 1944 
24:56, 4. Pavel Cahel Sokol Brno 1938 32:49

Výsledky dětských běhů:
Dívky MŠ do 6 let: 1. Kateřina Šrámková 0:46, 2. Lucie Laštůvko-

vá 0:50, 3. Iva Odehnalová 0:51, 4. Zuzana Vintrová 0:51, 5. Adéla Císařová 
0:52, 6. Veronika Střížová 0:53, 7. Eliška Rozmahelová 0:54, 8. Lucie Vlčková 
0:55, 9. Veronika Vlčková 0:56, 10. Karolína Sarah Baxová 0:57…

Chlapci MŠ do 6 let: 1. František Vlček 0:34, 2. Šimon Jelínek 
0:37, 3. Sabri Al-Dury 0:40, 4. Marko Klok 0:41, 5. Patrik Zvonek 0:45, 6. 
Milan Novák 0:46, 7. Šimon Erbes 0:47, 8. Martin Skopal 0:53, 9. Ondřej 
Pazourek 0:54, 10. Lubomír Vítkovič ml. 1:06…

Předpřípravka dívky 7-9 let: 1. Karolína Kleiblová 2:53, 2. Pavlí-
na Odehnalová 2:56, 3. Helena Vacková 2:57, 3. Markéta Drápalová 2:57, 
5. Michaela Vintrová 3:02, 6. Zuzana Pazourková 3:06, 7. Veronika Zvon-
ková 3:33, 8. Lucie Skopalová 3:34

Předpřípravka chlapci 7-9 let: 1. Filip Erbes 2:32, 2. Tomáš Vác-
lavek 2:33, 3. Matěj Pleskač, 2:37, 4. Jakub Vacula 2:38, 5. Jakub Laštůvka 
2:41, 6. Ondřej Sukač 2:53, 7. Jakub Winkler 2:56, 8. Vojtěch Maloň 2:58, 
9. Tomáš Pink 3:06, 10. Jonáš Konečný 3:09…

Přípravka dívky 10-11 let: 1. Štěpánka Badinová 2:39, 2. Gabrie-
la Fialová 2:41, 3. Tereza Sukačová 2:53, 4. Kristýna Vítková 3:03

Přípravka chlapci 10-11 let: 1. Michal Zamazal 2:14, 2. Tomáš 
Strouhal 2:20, 3. Adam Prudek 2:21, 4. Pavel Klok 2:23, 5. Martin Votýp-
ka 2:30, 6. Dominik Hýsek 2:37, 7. Vojtěch Dušek 2:43 

Mladší žákyně, 12-13 let: 1. Kateřina Fialová 4:03, 2. Veronika 
Zamazalová 4:32, 3. Katka Syslová 4:46, 4. Melissa Schlagerová 4:48, 5. 
Alena Vyskupová 4:54, 6. Petra Novotná 5:02,  

Mladší žáci, 12-13 let: 1. Martin Konečný 3:52, 2. Jan Zwiener 
3:54, 3. Tomáš Votýpka 4:04, 4. Jan Badin 4:28

Starší žákyně, 14-15 let: 1. Jitka Zwienerová 4:24, 2. Tereza 
Strouhalová 4:52

Starší žáci, 14-15 let: 1. Jakub Dušek 3:49, 2. Michal Pešek 3:49


