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Stravování v Centru sociálních služeb Kuřim

Záchrana Jánečka

Prodej obědů z Centra sociálních slu-
žeb Kuřim je dobrou městskou službou pro 
občany a pro část občanů dobrým sociálním 
opatřením, které stále více a více využívají. 
Také 3. komunitní plán sociálních služeb 
správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Kuřim pro období 2012 – 2014, schvá-
lený zastupitelstvem města 4. října 2011, s 
touto službou občanům počítá i v příštích 
letech. 

Obědy se připravují v Domě s pečo-
vatelskou službou na ulici Zahradní č. 1275 
Kuřim, kde je stravovací provoz, jídelna a 
sídlí vedení centra. Navštívil jsem proto ře-
ditelku centra Mgr. Miloslavu Bártovou, kte-
rá je v čele uvedené příspěvkové organizace 
města od 1.1.2008, aby poskytla čtenářům 
Zlobice k této službě několik informací for-
mou odpovědí na otázky. Její informace byly 
doplněny také o cenné poznatky dřívější ře-
ditelky Marty Mikšové.

PN: Od kdy poskytuje v Kuřimi nějaké so-
ciální zařízení občanům obědy?

MB: Do června 1994 zajišťovala stra-
vování seniorů, kteří o to měli zájem, závodní 
kuchyně TOS Kuřim. Nejednalo se o službu 
sociálního zařízení, ale o využívání závodního 
stravování.  Od 1. 1. 1994 byl zahájen provoz 
organizace Penzion pro důchodce Kuřim. Ka-
pacita kuchyně byla projektována pouze na 
celodenní provoz 65 obyvatel penzionu a pro-
to musela být pro externí strávníky, kteří měli 
zájem o obědy, rozšířena. Stravování bylo proto 

zahájeno až od 1. 6. 1994. 
Poznámka: Od 1.1.2007 platí nový zá-

kon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na 
základě něho došlo k transformaci Penzionu 
pro důchodce Kuřim na novou organizaci Cen-
trum sociálních služeb Kuřim, příspěvková or-
ganizace města. Tato organizace poskytuje růz-
né sociální a zdravotní služby a jednou z nich je 
i stravování připravované v součásti centra, a to 
v Domě s pečovatelskou službou (DPS) na ulici 
Zahradní 1275.

Každý, kdo v Kuřimi chodí alespoň ob-
čas na procházku, určitě zaznamenal neutěšený 
stav vodní kapličky sv. Jána, kterému se v okolí 
neřekne jinak než Jáneček. 

Kvalitní voda, která zde byla, se ztratila 
neznámo kam a ze studánky se stala zatuchlá 
tůňka. Situace se nelíbila místním ani těm, kteří 
studánku navštěvovali při svých výletech. Na 
řadu podnětů od občanů zareagovala radnice 
osobním setkáním starosty a pověřených úřed-
níků přímo u studánky, kterého se zúčastnili i 
někteří místní pamětníci. Na základě připomí-
nek z této schůzky, a že jich nebylo málo, nako-
nec Rada města schválila na svém červencovém 
zasedání vyčlenění částky 89. 000 Kč na zpraco-

vání hydrogeologického průzkumu a posudku v 
okolí vodní kaple sv. Jána.   
V návrhu byly následující postupy: zpracování 
hydrogeologického průzkumu, které zahrnova-
lo provedení tří průzkumných vrtů do hloubky 
6m, dále změření hloubky hladiny, odebrání 
vzorků a rozbor vody. 

Pokračování na str. 5

Hledání vody pro Jánečka.



2      ZLOBICE ročník 18, číslo 11/listopad

Na dohled od Zlobice

Z města Stíny a polostíny

Po uzávěrce

Internetoví zloději
Dne 14. 10. 2011 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi občan z  Kuřimi podezření z podvodu. 
Na internetovém portále Aukro.cz si objednal 
mobilní telefon. Zaplatil za něj 7 tisíc Kč, ale ani 
po měsíci mu zboží nebylo dodáno.

Dne 17. 10. 2011 ohlásil podobný pro-
blém občan z Jinačovic. Na internetovém portá-
le  galerie-korunka.cz si objednal elektrický spo-
rák za 9 tisíc Kč. Zboží zaplatil, ale dodavatel na 
telefonické i elektronické dotazy nereaguje.

Třetím poškozeným v měsíci říjnu 2011 
je muž, který si na portále  bazos.cz objednal 
Macbook. Zaplatil polovinu ceny 8 tisíc Kč, ale 
prodejce se rovněž neozývá.

Měděné okapy mizely
V měsíci říjnu 2011 v kuřimském mikro-

regionu přišlo o měděné okapy a svody několik 
rodinných domů. Dne 5. 10. a 6. 10. 2011 zmi-
zely přes noc z dvou rodinných domů v České. 
Dne 8. 10. 2011 ze čtyř domů v Lelekovicích. 
Dne 23. 10. a 24. 10. 2011 ze dvou domů v Ku-
řimi.

Vykázaný manžel
Dne 19. 10. 2011 ohlásila na linku 158  v 

nočních hodinách žena z Kuřimi, že byla fyzicky 
napadena svým mužem. Přivolaná Policie zjisti-
la, že muž ženu rdousil na podlaze jejich bytu, 
čímž jí způsobil pohmožděniny krku. Protože k 
napadení ženy již došlo opakovaně v minulosti, 
definovala Policie chování muže jako domácí 
násilí a muž byl vykázán na 10 dnů ze společné-
ho obydlí a jeho bezprostředního okolí. 

Apatický muž
Dne 23. 10. 2011 přivolala v dopoled-

ních hodinách občanka z Kuřimi Policii ČR ke 
dveřím bytu svého souseda. Z bytu vycházel 
silný spáleninový zápach. Soused na bouchání 
a zvonění nereagoval. Policie přivolala hasiče 
a záchranku. Po otevření dveří našla v bytě za-
nedbaného ležícího apatického muže, kterému 
se pálilo na elektrickém sporáku jídlo. Muž byl 
převezen do nemocnice.

Letem světem
V měsíci říjnu 2011 byla v kuřimském 

mikroregionu vykradena  tři osobní auta, čtyři 
rodinné domy a jedna firma. Dva majitelé přišli 
o jízdní kolo. Za volantem byli polapeni tři pod-
napilí a jedna osoba pod vlivem psychotropní 
látky. Jeden občan přišel z volně položené bun-
dy na poli o mobil, když pouštěl draka. Jedna 
kuřimská restaurace postrádá od vchodu čtyř-
metrový kobereček a půllitr rumu.

H.N.

Změny v dopravě
Linka 152
Na lince 152 skončil 30.10. provoz let-

ních víkendových spojů. Jedná se o víkendo-
vé spoje z Kuřimi do Blanska v 8:10, 22:30 a 
23:30, z Blanska do Kuřimi v 7:10 a 21:45 a z 
Lipůvky do Kuřimi v 22:48 (odjezdy od kultur-
ního domu k nádraží v 7:36, 22:11 a 22:56). 

Linka 162
Na lince 162 přešel víkendový spoj v 

8:30 z Kuřimi do Boskovic na celoroční provoz. 
Spoj v Černé Hoře navazuje na linku 301 Lysic, 
Kunštátu, Olešnice a Bystrého u Poličky.

Miloš Kotek

Výkup pozemků pod komu-
nikacemi

Město Kuřim vypsalo výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi. 
Vlastníci pozemků, kteří mají zájem je městu 
odprodat, mohou své nabídky podat do 1. 12. 
2011. Maximální cena, za kterou je město po-
zemek ochotno odkoupit, je 175,72 Kč za metr 
čtvereční. V případě, že celkový zájem překročí 
uvolněnou částku (50 000 Kč), budou před-
nostně vybrány žadatelé s nižší požadovanou 
cenou. 

Noví členové školských rad
Školské rady při obou kuřimských zá-

kladních školách mají nové složení. Zřizovatel 
škol, což je v obou případech město Kuřim, 
může do rad nominovat vždy po třech členech. 
Novými členy za město se stali na ZŠ Jungman-
nova Ladislav Ambrož, Jiří Koláček a Hana 
Němcová. na ZŠ Tyršova Jiří Koláček, Alena 
Trtílková a Rostislav Hanák.

Nový dodavatel zpráv?
Město vyhlásilo výběrové řízení na do-

davatele zpráv pro Kuřimské televizní noviny. 
Důvodem je, že současnému dodavateli, firmě 
Directfilm, končí čtyřletá smlouva. Nový doda-
vatel by měl být znám v prosinci tohoto roku. 
Město také nově požaduje zveřejňování zázna-
mu z jednání zastupitelstva města na internetu.

3 × DrS

Logo Kuřimi registrováno
V září byla do rejstříku ochranných zná-

mek vedených Úřadem průmyslového vlastnic-
tví zapsána přihláška ochrnné známky města 
Kuřimi. Od této chvíle už nic nebrání tomu, aby 
se začalo nové logo kuřimi objevovat na doku-
mentech i předmětech. Výměna za zatím použí-
vaný erb bude probíhat postupně a s rozmyslem 
tak, jak budou formuláře a předměty se starým 
ozančením města dosluhovat.

job 

Delší kolony u Prefy – úpra-
va podle policie

K nemalé radosti mnoha motoristů se v 
říjnu začalo něco dít na křižovatce silnic II/386 
a I/43, tedy napojení Kuřimi na svitavskou sil-
nici u Prefy. Jako první přišla na řadu úprava 
krajnice, která byla v katastrofálním stavu s vý-
moly, které hrozily poškozením aut. Po krajnici 
si totiž řidiči v době dopravní špičky zkracovali 
cestu do Brna tím, že pokud to šířka umožni-
la, podjížděli kolonu vozidel, čekajících na od-
bočení směrem na Lipůvku. Úspora času byla 
mnohdy značná, v minutách. 

Po nadšení, že krajnice bude opravena a 
odbočení do Brna bude nejenom rychlejší, ale 
nebude hrozit poškození auta, však přišlo zdě-
šení. To když se na krajnici hned u asfaltového 
pruhu objevily ocelové patníky, které podjíždění 
znemožňují. Jsou z pružného ocelového plechu 
a velmi dobře ukotvené, takže zatím odolávají 
jak pokusům o přejetí, tak o vytržení. Kolony 
se tímto opatřením prodloužily, ve špičce sahají 
někdy až ke správní budově TOS i dále. K jejich 
délce přispívá i tom, že je kvůli rekonstrukci 
uzavřena silnice z Lipůvky na Malhostovice a 
objížďka vede právě přes Kuřim. Výsledkem je 
tedy zdržení často až čtvrthodinové, nervózní 
řidiči a ucpaná silnice kolem průmyslové zóny.

Silnice z Kuřimi na svitavskou silnici pa-
tří jihomoravskému kraji a je ve správě Správy a 
údržby silnic JmK. Podle jejích informací o tuto 
úpravu požádala dopravní policie Brno venkov 
s tím, že podjíždění kolony zvyšuje riziko havá-
rie při odbočování na Brno. Dopravní policie 
tuto informaci potvrdila. Výsledný stav, který 
se asi žádnému řidiči nemůže líbit, navíc v pod-
statě odpovídá tomu, co předepisuje příslušná 
norma. S oběma institucemi budeme o co nej-
rychlejších změnách k lepšímu i nadále jednat, 
těžko ovšem říct, zda to bude jednání úspěšné.

Jediným opravdovým řešením je úprava 
celé křižovatky tak, aby zde vznikl legální odbočo-
vací pruh na Brno. O takovéto úpravě, která by zá-
roveň zjednodušila provoz na křižovatce ve všech 
směrech, a tím i zvýšila její bezpečnost, se jedná již 
delší dobu. S opatřením, navrhovaným správcem 
svitavské silnice, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic 
Brno, nesouhlasila krajská dopravní policie, měs-
to Kuřim a další zainteresované složky. To totiž 
spočívalo pouze ve vybudování odbočovacího 
pruhu od Kuřimi na Brno a zásadně neřešilo další 
problémy a rizika, především odbočení od Kuřimi 
na Lipůvku a od Brna na Kuřim. Právě tyto smě-
ry jsou však zdrojem nejvážnějších dopravních 
nehod, bohužel i se smrtelnými následky. Nyní 
na popud města a dopravní policie vzniká návrh 
další, který by řešil jak zmíněnou křižovatku, tak 
celý úsek mezi touto křižovatkou a Lipůvkou. Kdy 
by k případné výstavbě došlo však dnes nikdo ne-
dokáže říct.

Drago Sukalovský
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školství

Čisté světlo

o den dříve, o korunu levněji

DOMOV JE DOMA
V týdnu 21. - 27. 11. 2011 bude v celé republice probíhat informač-

ní kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy 
setkat s informacemi o zajímavé sociální službě – rané péči.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 

raného věku (0 - 7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším 
postižením.

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, 

stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či vy-
užít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči 
aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potře-
bují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 22. 11. 2011 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 17.00. 
otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud ra-
ději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky www.
ranapece.cz.

Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbír-
kového konta: 243988498/0300. Děkujeme.

Draci, už přestalo pršet,
...už můžeme nahoru….

Tak asi v nějakém podobném duchu se odehrálo nedělní odpoled-
ne, dne 9. října 2011. Od 15hod byl naplánován již 4.ročník Drakiáda a 
ještě ve 14 hod poprchávalo. „Jdeme dnes opravdu do toho?“, zaznělo z 
několika stran. Během pár desítek minut, jako by někdo mávnul kouzel-
ným proutkem a začalo se vyčasovat. Vše jsme tedy rychle pro Drakiádu 
připravili a čekali na první drakiádníky. Z počátku to skutečně vypadalo, 

že organizátorů z občanského sdružení Spokojené Díly bude více než 
vlastních draků. Nakonec se však s účastníky akce roztrhnul pytel a na 
poli, nad ulici Dlouhá, se sešlo více než 130 drakiádníků. Hodnotil se nej-
zajímavější létající předmět na provázku. Povětrnostní podmínky v tento 
den nebyly zrovna ideální, ale i přesto se řadě draků podařilo dostat do 
oblak. Cílem této akce však nebylo dostat svého draka do nebe, nýbrž 
abychom se všichni opět sešli, pobavili se sousedy a známými, popili 
úžasnou čokoládu či čaj s rumem. Doufejme, že se nám alespoň něco spl-
nit podařilo. Hodnocení však již necháváme na Vás. 

Rád bych chtěl při této příležitosti poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě a organizaci této akce. Tedy především členům sdružení 
Spokojené Díly. Dále pak společnosti CESK za poskytnutí kouzelného 
přístroje na úžasnou horkou čokoládu, Wellness Kuřim za ceny pro sou-
těžící a taktéž městu Kuřimi za finanční příspěvek na tuto akci.

Další fotky z akce naleznete na našich stránkách www.spokojene-
dily.cz 

Květoslav Pazourek
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pozvánka

Město Kuřim vyhlašuje 
výběrové  řízení
na výkup pozemků pod místními komuni-
kacemi za podmínek: 

 a) termín konání výběrové řízení 1. 12. 2011
 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
 c) maximální cena za m2 pozemku 175,72 Kč 
 d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup po-

zemků pod    komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmanno-
va 968, 664 34 Kuřim, IV. NP, dv. č. 412 do středy 30. listopadu 2011 do 
17,00 hodin.

Podrobnější informace je možno získat na úřední desce nebo we-
bových stránkách Městského úřadu Kuřim – www.kurim.cz v sekci „Vý-
zvy města“ nebo na tel. čísle 541 422 317 - Ing. Fidrmucová; 541 422 
374 – Mgr. Kavka.

Výzva 
k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní, spor-
tovní a spolkové činnosti města Kuřimi

Město Kuřim dne 4. října 2011 vyhlásilo Výzvu na poskytnutí do-
tací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi pro rok 2012.

Termín pro podávání žádostí o dotace je do pátku 11. listopadu 
2011 do 11:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim.

O udělení dotací rozhodne Zastupitelstvo města Kuřimi na svém 
jednání dne 13. 12. 2011.

Kontaktní osoby: 
kultura – Petra Glosová, tel. 541 422 338, email: glosova@radnice.kurim.cz
sport – Hana Koláčková, tel. 541 422 304, email: kolackovah@radnice.ku-

rim.cz
Formuláře žádostí o poskytnutí dotací jsou k dispozici v kanceláři 

podatelny Městského úřadu Kuřim nebo jsou umístěny na internetové 
adrese: http://www.kurim.cz/cs/obcan/mestsky-urad/formulare/

V Kuřimi 04. 10. 2011
Ing. Drago Sukalovský

starosta města

Informace o zavedení elektronických 
občanských průkazů a výluka na přepáž-
kách cestovních dokladů

Změny na úseku občanských průkazů
V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a  zákona č. 

424/2010 Sb. , kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit vydávání 
nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občan-
ských průkazů se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým 
čipem, a to od 1. 1. 2012.

V souvislosti s touto změnou upozorňujeme občany, že žádost 
o vydání stávajícího občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 
možno podat nejpozději:

- do 30.11.2011 na matričních úřadech 
- do 14.12.2011 na obci s rozšířenou působností podle trvalého 

pobytu občana
Občané s trvalým pobytem v rámci správního obvodu obce s 

rozšířenou působností Kuřim mohou podat žádost na pracovišti Kuřim, 
Jungmannova 968 do 14.12.2011. Výdej OP zůstává beze změny.

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich 
vyznačenou.

Jak se uvedené změny dotknou agendy cestovních dokladů?
MV ČR v souvislosti s výše uvedenou změnou odpojí systémy ces-

tovních dokladů. Žádost o cestovní doklad lze podat nejpozději do 19. 
12. 2011 a již hotové cestovní pasy lze vyzvednout do 22. 12. 2011.

Do 19. 12. 2011 je možné na úřadě příslušném pro vydání e-pasu 
podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Od 1. 1. 2012 se titu-
ly do cestovních dokladů zapisovat podle platné právní úpravy nebudou.

V souvislosti s výše uvedenými změnami vyhlásilo MV ČR úpl-
nou výluku na úseku cestovních dokladů v době od 23. 12. 2011 s tím, 
že provoz agendy e-pasů a nové agendy e-OP bude obnoven nejpozději 
v pondělí 2. 1. 2012. V době výluky nelze podat žádost ani si vyzvednout 
cestovní doklad.

Mgr. Lenka Krejčová
za odbor správní a vnitřních věcí

Cesta k modernizaci úřadu 
vede přes evropské dotace

Digitalizace úřadů, která dnes probíhá na centrální úrovni v podo-
bě tzv. datových schránek nebo kontaktních míst Czech POINT, vyžadu-
je provázání s informačními technologiemi v regionech.

Město Kuřim požádalo o dotaci z Integrovaného operačního pro-
gramu na projekt „Technologické centrum, elektronická spisová služba a 
vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“. Celkové způsobilé náklady na rea-
lizaci projektu jsou vyčísleny na 5 984 000 Kč, přičemž 85% prostředků 
bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, z Integrovaného 
operačního programu. Zbývajících 15% uhradí město ze svých vlastních 
zdrojů. 

Cílem projektu je zajištění přenosu, uchování a bezpečného zpra-
cování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, 
zprostředkovaně pro občany. Elektronizace veřejné správy pomáhá úřed-
níkům efektivně pracovat s množstvím informací. V rámci projektu byly 
pořízeny technologie, které umožní bezpečný přenos a ukládání velkého 
množství dat z centrálních datových úložišť veřejné správy a to nejen pro 
město Kuřim, ale i pro ostatní obce správního obvodu.

Občané, podnikatelé a orgány veřejné moci tak získají jednodušší 
přístup k datům a informacím například z datových schránek nebo zá-
kladních registrů veřejné správy.

Technologické centrum vzniklo na kuřimské radnici k 31.08.2011. 
V případě Vašeho zájmu o jeho prohlídku se stručným odborným výkla-
dem si můžete domluvit na mobilním čísle 777 307 294 termín této pro-
hlídky. Nabídka platí do konce tohoto roku.

Marek Svoboda
Městský úřad Kuřim

užitečné informace
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PN: Jaká jídla se původně plánovala vařit v penzionu?
MB: Pro nezájem strávníků penzionu o snídaně a večeře byly od 

počátku provozu podávány pouze obědy, a to i o víkendech a svátcích. 
Postupem let však slábl zájem strávníků o víkendové stravování a proto z 
důvodu nerentabilnosti byly sobotní a nedělní obědy zrušeny.

V současné době se vaří tři druhy obědů ve všední dny i ve svátek, 
pokud připadne mimo sobotu a neděli. Tři obědy se vydávají pouze stráv-
níkům, kteří je odebírají nebo se chodí  stravovat do DPS. Ve svátek se vaří 
pouze pro strávníky, kterým se obědy dováží, pro obyvatele DPS a pro se-
niory, kteří přijdou do jídelny v DPS. Ve svátek se vaří kolem 100 obědů.

PN: Kdo jsou vlastně strávníci a kolik jich je?
MB: Jsou to jednak občané bydlící v DPS, dále senioři – důchodci, 

kteří nejsou schopni si sami vařit nebo pro které je z nejrůznějších důvo-
dů výhodné odebírat naše obědy, zaměstnanci kuřimských úřadů nebo i 
podniků. Z našeho stravovacího provozu odebírají obědy i tři obce, a to 
Moravské Knínice kolem 24 obědů, Jinačovice 19 obědů a Rozdrojovi-
ce 9 obědů denně, což jsou průměrná čísla. Podle týdenních objednávek 
počet připravovaných obědů kolísá od 260 – 300 obědů denně. Zájem o 
stravování mezi starší generací je také proto, že připravovaná strava odpo-
vídá potřebě výživy seniorů a diabetiků. 

PN: Kolik je vlastně strávníků v Domě s pečovatelskou službou? 
MB: V DPS v současné době bydlí 64 občanů, z nich stravu ode-

bírá kolem 40 a konzumují ji v jídelně nebo si ji nosí do bytu. Zbývající 
obyvatelé DPS si připravují stravu samostatně. Další připravované obědy 
odebírají občané, kteří v DPS nebydlí. Jasně tedy převažuje příprava obě-
dů pro externí odběratele. 

PN: Jakým způsobem je organizován výdej obědů kromě již uvedeného 
odběru obědů některými okolními obcemi? 

MB: Nejvíce obědů se sní přímo v jídelně DPS, kolem 90 obědů. 
Ve druhém středisku organizace - v Centru denních služeb na Jungman-
nově 950 - se v jídelně sní cca 50 obědů. Část občanů si pro obědy dochá-
zí a odnáší ke konzumaci domů. Občanům s omezenou pohyblivostí je 
strava dovážena v termonosičích, které jsou jim zapůjčeny. Je to kolem 70-
80 obědů denně. Rozvoz obědů se uskutečňuje dvěma služebními vozidly 
z DPS (z DPS se vozí do CDS a odtud strávníkům) po celé Kuřimi včetně 
Podlesí. Největší problémy přitom způsobuje dodržování hygienických 
norem tj. teploty potravin. Samozřejmě každou manipulací se stravou se 
její kvalita snižuje, ale snažíme se, abychom příslušné normy dodržovali 
co nejlépe. 

PN: Tím jsme se dostali k druhému důležitému objektu z hlediska stra-
vování - Centru denních služeb. Co můžete říci o jeho úloze?

MB: Centrum sociálních služeb Kuřim má v budově č. 950 na ulici 
Jungmannově zřízenu a zaregistrovánu druhou sociální službu. Má ofici-
ální název Centrum denních služeb (CDS) a slouží jako ambulantní soci-
ální služba. Mimo to se zde plní termonosiče pro rozvoz stravy těm, kteří 
jsou méně pohybliví. Rozváží se podle objednávky 70 – 80 obědů denně. 
Když jsme se již dostali až k CDS, musím si postesknout na problémy s 
výdejem obědů v této budově. Jsou zde velmi stísněné prostory pro mani-
pulaci se stravou od okamžiku, kdy je přivezena, tak pro výdej občanům, 
kteří jí konzumují přímo v jídelně nebo i pro přípravu k rozvozu. Stavebně 
a prostorově nejsou místnosti vyřešeny dobře. Z manipulačních důvodů 
také nemůžeme v této budově vydávat, na rozdíl od DPS, tři obědy, ale jen 
dva a tím jsou strávníci ochuzeni v možnostech, které nabízíme.

PN: Strava se nepřipravuje sama, ale připravuje ji kolektiv zaměst-
nanců. Můžete ho představit?  

MB: Vedoucí stravovacího provozu je Petra Obůrková. Kolektiv, 
který přímo připravuje stravu, tvoří čtyři kuchaři a jedna pomocná síla. 
Hlavní kuchařkou je Janka Tichá, která především zodpovídá za kvalitu 
obědů, kuchař a skladník v jedné osobě se jmenuje Jaroslav Staněk a ku-
chařkami jsou Iveta Samborská a Andrea Vršková. Pomocnou pracovnicí 
je Eva Bergerová. K výdeji stravy na Jungmannovu 950 dojíždí kuchařka 
a občas i kuchař z DPS, kde je mu k dispozici další pomocná síla. Je to 
poměrně malý kolektiv, který se má v kuchyni co ohánět, aby včas navařil. 
Když někdo onemocní nebo má dovolenou, je to v provozu ihned znát. 

Stravování v Centru sociálních služeb Kuřim
(Pokračování ze str. 1) PN: Potom, co jsme si řekli něco o pracovnících, zastavme se na chvíli u 

technického vybavení kuchyně a jídelny.
MB: Kuchyňské vybavení by mělo vzhledem k jeho stáří a vyu-

žívání vydržet minimálně pět let, samozřejmě pokud nenastane něja-
ká havárie. Kuchyně, ve které se připravuje strava, vyžaduje výkonnější 
vzduchotechniku. Zejména v létě jsou v kuchyni pracovní podmínky vel-
mi náročné. V jídelně DPS by byla vhodná klimatizace. Klimatizace ve 
vývařovně není dostatečná vzhledem k tomu, že byla projektována pro 
potřebu tehdejšího penzionu k přípravě 65 jídel a samotné provedení má 
do dokonalosti daleko. Už od otevření objektu v roce 1994 jsou špatně 
řešená okna. V celé jídelně jde otevřít pouze jedno okno. Ostatní jsou 
nainstalována napevno!!! V místnosti pro zpracování masa není klimati-
zace, která hlavně v letních měsících chybí. V CDS na Jungmannově 950 
je situace obdobná. Hlavně v letních měsících by se hodila klimatizace. 
Stropy jsou zde velmi nízké, prostory pro výdej stravy stísněné a v létě 
sem celý den praží sluníčko. V prostorách výdeje stravy není horko jen ze 
sluníčka, ale i od teplé stravy, která se udržuje při teplotě 61 C. Teploty v 
prostorách se mnohdy přibližují k 40 C a obědy se musí vydat. Pracovat v 
takových podmínkách není lehké. Pro strávníky to také není příjemné. V 
letošním roce se dvěma strávníkům z tepla udělalo nevolno. Okny se sice 
udělá průvan, ale teplotu v místnosti to neřeší.

PN: Vraťme se ještě jednou ke kapacitním možnostem a představme si 
nějakou krizovou situaci a její řešení.

MB: O jedné možné krizové situaci jsem se zmínila a tou je nějaká 
větší havárie ve stravovacím zařízení např. konvektomatu. Vynechejme 
přírodní katastrofy, o válce raději nespekulujme vůbec. V měsíci říjnu 
2011 je vydáno 586 stravovacích karet všem možným strávníkům. Při-
pusťme, že několik desítek občanů již kartu nevyužije z nejrůznějších 
důvodů vůbec. Stále jich zůstává k objednání tolik, že by v případě ob-
jednávek větších než 400 došlo k překročení kapacity varných zařízení. 
Jednorázově, to znamená po několik dnů jsme schopni vařit kolem 350 
obědů. Trvale by to však nebylo možné a muselo by dojít k redukci počtu 
stravovaných osob. Prioritu ve stravování by měli občané žijící v DPS, po-
tom občané, kterým se strava dováží, a senioři. Nicméně počty strávníků 
známe minimálně 3 dny předem a k takové situaci určitě nedojde. Myslím 
si, že vždy se dá všechno vyřešit.

PN: Když jsme u stravování, tak nelze zapomenou ani na množství 
a kvalitu.

MB: Samozřejmě musíme dodržovat normy platné pro stravování 
v tomto typu stravovacího zařízení. Co si představit pod kvalitou? Snad 
jak strava chutná? Kolektiv kuchařů se snaží, aby strava odpovídala tomu 
typu strávníků, kterému je strava prioritně určena, tedy seniorům. Takto 
je i z hlediska tučnosti, slanosti, příchutí daných koření apod. připravo-
vána. Nelze se však zavděčit všem, to prostě není možné. Každý má jinou 
chuť. Trvalé nedostatky nám však nejsou vytýkány. Od roku 2008 byl 
dvakrát proveden průzkum spokojenosti se stravou s pozitivním hodno-
cením. Občas má někdo problém s množstvím stravy, někdo má pocit, že 
je jídlo slané nebo naopak nedosolené. Nedostatky jsme se snažili v rámci 
možností odstranit. 

PN: A téměř na konec se ještě zastavme u cen za stravu a s tím souvi-
sejícími službami.

MB: Do účinnosti nového zákona o sociálních službách, tj. do 
1.1.2007, byly obědy seniorům městem dotovány ve výši cca 250 – 300 
tisíc Kč ročně (zákonem limitovaná cena stravy). Nový zákon striktně sta-
novuje cenu stravy podle skutečně vynaložených nákladů. Jsme sice soci-
ální služba, ale i pro nás platí neúprosně ekonomické kalkulace a nemůže-
me si dovolit poskytovat stravu ve ztrátě. Do konce roku předpokládám, 
že se cena obědů nezmění. Pro klienty v pečovatelské službě, je strava č. 
1 je za 56,- Kč, strava č. 2 za 57,-Kč. V závodním stravování je strava č. 1 
za 59,- Kč, strava č. 2 za 60,- Kč. V případě stravy č. 3 je cena zachována 
stejně. Klienti pečovatelské služby ji mají za 57,-Kč a v závodním stravo-
vání za 60,-Kč. Za rozvoz stravy se v rámci pečovatelské služby platí. Jeden 
dovoz oběda stojí 11,-Kč.

Po novém roce, v souvislosti s ohlášenými změnami daně z přida-
né hodnoty i s dalším zdražováním např. energií předpokládám, že ceny 
vzrostou řádově o jednu možná o dvě koruny. 
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PN: Jak vidíte budoucnost stravování poskytovaného Domem s pečo-
vatelskou službou?

MB: Počet stravovaných s tím, jak se zvyšuje počet seniorů určitě 
poroste. Dříve z přibližně 300 připravovaných obědů denně bylo kolem 
45% podáváno jiným strávníkům v rámci podnikatelské činnosti za úče-
lem tvorby zisku a snižování konstantních nákladů. V průběhu let došlo 
ke snížení tohoto procenta vzhledem k nárůstu zájmu o stravování z řad 
seniorů. Jak se bude situace dále vyvíjet, jaké budou třeba roční přírůstky 
strávníků a co by je mohlo, jak se říká, dramaticky zvýšit, těžko odhad-
nout. Možná zlá hospodářská situace v zemi. Snad k tomu nedojde, ani k 
naplnění nějakého krizového scénáře pro stravování kuřimských seniorů. 

Co na závěr.
PN: Jsem také jeden ze strávníků, a to spokojený strávník, který se v 

životě stravoval již v mnoha zařízeních různými způsoby a může tedy srov-
návat. Přeji si, aby si stravování v Kuřimi udrželo dobrou úroveň a postupně 
se i zlepšovalo. Spokojenost přeji také ostatním, kteří stravovací služby DPS 
využívají.

Miloslava Bártová: Děkuji všem, kteří se u nás stravují a věřím, že 
jim bude nadále chutnat.

P. Němec

Současně bylo třeba zpracování posudku, které by mělo obsahovat 
vyhodnocení stávajícího stavu, příčiny jeho vzniku a návrh možností ná-
pravy pro obnovení přívodu vody do studánky.    

Jak bylo zapsáno, tak se i stalo. Během září se v okolí studánky po-
hybovali hydrogeologové, kteří měřili a sondovali terén, aby pak 13. října 
přijeli s celou vrtnou soupravou a uskutečnili vrty. Podle slov jednoho z 
nich našli vodu ve všech třech vrtech, které jsou vyvrtány vždy po několi-
ka metrech od sebe na cestě stoupající za Jánečkem nahoru do lesa. Vodu 
našli v hloubce od 1,5 do 3m podle toho, v které části cestou do kopce 
vrtali. Ukázalo se tak, že voda v kapličce není proto, že by přestala z lesa 
téct, ale protože v průběhu let nejspíše dosloužilo staré dřevěné potrubí, 
které vodu do kapličky přivádělo.     
       
Teď už jen doufejme, že město najde dostatek financí, na faktické obno-
vení přívodů vody do studánky. Otázkou však ještě zůstává kvalita znovu-
objevené vody. Byly odebrány vzorky ze všech tří vrtů, jejichž zpracování 
trvá přibližně 14 dní, takže v nejbližší době by měly být známy výsledky. 
Bylo by skvělé, kdyby alespoň jeden z objevených pramenů obsahoval ne-
závadnou vodu. Ale vzhledem k tomu, že do kapličky nepřitéká v součas-
né době téměř žádná voda, by bylo přijatelným řešením, kdyby se obnovil 
přítok jakékoliv vody. Studánce by tak pro nedostatečný přítok nehrozilo 
zamrznutí, tak jako tomu bylo na konci letošní zimy.

Soňa Šmahelová, Kuřim

Záchrana Jánečka
(pokračování ze str. 1)

Chování kočky 
domácí

Přestože je kočka individualistka, je 
velmi sociální a potřebuje navazovat kontak-
ty s okolím. Existují kočky temperamentní, 
flegmatické, cholerické, odvážné, bojácné, 
náladové, přátelské a jiné. U volně žijících 
koček existují složité sociální struktury a 
hlavní postavení má většinou samice, která 
odchovala nejvíc koťat. 
 

Sociální chování
Kočka je individualista. Sama se rozhoduje, v jaké společnosti 

bude trávit svůj čas. Je těžké stanovit jí hranice anebo ji v něčem ome-
zovat. Přesto na rozdíl od ostatních kočkovitých šelem je kočka díky ně-
kolikatisíciletému soužití s člověkem schopná vytvářet sociální vazby se 
svým okolím.

Kocouři se po dosažení pohlavní dospělosti obyčejně z tohoto 
společenství vytratí, kočky zůstávají v revíru své matky a rozšiřují její 
skupinu. Mláďata vychovávají společně a vyhánějí vetřelce. K dospělým 
kocourům jsou tolerantnější, neboť ti pro ně nepředstavují takovou kon-
kurenci a jsou vhodnými partnery na páření. Kočky jednoho společenství 
se dělí o potravu, kterou jim poskytuje člověk, loví však každá samostat-
ně. Dospívající kočky si se svojí ulovenou kořistí rády hrají (pokud mají 
jiný zdroj potravy).

Kočky jsou klidná zvířata, která prospí většinu dne. Pohybují se 
potichu a člověk o nich mnohdy ani neví. Koťata a mladí jedinci jsou 
divočejší a hravější. Divoce žijící kočky vybíjejí svou energii při lovu a v 
případných bojích s vetřelci. Kočky žijící v domácnostech však možnost 
lovu nemají a proto musí vybít svou energii jiným způsobem - hrou s ma-
jitelem, šplháním po škrabadle nebo jiných místech. Kočka jako domácí 
mazlíček si obvykle vytvoří pevný a něžný vztah se svým majitelem.

Komunikace
Kočky nekomunikují pouze pomocí zvuků, ale i mimikou celého 

těla a ocasu. Postavení uší, rovněž tak rozšíření či zúžení zorniček nazna-
čuje duševní náladu kočky. Nezastupitelným komunikačním prostřed-
kem pro kočky jsou též pachy, které kočky zanechávají na lidech a okolí 
otíráním, škrábáním, a též značkováním močí.

Gestikulace a mimika
Kočka vyjadřuje řečí těla zejména pocity, jako je např. strach, radost 

a agresivita. Kočka, která chce vyjádřit agresi, nebo radost, se snaží optic-
ky zvětšit. K tomu jí slouží srst, kterou je schopna naježit, a tak dosáhnout 
žádaného efektu zvětšení. Dalším spolehlivým indikátorem nálady kočky 
je její ocas. Kočka, která má z něčeho radost, má vztyčenou hlavu a ocas. 
Hřbet bývá v tomto případě vyklenutý a kočka se lísá o svého pána. Když 
má hravou náladu, má ocas tvar otazníku a kočka poskakuje a loví před-
měty vhodné k ulovení. Kočka, která má strach, se snaží opticky zmenšit 
tím, že pokrčí nohy a sklopí uši k hlavě. Pokud chce zastrašit jinou kočku, 
zdvihne zadní část těla, vzpřímí ocas a pohybuje jeho špičkou ze strany 
na stranu. Vrcholně rozčílená kočka připravující se k útoku má natažené 
všechny končetiny, naježenou srst, vztyčený ocas a je celá nahrbená. 

S postavením těla souvisí úzce i postavení uší, hmatových chlupů, 
očí a čela. Spokojená kočka má vzpřímené uši, uvolněné hmatové vousky 
a velikost zornic odpovídá současnému osvětlení. Rozčílená kočka má uši 
sklopené dozadu, hmatové vousky naopak napřímené směrem dopředu, 
zúžené zornice a pokrčený nos. Vystrašená kočka má uši sklopené do 
stran a rozšířené zornice. 

Kočky se všeobecně snaží vyhnout konfliktním situacím, a pokud 
to situace dovoluje, tak radši nepozorovaně zmizí. Ve většině situací si 
kočky navzájem vyjasní svou situaci pohledem a řečí těla. Kočky vyjadřují 
specificky svůj vztah k člověku. Svoji radost, důvěru, přátelství a náklon-
nost projevují tím, že spí co nejblíže k němu, lísají se k němu, vyhledávají 
jeho přítomnost, olizují jej a předou.

Hlasové projevy
Odborníci uvádějí 16 různých zvuků, které kočky vydávají. Někte-

ré zvukové signály úzce souvisejí s momentální situací, ve které se kočka 

život se zvířaty
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nachází (například prskání, vřeštění, mňoukání, předení, volání říjné koč-
ky a jiné). 

Všechny zvuky vydávané kočkami se dají rozdělit do tří skupin 
podle způsobu, jakým je kočka vydává. Jedná se o vrčení, vokály a pro-
nikavé vřeštění. 

K vrčení řadíme též zvuky jako předení a zvuky, které kočka vydává 
na uvítanou.

K vokálům patří zvuky, které kočka vydává postupným zavíráním 
tlamy. Tyto zvuky jsou velmi individuální a jsou u každé kočky jiné. 

Vřeštivé zvuky vydávají kočky s široce otevřenou tlamou a jednot-
livé zvuky kočka moduluje změnou tvaru ústní dutiny. Patří sem různé 
zvuky od syčení a prskání až po vřískání. Těmito zvuky komunikují kočky 
mezi sebou.

Předení
Předení je typický zvukový projev kočky. Tento zvuk každý majitel 

kočky slyší rád, neboť panuje všeobecná domněnka, že jde o projev vr-
cholné spokojenosti. Mnohdy však kočky předou i tehdy, když jsou pora-
něné nebo mají bolesti či dokonce umírají. Tlumené předení zakončené 
zavrčením signalizuje, že kočce došla trpělivost a chystá se k útoku. 

Existuje více teorií o důvodech předení. Předení se vyskytuje už u 
malých koťátek, což pravděpodobně matce naznačuje, že jsou v pořádku 
a matka zase přede proto, aby koťatům zvýšila pocit bezpečí. Kočky do-
kážou příst velmi dlouho beze změny hlasitosti a předou i při nádechu a 
výdechu. Tím se liší kočka domácí od kočkovitých šelem, které předou 
jen při výdechu. 

Abyste se naučili rozumět své kočce, měli byste ji se zájmem pozo-
rovat, hodně se jí zabývat, nechat ji, aby se podílela na rodinném životě, 
zapomenout na lidská měřítka chování, nesrovnávat ji se psem, vyměňo-
vat si zkušenosti s ostatními chovateli, neváhat požádat o radu profesi-
onálního chovatele, či zvěrolékaře a podívat se do knížek. Pak Vás čeká 
mnoho příjemných chvil s těmito čtyřnohými lovci. 

Zdroj: Wikipedia
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace

Zeměpisná exkurze
Naše třída 8. B se společně se žáky z 8. A a 9. A vydala dne 27. 9. na 

zeměpisnou exkurzi, pořádanou naší školou. Rolí průvodců se ujali  pan 
učitel Ambrosek a paní učitelka Havlásková, kteří nás seznámili se způso-
by ochrany přírody v České republice, stručnou  historií nejbližší okolní 
krajiny, navštívili jsme barokní kostel z l. 1622-24 a hrobku Liechtensteinů 
ve Vranově u Brna, odkud jsme zhlédli skalnatý hřeben Babí lom, cestou 
ke Skalnímu mlýnu v Moravském krasu jsme viděli pozdně gotický kostel 
z 15. stol. ve Svaté Kateřině, starou huť Klamovka u Blanska. Navštívili 
jsme Punkevní jeskyně, v nichž jsme si vyslechli výklad průvodců o vzni-
ku Moravské krasu a pokochali se krásou krápníkové výzdoby. Užili jsme 
si pohodové plavby na lodičkách a vyslechli vtipné poznámky „lodičká-
řů“, jako např.„zde máte poslední možnost praštit se do hlavy a odvézt 
si tak jedinečnou památku na naše jeskyně“. Dále jsme se prošli Pustým 
žlebem až k hornímu můstku nad propastí Macocha a v nedalekých Ru-
dicích navštívili kamenný mlýn holandského typu z r. 1865, v němž jsme 
obdivovali muzejní expozici speleologie, mineralogie, historie hutnictví a 
hornictví v obci Rudice a ukázky dobového bydlení. Byli jsme překvapeni 
malými prostorami v mlýně a někteří spolužáci se museli při prohlídce i 
krčit. Zaujala nás též historie samotného mlýna a jeho otáčivá střecha.

Výlet jsme si užili a příští rok bychom podobnou akci rádi opět 
uvítali.

Lída Oplatková, 8. B a Mgr. R. Ambrosek

Geografická exkurze do Mo-
ravského krasu

Celým vyučováním zeměpisu na základní škole by se měl organic-
ky prolínat tzv. „regionální princip“, jehož cílem je bližší poznání místní 
krajiny a její srovnání s krajinami vzdálenými, což vede k hlubšímu po-
chopení mnohých geografických jevů, vztahů a zákonitostí.  Z toho důvo-
du by  měly být i do vyučování zeměpisu zaváděny formy praktického a 
názorného vyučování, kde žáci získávají praktické návyky nebo vidí přímo 
v terénu určité (místní) krajiny názorné ukázky určitých, z geografického 
úhlu pohledu zajímavých jevů a objektů.

Proto jsme se  za příjemného počasí vypravili se žáky 8. a 9. roční-
ku, den před státním svátkem sv. Václava do CHKO Moravský kras. Tato 
oblast patří krásou a pestrostí své přírody, bohatstvím a rozmanitostí pa-
mátek i pozoruhodnou historií a živou současností bezesporu k nejpřitaž-
livějším a nejzajímavějším oblastem naší republiky. Je to území hlubokých 
kaňonů (místně zvaných žleby), slepých a poloslepých údolí, soutěsek a 
desítek skalních stěn. Najdeme zde krasová propadání, podzemní toky i 
archeologické lokality světoznámého významu. Z jeskyňářského (speleo-
logického) hlediska je to nejvýznamnější krasová oblast České republiky. 
Navíc se tato CHKO nachází v blízkosti našeho města Kuřim a je časově 
dostupná.

Mgr. Roman Ambrosek

školy

školy
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Jedenáctého října předala 
Ivana Antalová v prostorách no-
vorozeneckého oddělení fakult-
ní nemocnice na Obilním Trhu 
odsávačku mateřského mléka 
Medela Symphony. Ivana Antalo-
vá je autorkou knihy „Bonding – 
porodní radost“, která vyšla letos 
v nakladatelství DharmaGaia a 
hlavní koordinátorkou rodičov-
ské organizace BabyKlokánci, or-
ganizace, která podporuje rodiny s předčasně narozenými a nemocnými 
novorozenci. Nejenom pro přežití, ale i pro užívání života. Její nejmladší 
dcera se narodila ve dvacátém čtvrtém týdnu těhotenství. 

Medela Symphony je nevýkonnější a nejšetrnější odsávačka na ce-
losvětovém trhu. Stojí bezmála třicet šest tisíc korun. Pro potřeby matek 
na novorozeneckém oddělení mohla být pořízena díky finančním darům, 
které zasílali na transparentní účet organizace BabyKlokánci dobrovolní 
dárci. Tato odsávačka je určena pro nepřetržitý provoz právě v nemoc-
nicích, kde jsou hospitalizovaná předčasně narozená a nemocná mimin-
ka, pro která je mléko od vlastní matky nejenom stravou, ale také lékem. 
Odsávačka svým dvoufázovým režimem napodobuje sání dítěte, k prsní 
tkáni je tak nejen šetrná, ale také velmi účinná. Tato odsávačka bude slou-
žit zejména maminkám, které budou o své předčasně narozené nebo ne-
mocné děti pečovat na roomingových pokojích, které nemocnice plánuje 
uvést do provozu na začátku příštího roku. 

Spolu s odsávačkou bylo předáno také přes třicet ručně vyrábě-
ných  „usínáčků“, které slouží k přenosu uzdravující vůně od maminky k 
miminku. „Usínáčky“ vyráběly ve svém volném čase po večerech a často i 
po nocích maminky  pod vedením knihovnice Šárky Ondruškové z obec-
ní knihovny v Jinačovicích.   

Čich jako nejstarší smysl se vyvíjí u miminka v děloze nejdříve.  Již 
velmi brzy narozené děti poznají svoji matku podle vůně. Vůně maminky 
tak pomáhá prostřednictvím „usínáčků“ dítěti po narození, i když musí 
být umístěno do inkubátoru a matka u něho nemůže být. K přenosu vůně 
z matky na usínáčky může docházet při klokánkování, matka může také s 
usínáčkem spát a poté jej umístit ke svému miminku, když musí od svého 
miminka odcházet. 

Narození dítěte předčasně nebo nemocného je pro rodiče velmi 
stresující až traumatizující životní událost. V těhotenství se těšili na mi-
minko, které si po pár společně prožitých dnech v porodnici odnesou 
domů. Místo toho prožívají obavy o zdraví a život svého dítěte spolu s 
velkou mateřskou láskou. Často je čeká dlouhé období nejistoty, jak to 
dopadne, zda to vůbec zvládnou. Rodičům v této situaci velmi pomáhá, 

pokud mohou o své dítě pečovat, pokud jsou podporováni v kontaktu se 
svým dítětem. Podpora rodičů v jejich rodičovských kompetencích ihned 
po narození dítěte má velký positivní dopad na vývoj dítěte i celé rodiny. 
Odsávačka mateřského mléka a „usínáčci“ jsou jedněmi z mnoha pro-
středků, jak lze podpořit rodiče v péči o jejich děti. 

Ing. Ivana Antalová, 
koordinátorka projektu BabyKlokánci o.s. ZRNKA 

Šárka Ondrušková, člen o.s. Zrnka, 
knihovnice obecní knihovny Jinačovice

Předčasně narozeným miminkům ve fakultní nemocnici 
pomáhá mléko a vůně od vlastní matky
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Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 8. 11. 2011, 18:30 - 21:00 

MALOVANÁ TRIČKA
Přijďte si s námi vyzkoušet malovat na trička. Opět využijeme ma-

lování pomocí šablon a tupovací techniky. Cena je 70,- Kč (zahrnuje ma-
teriál). S sebou vezměte 1 až 2 světlá trička, noviny na vypodložení triček, 
velkou igelitovou podložku, nůžky na manikůru.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 6. 
11. 2011 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších měsících, přibližně 1x za 
14dní.

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 22.11.2011, 18:30 - 21:00 

VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB Z PEDIGU
Přijďte si s námi vyzkoušet pletení z pedigu. Tentokrát si upleteme 

zvonky a hvězdičky. Cena je 100,- Kč (zahrnuje materiál). S sebou vezmě-
te větší ručník (bude to trochu mokrá práce), zahradnické nůžky s ostrou 
špičkou či štípačky, krejčovský metr, šídlo či pletací jehlici, špendlíky, pol-
štářkovou náplast.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 
18.11.2011 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších měsících, přibližně 1x za 
14dní.

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. 
pořádá

Herna pro děti  aneb Hrátky 
s KuřiMáTky

Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
         9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00 hod.
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena 

dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20 Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí.

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

Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 
nového přechodu pro chodce)

Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-

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

Akce je možné se účastnit i s různě starými sourozenci.
Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.

webnode.cz/
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Postavme školu v Africe
V neděli 16. října uspořádalo skautské středisko Kuřim africké od-

poledne plné her a soutěží. Děti si v parku před nádražím mohly vyzkoušet 
krmení tygra, opičí radovánky na liánách, výrobu vlastních afrických ko-
rálků  nebo se samy s pomocí barev na obličej proměnit v africkou šelmu. 
Rodiče se zatím mohli posilnit buchtami, které napekly samy skautky.

Součástí této akce byla humanitární sbírka Postavme školu v Afri-
ce, zaměřená na stavbu škol a podporu vzdělávání v Etiopii, kterou kaž-
doročně pořádá Junák - svaz skautů a skautek ČR a společnost Člověk 
v tísni. 

Kuřimští skauti letos vybrali 4889 Kč. Všem, kteří nám přispěli do 
kasičky, děkujeme.

O sbírce
Cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu 

základních škol v Etiopii. Dosud se díky sbírce Postavme školu v Africe 
podařilo postavit dvanáct škol pro více než 3000 dětí. Kromě samotné 
stavby a vybavení je z jiných zdrojů zajištěno i školení učitelů v moderních 
vyučovacích metodách a interaktivním přístupu ve výuce.

A proč právě Etiopie?
Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na 

světě. Zároveň je zemí s obrovskou mírou negramotnosti. Podle údajů 
Světové banky z roku 2001 dosahuje negramotnost v Etiopii až 60%. Té-
měř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě proto, že v 
jeho okolí žádná škola není.

Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou 
samozřejmostí. V některých zemích to však pro děti bývá nesplnitelný 
sen. Proto se společnost Člověk v tísni a Junák – svaz skautů a skautek 
ČR rozhodli alespoň některým z nich pomoci. Gramotnou a vzdělanou 
populaci považujeme za východisko ze začarovaného kruhu chudoby, ve 
kterém se Etiopie nachází.

Člověk v tísni má v Etiopii stálou misi. A právě proto, že již existuje 
funkční zázemí má sbírka Postavme školu v Africe zcela minimální režijní 
výdaje. 

A co všechno se za vybrané peníze může nakoupit?

Stavební prvky
Budovy stavíme z betonových tvárnic, z nichž každá stojí cca 100 Kč.
Budova (4 třídy a sborovna)  1 700 000 Kč
Suché záchody (4 latríny)     150 000 Kč
Nádrž na sbírání vody (PVC 10 000 l)    23   800 Kč
Pytel cementu (50kg)             300 Kč

Školní potřeby
Sešit 40 stran                  8 Kč
Školní lavice           1 050 Kč
Tabule               800 Kč
Učebnice          25 - 60 Kč
Houba na tabuli                 25 Kč

 
Nestihli jste sbírku v Kuřimi 

a přesto byste chtěli přispět? 
Pošlete DMS ve tvaru DMS AFRIKA na číslo 87777. 

Více informací o sbírce naleznete 
na internetových stránkách www.skolavafrice.cz.

za skautské středisko Kuřim 
Barbora Smetanová

(www.skautkurim.cz)



12      ZLOBICE ročník 18, číslo 11/listopad

ŠKOLY

Naši milí prvňáčci na ZŠ 
Jungmannova

Tak jako každý rok i letos přivítala naše škola nové žáky v prvních  
třídách. Zeptali jsme se na jejich první dojmy ze třídy, ze družinky a jídel-
ny. Ráno vstávají s radostí a do školy se velmi těší, někteří nemohou ani 
dospat. Učení je pro ně něco nového, a tak pozorně naslouchají svojí paní 
učitelku, aby jim nic neuteklo. Občas se  zapovídají se sousedem v lavici 
a vyslouží si tak malé napomenutí, a dokonce někdy i razítko ukecánka. I 
přesto by se do školky již vrátit nechtěli.

Holčičky baví úplně vše. Oproti klukům, kteří dávají přednost spí-
še matematice. Za prvních pár týdnů se již stihli mnohému naučit. Např. 
na každé nové písmenko básničku, v matematice rozeznávají menší, větší 
a základy psaní. Každý den toho umí víc a víc. Po vyučování spěchají do 
školní jídelny, kde jim moc chutná. Většina prvňáčků využívá i školní dru-
žinku, kde si  hrají. Připomíná jim to mateřskou školku, a tak je zatím pro 
ně škola hrou a zábavou.

Ptali jsme se také, jestli už vědí, čím by chtěli být, až vyrostou. Je-
jich odpovědi nás zaskočily. Kluci si vybírali zaměstnání spíše odvážná 
jako policista, hasič či doktor. Zato děvčata chtějí náš svět zdobit v profesi 
modelek či módních návrhářek.

A tak jim přejme, ať se jim jejich sny a přání splní a ve škole ať jsou 
pilní jako doposud.

Simona Řehořová, 9.A,  ZŠ Jungmannova

Dětský parlament
Nový školní rok je tady a všechno zase začíná nanovo. Pro něko-

ho to znamená novou šanci se známkami (když se loni nedařilo), někteří 
mají nové třídní učitelky, prvňáčci se učí číst psát a počítat, deváťáci se 
připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

Protože našeho starostu zajímá, jak se nám tady daří a co bychom 
chtěli vylepšit, pověřili z každé třídy na druhém stupni dva zodpovědné 
žáky, kteří vystoupí jako zástupci školy a dají najevo i názory žáků. Loni to 
bylo spíše na zkoušku, ale letos už to bude řádné.

V příštím čísle vám představím jednotlivá jména, ale dnes vám po-
vím, jak to vypadalo na loňském zasedání.

Jednoho dne v pátek byl sraz u šaten po třetí vyučovací hodině. 
Všichni společně jsme se vydali směrem na úřad, kde nás uvítala paní se-
kretářka a usadila nás v posledním patře do zasedací místnosti. Za chvilku 
přišly i děti z „Tyršovky“ a po příchodu starosty se mohlo začít.

Odstartovali jsme to my s připravenou prezentací. Uvedli jsme 
například, že se nám tu nelíbí odpadky kolem školy, že na záchodech chy-
bí často mýdlo, není tam zrcadlo, a že některé učebny by už potřebovaly 
nové vybavení. A na druhou stranu se nám líbí interaktivní tabule, nově 
vymalované chodby, opravená tělocvična atd…

Po naší prezentaci přišla na řadu Tyršovka. Nevěděli, že je možnost 
prezentaci promítnout na plátně, a tak si jí připravili pouze na papíře. Po 
představení obou škol jsme si s panem starostou povídali o problémech 
města Kuřimi. Ukazoval nám například možnosti plánovaného obchvatu 
kolem Kuřimi nebo jsme si povídali o výhodách a nevýhodách přestavě-
ného rybníka Srpku.

Na konci nám pan starosta představil dva nejpilnější žáky z devá-
tých tříd, předal jim malé dárečky a také poděkoval nám všem za čas a 
úsilí strávené nad dětským parlamentem. Každý dostal jako pozornost 
čokoládu a všichni jsme odcházeli s nadějí, že se díky naší práci něco ve 
škole zlepší.

Tereza Šindýlková, 9.A, ZŠ Jungmannova

placená inzerce
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Jak kočička s pejskem hle-
dali pomocníky

Po přepychově slunečném měsíci září se příroda začala oblékat do 
podzimních barev  a naše zahrada se stávala královnou přírodních salónů. 
Na košatých stromech se třepotaly lístky všech možných odstínů, které 
v záři slunce dostávaly ještě zvláštnější nuance. Několikrát jsme zahlédli 
veverku v tmavohnědém kožíšku, která si k nám chodila na chutné oříšky. 
Také hromádky po ježčích hostinách svědčily o tom, že se tu schází a dob-
ře se daří různým živočichům.

   S dětmi jsme se domluvili, že si na naši zahradu pozveme rodi-
če a známé na tradiční podzimní tvoření věnované Dni zvířátek. Nasbírali 
jsme spoustu kaštánků, oříšků, žaludů       a dalších přírodnin. Také rodiče 
nám v jejich sbírání pomohli při víkendových vycházkách nebo pobytech 
na zahradách. Píle a štědrost neměly konce a tak jsme využili různých 
druhů podzimního ovoce k upečení chutného koláče.

   Odpoledne přivítalo všechny přítomné překvapení ve formě 
převlečených paní učitelek do kostýmů pejska a kočičky, kteří potřebo-
vali pomoc při vaření. Dospělí s úsměvem sledovali své ratolesti, jak se 
zapojují do činností a za pomoc si vysloužily sladkou odměnu. Byly jí lá-
kavé, voňavé buchtičky. Potom nastala chvilka tvoření, při které vznikaly 
roztodivné a zajímavé výtvory. Fantazie a nápady nebraly konce a bylo co 
obdivovat.

   U paní učitelky v oblečení ježka mohly děti projevit pohybo-
vou aktivitu, na jejímž konci čekal malý zvířecí dáreček.

   Komu vyhládlo, mohl si opéci buřtík a rozdělit se s ostatními 
o zážitky.               Podle neutichající nálady bylo vidět i slyšet, že je stále o 
čem hovořit.

  Krásné, slunné počasí nám vydrželo až do podvečerních hodin 
a provázelo nás          až do našich domovů. Školka šla spát a mohla si říct: 
„Zase se splnil jeden z příjemných dnů plných přátelských setkání a dobré 
nálady”.

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská

Byli jsme na výletě
Centrum sociálních služeb Kuřim v říjnu uspořádalo druhý výlet 

pro seniory Kuřimi v tomto roce. První výlet se uskutečnil prvního čer-
vence. Říjnového výletu se zúčastnilo 30 osob. Skupinu doprovázela ředi-
telka a vedoucí CSS Kuřim. Dopravu autobusem zajistilo ČSAD Tišnov. 
Výlet byl přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Nebyl náročný na 
chůzi, vše probíhalo s dostatečnou časovou rezervou, přestávkami na ob-
čerstvení a odpočinek. A kde byli a co viděli? Výletníci navštívili Mohylu 
míru, zámek ve Slavkově a Farmu Bolka Polívky v Olšanech u Rousínova. 
Mimo plánovaný program se na farmě setkala skupina osobně s Bolkem 
Polívkou, svého času valašským králem Boleslavem I. Dobrotivým. Far-
ma všechny překvapila obrovskou rozlohou. Ve dřevěných ohradách byli 
krásní koně a Bolkova „minizoo“, kde bydlí velbloud Paša, lamák Jonáš, 
ovečky Othello a Desdemona a další ovce, kozy, prasátka, kačenky, slepi-
ce, holub olšanský, psi, kočky a další zvířátka. I přesto, že byl měsíc říjen, 
celý den svítilo sluníčko. Na žádost seniorů uspořádá centrum v roce 2012 
určitě nejméně jeden výlet. Kam to bude tentokrát? Nechte se překvapit.

Mgr. Miloslava Bártová
ředitelka CSS Kuřim

Přijďte mezi nás a neseďte doma
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275 pořádá Konfe-

renci o sociálních službách s Mikulášskou zábavou dne 7.12. v 16 hod. v 
KD pro všechny seniory a handicapované občany. Konference je spojená 
s oslavou jubilantů města Kuřimi. Je připraven bohatý program jako jsou 
nové informace z oblasti sociální, vystoupení dětí ze ZŠ, návštěva Miku-
láše. Kdo má zájem, může tančit nebo hudbu jen poslouchat. Poplatek 
30,-Kč. Těší se zaměstnanci CSS Kuřim.

Dokument
Jiří Koláček - 1. místostarosta
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
Vážený pane místostarosto,
obracíme se na Vás s problémem, který nás občany města Kuřimi trápí. 

Jedná se o kapacitu v MŠ Kuřim a prosíme Vás, zda byste tuto problematiku 
otevřel na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kuřimi.

I přes navýšení kapacit, ke kterému došlo v letošním roce přestavbou 
tříd v ZŠ Komenského, není konečná kapacita dostačující. Do města se stěhují 
další rodiny a i výstavba nadále pokračuje. Jak hodlá město Kuřim řešit nava-
zující infrastrukturu, která je s navyšováním obyvatel města spojena? 

Zvýšení počtu obyvatel se samozřejmě týká i MŠ. Hledá město další 
možnosti, jak rozšířit místa v MŠ? Ve městě je jistě mnoho míst, kde by mohlo 
město rozšíření realizovat (napadají nás např. možnosti na zámku, v Podlesí 
apod.).

Nelze nevzpomenout, že řada stran, které kandidovaly do zastupitel-
stva, má ve svém programu problematiku školství zahrnutu…

Prosíme Vás tedy ještě jednou, abyste jako člověk, do jehož agendy škol-
ství spadá, otevřel seriózní debatu v orgánech města Kuřimi, aby se problema-
tika MŠ a potažmo i celého školství vyřešila i s výhledem na budoucnost.

Děkujeme.
Jménem podepsaných občanů Petra Franková

Vraťme se ještě k mateřské 
škole 

Školní rok i pro děti v mateřské škole je v plném proudu, děti si hra-
jí a můžeme se proto  pokusit bilancovat přijímací řízení, připomenout si, 
co se odehrálo přes prázdniny a trochu naznačit i nejbližší perspektivy.

Odpustíme si rozebírání frází typu: minulý školní rok byl úspěš-
ný kromě několika problémů, které se podařilo úspěšně vyřešit, ale ještě 
máme mnoho práce. Určitě to platí i pro Kuřim.

Z mateřské školy odešlo do prvních ročníků obou kuřimských zá-
kladních škol 113 dětí. Kromě toho však zůstalo v mateřské škole dále k 
docházce 20 dětí, kterým byl povolen odklad v nástupu do první třídy 
lékařem pro děti a dorost nebo pedagogicko-psychologickou poradnou 
z důvodů časté nemocnosti dítěte, jeho nezralosti pro školní docházku v 
oblasti fyzické, psychické, sociální či emociální. 

Jak se vyvinula situace v přijímání dětí do mateřské školy ukazuje 
tabulka. 

Jedná se o upravenou tabulku se stavem k 30.9.2011, která se bude 
měnit v průběhu roku jen  nepatrně. Jedno dvě děti mohou být přijaty 
k docházce v případě, že se stejný počet dětí třeba odstěhuje z Kuřimi. 
Takové jsou zkušenosti z minulých let.

Pozitivně se projevilo navýšení kapacity mateřské školy rekon-
strukcí volných prostor na pracovišti základní školy na ulici Komenského 
o 48 míst, takže kapacita celé mateřské školy je od 1.9.2011 413 míst. Ani 
to ovšem nestačilo, protože žádostí o umístění bylo podáno 252 a počet 
přijatých dětí k uvedenému datu je 158, zůstalo tedy nepřijatých 64 dětí. 

Co se skrývá za těmito čísly? V souladu s kritérii pro přijetí dětí 
byl nakonec použit postup, podle kterého byly děti seřazeny a přijímány 
podle data narození. Pořadí všech dětí, ať už se hlásily na kterékoli praco-
viště mateřské školy, bylo po několik měsíců vyvěšeno na „úřední desce“ 
mateřské školy na budově Zborovská a zájemci se s ním mohli seznámit. 

Při stanovení pořadí na základě data narození byly uspokojeny žá-
dosti rodičů dětí narozených až do 8.8.2008. Co se však stalo následně? 

CSS Kuřim
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Třicet rodičů postupně oznámilo, že umístění dítěte nevyužijí, například 
z důvodů stěhování z Kuřimi nebo proto, že matka zůstane na mateřské 
dovolené s dalším dítětem, protože dali dítě do jiné mateřské školy nebo 
nebylo rodičům vyhověno v umístění dítěte na jimi vybrané pracoviště 
mateřské školy. 

Situace byla řešena tak, že třicet uvolněných míst z pořadí do 158 
bylo doplněno dětmi z pořadí následujícím po 158 opět podle věku naro-
zení. K datu 30.9.2011 byly nakonec přijaty děti narozené ne do 8.8.2008, 
jako tomu bylo původně, ale až do 25.9.2008. Téměř obdobně jako v mi-
nulých letech.

Ze 17 odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
bylo pro žadatele rozhodnuto kladně Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje jen jediné. 

Dalo by se říci, že naděje i v přijímání dětí do mateřské školy umírá 
až poslední. Jistě bylo pro rodiče dodatečné oznámení o přijetí dítěte do 
mateřské školy příjemným překvapením. 

V počtu 64 nepřijatých dětí jsou i děti narozené po datu 25.9.2008 
a rodiče zřejmě podali žádosti, aby vyzkoušeli, jestli to „vyjde.“ Proti tomu 
nelze nic namítat i když představy, že dítě bude přijato  do mateřské školy 
jakmile dosáhne tří let věku, nebude možno ještě několik let realizovat. 

Doplňme ještě několik čísel o možnostech mateřské školy.
Ve školním roce 2011/2012 bude již zmíněná kapacita mateřské 

školy 413 míst. Ve škole je celkem 18 tříd, včetně čtyř tříd na základní 
škole v ulici Komenského a jedné třídy na pracovišti na ulici Kpt. Jaroše. 
Ve třídě je v průměru 27 dětí a třídy jsou naplněny nad normu 24 dětí. 
Pracoviště v základní škole na ulici Komenského má z důvodů stavebních 
a bezpečnostních ve třídě jen po 12 dětech a na ulici Kpt. Jaroše jen 16 
dětí, více se jich tam ani nevejde. Mateřská škola má 35 pedagogických a 
27 ostatních pracovníků. Je to velký kuřimský zaměstnavatel.

Ve škole se vaří v průměru 500 obědů pro děti a zaměstnance ško-
ly. V tomto počtu je i 28 obědů pro děti a zaměstnance mateřské školy v 
Jinačovicích.  

Co se v letošním roce vybudovalo v mateřské škole nového?
O rekonstrukci volných prostor v základní škole na ulici Komen-

ského bylo psáno v zářijové Zlobici. Rekonstrukce stála, včetně vybavení 
nábytkem a dalším materiálem, z finančních prostředků mateřské školy a 
města celkem 1 817 703,-Kč, město dalo ze svého rozpočtu  700 000,-Kč. 
Bylo rekonstruováno stravovací zařízení na pracovišti v budově mateřské 
školy na ulici Komenského za cenu 3 971 217,-Kč, takže mateřská škola je 
soběstačná ve stravování a nemusí již odebírat obědy  i svačiny ze základ-
ních škol na ulicích Jungmannova a Tyršova. 

Byla rekonstruována sociální zařízení na pracovišti  mateřské školy 
Komenského a mateřské školy Zborovská v celkové hodnotě 749 897,-
Kč.

Když vše shrneme, můžeme napsat, že v roce 2011 bylo do rozvoje 
mateřské školy  investováno celkem 6 538 817,-Kč, ať už z rozpočtu ma-
teřské školy či rozpočtu města.

Za jakýsi druh investice je možno považovat i peníze, které poskyt-
ne město od  1.1.2012 na plat jedné učitelky mateřské školy v souvislosti 
se zřízením  pracoviště v prostorách základní školy na ulici Komenského. 
Toto financování je nutné z důvodů umístění jen 12 dětí do třídy a způ-
sobu počítání úvazků pedagogických pracovníků v mateřské škole, což je 
taková malá platová alchymie. Výsledek je ten, že město bude poskytovat 
mateřské škole kolem 350 000,-Kč ročně na platy a odvody do státního 
rozpočtu, protože nejsou respektovány některé celostátně platné norma-
tivy ve školství. Pokud to zastupitelstvo při tvorbě rozpočtu na rok 2012 
schválí.  Platí, že chce-li město mít něco navíc, může to mít, ale za vlastní 
peníze.

Připravují se investice na rok 2012 a doufejme, že mateřská škola 
bude mezi ně opět zařazena. Už dva roky je připraven projekt pro stavební 
povolení na rekonstrukci budovy mateřské školy Zborovská, jehož reali-
zace by přinesla kromě odstranění zatékání také rozšíření kapacity o jed-
nu třídu, což se bude brzy hodit. Písemně jsem starostu města o zařazení 
této investice do plánu požádal. Aniž bych v tom měl prsty, s iniciativou 
na rozšíření kapacity mateřské školy přišla i skupina 23 maminek, která 
se obrátila v této záležitosti na zastupitelstvo města. Trochu delší diskuze 
o tom, zda rozšířit kapacitu či ne na zastupitelstvu proběhla, ale nakonec 
byla věc odložena do rozhodnutí při tvorbě plánu investic města na rok 

2012. Stále ještě zůstává v umístění neuspokojeno 64 dětí, což je počet na 
jednu mateřskou školu. V roce 2012 by mělo požádat o docházku dítěte 
do mateřské školy nejvíce rodičů, protože v roce 2009 se narodilo v Ku-
řimi 186 dětí, zatím nejvíce v historii, které budou mít možnost do ma-
teřské školy nastoupit. I přes rozšíření kapacity mateřské školy v letošním 
roce množství neumístěných dětí v příštím roce pravděpodobně  vzroste, 
odhaduji na počet kolem 100 dětí. 

Když vykonáme úvahu o počtech dětí v mateřské škole a očeká-
vaném zájmu o docházku trochu hlouběji, zjistíme, že bude ještě dlouho 
trvat, než se začne v Kuřimi řešit, co s volnými kapacitami mateřské školy. 
Jestliže je průměrný počet dětí ve třídě 27, potom pokles na střední počet 
24 představuje 39 míst (3 děti x 13 tříd)  a pokles na „ideální počet“ 20 
dětí ve třídě představuje 91 míst (7 dětí x 13 tříd). Než dojde k vyrovnání 
žádostí o přijetí a nabídky volných míst a začne se snižovat počet dětí ve 
třídě na „ideální počet“ 20 nebo dokonce nižší, vedoucí k úvahám o nut-
nosti redukovat počty tříd, uplyne tolik času, že si to neodvažuji ani od-
hadnout, natož propočítat. A to jsme měli v Kuřimi ještě štěstí, že zastupi-
telé nebyli tak nezodpovědní jako v jiných městech a nějakou mateřskou 
školu nezrušili. Se zájmem očekávám, jak se bude v záležitosti navýšení 
kapacity mateřské školy pokračovat a určitě se k tomuto tématu v roce 
2012 vrátím.

P. Němec

Dokument
Redakce ZLOBICE, šéfredaktor J. Brabec, Kuřim. 

Kuřim, město bez seniorů?
V březnu t.r. jsem si s potěšením přečetl ve Zlobici článek l.místostarosty 

J. Koláčka s titulkem „Oprávněné nároky seniorů“. V něm píše, že se z titulu 
své funkce zasadí o zlepšení péče o kuřimské důchodce a v příští Zlobici se 
dozvíme jak. Půl roku hledám v každé Zlobici slíbený článek našeho místosta-
rosty, ale marně. 

Další městský zastupitel Ing. P. Němec sliboval ve svém předvolebním 
letáčku důchodcům, že když ho budou volit, tak že jako čerstvý důchodce má 
nyní čas a znalosti, aby situaci v Kuřimi zlepšil. Byl zvolen, ale tím to pro něho 
skončilo. 

Mnoho Kuřímáků se mylně domnívá, že o cca 3000 seniorů se stará 
„Centrum sociálních služeb“. Jak zřejmo z názvu toto poskytuje služby, ale 
placené. Na př. když chci jet na zájezd do Slavkova, musím zaplatit 350 Kč, 
když chci posedět s kamarády a zatancovat si v malé výdejně obědů, tak musím 
zaplatit 50 Kč, a mohl bych pokračovat. A tak jezdíme s kamarády důchodci 
do Brna, do býv. klubu Mosilany, kde ve velkém sále s profesionální obsluhou 
hraje pro seniory každý čtvrtek za 40 Kč nejlepší brněnská dechovka.  Našim 
váženým zastupitelům chci připomnět, že největší pošetilostí je, domnívat se, 
že oni nezestárnou. Na toto asi zapomněli někteří současní zastupitelé, kteří v 
Kuřimi Klub důchodců bez náhrady zrušili. 

Bohumil Řezanina, 86r, jménem kuřimských seniorů. 
C: Ing Sukalovský, starosta Kuříma, k projednání na radě. 

Senioři, maminy a sendviče
Čtete-li Zlobici zepředu dozadu, jistě jste si všimli, že předchozí 

stránky dokumentují dva fakty. Tím prvním je, kolik nejrůznějších lidí a 
institucí dělá pro své bližní něco navíc, něco, co by dělat nemuseli, co je 
stojí čas i prostředky. Tím druhým, že je to pořád málo, že jsou zde zá-
stupci skupin obyvatelstva, kteří mají pocit, že právě jejich skupina by si 
zasloužila ještě něco. 

Těm, kteří něco pro ostatní dělají, jistě má patřit náš vděk. Ať už 
jsou to dobrovolníci v pravém slova smyslu, tedy lidé, kteří věnují spo-
lečnosti svůj volný čas, nebo zaměstnanci organizací, kteří si dobrovolně 
vezmou na bedra další práci. Vždyť přece vedení Centra sociálních služeb 
by nikdo nemohl přinutit, aby pořádalo třeba zájezd. Jasně, vybere na něm 
od účastníků peníze, ale poskytne jim za ně program, a když se zadaří jako 
letos, a senioři uvidí i živého Bolka Polívku, je to jistě zážitek. Centrum 
podobně čtyřikrát za rok pořádá konferenci v Kulturním domě, kde kro-
mě trochy informací dojde i na tancovačku. Symbolické vstupné přitom 
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zdaleka nepokryje náklady. A mám-li hovořit 
za svou funkci referenta pro kulturu v KD, ne-
jen že na některé akce jsou seniorské slevy, ale 
především pořádáme akce, o kterých víme, že 
jsou určeny především seniorům, a kde nasta-
vujeme vstupné tak nízko, že jsou prodělečné. 
Proto už na nich nejsou další seniorské slevy, že 
všechny vstupenky jsou neekonomicky levné 
(Eva a Vašek, Moravanka). Připočtěme i třeba 
školení zdarma z počítačového minima, určené 
především pro seniory, které pořádá knihovna a 
mohli bychom ve výčtu pokračovat.

Senioři
Dá se říci, že jednou z velkých skupin, 

které volají po dalších výhodách, jsou právě se-
nioři. Je to pochopitelné. Vždyť právě možnost 
setkávat se, bavit se, zpomaluje stárnutí. Mnoho 
seniorů má přitom jen omezené finanční pro-
středky. Zdaleka ne všichni. Jak se vzdalujeme 
od roku 1989 bude přibývat těch, kteří jdou do 
důchodu solidně hmotně zabezpečeni i těch, 
kteří naopak jsou na hranici nouze. Někdy i 
vlastní vinou, když třeba v devadesátých letech 
podnikali a měli pocit, jak obalamutili finanční 
úřady, pokud přiznávali minimální zisky, nebo 
jak chytře to udělali, když převedli svůj maje-
tek na děti. Přiznávám se, že si proto osobně 
nejsem zrovna jist tím, zda má společnost vý-
znamně přispívat na kulturu všem starším a 
pokročilým.

Maminy
Druhou znevýhodněnou skupinou, 

vedle těch, kteří se už blíží k cíli své pozemské 
pouti, jsou ti, kteří jsou naopak na startu té čás-
ti života, kde mají vlastní zodpovědnost. Tedy 
mladé rodiny. Mladí jsou jako celek nesporně 
mnohem zodpovědnější v otázce plánování 
rodičovství, než jsme byli v jejich věku my. I 
když i zde jsou tací, co se nevezmou, aby moh-
li dostávat sociální dávky, a když pak se ukáže, 
že to může znamenat i nevýhody, pláčou nad 
rozlitým mlékem. Ale i ti zodpovědní mnohdy 
začínají kariéru s pěkným hypotéčním rancem. 
Chápu, že třeba pro ně nemožnost poslat dítě 
do školky a vrátit se tak k vydělávání peněz, je 
fatální. Poslat dítě do soukromé školky a platit 
na ně mnohem víc, je k ničemu, pokud takový 
výdělek matky o mnoho nepřesáhne platbu za 
dítě. I zde máme relativně bohaté mladé rodiny. 
Soudy ale praví, že dobré majetkové poměry, 
které by umožňovaly jiné řešení, nejsou dů-
vodem k odmítnutí umístit dítě do mateřinky. 
Takže pro alternativu se rodiče rozhodnou pou-
ze tehdy, když mají pocit, že soukromá školka 
dá dítěti něco podstatného navíc. Třeba větší 
pozornost učitelky, více získaných dovedností 
(třeba jazykových), vybranou společnost.

Sendviče
Mezi generací mladých a seniorů je ge-

nerace, která začíná být označována jako send-
vičová. Takovému sendviči je třeba pětapadesát. 
Jeho žijící rodiče se blíží k osmdesátce, už ne-
jsou úplně soběstační a sendvič má pocit, že se 
o ně má starat. Jeho děti se blíží k třicítce, mají 
ratolesti a rovněž nestíhají, protože musejí pra-
covat. A sendvič začne kmitat i kolem vnoučat. 

K tomu si uvědomuje, že je ohrožen při nejbliž-
ším propouštění, že jeho plat mu nezaručuje, že 
bude v důchodu za vodou a že už nemá tolik sil, 
jako měl před deseti lety. Ani on na tom není 
dobře. Prostě ani on nemá důvod k pocitu, že 
teď prožívá šťastná léta.

Člověče, přičiň se
Omezení toho, co se pro jednotlivé so-

ciální skupiny dělá, je trojí. Finanční (nejsou 
peníze, což je už jakási mantra nejen celore-
publiková, ale celosvětová), prostorové (kde 
vybudovat klubovnu, která by splňovala nároky 
klientů, když každý zajímavý prostor už někdo 
využívá) a personální (kdo to bude dělat, proto-
že samo se to prostě nenarodí a bez pár tahounů 
to za čas skončí neslavně).

Pan Koláček slíbil, že něco pro důchod-
ce udělá. Upřímně řečeno, vím, že se snaží a má 
leccos rozjednané. Jen to asi nejde tak rychle, 
jak si představoval. Ostatně i on už vplouvá do 
seniorského věku, příští rok mu bude šedesát. 
Osobně si myslím, že v Kuřimi je patrný rozdíl 
mezi generací mladých rodičů a seniorů v jed-
nom. Mladí založili Kuřimata. Sdružení mami-
nek a otců, kteří něco pro svou generaci dělají. 
Město tím má partnera, se kterým může jednat, 
kterého může podpořit, ale který si sám volí 
program, o kterém má pocit, že jej potřebuje.

Veškeré snahy založit nějakou obecně 
prospěšnou společnost z důchodců, kteří by 
organizovali (včetně papírování) program pro 
své vrstevníky, se nějak nedaří. Drobné výjimky 
tu jsou – seniorské turistické party, například. 
Důležitým poznáním, které člověk nabude ča-
sem, je, že prací pro ostatní člověk pomáhá i 
sám sobě. V každém věku.

Jiří Brabec

Respekt pro 
Galerii ad-astra

Jsem abonentem časopisu Respekt, pro-
tože ho prostě považuji za nejlepší společensko 
– politický časopis u nás, i když pan prezident 
tvrdí, že je skutečně zločinný. Jako pracovník v 
kultuře v něm sleduji fundované recenze, disku-
se o významných tématech kulturního života a 
také Kulturní servis, nabízející každý týden za-
jímavé tipy na kulturní akce v republice. V po-
sledním říjnovém týdnu mou lokálpatriotickou 
duši potěšilo, že se další pochvaly za výstavu do-
čkala i naše kuřimská soukromá galerie. Budu 
citovat:

„Várka Malinových obrazů zachycujících 
náhodně kolemjdoucí a kolemstojící občany růz-
ných neidentifikovatelných měst byla k vidění již 
loni v pražské Galerii kritiků, nyní k nim jemno-
citný malíř přidává dalších pár kusů v kuřimské 
Ad astra. Figurativní výjevy realistického obsahu 
mohou konceptuálně laděné duše podráždit, ale to 
je jen dobře, ales poň se jim rozšíří obzor.

Petr Malina: Bez názvu, Galerie ad astra, 
Kuřim, 12. 10.–13. 11.“

Takže ještě máme čas se jít na tu výstavu 
podívat.

Jen tak mimochodem v tomtéž čísle o 
dvě stránky dál byla černě popsána situace v 
kultuře v Brně: Záleží na tom, jak koncem října 
dopadne na vládě návrh ministerstva financí se-
brat čtyřem největším českým městům část dotací 
a přerozdělit je menším obcím. V případě Brna by 
šlo o 900 milionů. Pak by debata kolem nastáva-
jícího kulturního dění ve městě byla ještě drama-
tičtější než teď. 

Jiří Brabec

úspěch
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V Kuřimi se svítí úsporně
V minulých dnech bylo možno v ulicích Kuřimi spatřit avii s ploši-

nou a pracovníky montážní firmy, jak mění na sloupech veřejného osvět-
lení stará světla za nová. Jedná se o realizaci první etapy projektu, započa-
tého v loňském roce. Účelem je revitalizace veřejného osvětlení.

 Návrh řešení rekonstrukce veřejného osvětlení vychází z po-
znatku, opřeného o ekonomické ukazatele, že při současném trendu 
zvyšování ceny elektrické energie a při stárnutí technických zařízení je 
nejvýhodnější provést nejen nutnou údržbu stávajících částí, ale zároveň 
provádět postupnou výměnu technicky zastaralých a nevyhovujících čás-
tí elektrických rozvodů rozvodnic a svítidel s velkým příkonem a s malou 
svítivostí za nové, technicky dokonalejší s menším příkonem a s větším 
efektem svítivosti.

 Výměnou stávajících svítidel za energeticky efektivnější bude 
vytvořen v první části úprav finanční potenciál pro následné úpravy nos-
ných a kabelových prvků soustavy veřejného osvětlení. Stávající stožáry 
se prozatím zachovají. V budoucnosti budou podrobeny zkoušce defek-
toskopie, nevyhovující se nahradí novými, případně se povrchově upra-
ví.

 Prvním krokem bylo vyhotovení pasportu veřejného osvětle-
ní, zpracovaného v červnu roku 2010. Následovalo zpracování projektu 
první etapy revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi. Projekt byl 
podkladem pro žádost na dotaci z programu EFEKT 2011 – státního pro-
gramu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2011  Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto roce se přidě-
lovalo celkově 30 milionů korun. Naše město bylo v žádosti úspěšné a 
získalo na realizaci 300 000,-Kč. Celkové náklady činí 886 149,-Kč.

 V ulicích Kuřimi je v současnosti 1179 svítidel. Kromě špat-
ného technického stavu některých z nich, je nepříjemným faktorem také 
jejich značná druhovost.  V první etapě se vyměnilo 113 ks nových svíti-
del. Jedná se o svítidla na ulici Tišnovská, Legionářská, U Stadionu a na 
sídlišti Na Loučkách.

 Celkové úspory za rok byly vypočteny na 128 000,-Kč. Návrat-
nost investice 7,31 roku. Úspora elektrické energie 43,90%.

 V současné době se připravuje projekt další etapy, ve které by 
se mělo vyměnit asi 200 svítidel, především v ulicích Podlesí. Následovat 
by měla žádost o dotaci, tentokrát z programu EFEKT 2012.

Přehled financování akce
Podle žádosti o dotaci:
Investiční náklady projektu 937.000,- Kč
Vlastní zdroje 565.000,- Kč
Požadovaná dotace 372.000,- Kč ze státního dotačního programu Minis-

terstva průmyslu a obchodu EFEKT 

Po vysoutěžení dodavatele:
Celková cena díla 886.149,- Kč
Vlastní zdroje 586.149,- Kč
Přiznaná dotace 300.000,- Kč

Oldřich Štarha
místostarosta
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Radek Jaroš v Čebíně!
Obec Čebín pořádá. dne 5. 11. 2011 v 19 hodin v prostorách re-

staurace Čebínka  přednášku za osobní účasti našeho v současné době  
nejúspěšnějšího horolezce Radka Jaroše.  Mnozí z nás se jistě nepodíva-
jí do vzdálených konců naší planety, ale můžeme si alespoň takto zpro-
středkovaně zážitky nechat vyprávět, promítnout na plátno krásu velehor 
a kousíček tohoto dobrodružství z kouzla okamžiku vstřebat i do sebe. 
Těšíme se na Vás!       

Jana Jakubcová

Radek Jaroš
vystoupil na mnoho osmitisícových vrcholů. Dvakrát oceněn titu-

lem Výstup roku ČHS. Na svém kontě má skalní i ledovcové vrcholy čtyř 
kontinentů. Je autorem knih Dobývání nebe a Hory shora. Výstavy vel-
koplošných fotografií Himálaj 1000 až 8 848 m. Filmových dokumentů z 
expedic vyrobených v koprodukci s ČT a dalších dokumentárních filmů, 
oceněných na filmových festivalech. Také byl vůdcem úspěšné expedice 
na Cho Oyu kde společně s mistrem světa v běhu na lyžích Martinem 
Koukalem stanuli na vrcholu. Letos povede vrcholové družstvo Expedice 
Altaj – Cimrman, jejímž cílem je pojmenování bezejmenné hory po Nej-
větším Čechovi , Járovi Cimrmanovi. 
1998 – vystoupil jako druhý Čech bez použití kyslíkového přístroje na 

nejvyšší horu světa – Mt. Everest (8848 m)
2001 – účastnil se expedice na K2, která vzhledem k velmi špatnému po-

časí končila v 8 000 m
2002 – zdolal jako druhý Čech Kanchenjungu (8 598 m), třetí nejvyšší 

horu světa
2003 – vystoupil jako druhý Čech na Broad Peak 8 049 m, na K2 dozaže-

na výška 7 300 m
2004 – vystoupil na Cho Oyu (8 201 m)
2004 – vystoupil na Shisha Pangmu (8 046 m) – alpským stylem
2005 – vystoupil na Nanga Parbat (8 126 m), na K2 dosažena výška 7300 m
2006 – Dhaulaghiri, dosažená výška 8 000 m
2008 – vystoupil na Dhaulagiri (8 167 m)
2008 – vystoupil na Makalu (8 462 m)
2009 – vystoupil na Manaslu (8 163 m) – sólo výstup
2010 – vystoupil na Gasherbrum II (8 035 m)
2010 – vystoupil na Gasherbrum I (8 068 m)
2011 – vystoupil na Lhotse (8 516 m) – sólo výstup

Další kuřimská básnířka
Mám před sebou útlou sbírku (71 stran) veršů s názvem „Doteky 

dotenka“. Autorkou je Simona Vinklerová, která žije v Kuřimi. Ilustroval 
Emil Sláma v roce 2010. Na zadní straně přebalu se dočteme, že autorka 
vystudovala pedagogickou školu v Kroměříži, nyní pracuje v soukromé  
obchodní firmě. Poezii publikuje na internetových literárních portálech 
(Totem, Písmák aj.). Knižně deburtovala v roce 2010 v almanachu sou-
časné milostné poezie Královny slz a ostružin vydaném v brněnském 
nakladatelství van Aspen. Její verše se objevily i v časopise Host. V roce 
2009 se zúčastnila i literární soutěže Sedmikrásky nad Brnem. Takže ver-
še Nedělní ráno Brnem si můžete přečíst v současnosti v některých tram-
vajích, křižujících Brnem.

Zdálo by se, že v dnešní uspěchané době se jen stěží bude hledat 
chvíle pro něco tak křehkého a intimního, jako je poezie. A přece – kaž-
doročně u příležitosti výročí narození K. H. Máchy se koná po celé České 
republice festival Den poezie a v letošním roce se nazývá Poezie na volné 
noze. Letos, kdy je 201. výročí narození K. H. M8chy, probíhá ve dnech 
7. – 21. 11. 2011.

Nejbližší Den poezie v okolí Kuřimi bude ve středu 16. 11. v Měst-
ské knihovně v Blansku, Rožmitálova 4, kde od 18:00 bude autorské čtení 
právě Simony Vinklerové, která bude recitovat svoji poezii. Neodmítnete-
li toto pozvání do Blanska, jistě uslyšíte také báseň, která dala název celé 
sbírce:

doteky dotenka

jen rozmazluj mě

hýčkej nohy v řece

vážky pusť za hlavu

žijem jen jednou
přece

a je to
chvilinka

linka

malinká

tenká

dotenka

Kdo nebude mezi posluchači Dne poezie v listopadu v Blansku, 
přijde nejen o příležitost, kdy autorka nechá posluchače nahlédnout do 
svého niterného světa cítění, vnímání a obrazů, pojmenuje je a rozdělí se 
o ně s posluchači, ale i o příležitost nechat zaznít struny ve své duši, struny 
o kterých třeba dosud ani nevěděl. 

Věřme, že skromná básnířka bude dál tvořit podle svých slov: „… 
a tak žiji … a píšu si svou poezii života…“.

-nb-
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Sem přijde leták Let1111zl Sem přijde leták Let1111zl Sem při-
jde leták Let1111zl



Sem přijde leták Let1111zl Sem přijde leták Let1111zl Sem při-
jde leták Let1111zl
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 27/2011 ze dne 27. 9. 2011
456/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Bezpečnostní stojany 
pro jízdní kola a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dodávku 
bezpečnostních stojanů pro celkem 70 jízdních kol se společností 
TANO TECHNIK, spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 359/2, 
779 00 Olomouc, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 98.784,- Kč. Termín plnění: 15. 10. 2011 (KÚ)

457/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „smlouvě o užívání há-
zenkářského sportovního areálu“ č. 131/2002 se Sportovním klu-
bem Kuřim, se sídlem Blanenská, Kuřim, IČ 44947712, kterým 
se prodlouží doba trvání smlouvy do 31. 12. 2026 dle přílohy C. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

458/2011 RM ruší usn. RM č. 438/2011 ze dne 20. 9. 2011. Termín pl-
nění: 31. 12. 2011 (OMP)

459/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
23/2007, kterým se prodlouží doba nájmu o 5 let a zvýší se cena 
nájemného na 0,1276 Kč/m2/rok se ZD Čebín, se sídlem Čebín 
448, IČ 136 95 924, dle přílohy A. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 28/2011 ze dne 4. 10. 2011
460/2011 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (pro-

dejna specializovaného maloobchodu) č. 847/10 o výměře 95,30 
m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 - 847 (ul. 
nám. Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, p. č. 2123, 
vše k. ú. Kuřim, za nájemné min. 80,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

29/2011 ze dne 19. 10. 2011
461/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 12. 10. 2011. Ter-

mín plnění: 19. 10. 2011 (KÚ)
462/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0029 s Milo-

slavem Pokorným, trvale bytem Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 
2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi 
do 31. 1. 2012. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP) 

463/2011 RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního 
přijímače a antény pro příjem televizního signálu v objektu sociál-
ního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235,- Kč/
měs. + DPH. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

464/2011 RM schvaluje ubytovací řád pro objekt sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi platný od 1. 11. 2011. Termín 
plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

465/2011 RM nemá námitek proti převodu částí pozemků p. č. 2951/2, 
2940/1 a 2940/45, k. ú. Kuřim, z majetku ČR do majetku Josefa 
Leichera, Lelekovice 664 31. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

466/2011 RM schvaluje výpověď nájmu pozemku parc. č. 4361 v k. ú. 
Kuřim, manželům Václavu a Marii Balákovým, bytem Kuřim, ve 
smyslu čl. III nájemní smlouvy ze dne 9. 9. 1991 v platném zně-
ní. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. Termín plnění: 31. 3. 2012 
(OMP)

467/2011 RM schvaluje výpověď nájmu pozemku parc. č. 4360 v k. ú. 
Kuřim, paní Heleně Hlouškové bytem Popkova Kuřim, ve smyslu 
čl. 3.2 písm. b) nájemní smlouvy č. 18/2005 ze dne 30. 3. 2005. Vý-
povědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

468/2011 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu číslo 116/2004 ze 
dne 7. 6. 2004 ve věci nájmu části pozemku p. č. 3000, k. ú. Kuřim, 
o výměře 332 m2, uzavřené s Marcelou Myslivcovou, bytem Most. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

469/2011 RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2972, k. ú. 
Kuřim, o výměře 197 m2, manželům Vlastimilu a Renatě Veselým, 
bytem Kuřim, na dobu určitou do 30. 9. 2012 za nájemné ve výši 
1,50 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

470/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi Ing. Michalem Gabrielem, trvale bytem 
Kuřim, a manžely Jiřím a Lindou Richterovými, oba trvale bytem 
Brno, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky členu Byto-
vého družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 
968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Jiřímu a Lindě 
Richterovým, oba trvale bytem Brno. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

471/2011 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Zdeň-
kem Skřišovským, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh na nájemném za byt umístěný ve IV. nadzem-
ním podlaží bytového domu ve výši xxx Kč. Výše splátek bude či-
nit částku 2.000,- Kč/měs. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

472/2011 RM souhlasí s udělením plné moci paní Aleně Janouškové, tr-
vale bytem Blansko, která bude Město Kuřim, se sídlem Jungman-
nova 968, Kuřim, IČ 00281964, zastupovat na shromážděních 
společenství vlastníků jednotek a hlasovat o navržených usnese-
ních. Souhlas se uděluje pro volební období 2010 – 2014. Termín 
plnění: 19. 10. 2011 (OMP)

473/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2011/D/0035 spočívající v provedení stavby „Obnova VO Brněn-
ská – Jánská“, s firmou Unicab, s.r.o., se sídlem Brno, Merhautova 
173, PSČ 613 00. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OIRR)

474/2011 RM pověřuje odbor finanční k udělování výjimek dle čl. 4, 
odst. 1, nařízení č. 2/2011 Tržní řád, schválený RM dne 7. 9. 2011 
jako usnesení 417/2011. Termín plnění: 1. 11. 2011 (OF)

475/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu 
Family Point s Centrem pro rodinu a sociální péči se sídlem Jo-
sefská 516/1, 602 00 Brno, IČ 44991584. Termín plnění: 30. 11. 
2011 (KÚ)

476/2011 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 006504 k Rámcové 
smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací Vodafone OneNet č. 006504 včetně příloh, který za-
vádí zaměstnanecký program společnosti Vodafone Czech repub-
lic, a.s. pro rodinné příslušníky zaměstnanců města Kuřim. Termín 
plnění: 1. 2. 2012 (KÚ)

477/2011 RM souhlasí s uzavřením licenční smlouvy k logu města Kuři-
mi s Miroslavou Kolářovou Šulcovou, bytem 615 00 Brno – Žide-
nice. Termín plnění: 31. 10. 2011 (KÚ)

478/2011 RM schvaluje Provozní řád nafukovací haly sportovního areálu 
Kuřim dle přílohy. Termín plnění: 11. 8. 2011 (KÚ)

479/2011 RM schvaluje Provozní řád hřiště s umělým povrchem sportov-
ního areálu Kuřim dle přílohy. Termín plnění: 11. 8. 2011 (KÚ)

480/2011 RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
ve znění pozdějších předpisů čerpání rezervního fondu ve výši 
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70.224,- Kč na posílení investičního fondu a čerpání investičního 
fondu na opravy v hlavní činnosti ve výši 70.224,- Kč. Termín pl-
nění: 19. 10. 2011 (CSSK)

481/2011 RM Kuřimi v působnosti valné hromady společnosti Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
„Smlouvě o výkonu funkce jednatele“ mezi obchodní společnos-
tí Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189, a Ing. 
Ladislavem Tomšů, jednatelem společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. Termín plnění: 20. 10. 2011 (CTSK)

482/2011 RM ruší usnesení č. 441/2011. Termín plnění: 19. 10. 
2011(CTSK)

483/2011 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s. r. o. uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápi-
su. Termín plnění: 30. 11. 2011 (WK)

484/2011 RM schvaluje čerpání investičního fondu Základní školy Ku-
řim, Tyršova 1255, ve výši 750.000,- Kč, dle přílohy. Termín plně-
ní: 31. 12. 2011 (ZŠT)

485/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
10. 10. 2011 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 5, 6 dle zápisu v příloze. 
Termín plnění: 19. 10. 2011 (OIRR)

486/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OF)

487/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komisí Rady města a ko-
mise stavební ze dne 26. 9. 2011 v bodě 1 a schvaluje body 2, 3, 5. 
Termín plnění: 31. 10. 2011 (OIRR)

488/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
12. 10. 2011 a schvaluje body 1, 2, 3. Termín plnění: 31. 10. 2011 
(OIRR) 

489/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy jejímž předmětem je 
nájem části pozemku parc. č. 2219/8 o vým. 185 m2 v k. ú. Kuřim, 
za cenu 9,- Kč/m2/rok po dobu stavby „Most event. č. 50 - 1 v Ku-
řimi“ s Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, Brno PSČ 
601 75. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

490/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Leasing automobilu“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Škofin s.r.o., Pekař-
ská 6, 155 00 Praha 5, IČ 45805369, která předložila nejvhodnější 
nabídku. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OF)

491/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
veřejné zakázky „Kuřim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vy-
hlídce - přechod na napájení z distribuce NN“ dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín plnění: 31. 12. 
2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 09/2011 ze dne 4. 10. 2011
1122/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. M. Mackovou 

a PaedDr. D. Holmana. Termín plnění: 4. 10. 2011 (KÚ)
1123/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. 

Ambrože a Mgr. M. Kalinovou. Termín plnění: 4. 10. 2011 (KÚ)
1124/2011 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 4. 

10. 2011 (KÚ)
1125/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26. 9. 2011, pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 1029/2011 na 31. 12. 2012 a po-
važuje za splněná usnesení č. 1010/2011, 1011/2011, 1021/2011. 
Termín plnění: 4. 10. 2011 (STA)

1126/2011 ZM ruší usnesení č. 1012/09 ze dne 27. 1. 2009. Termín pl-

nění: 4. 10. 2011 (OMP)
1127/2011 ZM schvaluje bezúplatné nabytí kanalizační stoky v délce 

52,59 m vybudované v rámci výstavby prodejny PLUS - DIS-
COUNT na ulici Tyršova, uložené v pozemcích parc. č. 432/19, 
parc. č. 2629/6, parc. č. 2629/7, parc. č. 2629/8 a parc. č. 2629/9, 
vše k. ú. Kuřim, do majetku města Kuřimi. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (OIRR)

1128/2011 ZM ruší usnesení č. 1134/04 ze dne 17. 8. 2004 ve věci nabytí 
části pozemku p. č. 2629/2, k. ú. Kuřim, o výměře cca 900 m2 za 
kupní cenu 100,- Kč od firmy AB – OIL, s.r.o. se sídlem Královická 
1607/54, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 62300288. Termín plně-
ní: 4. 10. 2011 (OMP)

1129/2011 ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 
2743/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 2740-122/2011 nově označená jako 
parc. č. 2743/3 o vým. 36 m2, panu Bořivoji Neumanovi, bytem 
Kuřim, za cenu 500,- Kč/ m2 s tím, že veškeré náklady spojené s 
převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti po-
nese pan Bořivoj Neuman. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OMP)

1130/2011 ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komu-
nikacemi za podmínek:

 a) termín konání výběrového řízení 1. 12. 2011
 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč
 c) maximální cena za m2 pozemku 175,72 Kč
 d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků 

pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 412, do středy 30. listo-
padu 2011 do 17:00 hodin.

 Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)
1131/2011 ZM schvaluje odprodej pozemků parc. č. 3460, parc. č. 3462, 

parc. č. 3463, parc. č. 3464, a parc. č. 3465, vše v k. ú. Kuřim, o 
celkové vým. 1 303 m2, manželům Vozdeckým, trvale bytem Ku-
řim, za cenu 131.600,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákla-
dů spojených s převodem pozemků a uzavřením kupní smlouvy, s 
předkupním právem věcným na dobu 40 let za cenu kupní. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

1132/2011 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 
2011, s přebytkem hospodaření ve výši 13.249.506,73 Kč. Termín 
plnění: 4. 10. 2011 (OF)

1133/2011 ZM schvaluje 3. Komunitní plán sociálních služeb správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2012 - 
2014. Termín plnění: 4. 10. 2011 (OSV)

1134/2011 ZM pověřuje Bc. Taťánu Sojkovou a Renátu Maláskovou 
zastupováním města Kuřimi při realizaci 3. Komunitního plánu 
sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Kuřim. Termín plnění: 4. 10. 2011 (OSV)

1135/2011 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný 
podnikatelský OBOLUS ve výši 38.395,- Kč pro Klub silového 
trojboje Kuřim, na sportovní vybavení. Termín plnění: 31. 12. 
2011 (FO, OŽÚ)

1136/2011 ZM jmenuje za Město Kuřim tyto členy Školské rady při 
Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci: Mgr. Ladislava Ambrože, Jiřího Koláčka a 
Mgr. Hanu Němcovou. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OŽÚ)

1137/2011 ZM jmenuje za Město Kuřim tyto členy Školské rady při Zá-
kladní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizaci: Jiřího Koláčka, Mgr. Alenu Trtílkovou a Ing. Ros-
tislava Hanáka. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OŽÚ)

1138/2011 ZM schvaluje text výzvy k podání nabídky na zakázku – Pro-
gramová náplň informačního kanálu TKR Kuřim a jmenuje členy 
a náhradníky komise pro otevírání obálek a členy a náhradníky 
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hodnotící komise dle zápisu se změnami. Termín plnění: 31. 12. 
2011 (OMP)

1139/2011 ZM schvaluje stanovy Programu na podporu kulturní, spor-
tovní a spolkové činnosti města Kuřimi se změnou. Termín plnění: 
7. 10. 2011 (KÚ)

1140/2011 ZM stanovuje poměr pro rozdělení finanční podpory z Pro-
gramu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi mezi sportovní činnost a činnost kulturní (spolkovou) pro 
rok 2012 v poměru 6:4. Termín plnění: 7. 10. 2011 (KÚ)

1141/2011 ZM vyhlašuje výzvu na poskytnutí dotací z Programu na 
podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro 
rok 2012 s termínem uzávěrky příjmu žádostí v pátek 11. 11. 2011 
včetně. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

placená inzerce

Mikulášský jarmark bude
Tradiční a oblíbená akce, na ktré vystoupí stovky dětí ze základních 

i mateřských škol, náměstím Osvobození se rozvoní punč, svařené víno, 
langoše, bramboráky a další pochoutky a u stánků nabídnou především 
zástupci kuřimských organizací a spolků své rukodělné výrobky, vhodné 
jako vánoční dárečky, se i letos uskuteční první prosincovou sobotu, tedy 
3. prosince zhruba od půl jedné odpoledne. Podle dostupných informa-
cí přijde i Mukuláš s bohatým průvodem. 

Nenechte si ujít a sledujte speciální plakáty s podrobnějšími infor-
macemi o celé akci.

pozvánka
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Prodám byt 3+1 OV s velkou 
lodžií, 1.patro, Kuřim, ul. Na Louč-
kách, cena k jednání 1 950 000 Kč. 
Dům po revitalizaci, byt po rekonstruk-
ci, výhled do zeleně, u domu parkování. 
Autobus, vlak a služby v blízkém okolí. 
Email: 2414@email.cz (možné poslat 
foto). Tel.: 773 388 894 SMS.

Vyměním OB 3+1 s lodžií, 
po renovaci, (3. poschodí, výtah), 
v sídlišti 7 minut od hlavního ná-
draží v Brně, za OB 1+kk nebo 
menší OB 1+1 se sprchovým kou-
tem v Kuřimi. Bez odstupného. 
Tel.: 732 183 922 SMS.

Nabízím podnájem v pane-
lovém domě na ul. Nádražní. Byt je 
zařízený, vhodný pro 2 osoby. Tel.: 734 
334 490 SMS.

Pronajmu byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v Čebíně za 4.000,- 
Kč měsíčně + inkaso, příp. inter-
net. Bytové jádro zrekonstruované. 
Dle dohody možnost nábytku či 
spotřebičů. Volný od ledna 2012. 
Nejsem RK. Tel.: 722 488 475.

Pronajmu byt 3+1 v Kuřimi u 
nádraží. Byt je částečně zařízený. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 602 216 608.

Pronajmu garáž ulice Svato-
pluka Čecha, Kuřim. Cena dohodou. 
Tel.: 737 282 262, 737 282 261.

Koupím byt v OV Kuřim a 
okolí v dobrém stavu. Nejsem RK. Tel.: 
777 719 859.

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

Prodám Fiat Brava, 1.8, r.v. 
1998. Nové gumy, výborný motor, karo-
serie, max. výbava, metalíza, rádio, střeš-
ní okno. Bez STK, rodinné důvody. Cena 
do 10 000 Kč. Tel.: 728 898 334.

Prodám levně plynovou kar-
mu. Stáří 5 let. Tel.: 733 716 982.

Prodám sklápěcí šicí stroj s po-
mocným motorem. Skříňka je leštěná. 
Cena dohodou. Tel.: 775 872 681.

Prodám zachovalou dřevěnou 
dětskou postýlku s modrými nebesy. 
Cena 1000 Kč. K tomu zdarma žid-
ličku na krmení se stolečkem. Tel.: 721 
260 997.

Prodám batoh Fischer na lyžá-
ky, černo-šedé barvy se žlutým prouž-
kem. Cena 300 Kč. Tel.: 739 593 437.

Prodám cestovní ledničku do 
auta. Cena 200 Kč. Tel.: 739 593 437.

Mladá svobodná matka hledá 
veškeré vybavení do domácnosti za 
symbolickou cenu, nebo nejlépe za od-
voz. Děkuji za nabídky. Kuřim a okolí. 
Tel.: 728 898 334.

Mladá rozvedená žena hledá 
jakoukoliv práci v Kuřimi. Úklid v 
domácnosti atd. Mockrát děkuji za 
nabídky. Spěchá. Tel.: 722 169 750.

Příležitostný prodej králíků. 
Používám pouze domácí krmivo. Cena 
200 Kč / ks. Tel.: 775 872 681.

Prodám ořechy. Cena 20 Kč / 
kg. Tel.: 606 835 495.

Nabízím seniorům zahrad-
nické práce typu: ruční rytí záho-
nů, opravy plotů a práce s moto-
rovou pilou dle Vašich požadavků. 
Tel.: 737 844 397.

Svatebčanům zhotovím profe-
sionální záznamovou technikou svate-
bí video. Rychle - levně - kvalitně. Tel.: 
737 844 397.

Prodám cestovní ledničku do 
auta. Cena 200 Kč. Tel.: 739 593 437

Prodám zachovalou dřevě-
nou dětskou postýlku s modrými 
nebesy za 1000 Kč. K tomu zdar-
ma židličku na krmení se stoleč-
kem. Tel.: 721 260 997

Pronajmu garáž. Ul. Sv. Čecha 
- Kuřim. Cena dohodou. Tel.: 737 282 
262, 737 282 261.

Prodám kovový dětský rib-
stol, středně modrý, téměř nový, 
zn. IKEA, v.120cm, š.75cm,7x 
madlo. Tel.: 737 845 079.

Prodám zahradu-280 m čtver. 
V Kuřimi, cena dohodou, bez RK. Tel.: 
737 845 079.

Prodám ruční vřetenovou se-
kačku zn. AL-KO 38 comfort+sběr-
ný koš, záběr 38cm, v. střihu 14-
35mm, na plochu 250m čtver., váha 
7kg – téměř nová - 2x použitá, cena 
dohodou. Tel.: 737 845 079.

Prodám novou deku ze střižní 
vlny 205x165cm, v obvodu se zipem + 
2 polštáře + 2 přehozy na křesla, barva 
béžovo-hnědá, vysoce hřejivá, vhodná 
pro alergiky a astmatiky, cena doho-
dou. Tel.: 737 845 079.

Prodáme podkrovní byt 
3+kk v Bezručově čtvrti, velikost 
cca 80 m2, za 1 990 000 Kč. Tel.: 
776 193 858.

Prodám sadu zimních kol. Jednu 
sezónu jeté pneu 175/65/R14 na plecho-
vých discích 5,5Jx14 (4 díry na průměru 
100mm)  Cena 3000,-Kč. Hanák. Tel.: 
606 640 754, 530 506 075.

Nabízím vánoční cukroví, 
kolem 20 druhů. Cukroví je z kvalit-
ních surovin, děláme i pro sebe. Kré-
mové, nekrémové, pečené i nepe-
čené. Objednávky přijímám do 20. 
11. Pro bližší info mě kontaktujte na 
e-mail: sladketvoreni@seznam.cz

Prodám dětský plastový trak-
tor s vlečkou (1,5m) za 450,-Kč. Volej-
te tel.: 603 992 713.

Prodám nové plastové okno bílé, 
jednokřídlé, levé 100 x 120 (levně). Pro-
dám střešní nosič na Škodu 120 za 200 
Kč. Prodám novou červenou kovovou 
dvoupostel 80 x 195 (levně). Prodám 
levně novou smaltovanou vaničku pro 
sprchový kout 60 x 90. Prodám video-
rekordér levně. Prodám lis na ovoce 12 l 
(dřevěný + kov + plast), málo používaný 
(levně). Prodám levně dětskou matraci 
120 x 60 málo používanou. Tel.: 739 353 
807 / večer.

občanská inzerce - zdarma

REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
Byty:	
Kuřim	2+1,	OV,	Bezručova	čt.,	2.	NP.	ze	4,	původní	stav	bez	úprav,	60	m2,	+	

bakon	a	sklep,		1	590	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV,		ul.	Zámecká,	3.	NP	ze	3,	52	m2+	sklep,	po	část.	rekonstrukci,	

samostatné	topení,	dům	po	revitalizaci,	1	490	000,-	Kč	k	jednání
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	3+kk,	OV,	ul.	U	stadionu,	novostavba,	2.	NP	ze	4,	cca	70	m2,	s	tera-

sou,	vč.	vybavení	a	parkovacího	stání,	3	300	000,-	Kč	k	jednání
 

Rodinné	domy	a	garáže:
RD	Kuřim,	ul.	Zámecká,	2	bytové	jednotky	o	vel	4+kk,	nově	opraveno,	zast.	

pl.	102	m2,	zahrada	373	m2,	dvojgaráž,	info	o	ceně	k	dispozici	v	RK
RD	Kuřim,	ul.	Jungmannova,	5+kk,	část.	podsklepen,	zast.	pl.	177	m2,	ga-

ráž,	956	m2	zahrada,	nový	z	r.	1996,	cena	k	dispozici	v	RK
RD	Kuřim,	ul.	K.H.Máchy,	2	bytové	jednotky	,	87	m2	a	95	m2,	+	lodžie,	celopod-

sklepený	s	garáží,	zast.	pl.	449	m2,	zahrada	629	m2,	5	500	000,-	Kč
Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
RD	Lažany	/	okr.	Blansko/,	novostavba,	107	m2	obytné	plochy	,	3+kk,	velká	

komora,	garáž,	zahrada	494	m2,	zast.	pl.	127	m2,	3	400	000,-	Kč
RD	Lažany	–	hrubá	stavba,	ve	stejné	velikosti	2	400	000,-	Kč
RD	Chudčice,	novostavba,	5+1,		zast.	pl.	136	m2,	zahrada	562	m2,	3	490	

000,-	Kč
RD	Šebrov,	zast.	plocha	737	m2,	zahrada	403	m2,	celopodsklepený,		pro-

storné	3+kk,	další	užitné	prostory	i	k	podnikání,	2	900	000,-	Kč
RD	Brno,	Mokrá	Hora,	 1.	 NP	3+kk,	 2.NP	mezonet	 4+kk,	 po	 část.	 rekon-

strukci,	 zast.	 pl.	 308	m2	 včetně	 zahrady,	 ve	 svahu,	 pěkný	 výhled	
4	 500	000,-	Kč

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

v	přilehlé	komunikaci		pro	1	–	2	RD,	š.	17	m,		cena	:	1	990	000,-	Kč
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2,	možno	i	pro	

stavbu	2	RD
stavební	pozemek	Čebín,	š.	31	m,	/	možno	i	15,5	m/	x	66m	délka,	1	300,-	

Kč/m2
stavební	pozemek	Drásov,	634	m2,	š.	15,3	m,	750	000,-	Kč,	ne	v	satelitu
stavební	pozemek	Březina	u	Tišnova,	1357	m2,	všechny	sítě,	900,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2
Prodej	nebytových	prostor: 
Průmyslový	areál	Brněnské	 Ivanovice,	 v	 současné	době	 využíván	 jako	au-

toservis,	areál	tvoří	hlavní	budova,	ocelový	přístřešek,	sociální	pří-
stavba,	přístavba	kanceláře	a	skladu,	zast.	plocha	a	nádvoří	1319	
m2,	veškeré	sítě		5	000	000,-	Kč

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

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

garáž	v	Kuřimi,	U	vlečky,	bez	elektriky,	900,-	Kč/měs.
Pronájmy	bytů: 
Tišnov	byt	–	1+1	částečně	zařízený	 6	600,-	Kč/měs.	vč.	ink.	a	KT.
Kuřim	RD	–	3+1,	s	velkou	zahradou	v	centru	obce,	zařízený	starým	nábytkem	

9	500,-	Kč/měs.	vč.	ink.
Kuřim	byt	3+1,	zařízený	starým	nábytkem,	8	500,-	Kč/měs.	vč.	ink.
Kuřim	byt	1+1,	nezařízený,	7	000,-	Kč/měs.
Kuřim	byt	2+1,	částečně	zařízený	10	000,-	Kč/měs.	vč.	KT	a	internetu
Kuřim	byt	4+kk,	mezonet,	částečně	zařízený,	18	500,-	Kč/měs.	,	vč.	KT
Kuřim,	byt	3+1,	část.	zařízený,	10	300,-	Kč/měs.	vč.	KT
Kuřim,	byt	2+1,	nezařízený,	8	300,-	Kč/měs.	vč.	KT

 

placená inzerce 



28      ZLOBICE ročník 18, číslo 11/listopad

KUltura

Escape Live Music
V Clubu Escape na zámku v Kuřimi skončí podzimní sezóna živé 

hudby – Escape Live Music posledním koncertem. Díky laskavosti města 
a velké skromnosti špičkových muzikantů za velmi nízké vstupné se mů-
žete dostat k tomu nejlepšímu, co klubová jazzová, bluesová, etnická a 
jiná zajímavá muzika v našich končinách může nejen z Česka předvést. 

T. RAJNINCOVÁ & GROOVE INN (SK/CZ) 
čtvrtek 10.11. 20:00 

Groove vocal jazz & soul. Tereza Rajnincová (SK) – zpěv, Jakub 
Doležal – saxofon, Jan Bálek – piano, syntezátor, Filip Spálený – baskyta-
ra, Ondřej Pomajsl – bicí

Pražská formace GROOVE INN se svojí hudbou pohybuje na roz-
hraní mezi jazzem a popem. Jako svoji doprovodnou kapelu ji založila v 
roce 2009 Tereza Rajnincová. Kapela s repertoárem, zaměřeným výhrad-
ně na vlastní tvorbu, rychle nabírá nové fanoušky. Nepřeslechnutelnou 
a nepřehlédnutelnou výhodou a velkým plusem bandu je podmanivý a 
charizmatický hlas i nenucený pódiový projev mladé slovenské zpěvačky 
Terezy Rajnincové, který spolu s kvartetem hravých muzikantů zaruču-
je nevšední zážitek. Tato energií nabitá kapela posluchače nenechá jen 
tak potichu sedět na místě. Svojí přirozeností a otevřeností rozproudí 
tok emocí a obecenstvo naplní radostí a optimizmem. Kapela GROOVE 
INN pravidelně koncertuje v známých pražských i regionálních klubech. 

Vstupné: 120 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji. Předprodej v Kul-
turním domě a v Clubu Escape. www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape
Město bohů (F. Meirelles, K. Lund) úterý 
15.11. 2011 19:00

Fernando Meirelles de-
butuje strhujícím dramatem in-
spirovaným skutečnými osudy. 
Vyprávění o dospívání ve stínu 
smrti připomíná formální bri-
lancí filmy Quentina Tarantina 
či Martina Scorseseho. Syrovou 
autenticitu zvyšuje obsazení 
neherců a skutečných obyvatel 
slumu do řady hlavních rolí. 
Snímek si získal mezinárodní 
uznání včetně devíti ocenění 
na MFF v Havaně a ceny Vision 
Award na MFF v Torontu a jeho 
režisér byl oceněn nominací na 
Evropskou filmovou cenu Felix 
. (Nominace na Oscara). Akč-
ní / Drama / Krimi, Brazílie / 
Francie / USA, 2002, 130 min. 
ČSFD 90%.

Bonus: Jako bonus budete moci ochutnat tradiční lidové brazilské 
bochánky zvané Pao.  

Životy těch druhých (F. Henckel von Don-
nersmarck) úterý 29.11. 2011 19:00

Rok 1984. Do pádu obá-
vaného režimu ve Východním 
Německu zbývá necelých šest let. 
Vládnoucí Jednotná socialistická 
strana upevňuje svou pozici po-
mocí nemilosrdného systému mo-
nitorování a manipulace s potenci-
álně nebezpečnými lidmi, k čemuž 
využívá tajnou policii Stasi. Věrný 
stoupenec režimu, kapitán Gerd 
Wiesler (Ulrich Mühe), se ve snaze 
o kariérní postup pustí do shro-
mažďování kompromitujících dů-
kazů proti známému divadelnímu 
dramatikovi Georgi Dreymanovi 
(Sebastian Koch) a jeho atraktivní 
přítelkyni Christě (Marii Sieland). 
Jakmile se však do světa dvou di-
vadelních hvězd ponoří, začne být 

jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní existence. 
(Oscar za zahraniční film 2007) Drama / Thriller, Německo, 2006, 137 
min. ČSFD 86%.

Bonus: I tentokráte se těšte na malý bonus.
Vstupné: studenti, důchodci 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi. 

Filmový festival zimních sportů

neděle 13.11.2011 17:00 Festival zimních sportů
Poprvé se v prostorách klubu Escape uskuteční akce, která vás 

pořádně naladí na zimu. Po dvou ročnících festivalu Expediční kamera, 
který pravidelně přináší nejzajímavější videa z expedičních akcí, jsme se 
rozhodli zorganizovat obdobnou akci zaměřenou na zimní sporty. Čtyři 
hodiny špičkových filmů, sníh, led, skály, adrenalin, lyžování, skialpinis-
mus, snow-kiting, zimní plavání a podobné šílenosti. :-) Vše v cca 10 adre-
nalinových filmech. Anotaci jednotlivých filmů najdete na www.clubesca-
pe.cz nebo na facebooku Clubu. Vstup studenti 60 Kč, dospělí 90 Kč.



ročník 18, číslo 11/listopad    ZLOBICE   29

KUltura



30      ZLOBICE ročník 18, číslo 11/listopad

placená inzerce



ročník 18, číslo 11/listopad    ZLOBICE   31

placená inzerce

pozvánka

sport

Stolní tenis
Tabulky soutěží ve stolním tenisu k 30.10.2011 

Krajský přebor I. třídy 
1 Sokol Brno I B   4  4  0  0  40:7  129:46  16
2 KST Oltec Brno A   4  3  1  0  39:23  105:81  14
3 Sokol Hlubočany A  4  3  0  1  35:23  128:102  13
4 Koral Tišnov C   4  3  0  1  32:29  128:113  13
5 Sokol Lanžhot B   4  2  1  1  36:24  100:94  11
6 SK Kuřim A   4  2  0  2  32:28  112:112  10
7 Sokol Kobylí A   4  1  1  2  32:34  109:93    8
8 Sokol Znojmo C   4  1  0  3  23:35    95:128    7
9 Orel Ivančice A   4  1  0  3  24:37  104:132    7
10 SK Slatina B   4  1  0  3  22:37    95:132    7
11 Sokol Moravské Prusy A  4  1  0  3  21:37    98:136    7
12 Jiskra Strážnice B   4  0  1  3  17:39    65:99    5

Okresní přebor I. třídy 
1 Mokrá B   5  5  0  0  67:23  219:108  20
2 SK Kuřim B   5  5  0  0  60:30  208:124  20
3 Radostice A   5  4  0  1  49:41  170:158  17
4 Silůvky B   5  4  0  1  68:22  222:97  17
5 Lažánky A   5  3  0  2  40:50  169:181  14
6 Telnice A   5  2  1  2  36:54  140:194  12
7 Rebešovice A   5  2  0  3  44:46  174:173  11
8 Nové Bránice B   5  1  1  3  39:51  159:188    9
9 Tišnov D   5  1  0  4  39:51  149:182    8
10 Moravské Knínice A  5  1  0  4  36:54  148:191    8
11 Oslavany A   5  1  0  4  36:54  139:193    8
12 Hrušovany u Brna B  5  0  0  5  26:64  111:219    5

Okresní přebor II. třídy 
1 Mokrá C   5  4  0  1  50:40  188:161  17
2 Silůvky C   5  3  1  1  53:37  180:144  15
3 Ostopovice A   5  3  1  1  50:40  183:166  15
4 Rebešovice B   5  3  1  1  49:41  186:176  15
5 Prace A    5  3  0  2  44:46  180:174  14
6 Ivančice B   5  3  0  2  50:40  177:165  14
7 Ořechov A   5  2  2  1  48:42  193:171  13
8 Tišnov E   5  2  0  3  39:51  155:193  11
9 Tvarožná A   5  1  1  3  46:44  176:171    9
10 Sokol Kuřim A   5  1  0  4  38:52  162:185    8
11 Moravské Knínice B  5  1  0  4  35:55  152:193    8
12 Říčany A   5  0  2  3  38:52  147:180    7

Okresní přebor III. třídy 
1 Nedvědice A   5  5  0  0  75:15  243:93  20
2 Lažánky B   5  4  0  1  62:28  212:132  17
3 Sokol Kuřim B   5  4  0  1  52:38  190:157  17
4 Radostice B   5  3  2  0  52:37  186:160  16
5 Rebešovice C   5  3  0  2  43:46  163:167  14
6 Silůvky D   5  2  1  2  38:52  138:172  12
7 Neslovice A   5  2  0  3  35:55  156:190  11
8 Lomnička A   5  1  1  3  39:51  162:191    9
9 Ostrovačice A   5  1  1  3  39:51  162:187    9
10 Nové Bránice C   5  1  0  4  42:48  154:176    8
11 Prštice A   5  0  2  3  35:55  144:196    7
12 Prace B   5  0  1  4  27:63  131:223    6

Okresní přebor IV. třídy 
1 Nedvědice B   5  4  1  0  65:25  217:101  18
2 Kanice A   5  4  0  1  60:30  204:125  17
3 Oslavany B   5  3  1  1  61:29  213:117  15
4 Dolní a Horní Loučky A  5  3  1  1  53:37  195:150  15
5 Tvarožná B   5  3  1  1  53:37  176:138  15
6 Ostopovice B   5  3  0  2  52:38  171:149  14
7 Ořechov B   5  2  0  3  39:51  139:176  11
8 Mokrá D   5  2  0  3  44:46  155:174  11
9 Moravské Knínice C  5  2  0  3  34:56  148:189  11
10 Oslavany C   5  1  1  3  35:55  142:192    9
11 Tvarožná C   5  0  1  4  22:68    95:227    6
12 Rebešovice D   5  0  0  5  22:68  108:225    5

 Libor Vojanec 
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Fotbalistům se 
doma nedaří

Podzimní část sezóny se pomalu ale jis-
tě chýlí ke svému závěru, žáci a přípravky již 
odehráli poslední soutěžní utkání o posledním 
říjnovém víkendu, muži a dorostenci vyběhnou 
dvakrát na trávník ještě i v listopadu. I v říjnu 
bohužel pokračovala výsledková mizérie mužů 
na domácím hřiši, zejména poslední nepovede-
né utkání s Moravským Krumlovem, ve kterém 
nepotvrdili body z Podivína, je opět srazilo do 
zóny boje o záchranu. Snad se podaří zabodovat 
v posledních dvou podzimních utkání a posu-
nout se směrem k vytouženému středu tabulky. 
Mládežnické týmy se naopak i přes občas ne-
vyrovnané výkony pohybují vesměs v horních 
patrech tabulky. Nejaktuálnější informace z 
kuřismkého fotbalu najdete na našem webu na 
adrese www.fckurim.cz.

Muži
10.kolo 

MKZ Rájec – FC Kuřim 3:0 (2:0)
Sestava Kuřimi: Prosecký – Rampula, 

Kozumplík, Škrdlík, Hanus, Moniak, Pospíšil, 
Janda, Plšek, Bílý, Karásek – Čuhel, Fryčka, 
Šenkýř, Vermouzek, Sojka

Nedělní odpoledne přineslo spřízně-
nému sportovnímu fanouškovi našeho klubu 
dilema zda vyrazit do chladného (že by měl p. 
prezident s tím klimatem pravdu …) počasí na 
naše „koně“ do blízkého Rájce, nebo pozorovat 
koně na pardubickém závodišti v teple domo-
va. Zatímco nestárnoucí „dědek“ našeho turfu 
docválal v pohodě k vítězství, naše „koně“ se 
nedostali ani na pomyslný Taxis. Ještě jeden pří-
měr obě akce měly a sice narozeniny vítězů… 
Zatímco p.Váňa má 20-tého již 59, domácí lev 
na lavičce, Jiří Záleský, je přesně o 13let mladší. 
A tak se naši hráči asi rozhodli dát mu pěkný dá-
rek k narozeninám. Jinak si totiž nelze vysvětlit 
branku domácích již ze druhé minuty zápasu. 
Tímto byli posazeni do sedla, z kterého již po 
celý zápas neslezli. V okamžiku kdy se v tabulce 
KP odděluje zrno od plev, naši plejeři místo ces-
ty ke klidnému středu tabulky, nastartovali do 
této chvíle největší zklamání KP bezzubý Rájec, 
který skóroval po 7 a půl hodinách čisté hry! Ve 
30. min byl trenér Kovanda rozezlen ještě víc, 
jelikož celý týden připravuje mužstvo na největ-
ší devízu soupeře - standardky na Macíka. A ze 
standardky na Macíka kluci inkasují podruhé. 
Druhá půle byla po poločasovém mytí hlav o 
něco lepší, ale na nějaký zvrat nemohlo být ani 
pomyšlení. Zvlášť když se 10 min po poločase 
přetlačovali Macík s Ostrým, kdo dá třetí bran-
ku. Takže zatímco domácím stačil průměrný 
výkon s tradičně kvalitními standardkami, naši 
hráči po posledních poměrně dobrých výko-
nech hráli, řečeno slovy T. Kovandy, jak mistři 
světa. Zatímco těm španělským mistrům bago 
bez většího zájmu o hru v pohodě stačilo k ví-
tězství, náš nezájem mohl skončit ještě větším 
debaklem, od kterého nás uchránil jediný hráč, 
který snesl nějaké měřítko – brankář Patrik Pro-
secký, jenž v závěru chytil ještě 3 velké šance 
domácích. Trenér Kovanda rozladěný z neplně-
ní taktických pokynů a nevyrovnanosti výkonů 

svých svěřenců říkal, že si budou hráči muset 
sednout rychle na zadek, jelikož za takový vý-
kon v dalších utkáních by je domácí židličkáři 
mohli utlouct…

11.kolo 
FC Kuřim – FK APOS Blansko 1:3 (1:2)

Branka Kuřimi: 32. Plšek
Sestava Kuřimi: Prosecký – Rampula 

(80. Vermouzek), Kozumplík, Škrdlík (26. 
Čuhel), Hanus (80. Skoumal), Moniak, Pospí-
šil, Janda, Plšek, Bílý, Karásek

Za hezkého slunečného počasí okoře-
něného chladným vzduchem z Ruska, přiví-
tali naši borci loňského smolného divizního 
sestupujíciho a zároveň letošního největšího 
adepta na postup FK APOS Blansko. Zatímco 
hodnocení minulého debaklu v Rájci vyvolalo 
názorové debaty, tentokrát znělo ze všech stran 
unisono – vyhrál lepší! Ať jako hodnocení tre-
néra Kovandy, nebo jako smutné konstatování 
jeho svěřenců, autora jediného našeho úspěchu 
Michala Plška i záložníka Kuby Hanuse.Asi byli 
tentokrát všichni na stejném fotbale… Kovář, 
Macháček, Šenk – co mají tito tři pánové spo-
lečného? Jednoduché, druhou minutu utkání (v 
posledních třech soutěžních kolech!) a radost 
z gólu do naší sítě! Pokud k tomu připočítáme 
ještě plejery Rajhradu Kouřila a Buce a 5. resp. 
6. min. utkání, je až obdivuhodné, že naši tre-
nérskou dvojici ještě neranila mrtvice! Zpět k 
Aposu – 1 min. 30 sec – Šenk 0:1. Do 20. min 
útlum našeho mužstva potrestaný ještě bran-
kou Sehnala 0:2. Od této chvíle jakoby se hosté 
uspokojili a začali hrát i naši borci. Po několika 
slibných náznacích šancí se ve 32. min do míče 
nádherně opřel Michal Plšek a klasickým „ang-
ličanem“ od břevna na zem a zpět snížil na 1:2. 
Kluci nabírali dech, ale bohužel se jim i přes dvě 
slušné šance do poločasu vyrovnat nepodařilo. 
Prvních deset minut druhé půle ještě vypadalo 
slibně, ale tím to končilo.Ve 72. min přidal třetí 
zářez na „pažbu“ APOSU Janíček, 1:3 – a bylo 
po fotbalu. Zatímco naši borci působili dle slov 
Kuby Hanuse bezradně, soupeř už si utkání v 
klidu doležel…Kouskování hry, polehávání a 
sem tam zkušený faul působily na fotbal jako 
rakovina a potvrzovaly, že hosté jsou vše, jen ne 
naivní.Trenér Kovanda hodnotil vítězství APO-
SU jako naprosto zasloužené, jeho shrnutí ob-
sahovalo slova -“ byli fotbalovější a jednoznačně 
nás přehráli.“ Míša Plšek jen konstatoval, že si ve 
druhém poločase nevypracovali žádnou šanci a 
soupeř byl jednoznačně lepší. Když se podívá-
me na ambice, zázemí a celkový obraz klubu, 
musíme sportovně uznat, že APOS je o level 
dál, soupeř našich ambicí nás čeká příští týden, 
kdy zajíždí naši borci na hřiště Podivína.

12.kolo 
Slavoj Podivín – FC Kuřim 1:2 (0:1)

Branky Kuřimi: 13. Janda, 66. Čuhel
Sestava Kuřimi: Prosecký – Fryčka, 

Čuhel, Kozumplík, Karásek- Hanus, Pokorný, 
Plšek, Pospíšil (88min.M. Šenkýř) - Janda (80 
min. Skoumal), Vermouzek (67min. Moniak )

Po dvou prohrách se soupeři z blanen-
ského okresu se vydali naši hráči na kýžený bo-
dový lup do okresu Břeclav. Konkrétně k bez-
prostřednímu sousedovi v tabulce KP, 62 km 
vzdálenému Podivínu. Ze dvanácti získaných 

bodů na svém kontě vybojoval letošní nováček 
KP 8 doma, což ze šesti domácích zápasů je po-
měrně málo, ale pořád o 3 víc než náš tým, kte-
rému se spíš bodově daří na hřištích soupeřů. 
V tabulce pravdy byly oba týmy na minus šesti 
bodech, což naši borci chtěli určitě zlepšit ve 
svůj prospěch. Podzim fotbalu rozhodně přeje, 
a tak se opět hrálo za lehce chladného, krásného 
odpoledne, tentokrát od začátku podle našich 
not. V základní sestavě po delší době nastou-
pil Ondra Pokorný, a s ním přišlo i zklidnění a 
kolektivní bojovný výkon. Důležité bylo přežít 
2 min, což se podařilo a jako bonus a odměna 
za dobrý výkon přišla ve 13 min i první bran-
ka Honzy Jandy, který dorazil pěknou střelu do 
tyče od Michala Plška 0:1. Převaha byla na naší 
straně. Další pěknou šanci Míši Vermouzka vy-
razil domácí brankář jen konečky prstů, nevyu-
žitá zůstala i šance Jandy – zase tyč! Na začátku 
druhého poločasu se obraz hry nějak nezměnil 
a tak jsme se mohli v 66 min. radovat podruhé. 
Rychle rozehraná standardka po ose Pokorný – 
Hanus – Pokorný – centr a ze skrumáže na zad-
ní tyči přihrávající Honza Pospíšil vybídl Marti-
na Čuhela ke skórování 0:2. Idylka. Idylka však 
začala dostávat trhliny hned za minutku kdy se 
zranil Míša Vermouzek (zhmožděnina někde 
nad kolenem – snad nic vážnějšího…). Za další 
dvě minuty ještě větší trhlina v podobě nád-
herné dalekonosné střely domácího Očenáška, 
brankář bez šance 1:2. Další trhlina – 79.min. a 
zranění Honzy Jandy, který musel být odnesen 
ze hřiště (výron v kotníku?). Tím ovšem výčet 
trhlin končí, naopak převažuje jen dobrý pocit 
z poctivého kolektivního výkonu, za který chtěl 
trenér Kovanda svým svěřencům poděkovat. 
Líbila se mu bojovnost, kolektivní duch a dobře 
zvládnutý závěr utkání, velice spokojený byl s 
výkonem navrátilce do sestavy Ondry Pokorné-
ho. Podle autora vítězné přihrávky Honzy Po-
spíšila byl lepší první poločas kdy kluci domácí 
přehrávali, po kontaktním gólu ve druhé půli už 
to bylo hlavně o poctivém bránění a trpělivosti. 
Spokojenost s výsledkem a předvedenou hrou 
však byla patrná u obou pánů (o pozitivním ru-
chu či spíš řevu u přístřešku a udírny nemluvě 
– u trenéra Hřebíka je klobás za 10 000,-, pak že 
je Kovanda pes… ). Podivín se v tabulce pravdy 
propadl na -9 bodů, naše mužstvo si polepšilo 
na -3, v tabulce je však mezi nimi rozdíl pou-
hých tří bodů, které je potřeba udržet příští tý-
den kdy v domácím prostředí hostíme soupeře 
z okresu Znojmo – tým Moravského Krumlova. 
Uvidíme jestli se našim borcům podaří potvrdit 
poctivý bojovný výkon a hlavně důležité 3bo-
dy.

13.kolo 
FC Kuřim – FC Moravský Krumlov 1:2 (0:0)

Branka Kuřimi: 90. Pokorný
Sestava Kuřimi: Prosecký – Kozump-

lík (70. Rampula), Čuhel, Fryčka, Hanus (80. 
Škrdlík), Moniak, Pospíšil, Karásek, Plšek, Bílý, 
Pokorný

Ve 13.kole hostili naši hráči tým Morav-
ského Krumlova a chtěli potvrdit cenné body 
dovezené minulý týden z Podivína. Těžko se 
dalo očekávat, že lídři hostujícího týmu budou 
touto dobou na cestě do Prahy vlastními těly 
bránit Muchovu Slovanskou epopej, a tak se 
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naopak čekal lítý, vyrovnaný boj se soupeřem, 
kterého naši borci po postupu do kraje v sezoně 
2006/7 ještě neporazili. Z 8 prozatimních vzá-
jemných zápasů v posledních 4 letech skončilo 
celých 6 remízou, včetně loňských 0:0 a 2:2. 
Zbylá dvě utkání vyhráli krumlovští, a tak jim 
bylo co vracet. Očekávání se naplnila vrchovatě, 
a tak se v prvním poločase na trávníku odehrá-
vala bitva o každý míč s náznaky šancí na obou 
stranách. Po půli však do vývoje zápasu zasáh-
la 53 min. a velice sporný okamžik, který celé 
představení v podstatě rozhodl. Po přetaženém 
centru do vápna a vrácené hlavičce před branku 
odvrátil před v pádu hlavičkujícím hostujícím 
hráčem Martin Čuhel před naše vápno, kde si 
balon v klidu zpracoval Míša Plšek, ale v dalším 
pokračování hry mu po chvilce zabránila píšťal-
ka sudího Kunického, který k údivu domácích 
odpískal penaltu… Při odkopu ze 40 cm výšky 
mohlo jít leda o nebezpečnou hru hlavou hos-
tujícího hráče proti vlastní osobě… Procházka 
darem nepohrdl a poslal hosty do vedení - 0:1. 
Proč od odkopu do odpískání následovala 4 
vteřinová pauza nelze odhadnout… Za dalších 
několik minut po závaru u branky hostí a Po-
korného břevnu nakopnul ležící hostující bran-
kář držící míč v náručí odcházejícího Čuhela. 
Typický blikanec však zůstal nepotrestán… 
Trenér Kovanda se snažil změnit vývoj utkání, a 
tak stáhl obranu na 3 obránce, ale bohužel ško-
lácké podběhnutí dloubnutého míče středem 
naší obrany znamenalo další dar pro Procházku, 
který nedal v 73min. Patriku Proseckému šanci. 
Kluci dřeli, snažili se, ale vybojované náznaky 
šancí se jim nedařilo zrealizovat. Pěkná střela 
Ondry Pokorného a šance Lukáše Moniaka 
zůstaly bohužel díky golmanu hostí nevyužity, 
ujala se až hlavička Ondry Pokorného, jenže 
to už byla 90 min a konec představení. Podle 
kapitána Michala Plška rozhodla penalta, ve-
doucí týmu Milan Kotouček zas jen lakonicky 
prohodil, že když nedáš góly, nemůžeš vyhrát, 
a Honza Pospíšil si zase všiml, že tekla hlavně 
pravá strana defenzívy. Trenéra Kovandu mrze-
ly hlavně hrubé individuální chyby, nepotvrze-
ní získaných bodů z minulého kola a nesplácení 
jeho důvěry vložené do některých hráčů. Hrá-
čům nemohl upřít snahu a bojovnost, ale „ně-
jaká ta nadstavba, kterou nepostrádá na hřištích 
soupeřů, tomu chyběla“. K penaltě se radši ani 
nevyjadřoval, tak byl vzteklý. „Asi budeme hrát 
jen venku“… Za zmínku stojí při neúčasti někte-
rých skalních, kteří dali přednost předdušičko-
vé návštěvě hřbitovů, i jeden z našich fandících 
židličkářů, který šermoval berlemi a bezmocně 
přihlížel s nohou zavěšenou na zábradlí. Nohou 
v sádrové dlaze - Honza Janda, který má bohu-
žel z Podivína natržené vazy v kotníku a podzim 
pro něj skončil….

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Vracov  10  2  2  39:16 32
2. FK IE Znojmo    8  4  2  30:18 28
3. Framoz Rousínov    8  1  5  25:17 25
4. Apos Blansko    6  7  1  25:18 25
5. Novosedly    7  3  4  17:17 24
6. FC Kyjov 1919    7  2  5  23:14 23
7. Slovan Bzenec    7  2  5  20:12 23
8. Moravský Krumlov    6  3  5  16:17 21
9. Ráječko    6  2  6  14:14 20
10. RAFK Rajhrad    4  6  4  20:21 18

11. FC Boskovice    4  6   4  22:26 18
12. FC Kuřim    4  3   7  24:27 15
13. FC Ivančice    3  4   7  21:20 13
14. Slavoj Podivín    3  3   8  24:36 12
15. Rájec-Jestřebí    2  3   9  11:31   9
16. Baník Zbýšov    1  1 12    8:35   4
 

Program na listopad :
sobota 5.11. ve 14:00 Vracov – FC Kuřim
sobota 12.11. ve 13:30 FC Kuřim – Boskovice

Starší dorost
10. kolo 

Starý Lískovec – FC Kuřim 1:1 (1:0)
Branka Kuřimi: T.Peřina (penalta)
Sestava Kuřimi: Hochman – Malásek, 

Babák, Peřina, Halouzka – Hudec, Stříž, Hanzl, 
Skoumal – Šnyrch Š., Hádek

Střídali: Doležal, Valent, Richtárik, Tru-
biroha

Domácí důrazem a rychlým přecho-
dem do brejků komplikovali hostům ,,život“. V 
11min jeden z těchto protiútoků proměnili ve 
vedoucí gól. Druhý poločas se nesl ve znamení 
tlaka hostujícího mužstva. Bohužel pouze bod 
zajistil až z konečně úspěšně provedeného po-
kutového kopu T.Peřina.

11. kolo 
FC Kuřim – FC Kyjov 1919 2:2 (2:0)

Branky Kuřimi: M.Hanzl, D.Hudec
Sestava Kuřimi: Hochman – Malásek, 

Babák, Peřina, Halouzka – Hudec, Stříž, Hanzl, 
Skoumal - Hádek Richtárik

Střídali: Kovařík,Valent,Šnyrch Š.,Trub-
iroha

Velmi špatný výkon všech 4 útočníků 
domácích, kteří se v průběhu zápasu objevili 
na hřišti, ovlivnil výsledek utkání. O poloča-
sové vedení se zasloužili M.Hanzl a D.Hudec. 
Už v 11.min druhé půle však bylo vyrovnáno. 
V dalším průběhu si domácí i hosté si vypraco-
vali vyložené, ale ani jedno mužstvo již neskó-
rovalo. Kvalitní utkání tak skončilo zaslouženou 
remízou

12. kolo 
FC Ivančice – FC Kuřim 0:0

13. kolo 
FC Kuřim – Mor. Slávia Brno 4:1 (2:1)

Branky Kuřimi: Skoumal 2, Kovařík, 
Sokol 

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Boskovice  9  1  2  44:13 28
2. FC Svratka Brno  8  2  2  31:17 26
3. FC Kyjov 1919  7  3  2  30:17 24
4. Sokol Tasovice  7  0  5  27:30 21
5. Kohoutovice  6  2  4  32:19 20
6. FC Kuřim  5  5  2  33:23 20
7. Moravský Krumlov  5  4  3  26:24 19
8. SK Slatina  4  4  4  19:20 16
9. FC Dosta Bystrc  3  6  3  21:20 15
10. Starý Lískovec  4  3  5  19:27 15
11. MS Brno  3  3  6  16:25 12
12. FC Ivančice  1  4  7  12:24   7
13. FK Mutěnice  1  2  9  14:38   5
14. FC Bučovice  0  3  9  12:39   3
 

Program na listopad:
sobota 5.11. v 9:00 Svratka Brno – FC Kuřim
sobota 12.11. v 9:00 FC Kuřim – Boskovice

Mladší dorost
10. kolo 

Starý Lískovec – FC Kuřim 8:2 (3:0)
Branky Kuřimi: Doležal 2
Jakýkoli komentář je k tomuto zápasu 

zcela zbytečný. Z různých důvodů chybělo šest 
hráčů, a tak jsme nastupovali v deseti lidech, z 
nichž jeden se zraněním, další po těžkém zápase 
a dva, co je vidím jen jednou za uherský rok a 
to jen když je hodně dlouho prosíme. Dle toho 
přesně odpovídal průběh zápasu, kdy domá-
cí pohodlně navyšovali skóre. Za zmínku stojí 
snad jen dva světlé okamžiky druhé půle, kte-
rou jme po odstoupení zraněného L. Skoumala 
hráli jen o devíti, drzý samostatný průnik Petra 
Doležala zakončený střelou k tyči a nádherná 
kombinace středem na jeden dotek zúročená v 
branku tímtéž hráčem.

Dík patří především těm hráčům, kteří 
jsou ochotni i za takového stavu věcí poctivě 
trénovat a do takovýchto zápasů vůbec nastu-
povat. Je ovšem otázkou, jak je (nás) bude dlou-
ho bavit podstupovat takto zbytečné zápasy.

11. kolo 
FC Kuřim – FC Kyjov 1919 4:1 (2:0)

Branky Kuřimi: Sokol, Skoumal, Krato-
chvíla, Kučera

Opět jiná sestava, ale aspoň plný počet 
hráčů zajistil mladším dorostencům, proti kou-
savému soupeři plný počet bodů. První polovi-
na zápasu přinesla bojovný fotbal z obou stran, 
bez větších šancí. Až pět minut před koncem 
se po přímém kopu prosadil M. Sokol hlavou 
a hned vzápětí po drzém průniku K. Dančáka 
zvyšoval K. Kratochvíla do odkryté branky. V 
poločasu jsme si řekli, že nesmíme soupeře pus-
tit zpět do zápasu, tak jak nám to převedli starší 
dorostenci, a toto jsme hned po začátku druhé 
čtyřicetiminutovky naplnili, když odražený míč 
po rohu poslal L. Skoumal do sítě. Soupeři jsme 
i nadále nic nepovolili, až patnáct minut před 
koncem se mu podařilo snížit z rohu. To však 
bylo vše a naopak po kolmé přihrávce završil 
skóre V. Kučera křižnou střelou. Za zmínku ješ-
tě stojí, výkon J. Obůrky, který opět ukázal, že je 
schopný hrát proti o tři roky starším hráčům.

12. kolo 
FC Ivančice – FC Kuřim 5:3 (1:1)

Branky Kuřimi: Kučera, Doležal, Los
Sestava Kuřimi: Valent – Čurda, Sokol, 

Doležal, Šanca – Kučera, Skoumal, Los, Dan-
čák – Šimek

Soupeř nebyl lepší, jen měl dostatečný 
počet hráčů a plnou lavičku. Další komentář je 
naprosto k ničemu.

13. kolo 
FC Kuřim – Mor. Slávia Brno 6:2 (4:1)

Branky Kuřimi: Kratochvíla 3, Kučera 2, 
Šimek

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Dosta Bystrc  10 0  2  75:15 30
2. Moravský Krumlov    9  1  2  52:21 28
3. FC Svratka Brno    9  0  3  61:16 27
4. FC Boskovice    8  1  3  36:19 25
5. FC Ivančice    7  2  3  27:22 23
6. FC Kuřim    7  0  5  51:29 21
7. FC Kyjov 1919    7  0  5  31:22 21
8. Starý Lískovec    7  0  5  35:35 21
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9. SK Slatina  5  0  7  32:29 15
10. FK Mutěnice  3  1  8  25:39 10
11. Kohoutovice  2  2  8  22:39   8
12. FC Bučovice  2  2  8  14:81   8
13. Sokol Tasovice  2  1  9  24:44   7
14. MS Brno  1 0 11  16:90   3

Program na listopad:
sobota 5.11. v 11:15 Svratka Brno – FC Kuřim
sobota 12.11. v 11:15 FC Kuřim – Boskovice

Starší žáci
7.kolo 

FC Kuřim – Framoz Rousínov 2:4
Branky Kuřimi: Obůrka 2
Toto utkání jsme zahájili velice vlažně a 

po hrubých chybách v obranné činnosti jsme 
po 15 minutách prohrávali 0:2. I za tohoto ne-
příznívého stavu jsme zabojovali a do poločasu 
jsme vyrovnali na 2:2. Druhý poločas byl cel-
kem vyrovnaný, ale opětovně jsme inkasovali 
po střele z velkého vápna, na kterou náš bran-
kář nedoskočil. Po této inkasované brance jsme 
udělali změny v sestavě s cílem utkání vyrovnat, 
ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit vyrov-
návací branku a inkasovali opětovně po střele 
z velkého vápna. Pro kluky je to velice složité, 
protože hrajeme bez dlouhodobě zraněného 
brankáře a dnes musel chytat Filip, a i když 
neudělal žádnou chybu, tak bohužel střely pod 
břevno jsou nad jeho výškové schopnosti.

Celkově lze říct, že jsme fotbalově byli 
lepší, ale chybělo nám trošku štěstí a více na-
sazení, což má příčinu v nízké účasti na trenin-
cích.

8. kolo 
Šlapanice – FC Kuřim 3:1 (2:0)

Branka Kuřimi: Musil
Toto utkání bylo velice náročné, protože 

jsme díky nemocím nastoupili oslabeni o 5 hrá-
čů základní sestavy. Utkání začalo ve svižném 
tempu a akce se střídaly před oběma brankami.

Bohužel již v 5. minutě byl Pepino zra-
něn po nevybíravém zákroku domácího stope-
ra. Rozhodčí, který utkání řídil z půlicího kru-
hu, ač mu bylo asi 25 let, celou situaci ignoroval. 
V první půli domácí vstřelili 2 branky a ujali se 
vedení.

Do druhé půle jsme nastoupili velice 
dobře a kombinačně jsme soupeře suveréně 
převyšovali.

Asi po 15 minutách jsme snížili na 2:1 
a domácí se začali bát o body. Po několika mi-
nutách našeho souvislého tlaku opětovně přišel 
další nevybíravý faul na našeho hráče, kde proti-
hráč našemu hráči přišlápl achilovku a my jsme 
museli dohrávat o 10 lidech. I v 10 lidech jsme 
měli trvalý tlak a snažili se utkání vyrovnat, ale 
bohužel jsme inkasovali třetí branku. Vzhledem 
k faktu, že nám chybělo hodně kluků, tak jsme 
odehráli dobré utkání a všichni kluci včetně klu-
ků z mladších žáků si zaslouží pochvalu.

Nejlepším našim hráčem utkání byl náš 
brankář, který předvedl několik vynikajících 
zákroků.

10. kolo 
FC Bučovice – FC Kuřim 0:4 (0:2)

Branky Kuřimi: Šimek, Mikel, Veselý, 
Strouhal

Sestava Kuřimi: Vybíral - Dufek,Šká-
ra,Pavlíček,Uherek - Hrnčíř,Veselý,Luzar,Strou-
hal -Šimek,Pacek

Střídali: Obůrka, Mikel
Celkově toto utkání lze hodnotit jako 

velice povedené nejen co se týká po výsledko-
vé stránce, ale také, což je podstatné, po stránce 
herní. Od začátku utkání jsme si vypracovali tr-
valou herní převahu a vytvářeli si jednu šanci za 
druhou. Bohužel do poločasu jsme proměnili 
pouze 2 příležitosti. Domácí se taktéž dostali do 
několika šancí, ale naše obrana pracovala spoleh-
livě a pokud soupeř vystřelil z větší vzdálenosti, 
tak tyto střely v pohodě pokryl náš brankář. Za-
čátkem druhé půle jsme vstřelili třetí branku a 
o výsledku bylo rozhodnuto. Za dnešní výkon 
si pochvalu zaslouží celé mužstvo. Zvláštní po-
chvalu si zaslouží Jirka Uherek, který nastoupil 
do utkání se zraněním a hráči Veselý a Strouhal, 
kteří ač věkem mladší žáci, dokázali oba vstřelit 
branku a byli u zrodu většiny našich akcí.

11. kolo 
FC Kuřim – FC Čebín 7:0

Branky Kuřimi: Holman 3, Strouhal 2, 
Pavlíček, Veselý

Tabulka I.třídy:
1. Rousínov  8  1  1  36:12 25
2. FC Medlánky  8  1  1  27:10 25
3. Svratka Brno B  7  1  2  33:5   22
4. SK Šlapanice  7  1  2  25:8   22
5. SK Řečkovice  5  2  3  23:12 17
6. Rájec-Jestřebí  5  0  5  26:30 15
7. FC Kuřim  4  0  6  26:19 12
8. SK Slatina  2  3  5  13:21   9
9. FC Bučovice  2  1  7  13:27   7
10. Slavkov u Brna  1  2  7  18:24   5
12. FC Čebín  0 0 10    3:75   0

Mladší žáci
7. kolo 

FC Kuřim – Framoz Rousínov 0:3
Zase zápas, na který je nejlépe rychle 

zapomenou. V nekompletní sestavě jsme hráli 
sice bojovně, ale bez brankového prosazení a 
bodového zisku. Znovu jsme obdrželi branky, 
za které si můžeme více méně sami. V držení 
míče, kombinaci jsme byli lepší, ale pokud ne-
proměníme brankové příležitosti(2x břevno, 3x 
těsně vedle) nebo sólujeme místo kombinace 
se spoluhráči, tak se může stát, že přijdeme o 
body i v dalších zápasech. Naše obrana je sice 
bojovná, ale pokud odebrané míče nerozehraje 
přesně a bezchybně, dostává se soupeř k naší 
bráně a bohužel trestá. Sice hrajeme pouze o 
„Zlaté trenýrky“, ale myslím, že je nejvyšší čas, 
aby každý hráč začal na hřišti v zápasech a hlav-
ně v tréninku!!! odvádět maximální a soustře-
děné výkony.

8. kolo 
Šlapanice – FC Kuřim 0:1

Branka Kuřimi: Morkus Matěj
Sestava Kuřimi: Dominik Hýsek, Filip 

Kružík, Jan Kazda, Matěj Morkus, Michal Fila, 
Martin Pitel, Tomáš Musil, Tomáš Strouhal, 
Mikuláš Paraska, Lukáš Trtílek, Michal Pánek, 
Jonáš Morkus

Za chladného podzimního počasí na 
mokrém hřišti nás čekal zatím neporažený 

tým Šlapanic. Těžký zápas, ve kterém vítězná 
branka padla již ve druhé minutě po rohovém 
kopu, kdy se ve skrumáži před brankou nejlé-
pe zorientoval Matěj a uklidil míč z blízka do 
sítě. Ve fyzicky těžkém zápase vynikali na obou 
stranách brankáři. Zpočátku jsme měli více ze 
hry, ale po úvodních patnácti minutách začaly 
Šlapanice hrozit a tlačit nás na naši polovinu. 
Naše kombinace byla těžkopádná a soupeř nás 
přečísloval z rychlých protiútoků. Ve druhém 
poločase jsme tahali za kratší konec. Před brá-
nu soupeře jsme se dostávali méně než domácí 
mužstvo, které naštěstí nedokázalo skórovat 
ani z vyložených šancí, některé vychytal Domi-
nik, některé zahodili sami domácí hráči. Chci 
pochválit všechny hráče za snahu a bojovnost, 
ale zároveň musím říct, že fotbalově přísnější 
měřítko snesl v zápase pouze výkon Matyáše, 
Dominika, Martina a Tomáše S.

10.kolo 
FC Bučovice – FC Kuřim 1:9 (0:4)

Branky Kuřmi: 2 x Dančák, Musil, Pánek, 
Trtílek, Hýsek, Dobiáš, 2x vlastní (po stříleném 
rohu po zemi na první tyč si to vždy obránce 
srazil do brány a rozhodčí odmítl zapsat exeku-
tory jako střelce branky)

Sestava Kuřimi: Dominik Hýsek – Mi-
roslav Kozumplík, Jan Kazda, Matěj Morkus, 
Michal Fila, Martin Pitel, Tomáš Musil, Adam 
Dobiáš, Mikuláš Paraska, Lukáš Trtílek, Jakub 
Dančák, Jonáš Morkus, Michal Pánek, Filip 
Kružík

Postavení obou týmů v tabulce soutě-
že jasně naznačovalo, jakým směrem se bude 
utkání ubírat. Skóre poklidně narůstalo už od 4 
minuty až na poločasových 0:4. Vyjma 2 brejků 
domácích a jedné parádní střely ze 14 metrů, 
kdy se Dominik vyznamenal, se mohl náš bran-
kář, hnaný tatínkem dopředu k bráně soupeře, 
věnovat spíše pokusům vstřelit gól. To se mu 
nakonec podařilo z pokutového kopu. Na naší 
obdržené brance se znovu podíleli spíše naši 
hráči, než soupeř. Množství neproměněných 
šancí, včetně pokutového kopu stálo kluky lí-
zátko mnou slíbené za 10 vstřelených branek do 
sítě domácích. Snad to vyjde příští zápas proti 
Čebínu, kdy se dá předpokládat obdobný prů-
běh zápasu. Z našeho pohledu se spíše jednalo 
o tréninkové utkání, kdy jsme střídali po 6 hrá-
čích najednou, než o mistrovský zápas.

11. kolo 
FC Kuřim – FC Čebín 8:2

Branky Kuřimi: Dobiáš 3, Pitel 3, Mor-
kus, Pánek

Tabulka I.třídy:
1. FC Kuřim  8  0  2  43:15 24
2. Svratka Brno B  7  1  2  47:9    22
3. FC Medlánky  7  1  2  33:5    22
4. SK Slatina  7  0  3  34:24  21
5. SK Šlapanice  6  2  2  35:14  20
6. SK Řečkovice  5  2  3  16:15  17
7. Rájec-Jestřebí  4  0  6  31:30  12
8. Rousínov  4  0  6  28:29  12
9. Slavkov u Brna  2  1  7  18:38    7
10. FC Bučovice  1  1  8    9:44    4
12. FC Čebín  0  0 10    7:78    0
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Starší přípravky
7. kolo:

Říčany – FC Kuřim A 0:8 (0:6)
Branky Kuřimi: 3.,6.,7.,21. a 24.min. 

Šťastný, 22. Antoňů, 29. Přichystalová, 51. Haj-
sler

Sestava Kuřimi: Nešetřil – Vašíček, Při-
chystalová, Peřina – Antoňů, Al-Dury, Šťastný, 
– Hajsler, Kulibaba.

Utkání v Říčanech přineslo našemu 
týmu opět plný bodový zisk. Zejména v prv-
ním poločase kluci hráli s nasazením a s chutí. 
V osobních soubojích jsme byli důraznější, 
rovněž tak po fotbalové stránce jsme soupeře 
přehrávali. Ve druhé půli se však hra výrazně 
změnila. Kluci málo spolupracovali, mnozí hrá-
li pouze dopředu a zapomínalo se na obrannou 
činnost. Proto také přišli sice ojedinělé, ale ne-
bezpečné protiútoky ze strany soupeře. Vázla 
kombinace, kterou kluci předváděli v prvním 
poločase. Brankové příležitosti sice kluci měli, 
nicméně je nedokázali proměnit.

Vysoké Popovice – FC Kuřim B 0:17 (0:7)
Branky Kuřimi: Laštůvka 5x ( Kříž 2x, 

Sláma 1x, Vacula 1x, Pleskač 1x ), Peňáz 3x ( 
Vacula 1x, Katolický 1x ), Sukač 2x ( Otřísal 1x, 
Vacula 1x ), Vacula 2x ( Kříž 1x, Pělucha 1x ), 
Kříž ( Sukač ), Hégr ( Pleskač ), Pleskač ( Kříž 
), Sláma ( Vacula ), Otřísal ( Miška )

Sestava Kuřimi: Pělucha – Kříž, Peňáz, 
Hégr D., Katolický, Miška – Pleskač, Sláma, Va-
cula, Fila, Otřísal – Laštůvka, Sukač

Na půdě posledního celku tabulky jsme 
se museli vyrovnat s menšími rozměry hřiště a 
také s jeho velkou nerovností. S ohledem na tyto 
okolnosti se klukům vcelku dařila kombinační 
hra a proti zcela neškodným domácím si s chutí 
zastříleli. V brance byl nucen za zraněného Vik-
líka zaskočit Pělda a prezentoval se spolehlivým 
výkonem s kvalitním výběrem místa především 
na polovině soupeře . Chybělo jen málo a i on 
se zapsal mezi střelce. Svůj první „mistrovský“ 
gól za FC Kuřim zaznamenal Vašek Otřísal. Pře-
jme si, aby si kluci přenesli pohodu z utkání i do 
čtvrtečního mnohem náročnějšího derby.

dohrávka 1. kola 
FC Kuřim A – FC Kuřim B 1:7 (0:5)

Branky : Hajsler (penalta) – Laštůvka 2x 
( Pleskač 1x ), Vacula ( Kříž ), Fila ( Laštůvka ), 
Pleskač ( Vacula ), Katolický ( Sláma ), Sukač 
( Sláma )

Sestava FC Kuřim A : Nešetřil – Vašíček, 
Přichystalová, Bábor, Zabadal – Al-Dury,Anto-
ňů, Šťastný, Hruška, Peřina, Bařinka – Hajsler, 
Kulibaba

Sestava FC Kuřim B : Tomíček – Kříž, 
Peňáz, Hégr D., Katolický – Pleskač, Sláma, Va-
cula, Fila, Otřísal – Laštůvka, Sukač

Hodnocení FC Kuřim A : Dnešní utká-
ní se starší přípravkou B bylo skutečně prověře-
ním našich „kvalit“. Našemu týmu patřilo pouze 
prvních asi 8. minut utkání. Potom „béčko“ po-
stupně srovnalo krok a začalo nás přehrávat. A 
to už se bohužel nezměnilo po celou dobu utká-
ní. Naši mladší soupeři byli fotbalovější, přehrá-
vali nás pohybem a především byli důraznější a 
úspěšnější v osobních soubojích. Z našich řad 
se fotbalovost chvílemi vytrácela úplně. K dob-

ru lze přičíst pouze bojovnost našich kluků. Ne-
jen, že jsme obdrželi 7 branek, ale daleko smut-
nější je skutečnost, že jsme nedokázali vstřelit 
branku ze hry. Jediný míč v síti našeho soupeře 
skončil z přísně nařízeného pokutového kopu. 
Na hřišti nebyla vidět spolupráce hráčů, převáž-
nou část utkání kluci vyčkávali na to, co udělá 
soupeř. Zejména vázla rozehrávka, hráči by na 
vše potřebovali jednou tolik času. Také síla ko-
lektivu nebyla na takové úrovni, aby se kluci po 
obdržené brance zvedli. Velmi brzy svěsili hlavy 
a místo toho, aby se semkli a veškeré úsilí vložili 
do utkání, docházelo na hřišti spíše k výčitkám 
mezi hráči. Každá další branka v naší síti jen 
„rozkládala“ náš tým. Soupeřům nelze než po-
blahopřát k vítězství. My naopak musíme zved-
nout hlavy a dělat maximum pro to, abychom 
v jarní části soutěže našim mladším fotbalistům 
ukázali, že fotbal umíme hrát také.

Hodnocení FC Kuřim B: Do prestižní-
ho derby jsme nastupovali v brance s Kubou To-
míčkem půjčeným z ml. přípravky, který musel 
zaskočit za stále zraněného Viklíka. Úvod při-
nesl očekávaný tlak „jedniček“, ale že budeme až 
tak ustrašení, to jsme opravdu nečekali. Na klu-
cích byla znát veliká nervozita a respekt. Úvodní 
3-4 minuty jsme se nedokázali vymanit z vlastní 
poloviny a hráli jsme příliš složitě. Obratem v 
myšlení hráčů byla úvodní Culdova branka po 
rychlém Adamově přenesení hry, která přišla 
po předchozím trápení jako „blesk z čistého 
nebe“. Tato akce však dala ráz celému prvnímu 
poločasu. I když ještě v následujících minutách 
dvě střely těsně letěly nad naší brankou, potom 
už odvaha a sebevědomí hráčů stoupalo a stále 
častěji jsme vyráželi do nebezpečných brejků. 
Po jednom z nich Štovíkovu střelu dorazil Felda 
na 2:0! Další brejk z vlastní poloviny – Šťovík 
nezadržitelně 3:0!! Culdův křižný pas na Mate-
se a se štěstím 4:0!!! Další skvělá akce a Luki-
nova „pumelice“ do spojnice a Kaťák doráží na 
5:0!!!! Neskutečná produktivita našich borců 
stanovila poločasový supervýsledek. Ve druhé 
půli kluci nepolevili a nenechali se nečekaným 
průběhem ukolébat. Včas přistupovali k hrá-
čům a vzorně bojovali o každý míč. V obraně 
hráli velice jednoduše, takže docházelo k mini-
mu chyb. Povedlo se i několik kombinací. Když 
Šťovík přidal šestou branku, nebylo nejmenších 
pochyb o našem úspěchu. Nic na tom nezmě-
nila ani branka z přísně nařízené penalty, kdy 
Penízek ve snaze o přerušení brejku zastavil 
proníkajícího útočníka. Sladkou tečku v bran-
kovém účtu stanovil výborně hrající Suki po 
Lukinově přistrčení. Zápas pak dohrávali „kluci 
z lavičky“ a vedli si velice dobře. I když už jsme 
nebyli tak nebezpeční v útoku, ale naše hra měla 
až do konce velice slušné parametry. Přes rozpa-
čitý úvod zcela zasloužené vítězství a to hlavně 
díky soustředěnosti, víře ve vlastní schopnosti a 
bojovným srdíčkům. KLUCI DÍKY!

8. kolo
FC Kuřim A – Zbraslav 17:1 (8:0)

Branky Kuřimi: 6.,14.,39.min.Vašíček, 
15.min.Kulibaba, 21.,24.,51.min. Hruška, 
20.,26.,45., 50.min. Bařinka, 23.,30. min. Anto-
ňů, 31.,33.,38. min. Šťastný, 32. min. Zabadal

Sestava Kuřimi: Nešetřil – Antoňů, Při-
chystalová, Bábor, Peřina – Al-Dury, Vašíček, 

Šťastný, Zabadal, Bařinka, Hruška, – Hajsler, 
Kulibaba.

Dnešní utkání patřilo do kategorie leh-
čích. Soupeř ze Zbraslavi nás ničím nepřekva-
pil, naopak tentokrát si kluci opět zahráli s chu-
tí. Na fotbal se dalo dívat, kluci spolupracovali 
což přineslo spoustu branek v síti soupeře. Náš 
tým předváděl hru tak, jak by měla vypadat i se 
silnějšími soupeři. Hrálo se v podstatě pouze na 
jednu branku s minimem osobních soubojů s 
výjimkou občasné přetlačované před brankou 
soupeře. S ohledem na kvalitu soupeře odehrá-
li kluci utkání v šesti hráči v poli. Kombinačně 
na pohled vcelku pěkné podání z naší strany, 
nicméně opět bez potřeby vyvíjet větší úsilí. 
Kaňkou na dnešním utkání byla branka v naší 
síti v nastaveném čase. Opět nepozornost a ne-
soustředěnost v naší obranné fázi. Se silnějšími 
soupeři toto mohou být rozhodující okamžiky a 
kluci mají stále co zlepšovat.

FC Kuřim B – AFK Tišnov 6:1 (2:1)
Branky Kuřimi: Sláma 3x ( Laštůvka 1x, 

Vacula 1x ), Laštůvka 2x ( Otřísal 1x ), Hégr D. 
( Sláma )

Sestava Kuřimi: Tomíček – Kříž, Peňáz, 
Hégr D., Miška, Fila – Pleskač, Sláma, Vacula, 
Sukač, Otřísal – Laštůvka, Katolický

Po vítězném derby nás čekal další nároč-
ný zápas s Tišnovem. Zápas jsme si po rychlé 
úvodní Lukinově brance zkomplikovali sami. 
Nepřesnostmi v rozehrávce a malým důrazem 
jsme soupeře dostali „na koně“ a po vyrovnání 
jsme jen těžko reagovali na jednoduchou hru 
hostů, založenou na nakopávání míčů na dva 
vysunuté útočníky. V této fázi jsme odolávali 
především díky Penízkovi, který dokázal „uha-
sit“ soupeřovy akce s vypětím všech sil. Hráli 
jsme příliš komplikovaně a míč jsme si nahráva-
li pozdě a navíc na obsazené hráče. Malé uklid-
nění před poločasem přinesla druhá branka po 
závaru před brankou hostí.

Po rozmluvě v kabině se druhá půle od-
víjela dle našich představ. Vzadu jsme si příliš 
nekomplikovali situaci a hru rychle přesouva-
li na polovinu soupeře. Zlepšení se okamžitě 
odrazilo na skóre. Lukinův završený hattrick a 
následná Šťovíkova branka tišnovské zlomily a 
zápas se dohrával v klidu. Za druhý poločas se 
kluci nemusí stydět a nezbývá než potvrdit naši 
pozici i v následujícím utkání s nevyzpytatel-
ným Domašovem.

9.kolo
Oslavany – FC Kuřim A 0:11 (0:5)

Branky Kuřimi : 2.,27. a 32.min. Šťastný, 
20. a 21. Zabadal, 35. a 37. Antoňů, 14. Kuliba-
ba, 16. Bařinka, 28.Hajsler a 50. Hruška.

Sestava Kuřimi : Nešetřil – Zabadal, An-
toňů , Přichystalová, ,Bábor – Al-Dury, Vašíček 
Šťastný, Hruška, Bařinka, Peřina – Hajsler, Ku-
libaba. 

Do utkání v Oslavanech vstoupili kluci 
bez jakéhokoliv respektu k soupeři. Již ve dru-
hé minutě jsme skórovali. V prvním poločase 
jsme měli více ze hry, soupeře jsme přehrávali 
jak v osobních soubojích tak kombinační hrou. 
S ohledem na herní převahu nad soupeřem, na-
stoupili kluci do druhého poločasu s šesti hráči 
v poli. I přes početní převahu soupeře jsme byli 
lepším týmem. V první polovině druhého polo-
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času jsme dokázali vstřelit ještě pět branek. Po 
vystřídání jedné šestice hráčů druhou se již tak 
střelecky nedařilo. Kluci málo spolupracovali a 
hráli tak trochu sami na sebe. I přesto, že byli 
lepší v poli, dokázali své snažení dotáhnout do 
konce pouze jednou. Všem však nelze upřít sna-
hu a bojovnost a za předvedený výkon zaslouží 
dík.

Domašov – FC Kuřim B 1:9 (0:4)
Branky Kuřimi : Vacula 3x ( Sláma 2x, 

Hégr 1x ), Laštůvka 2x ( Pleskač 1x, Vacula 1x 
), Pleskač ( Laštůvka ), Sláma ( Hégr ), Hégr ( 
Vacula ), Miška ( Hégr )

Sestava Kuřimi : Tomíček – Hégr D., 
Peňáz, Otřísal, Miška – Pleskač, Sláma, Vacula, 
Sukač – Laštůvka, Katolický

V mrazivém ale slunečném sobotním 
dopoledni jsme sehráli asi herně nejpovedeněj-
ší soutěžní utkání sezóny. Kluci byli hned od 
úvodu velice zkoncentrovaní a zaskočili domácí 
Šťovíkovou brankou v první minutě. Když Ma-
tes za další dvě minuty zvýšil na 2:0, mohli jsme 
se uklidnit a předvádět svoji hru založenou na 
spolupráci všech hráčů na hřišti. Domácí přes-
to v následujících minutách poměr sil nakrátko 
vyrovnali, ale naše perfektní obrana je prakticky 
nepustila na dostřel k Tomíkově brance. Další 
dvě Culdovy branky po hezkých kombinacích 
vzaly soupeři jakoukoliv naději na dobrý výsle-
dek a nám přinesl absolutní pohodu. Kluci se 
začali fotbalem skutečně bavit. V druhé půli náš 
výkon gradoval a přinesl nádherné kombinace, 
kdy branky padaly po „vyšachování“ domácí 
obrany prakticky do prázdné branky. Hod-
ně tomu napomohl přesun Domečka na hrot 
útoku, kde dodával našim akcím potřebnou 
invenci. Pochvalu ale zaslouží všichni hráči bez 
ohledu na to, zda se zapsali do střelecké listiny. 
Fotbal v našem podání se musel tentokrát líbit.

Nezbývá než povedené podzimní dílo 
zdárně zakončit za 14 dní v Bítýšce.

10. kolo
FC Kuřim A – AFK Tišnov 5:2 (2:2)

Branky Kuřimi: Hajsler 2x, Šťastný, Va-
šíček, Antoňů

Sestava Kuřimi: Nešetřil – Antoňů, Peři-
na – Vašíček, Bařinka, Šťastný – Hajsler.

Do utkání se soupeřem, který nám v ta-
bulce šlapal na paty, nastupoval náš tým pouze 
se šesti hráči v poli. Bohužel někteří hráči one-
mocněli a nemohli se tak utkání zúčastnit. V 
mrazivém ránu byly vyhlídky na dobrý výsledek 
dosti mizivé, nicméně kluci měli vcelku dobrou 
náladu a chuť do fotbalu, což na hřišti vzápětí 
dokázali. Utkání se pro nás od počátku vyvíje-
lo vcelku příznivě. Již ve druhé minutě Martin 
Hajsler poslal náš tým do vedení. Potom však 
přišly velmi rychlé branky do naší sítě. V páté 
minutě potrestal soupeř nepozornost v naší 
obranné činnosti a v sedmé minutě nám vstře-
lil branku po nešťastné teči jednoho z našich 
hráčů. Kluci však neztratili chuť a jejich výkon 
i přesto neustále rostl. Postupně jsme přebírali 
stále znatelněji iniciativu a byly rozhodně lep-
ším týmem. Toto naše snažení vyústilo vstřele-
ním důležitého vyrovnávacího gólu Lukášem 
Šťastným. Druhý poločas pro nás nemohl začít 
lépe. Hned ve 27. minutě se lišácky trefil Šimon 
Vašíček a dvě minuty nato zvýšil náš náskok 

na dvoubrankové vedení svým druhým gólem 
Martin Hajsler. I přesto, že byli kluci v početní 
nevýhodě, hráli s maximálním nasazením od za-
čátku až do konce utkání. Ve 47. minutě potom 
střelou z dálky zpečetil vítězství Michal Anto-
ňů. Kluci si za toto utkání zaslouží poděkování, 
neboť hráli jako tým, bojovali a přesto, že mu-
seli všichni odehrát utkání bez střídání, nedali 
soupeři šanci.

FC Veverská Bítýška – FC Kuřim B 0:10 (0:5)
Branky Kuřimi: Vacula 2x ( Hégr 1x ), 

Laštůvka 2x ( Vacula 1x, Peňáz 1x ), Pleskač 2x 
( Sláma L. 1x ), Sláma L. ( Vacula ), Peňáz ( Kříž 
), Sláma J., Hégr ( Pělucha )

Sestava Kuřimi: Winkler – Miška, Peňáz, 
Hégr D., Katolický, Kříž, Pělucha – Pleskač, Slá-
ma L., Vacula, Fila – Laštůvka, Sláma J.

Poslední soutěžní zápas roku 2011 před 
nás postavil 4 úkoly:

1. vrátit se na čelo tabulky
2. vylepšit skóre oproti „jedničkám“
3. vstřelit 100. gól v „mistráku“
4. Jakub Sláma roč. 05 bude gólově 

úspešný
Úkol č. 1 se začal naplňovat velice záhy a 

jakmile kluci pochopili, že ke kombinaci je tře-
ba přidat i střelbu, tak začalo skóre narůstat do 
očekávané podoby. I když souhra byla poněkud 
neurovnaná, tak nelze klukům až na přesnost 
přihrávek příliš co vytýkat. Ve druhé půli při-
spěl ke splnění úkolu č. 2 i benjamínek sestavy 
Kubík Sláma, který se stal s velkou pravděpo-
dobností nejmladším střelcem branky v katego-
rii st. přípravek. Minimálně určitě v historii FC 
Kuřim. Tím byl splněn úkol č. 4. Na stovku jsme 
na podzim nedosáhli, ale o to víc se můžeme tě-
šit na jaro, kdy nás na úvod čekají naše „jednič-
ky“ a o motivaci je tím pádem postaráno. Spani-
lou jízdu podzimem 2011 jsme tedy zakončili 
symbolicky desetibrankovou výhrou, desátým 
vítězstvím v desátém utkání. Doufejme, že přes 
zimu se kluci ve svých dovednostech ještě zlepší 
a na jaře potvrdí svoji nynější pozici. Děkujeme 
také všem rodičům a příbuzným za podporu a 
těšíme se na další pohodovou spolupráci!

Tabulka OP :
1. FC Kuřim B  10 0   0    97:4     30
2. FC Kuřim A    9 0    1  104:12  27
3. Domašov    8  0   2    64:16   24
4. Tišnov     6  0   4    51:23   18
5. Čebín     6  0   4    42:31    18
6. Dolní Loučky    5  0   4    27:20    15
7. Vev. Bítýška    4  0   6    23:48    12
8. Zbraslav    2  0   7      9:45       6
9. Oslavany    2  0   8    12:55      6
10. Říčany    2  0   8      9:73       6
11. Vys. Popovice    0  0 10      2:113    0

Mladší přípravky
6. kolo
Čebín – FC Kuřim A 4:5 (3:3)
Branky Kuřimi: Hégr Tadeáš 2, vlastní 2, 

Toldy Matyáš

Zastávka – FC Kuřim B 14:0 (7:0)
Déšť a zima. Takové bylo nedělní poled-

ne. Naši hráči asi zamrzli, protože takový ustra-
šený výkon jsem u nich ještě neviděl. Soupeř 

ještě 10 minut před začátkem neměl ani tolik 
hráčů, aby mohli hrát. Nevím kde tyto chas-
níky nakonec vyštrachali, ale jestli jim podle 
slov domácích fanoušků bylo stejně jako našim 
klukům, tak tu zázračnou vodu, co v Zastávce 
pijí, chceme i do Kuřimi! Trocha váhy a výšky 
by nám totiž přišla vhod. Kluci, kteří proti nám 
dnes nastoupili, byli o hlavu vyšší, v pase 2x šir-
ší a jejich ruce se rovnaly našim nohám. Naši 
techničtí hráči neměli šanci se těmto halamům 
vyrovnat. Bohužel se vytratil důraz (až na pár 
vyjímek), který byl patrný na turnaji v Brně. Ale 
i tak kluky za dnešní vytrvalost v tomto hnus-
ném počasí musím pochválit. Pokud mám ně-
koho vypíchnout před ostatními, tak je to náš 
brankář Martin. Nebýt jeho, tak si dnes odveze-
me mnohem větší debakl než ,,jen“ 14 gólů. To 
všechno, co dnes zase pochytal, to se jen tak ne-
vidí. Zbrojovko! Připrav si pěknej balík, až bu-
dete tohoto skvělého gólmana nahánět. Děkuji 
rodičům, že vydrželi mrznout po celý zápas na 
té větrné hůrce v Zastávce, že nás zase perfekt-
ně podpořili a speciálně děkuji za odvoz. Zápas 
skončil 14:0 pro domácí a to i přes snahu všech 
našich hráčů. P.S. Systém této soutěže je otřes-
ný, hraje se 2x 20 minut a to je pro kluky strašně 
málo. Není šance aby si kluci pořádně zahráli. 
Navíc ta malá hřišťátka, (přes které náš dnešní 
soupeř dokopl do jakéhokoli vinglu naší bran-
ky chtěl), ty opravdu umožňují jen ten stupidní 
systém 4+1 hráčů. Zamyšlení pro svaz: Co hřiš-
tě o pár metrů zvětšit, zvýšit čas hraní a změnit 
systém na 5+1 nebo 6+1? Tyto systémy dávají 
mnohem víc možností manévrování.

7.kolo
FC Kuřim A – JAPO Střelice 3:3 (2:3)

Branky Kuřimi : Valášek David 2, Hégr 
Tadeáš

FC Kuřim B - Čebín 1:20 (0:10)
Zima jako v psí boudě. Dle počasí v 

posledních dnech si dovolím trochu rýpnout 
do zastánců globálního oteplování. To by mě 
totiž zajímalo kde. Trávník byl v 8 hodin ráno 
pokrytý zmrzlou jinovatkou, a tak není divu, že 
naši kluci byly také namrzlí. Ale musím se za-
stat všech. Máme jen 3 obránce a asi 20 útoč-
níků, takže poskládat sestavu je celkem potíž. 
Od příštího týdne změním systém střídání a 
uvidíme, co to přinese. Dále poprosím všechny 
rodiče, ať už maminky nebo tatínky, aby už na 
příštím zápase přestali rozmazlovat svoje rato-
lesti, přestali jim nosit teplé čajíky a obskakovat 
je jako primadony. Věřte že to ještě žádná zima 
nebyla, ta teprve přijde. Pokud tam zase bude 
někdo běhat na naší střídačce, já mu okamžitě 
přenechám vedení týmu a může si to jít dotyčná 
maminka či tatínek dokoučovat sám. Milerád se 
v -50 stupních půjdu schovat do přilehlých hos-
půdek. Už před začátkem zápasu jsem očekával 
jasnou hru. To se potvrdilo, naši kluci (a Viki), 
mají 6 let. Jeden hráč 7. V týmu Čebína hráli 
minimálně 2 kluci s 9-ti lety. To je 1/3 života 
našich kluků a to je sakra moc. Nemám za zlé 
klukům že zápas dopadl tak, jak dopadl, ale po-
kud tam není Míša, tak se všichni moc bojí. Což 
o to že kluci váží 2x tolik a měří o několik de-
sítek centimetrů více než naši borci. Nesmíme 
se bát do nich zajet! Jediný kdo se takto nebál 
byl Jirka, který navíc musel zastoupit chybějící 
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Fotbal - SOŠ Kuřimobránce. Je vidět zlepšení, kluci, jen potřebuje-
me stejně starého soupeře! Toho pak porazíme, 
tím jsem si jistý. Jinak ještě je tam jedna obhajo-
ba naší prohry. Filipův názor je, že jsme prohráli 
protože jsme ZASE ZAPOMNĚLI zazpívat náš 
pokřik. Musíte mi to připomínat.

8.kolo 
Ořechov - FC Kuřim A 3:22 (3:12)

Branky Kuřimi: Hégr Tadeáš 10, Valášek 
David 6, Toldy Matyáš 3, Vlček František 3

Střelice - FC Kuřim B 11:2 (5:1)
Branky Kuřimi: Jelínek Šimon, Valášek 

David
4 góly, které jsme vsítili, bohužel body 

opět nepřinesly. (Uvedu na pravou míru že 
Míša po nemoci vsítil 2 ukázkové vlastence a to 
v prvním poločase). Nicméně musím jeho i klu-
ky a naší holku velmi pochválit. Konečně mělo 
utkání s prvním týmem tabulky parametry jako 
na turnaji na Svratce Brno. Kluci i Viki běhali, 
napadali, byly nepříjemní. Stálo nás to sice pár 
koňárů, ale soupeř své góly určitě neměl zadar-
mo. V první půli to byla oťukávaná, jak se patří. 
Asi trvalo, než si naši kluci zvykli na kluky roč-
níku 2003 (Náš největší 7-mi letý hráč by byl 
výškou průměrným přírůstkem v týmu Střelic). 
Ten taky vsítil gól. Šimon konečně přišel na tré-
nink a jeho důraz na tom byl hned znát. Protla-
čil balón mezi 2 hráči a nakonec placírkou vsítil 
k levé tyči gól. To domácí zaskočilo a tak si do 
půlky nevytvořili snad ani jedinou šanci. Nutno 
podotknout, že hráči Střelic si nedokázali na-
hrávat (v tomto hledisku je naši kluci přehrávali 
jak malé děti) a kromě jejich výšky a tvrdosti 
nebyly v ničem lepší. Kreativitu jsme ovládli 
my, přihrávky také, produktivita byla také naše 
(asi i díky našemu Kubovi, který chytal výbor-
ně). Pokud tento tým FC Kuřim přípravka B 
zůstane pohromadě i za 2 roky, tak budeme 
běžně vyhrávat o 20 gólů a nikdo se tomu ani 
nebude divit. To, jak jsou kluci k jejich věku 
dobří, to převyšuje všechno. Druhý poločas 
přišla změna. David se přesunul do první linie 
místo Danečka. Výkon byl téměř stejný až na 
to, že David (posila z áčka), strefil šibenici přes 
celé hřiště. Jeden z nejhezčích gólů, co jsem kdy 
viděl. Nejspíše náš gól sezony. Soupeř nás díky 
svojí výšce válcoval, ale nutno dodat, že to ne-
měl zadarmo. Určitě si odnesl spoustu modřin a 
určitě jsme ho potrápili. Speciální dík tentokrát 
patří celému týmu, hráli tak jak očekávám kaž-
dý zápas. Je to jenom o tréninku pánové. Mimo-
chodem, náš brankář čaroval, Kuba zachránil 
kolem 10-ti gólů, takže v obraně se bude muset 
v pondělí zapracovat. P.S. Nové dresy od našeho 
sponzora pana Zavřela v červené barvě byly po-
křtěny prohrou, ale nikde není napsáno, že by 
se to mělo snad opakovat. Příště cítím, že pokud 
odvedeme stejný výkon jako dnes, výhra musí 
přijít. Děkuji Davidovi a Kubovi, našim hostům 
z áčka, kteří nám moc pomohli.

Shrnutí turnaje v Brně na 
Svratce 2.10.

Vyražený zub, otřes mozku, parádní i 
vtipné góly, fair play, skvělé obecenstvo, skvělí 
rodiče a především výborné výkony VŠECH 
našich hráčů včetně gólmana. Toto by se dalo 

použít jako resumé nedělního ,,podzimního“ 
turnaje ve fotbale.

Turnaje se zúčastnilo 7 týmů včetně na-
šeho kuřimského. Byly mezi nimi týmy Zbro-
jovky Brno, Líšně, Rajhradu, Rožnova, domácí 
Svratky a Chrlic. Turnaj se pořadatelům z Brna 
podařil skvěle zorganizovat. Pokud se tento 
článek dostane náhodou i tam, tak posíláme z 
Kuřimi veliké díky. 

K výkonům. První zápas FC Zbrojovka 
Brno vs. FC Kuřim: Obrovský respekt, který se 
cítí k tomuto velkému soupeři vždy, ať už na tur-
najích přípravek či v mistrovských zápasech až 
po muže B týmu. /Tedy vyjma Áčka Zbrojov-
ky/.  Proti ,,největšímu“ klubu jižní Moravy naši 
kluci necítili tak velký respekt jak jsem očekával. 
Zápas byl poměrně vyrovnaný ale již brzy jsme 
vedli 2:0, Zbrojovka po polovině zápasu snižu-
je na 2:1, ale obrovská nepozornost brankáře 
Zbrojovky, který asi počítal mráčky na obloze 
a dlouhý odkop našeho Kuby nás opět přivádí 
do vedení o 2 góly, 3:1 pro Kuřim! Zbrojovka 
ještě konec zápasu zdramatizovala vstřeleným 
gólem, ale ani tak naše borce nestačila. Byla to 
první výhra našich kluků za poslední rok a vů-
bec naše první odkoučovaná výhra s Levonem. 
Proti Zbrojovce, to si budeme nadosmrti pama-
tovat. Kluci DĚKUJEM!

V dalších zápasech se hodí podotknout 
jen prohra s Rajhradem, která byla nezaslou-
žená. 2:1 byl konečný výsledek, ale bylo to jen 
díky tomu, že naši kluci hráli fér a vrátili soupe-
řovi balón na nátlak dvou 40-ti letých ,,trenérů“ 
Rajhradu, kteří vyřvávali něco o faulu. I já sám s 
Levonem jsme se jich v tu chvíli báli, není pro-
to divu, že kluci míč dali soupeřovi a ten v po-
slední minutě dal gól na 2:1. Děkujeme také do 
Rajhradu, tenktokráte za fair play! (Nicméně 
musím podotknout že nás mrzí, že jeden z jejich 
hráčů skončil v nemocnici s otřesem mozku, ale 
my jsme si tvrdou hru nevybrali. U nás byl zase 
vyražen zub).

Po tomto horlivém zápase přišla jasná 
prohra s Líšní a další prohra s Rožnovem. Další 
2 zápasy jsme vyhráli a to 7:0 s Chrlicemi a 3:2 
s domácí Svratkou.

K poslednímu zápasu, musím především 
vyzdvihnout výkon našeho gólmana Martina. 
I Zbrojovka si na něj jistě ukazovala.  Chytal 
jako Petr Čech bez tankistické přilby. Vlastně 
Martin chytal suprově celý turnaj. Ale i tak mu 
to nepřineslo individuální ocenění v podobě 
nejlepšího brankáře. Asi si musí nechat vyrůst 
dlouhé vlasy a přejmenovat se na Martinu. Po-
slední vyhraný výsledek nad Svratkou byla jen 
jeho zásluha. Díky za celý tým!

Naši kluci nakonec po třech výhrách a 
třech prohrách obsadili konenčné 5. místo. Ale 
rozdíl mezi 3. a 5. byly jen 3 body. Je to smůla 
smůlovatá. Dojmy jsou nicméně skvělé, chvá-
lím celý tým všech 9 hráčů a jednu hráčku a spe-
ciálně gólmana. Zlepšení od léta je obrovské, 
každým dnem, každým tréninkem a každým zá-
pasem kluci nabírají zkušenosti. Jsou stále lepší 
a lepší. Jen tak dál! Děláte mě, Levonovi a Libo-
rovi radost. Reprezentace na Vás už čeká...

Speciální dík patří Liborovi, který turnaj 
pro náš tým FC Kuřim mladší přípravku našel 
a domluvil.

Karel Cholek

Žádný inkasovaný gól a 
pohledná hra bohužel na 
postup nestačila

Ve čtvrtek 13.10. se naši žáci zúčastnili 
okresního kola ve fotbale, které se konalo na 
hřišti v Hrušovanech u Brna. Soupeři našeho 
týmu byly střední školy z Rajhradu, Ivančic a 
pořádající Gymnázium Židlochovice. Přes pod-
zimní termín nás v Hrušovanech přivítalo na 
tuto dobu příjemné počasí a velmi pěkný stadi-
on s kvalitním trávníkem.

Zahajovací zápas obstaraly Ivančice s 
Rajhradem a hned v úvodu se stala nejsmolnější 
věc celého turnaje – hráč Ivančic si zlomil klíční 
kost. Z utkání šlo vypozorovat, že Ivančice bu-
dou asi naším největším konkurentem, když si s 
Rajhradem hladce poradily 4:0.

Naši kluci si v úvodním utkání hravě po-
radily s Židlochovicemi taktéž 4:0. Zápas připo-
mínal hru kočky s myší, kuřimští hráči prokázali 
svou kvalitu a předváděli pohledné akce. Nutno 
podotknout, že soupeř byl z našich konkurentů 
očividně nejslabší. Dalším soupeřem nám byl 
celek z Rajhradu. Potřebovali jsme ho porazit 
alespoň o 4 branky, aby nám případná remíza v 
posledním zápase s Ivančicemi zajistila postup. 
Ivančice totiž i Židlochovice porazily 4:0. Kluci 
opět předváděli velmi dobrý kombinační fotbal 
a postupně nastříleli 3 branky. V té době scháze-
lo do konce ještě zhruba 10 minut. Poté již však 
nebyli schopni, i přes velký počet brankových 
příležitostí, přidat nějaký gόl. 

Vše se tak rozhodovalo v našem posled-
ním utkání s největším konkurentem z Ivančic. 
Před zápasem bylo jasné, že pokud chceme po-
stoupit, potřebujeme vyhrát. Žáci Ivančic na nás 
vyrukovali s dobrou taktikou, která vycházela ze 
zajištěné obrany. I když jsme měli výraznou her-
ní převahu, soupeř nás až na pár střel z dálky k 
výraznějším šancím nepouštěl. Hráči dobývali 
„ivančickou tvrz“ marně. Zápas byl vzhledem 
k důležitosti a emocem vypjatý. Chvilku před 
závěrečným hvizdem pak tomuto faktu ještě 
přidalo, když jeden ze soupeřů jasně zabloko-
val rukama ve vápně střelu M. Trávníčka, která 
směřovala na branku. Bohužel píšťalka sudího 
zůstala nepochopitelně němá. Po závěrečněm 
hvizdu tedy bylo jasné, že výsledek 0:0 posouvá 
do dalšího kola Poháru Josefa Masopusta hráče 
z Ivančic.

Naši fotbalisté tedy po dobrém výkonu 
obsadili smolně 2. místo. Všem bych touto ces-
tou rád poděkoval za předvedenou hru a dob-
rou reprezentaci naší školy. Jelikož se všichni 
hráči mohou zúčastnit i příští rok,  tak věřím, že 
v dalším turnaji vyjde řada na nás!!!

Sestava: V. Juříček, M. Pestr, M. Sekený, 
P. Pernica, Z. Janda, M. Sokol, P. Haluza, D. 
Štěrba, K. Večeřa, M. Trávníček, J. Tomeček, M. 
Koláček, M. Svoboda, R. Kučera, L. Šipka

Mgr. Jan Pařík
Učitel tělesné výchovy 

na SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
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Házená
Házenkáři svou novou sezonu začali  DĚTSKÝM SPORTOVNÍM 

DNEM, který se po velkém loňském úspěchu stává tradicí oddílu SK 
Kuřim házená. Akce byla také součástí Dne zdraví, pořádaného komisí 
zdravého města zřízenou při radě města Kuřimi. Ruku k dílu přiložila vel-
ká většina aktivních hráčů mužské i dorostenecké kategorie, funkcionářů 
oddílu a také několik příznivců házené. A to bylo dobře, protože zajištění 
organizace a propagace této akce nebylo o pouhém pozvání dětí na hřiště. 
Už od časných ranních hodin, kdy většina ratolestí ještě spala, nebo sle-
dovala televizní pohádky, probíhaly přípravy jak na hřišti, tak u jednotli-
vých sponzorů. Díky tomu mohli naši nejmenší od desíti hodin postupně 
vyzkoušet 8 stanovišť s rozličnými úkoly a sportovními dovednostmi, za 
které sbírali body do obdržených soutěžních kartiček, které následně vy-
měnili za sladkou odměnu. Své dovednosti však nepředváděly pouze děti, 
do některých úkolů se museli zapojit i rodiče nebo příbuzní, kteří děti 
doprovázeli. Vše bylo navíc obohaceno o skákací hrad, nafukovací sklu-
zavku, i trampolínu, které byly nepřetržitě okupovány a využívány. Celá 
akce byla kvalitně ozvučena hudbou. V průběhu celého dne se podle slov 
hlavních organizátorů, kteří vydávali dětem ceny, na hřišti objevilo okolo 
350 dětí, což je jistě úspěch, ze kterého máme radost. Sportovní den záro-
veň posloužil jako propagace házené v Kuřimi a nábor nových budoucích 
házenkářských talentů.

SK KUŘIM proto touto cestou děkuje všem zúčastněným a spon-
zorům. A již teď se těší se na příští ročník Dětského sportovního dne s 
házenkáři.

I přes pravé poledne bylo na hřišti živo.

Výsledkový servis začátku 
sezony 2011/2012
Muži B: SK Kuřim - Sokol Nové Bránice 
25:24 (14:13)

Prvním týmem, který pokřtil nově nafouknutou bublinu, byli há-
zenkáři kuřimského béčka, když přivítali v úvodním utkání jihomoravské 
ligy loňského vítěze Sokol Nové Bránice. Utkání se hrálo v neděli 11. 9., a 
teplota v hale dosahovala 45 stupňů. Domácí se od počátku utkání tlačili 
do zakončení a z toho pramenilo hned 6 sedmimetrových hodů, které s 
jistotou proměňoval veterán Navrátil. I ostatní hráči se překonávali a ze-
jména dvojice Kopřiva, Šubík jakoby ani neměla plíce. V nesnesitelném 
parnu zaslouží obdiv i oba rozhodčí, kteří zápas poctivě odběhali. V závě-
ru utkání mohli domácí zvýšit svůj náskok na tři branky, ale rozhodli se 
ještě trochu napnout přítomné diváky. Z posledních sil pak domácí hráči 
poděkovali skvělým fanouškům chraplavým zpěvem Tikiny, aby tak osla-
vili své vítězství  25:24.

Muži C: SK Kuřim - Slavoj Třešť 24:22 
(12:13)

Hráči kuřimského céčka se ke svému úvodnímu zápasu Divize 
mužů sešli již 11.9.2011. Hráči  nastupovali k zápasu s cílem vyhrát i když 

soupeřem jim byl loňský účastník Jihomoravské ligy oddíl Slavoje Třešť. 
Po vyrovnaném boji to byli právě hráči Kuřimi, kteří dotáhli zápas k ví-
tězství 24:22. 

Muži B: D. Cerekev - SK Kuřim 22:24 (14:11)
Ve značně pozměněné sestavě vyráželi hráči Kuřimi na tradičně 

oblíbený výlet na Vysočinu, na palubovku Sokola Dolní Cerekev. Již sa-
motný příjezd čtyřmi auty vypadal impozantně, když i na chvilku přerušil 
hasičskou merendu, která právě probíhala před halou v Cerekvi. Pokud 
jde o zápas samotný,můžeme říci, že se hrálo velice tvrdě. Domácí do-
kráčeli k poločasovému vítěztví 14:11. Do druhé půle nastoupili hosté 
s cílem zintenzivnit obranu, kterou pak výborně ztužili na postu pivota. 
Hosté se bezhlavě nehnali do útoku a svým herním stylem dostávali do 
kolen domácí obranu a trestali ji buď proměněnými proskoky nebo ze 
sedmimetrových hodů. Skóre se začalo obracet a závěrečných sedm mi-
nut zápasu odehráli hosté prakticky v útoku. Nakonec pak výhru hostí 
symbolicky ze sedmimetrového hodu pečetil J. Navrátil. Pochvalu zaslou-
ží za skvěle takticky odehrané utkání všichni hráči včetně obou skvělých 
brankářů. Nejen díky vítězství jsme ze zápasu pak všichni odjížděli s poci-
tem, že na Vysočině je krásně.

Muži B: SK HC Tišnov - SK Kuřim 36:21 
(15:8)

K utkání s Tišnovem odjížděli kuřimští hráči s cílem ubránit střel-
ce Minaříka a vyvarovat se zbytečných chyb a ztrát míčů v útoku. První 
se sice podařilo, ovšem úlohu střelce převzali jiní hráči soupeře. Daleko 
horší bylo, že si hosté doslova naběhli na vidle sami.

Všem bylo jasné, že jakákoliv ztráta míče, zkažená nahrávka na pi-
vota a laxní střela skončí rychlým protiútokem soupeře, který disponuje 
vhodnými typy hráčů.

Zatímco v utkání v Cerekvi kuřimští nepustili domácí prakticky 
k ničemu, v Tišnově nastal pravý opak. Pokud šlo o hru na postavenou 
obranu byla hra víceméně vyrovnaná.

Hrozivý brankový rozdíl jde plně na  vrub blbostí a chyb hráčů a 
nedodržování zvolené taktiky, když domácí nasypali do branky Kuřim-
ských v každém poločase zhruba deset branek z trháků. Po poločasovém 
výsledku 15:8 pro domácí chtěli hosté ještě výsledek zápasu zvrátit, ale 
během prvních deseti minut druhé půle vstřelili jen jednu branku, když se 
nechali zbytečně vyprovokovat spornými výroky rozhodčích a prakticky 
celou tuto dobu hráli v oslabení, a to dokonce i tři proti šesti. Zkrátka a 
dobře za blbost se platí a je třeba soupeři tentokrát přiznat, že byl prostě 
lepší.

Muži A: TJ Jiskra Havlíčkův Brod - SK Kuřim 
29:26 (15:14)

Ke svému prvnímu zápasu zajíždělo kuřimské áčko na horkou 
půdu Havlíčkova Brodu. Bohužel však značně oslabeno odchodem J. 
Kudly do extraligového KP Brno a absencí levoruké spojky M. Pišťáka a 
pivota P. Kvasnici, kteří jinak tvoří obranný val Kuřimi. Přes tyto zásahy 
v sestavě však kuřimští působili po celou dobu vyspělejším dojmem než 
domácí, ti však naopak disponovali váhovou převahou, což bylo na hře 
znát. Za celé utkání bylo proti nám nařízeno osm sedmimetrových hodů 
za bránění v brankovišti, kam byli naši obránci vždy doslova dotlačeni 
„vyvynutějšími“ hráči soupeře. V závěru utkání, kdy náš tým prohrával 
rozdílem jediné branky a do konce zbývalo 50 vteřin, nařídil sudí dosti 
sporný 7 metrový hod, který navíc korunoval vyloučením na naší stra-
ně. V následném útoku Kuřimi, kdy rozdíl skóre po nařízené sedmičce 
činil již dvě branky ve prospěch H. Brodu, byl sražen Fikeis a následně 
vyloučen i hráč soupeře, nicméně očekávané trestné střílení proti brance 
domácích se nekonalo. Chybou po rozehrání naší devítky jsme dali do-
mácím možnost úniku do rychlého útoku, který zpečetil naši porážku o 
tři branky. Potěšující na utkání je fakt, že se do hry velmi úspěšně zapojili 
noví mladí hráči Erik Bárta a Ondřej Navrátil.

Muži B: SK Kuřim - HK KP Brno B 28:32 
(12:17)

Ve druhém domácím utkání přivítala kuřimská rezerva tým Krá-
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lova pole B. Hosté do sestavy zařadili i několik hráčů, kteří se aktivně 
účastní extraligové soutěže, tudíž bylo jasné, že zápas bude divácky velmi 
atraktivní. Celý první poločas ukázal, že tým hostí má fyzickou převahu. 
A jakoukoliv chybu domácích trestal rychlými útoky. Již po deseti minu-
tách hry prohrávali kuřimští rozdílem pěti branek (2:7), důvodem tomu 
byla také vysunutá obrana hostů, která limitovala naše spojky v postup-
ném útoku. Pětibrankový rozdíl ve skóre nakonec vydržel až do poločasu, 
kdy světelná tabule ukazovala stav 12:17 ve prospěch hostů. Do druhého 
poločasu vstupovali kuřimští s jasným cílem, vyvarovat se zbytečných 
chyb a pokusit se o zvrat výsledku. Hosté však do druhé půle nastoupili 
stejně jako na začátku utkání a během pěti minut zvýšili svůj náskok na 
osm branek (13:21). I přes nepříznivý stav však domácí boj nevzdali a 
díky zlepšené obraně a rychlejšímu přechodu do útoku dokázali smazat 
rozdíl výsledku na pouhé dvě branky. Vítězství si však brněnští pohlídali a 
v několik vteřin před koncem pečetil výsledek 28:32 nejlepší střelec hostí 
Ryšavý. S určitým nadhledem lze však říci, že kdyby bylo utkání o pět mi-
nut delší, dokázali by kuřimští utkání obrátit. Ani přes prohru se za odve-
dený výkon s tímto ambiciózním soupeřem nemusí hráči vůbec stydět. 

Muži A: SK Kuřim - Sokol Telnice 35:35 
(21:15)

Na první domácí utkání v nové sezóně nastoupil kuřimský A-tým 
před solidně zaplněnou halou proti soupeři z Telnice. Téměř prázdná 
střídačka hostů naznačovala, že by se soupeře dalo přehrát fyzicky. Díky 
rychlému přechodu do útoku a dobře chytajícímu brankáři Zaplatílkovi 
se od začátku utkání ujali kuřimští několikabrankového vedení, které si 
s přehledem udrželi až do konce poločasu. Hosté však nesložili zbraně 
a zejména díky střelecky úspěšnému Šenkyříkovi (15 branek) dokázali 
během druhé půle smazat náskok domácích. V infarktové koncovce, která 
lépe vyšla právě telnickým, mohou být naši hráči rádi za alespoň jeden 
zachráněný bod.

Muži A: HK Ivančice A - SK Kuřim 38:27 
(20:13)

Druhou říjnovou neděli vyrazilo kuřimské áčko na palubovku 
týmu Ivančic. Cílem bylo konečně vybojovat cenné body a vzdálit se sou-
peřům ze dna tabulky. Domácí však byli opačného názoru a hnáni svými 
krvelačnými fanoušky od začátku převzali otěže utkání. Po celý zápas se 
nepodařilo kuřimským přiblížit na přijatelnější rozdíl ve skóre a z Ivančic 
si tak odváží výplatu v podobě 38:27. Nejde se na nic vymlouvat, domácí 
byli zkrátka lepší.

Muži B: HK Ivančice B - SK Kuřim 35:26 
(16:11)

Nedůslednost v obraně, nepřesné nahrávky, nedůraz v zakončení, 
nedbání pokynů trenéra - tak by se dal stručně charakterizovat nedělní 
duel mezi domácí rezervou Ivančic a B-týmem Kuřimi. Cílem bylo od-
vézt z Ivančic body a částečně tak kompenzovat „gólovou nálož“, kterou 
v předcházejícím zápase utrpěl kuřimský A-tým. Tvořením školáckých 
chyb a zbrklostí se však vyhrávat nedá. Výsledek mluví za vše.

Muži B: Sokol Újezd u Brna - SK Kuřim 
33:21 (17:7)

Vzhledem k výsledku z posledního vzájemného střetnutí, kdy tým 
Újezda podlehl o osm branek, vyrážela kuřimská rezerva na hřiště soupe-
ře s vidinou konečně zase bodovat. Nelze se vymlouvat na omezenou se-
stavu. Jako v předešlých třech utkáních se kuřimským nepodařilo vstoupit 
do utkání vyrovnaně a po sérii neproměněných šancí z hranice branko-
viště prohrávali během několika minut rozdílem šesti branek. Když se k 
tomuto stavu přidaly navíc zbytečné chyby v útoku, využili domácí své 
šance na zvýšení rozdílu skóre až na devět branek. V 15. minutě tak bylo 
prakticky rozhodnuto o výsledku. Do druhé půle vstupovali kuřimští s 
cílem zabojovat a alespoň korigovat nepříznivý stav výsledku, bohužel 
bez bojovnosti a s množstvím technických chyb se úspěšně hrát nedá. 
Zápas tedy skončil výrazným rozdílem ve prospěch domácího Újezdu a 
lze jen doufat, že se hráčům kuřimské rezervy podaří v příštím zápase za-

pomenout na promarněné šance a výsledkově navázat na úspěšný vstup 
do sezóny.

Muži A: Sokol Sokolnice - SK Kuřim 28:28 
(13:14)

Na palubovku týmu Sokolnic, si jeli hráči kuřimského áčka spra-
vit chuť po vysoké prohře z minulého týdne v Ivančicích. Domácí, i přes 
svou omezenou sestavu, dokázali téměř celý zápas držet krok. Čtyři mi-
nuty před koncem drželi kuřimští nadějný rozdíl tří branek. Ve vypjatém 
závěru se však sokolnickým podařilo skóre vyrovnat a obě družstva si tak 
do tabulky připisují po jednom bodě za remízu 28:28.

Muži A: SK Kuřim - Sokol Kostelec n.H. 
29:25 (13:10)

Ne zrovna zaplněná bublina před zápasem se soupeřem z Kostel-
ce naznačovala, že atmosféra zřejmě nebude tak bouřlivá jako jindy. Ten 
kdo utkání nenavštívil, však může litovat, protože kuřimští hráči konečně 
ukázali, že umí zabojovat a soupeř odjel bez bodů. Celkem chladné pub-
likum, které bylo nejspíše zaskočeno nízkou teplotou v hale, dovolilo hrá-
čům více se soustředit na výkon na hřišti. S nárůstem skóre se však začali 
fanoušci ozývat a atmosféra v hale nabrala ty správné obrátky. Domácí 
obrana s vysunutým hrotem fungovala docela spolehlivě a hlavně gólman 
Zaplatílek likvidoval svými chladnokrevnými zákroky střelecké pokusy 
soupeřových hráčů. Ti se bez své střední spojky jen těžko prosazovali přes 
obranný val Kuřimi. To vše přispělo k poločasovému vedení domácích 
13:10. Druhý poločas se hra poněkud vyrovnala, kosteleckým se dokonce 
podařilo dotáhnout na rozdíl jediné branky. Domácí však nesložili zbraně 
a během několika minut si opět vytvořili tříbrankový náskok, který už si 
nenechali vzít. Za konečný výsledek 29:25 zaslouží tentokrát pochvalu 
všichni hráči, kteří na hřišti odvedli bojovný výkon a vybojovali tak cenné 
body do tabulky.

Muži B: SK Kuřim - Sokol Juliánov 35:30 
(15:17)

Když po výhře A-týmu nad Kostelcem nastupovala kuřimská re-
zerva, nestačila se divit, v jak omezeném složení přijel soupeř z Juliánova. 
Překvapení bylo o to větší, když na začátku utkání postavili do branky 
svého nejlepšího střelce Kalouska, který zaskočil za chybějící brankáře. 
„Hlavně neusnout na vavřínech“, znělo z úst většiny hráčů domácích když 
viděli, že v brance soupeře stojí hráč a lavičku navíc jistí jediný člověk na 
střídání. Protože taková utkání sice vypadají snadně, ale opak bývá větši-
nou pravdou. Hráči Juliánova si byli jistě vědomi situace, ve které se ocitli, 
a proto nechtěli dát svoji kůži lacino, o čemž svědčí i fakt, že po slibném 
nástupu domácích to byli právě juliánovští, kdo v 19. minutě otočil skóre 
na svoji stranu. Vedení se jim podařilo udržet až do konce poločasu, kdy 
se odcházelo do šaten za stavu 15:17. Pokyny do druhé půle byly pro ku-
řimské jasné, navázat na vstup do utkání a otočit výsledek na svoji stranu. 
Pomoci k tomu měl i fakt, že hosté přišli v první půli o jednoho hráče 
vinou červené karty, a utkání tak dohrávali bez vystřídání. Navíc na druhý 
poločas postavili do branky svého nejmenšího hráče, který se až na něko-
lik výjimek vůbec nepotkal s míčem. Domácí tak celkem snadno otočili 
vývoj zápasu zpět ve svůj prospěch a vybudovaný náskok už si nenechali 
vzít. Oslavná Tykytamba po vítězství 35:30 tak po delší bodové odmlce 
udělala velkou radost nejenom hráčům, ale i několika desítkám fanoušků, 
kteří zůstali v hale po zápase A-týmu.

Muži A: SHC Maloměřice - SK Kuřim 26:30 
(13:11)

Po domácí výhře s Kostelcem vyrazilo kuřimské áčko změřit síly 
do maloměřické bubliny. Domácí, kteří prodělali generační výměnu 
kádru a v letošní sezóně prozatím okupují dno tabulky, však od začátku 
diktovali tempo hry a očividně nechtěli dát svoji kůži lacino. Našim hrá-
čům se podařilo branku vstřelit až v sedmé minutě utkání, což lze možná 
částečně připsat oslabené základní sestavě, ve které chyběl pivot Kvasnica 
a stř. spojka Kadrman, který ještě loni oblékal maloměřický dres. O to za-
jímavější byl však obrat utkání. Zlepšenou obranou se podařilo částečně 
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korigovat nepovedený vstup, deset minut před koncem poločasu došlo k 
výměně brankářů kvůli vyloučení Zaplatílka, kterého nahradil Paraska. 
Ten několika zákroky podržel naši obranu a překvapení ve vývoji zápasu 
začalo nabývat konkrétnějších obrysů. Na Paraskův výkon navázal i Za-
platílek, který se na druhý poločas opět vrátil do kuřimské branky a naši 
hráči plně ovládli hřiště. Velká škoda bylo vypuštění poslední desetiminu-
tovky, ve které jsme zcela rezignovanému soupeři mohli nastřílet mnoho 
branek. Rozdíl konečného výsledku o čtyři branky tak plně nevypovídá 
o markantním rozdílu mezi oběma mužstvy. Věříme, že zlepšený výkon 
naší obrany bude příslibem do dalšího domácího utkání, ve kterém přiví-
táme celek Nového Veselí, který se netají ambicemi vrátit se do první ligy, 
odkud do naší soutěže po minulém ročníku spadl. Tento soupeř je veliké 
lákadlo jak pro hráče samotné tak i pro diváky, tímto jste srdečně zváni.

Další výsledky MUŽI C:
SK Kuřim C - SHC Maloměřice B 24:19

V. Meziříčí B - SK Kuřim C 32:25 
SK Kuřim C - Bystřice n.P. 21:22
SK Kuřim C - Hostěrádky 25:31

Třešť - SK Kuřim C 41:28
SHC Maloměřice B - SK Kuřim C 38:10

Hostěrádky - SK Kuřim C 36:17                                                      

2.liga staršího dorostu
Kuřimští dorostenci po dvouleté přestávce zahájili opět svoji čin-

nost v mistrovských soutěžích a to rovnou ve 2. nejvyšší celostátní soutě-
ži, druhé lize staršího dorostu, která je rozdělena na moravskou a českou 
část. Jejich soupeři jsou v převážné většině ze Severní Moravy, z oddílů s 
velkou tradicí a vysokou házenkářskou úrovní, což se odráží ve výsledcích  
jednotlivých utkání. Naši hráči  sbírají zkušenosti, což jim v budoucnu 
může být velmi prospěšné. Máme velice mladé družstvo, vzhledem k ne-
vypsané soutěži mladšího dorostu startují někteří hráči i proti o 4 roky 
starším hráčům. Na soupisce má vedení družstva 19 hráčů z Kuřimi a 
okolí.

Ve zkratce info o dosavadních zápasech:

V prvním zápase jsme narazili na zdatného soupeře a z palubovky 
Rožnova p. Radhoštěm jsme si přivezli první prohru 45:10. Dobrý výkon 
podal Petr Jančík autor 7 branek.  

V druhém utkání jsme přivítali v domácí bublině hráče Vsetína s 
výsledkem 24:37. Na našich hráčích byla sice vidě změna k lepšímu , ale 
na zdatného soupeře to nestačilo. Je na tomto místě třeba pochválit celý 
tým za příkladnou bojovnost.

Ke třetímu utkání jsme zajížděli do Přerova odkud naši chlapci 
přivezli první body za výsledek15:18 poločas 7:11. Utkání se odehrálo 
ve velmi emotivním prostředí  vinou nedobrého výkonu rozhodčích. 
Hra byla velmi často přerušována, soupeř hrál velmi tvrdě, což ve svém 
důsledku vedlo k častým napomínáním a vylučování. Pro nás však byl 
důležitý výsledek a dobrá zkušenost do dalších bojů. Velmi dobrý výkon 
podalo opět celé družstvo, nejlepším hráčem však byl brankář Kuba Soj-
ka, který procento úspěšnosti měl 79,2 %.  Z 36 střel obdržel 14 branek, 
jednu jsme obdrželi při jeho vyloučení.

K dalšímu utkání jsme zajížděli do Velké Bystřice u Olomouce. Asi 
v domnění, že výsledek se dostaví bez práce, jsme tentokrát nepodali dob-
rý výkon a odvezli jsme prohru 10:40.  

Zatím v posledním odehraném utkání jsme u nás přivítali vedoucí 
tým tabulky - hráče z Polanky n. Odrou. Již při vstupu do haly vzbuzovali 
chlapci z Beskyd  svým vzrůstem a nabušenými postavami respekt, což v 
průběhu hry ještě obohatili hráčskými dovednostmi. Výsledek 16:43 je 
naprosto zasloužený. Naši chlapci v průběhu utkání předváděli dobrý vý-
kon. O branky, kterých mimo jiné nedostává soupeř mnoho, se tentokráte 
podělilo celé družstvo. Nejlepším našim střelcem byl David Ševčík ze 7 
vstřelenými brankami. Přesto, že je tato soutěž velmi náročná jak směrem 
k vysoké kvalitě tak financím, rozhodlo vedení  házené nadále chlapcům 
vytvářet nezbytné podmínky pro jejich další růst. 

Páté kolo druhé ligy dorostu  Maloměřice vs Kuřim  42:13. Naši chlap-
ci tentokrát sbírali zkušenosti v Maloměřicích, kde narazili na dobře připrave-
ného soupeře. Od počátku utkání si vytvořil dostatečný náskok, který udržel 
až do konce zápasu. Opět jsme doplatili na vlastní chyby po ztrátě míče při 
rozehrávce. Nejlepší střelec David Ševčík vstřelil 8 branek. Výborný výkon 
podal přes množství obdržených branek brankář Kuba Sojka. 
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V této kategorii nastupují hráči:
Kryštof Baďuřík, Štěpán Hlaváč, Petr Jančík, Aleš Kalina, Martin 

Kříž, Filip Mašek, David Milovic, Zdeněk Němeček, Jiří Paraska, David 
Pelikán, Ondřej Procházka, Jakub Sojka, David Ševčík, Tomáš Šťastný , 
Jan Zelený, Filip Zich, Marcel Halas

Dlouhodobě nemocní: Edie Kheir,Patrik Peňáz
Trenéři Aleš Pospíšil, Zdeněk Jaroš, vedoucí družstva Jiří Myl-

bachr

Starší žáci
SK Kuřim - Telnice 19:31 

Ivančice - SK Kuřim 40:18  
Sokolnice - SK Kuřim 22:20
SK Kuřim - Juliánov 14:30 

SK Kuřim - HK KP Brno 9:33 

Mladší žáci
Hustopeče - SK Kuřim 10:15

SK Kuřim - Telnice 9:18  
Ivančice A - SK Kuřim 22:11
Ivančice B - SK Kuřim 15:18
Sokolnice - SK Kuřim 10:8
SK Kuřim - Juliánov 9:16

SHC Maloměřice - SK Kuřim 16:17
SK Kuřim - Nové Bránice 14:10 
SK Kuřim - HK KP Brno 12:11

Podrobný výsledkový servis žákovských družstev v příští Zlobici.

Mini žáci
Minižáčci hrají soutěž turnajovým způsobem, přinášíme výsledko-

vý servis z turnaje v Měníně.
Účastnily se družstva: Kuřim A, Kuřim B, Hustopeče, Sokol Mě-

nín, Újezd
Turnaje se zúčastnili pouze teamy mladší přípravky, tedy ročníky 

2003 a mladší. Z Kuřimi vyrazilo deset hráčů, takže při rozdělení do dvou 
družstev si všichni zahráli více než dost. Dobrou zprávou jistě je, že i ti 
nejmladší již ukázali nějaké házenkářské dovednosti a každý náš hráč se 
zapsal do střelecké tabulky. Kuřimský A team nenašel mezi „přespolními“ 
družstvy přemožitele, B team jednou klopýtnul s házenkáři z Hustopečí. 
Vyvrcholením turnaje pak byl souboj mezi našimi celky, kdy kluci B tea-
mu, s lehkým váhovým handicapem, předvedli, že kolektivním pojetím 
hry se dá porazit i team se silnějšími individualitami.    

První místa na turnaji tedy obsadily kuřimské teamy se shodným 
počtem bodů. Nejlepším střelcem Kuřimi i turnaje byl Martin Křivánek 
se 45 brankami. Našim nejmladším házenkářům držíme palce do dalších 
bojů.

MH

Kuřimská cyklostezka 2011
Pod tímto názvem se ukrýval cyklistický závod zejména pro děti a 

mládež. 3. ročník se konal v sobotu 8. října a navazoval tradicí na otevření 
cyklostezky Kuřim – Malhostovice. Trať byla proti loňsku pro starší mlá-
dež zkrácena na klasický okruh, který startoval na začátku cyklostezky a v 
sedle na Zlobici se otáčel a vracel do výchozího bodu. 

Nejmladší kategorie jely zkrácené kolečko po cyklostezce a hned 
kolem Lučního potoka se závodníci vraceli po polní asfaltové cestě do 
cíle, který byl stejný pro všechny kategorie.

Vzhledem k pozdnímu termínu počasí sice příliš nepřálo, ale přes 
nepříznivou předpověď vysvitlo i sluníčko. Znatelná zima a vítr zajisté 
odradily mnoho dalších mladých adeptů. Proto bude vhodné v příštích 
létech posunout termín závodu na konec léta. 

Přesto celková atmosféra byla skvělá, nadšení nejmladších a nasa-
zení těch starších bylo příkladné. Dobrá organizace a kvalitně vybudo-
vané zázemí vytvořily pohodu závodníkům po dojetí do cíle i jejich do-
provodům. Podrobnosti tohoto závodu můžete v současnosti sledovat na 
kuřimských TV. Poděkování patří vedení města za příkladnou podporu a 
všem pořadatelům za jejich obětavou práci pro děti.

A jak závody vůbec dopadly?

Děti do 4 let (kola, odrážedla) 
1. Adam Philip Morys
2. Mikuláš Dojiva
3. Vašek Krejčí

Děti do  6 let s rodičem
1. Patrik Zvonek
2. David Veselovský
3. Eliška Konečná

Děti do 7 - 8 let
1. Ondřej Sukač
2. Bára Jelínková
3. Filip Holub

Děti do 9 - 10 let
1. Michal Moravec
2. Jakub Stibal
3. Dominik Huvar

Mládež 11 - 12 let
1. Vilém Dojiva
2. Jakub Montag
3. Lukáš Procházka

Mládež 13 - 14 let
1. Martin Šťasta
2. Filip Moravec

Mládež 15 let a příchozí
1. Aleš Sikora
2. Ondřej Paraska
3. Vítek Sikora

Rodinné týmy
1. Daniel´s
2. Suji tým
3. Cyklosport Veselovský

Podrobné výsledky najdete na www.hardbikers.cz a fotogalerii na 
webu města v novinkách.

Lubomír Stříž
Pell´s Hard Bikers

Příští prosincové číslo Zlobice vyjde v pátek 2. prosince 
2011. 

Uzávěrka je v pátek 25. listopadu 2011, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 28. listopadu.

Cyklistika
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VolejbalŠipky

DDM HIPPO Kuřim - volejbal
Krajský přebor žákyň – I. kolo

První kolo Krajského přeboru žákyň ve volejbale se konalo 1. 10. 
2011. Kuřimské žákyně nastoupily ve III. výkonnostní skupině ve Vyško-
vě. Utkaly se mimo domácího týmu s Příměticemi a DDM Brno. Úvod-
ní zápas s Příměticemi byl z naší strany mírně nervózní a díky velkému 
množství nevynucených chyb jsme jej prohrály. Druhý zápas s DDM 
Brno jsme hrály bez pauzy, na hráčkách bylo vidět zklamání z předešlé 
prohry a nemohly jsme se tak nějak dostat do hry. Před třetím zápasem s 
Vyškovem jsme měly delší přestávku, ve které jsme se daly dohromady a 
na hřišti pak podaly dobrý výkon a jasně zvítězily a udržely se tak ve třetí 
skupině.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Eliška Smrčková, Kamila 
Smrčková, Barbora Fikesová, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, 
Sabina Kloudová, Klára Mikelová, Tereza Lípová

Krajský přebor žákyň – II. kolo
Druhé kolo se hrálo 15. 10. 2011 tentokráte v Přímětcích. Úvodní 

zápas s Pohořelicemi jsme sice neodehrály nejlépe, jak umíme, ovšem po-
vedlo se nám zvítězit. Ve druhém zápase byl soupeř ze Šlapanic nad naše 
současné síly a po zásluze zvítězil. Třetí zapas byl náš nejlepší, jaký jsme 
letos odehrály. S domácími Příměticemi jsme bojovaly až do třetího setu. 
Po bitvě se bohužel radovaly domácí, ovšem předvedená hra byla výbor-
ná a hráčky nechaly na hřišti všechno, tak i po prohře panovala v týmu 
spokojenost. Tým se opět udržel ve třetí čtverce. 

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Eliška Smrčková, Kamila 
Smrčková, Barbora Fikesová, Klára Mikelová, Simona Kahleová, Bára 
Lukešová, Alena Vichtová

Kvalifikace Poháru 7. tříd
S rozběhnutím soutěže čekala na kuřimský celek kvalifikace. Po 

upřesnění rozpisu byli soupeři týmy ze Zlína, Vyškova, KP Brno a Vej-
rostovy Brno. První tři utkání byla sehrána hned po sobě. V prvním zá-
pase byl soupeřem Kuřimi tým ze Zlína. Šlo o soupeře hrajícího soutěž 
poprvé a nikdo nevěděl, co od nich čekat. Kuřimský celek začal utkání 
bez respektu a hned od začátku si vypracoval náskok, který držel po celý 
první set a také ho navyšoval. Druhý set byl o porovnání vyrovnanější, ale 
kuřimské družstvo v něm mělo také převahu. Ve druhém utkání byl sou-
peřem tým KP Brno. První set byl dlouho vyrovnanou partií. V koncovce 
se rozehrály více hráčky z KP Brno a získaly ji ve svůj prospěch.. Druhý set 
byl poté již jasnou záležitostí soupeře, který kuřimské hračky ničil podá-
ním. Třetí utkání bylo zajímavé až kuriózní. Družstvo Vyškova nastoupilo 
s jiným družstvem (dívky), než mělo a sehrálo s ním celý první set. Druž-
stvo Kuřimi set vyhrálo. Poté se na chybu přišlo a utkání bylo anulováno 

Turnaj číslo 2
V sobotu 15. 10. 2011 se konal druhý turnaj série. Tentokrát se 

zúčastnilo 15 hráčů. Z vítězství se radoval Jiří Kessner, který ve finále 
porazil kolegu ze Spidy teamu Tišnov Martina Kappla, na třetím místě 
skončil Ruda Staněk. Nejlepší ženou turnaje byla na čtvrtém místě Petra 
Pištěláková.

Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Výsledky turnaje č.2 :1. místo J. Kessner, 2. M. Kappel, 3. R. Sta-

něk, 4. P. Pištěláková, 5.- 6. Z. Jůza a P. Cimbálník, 7.- 8. R. Štěpánek a L. 
Klašková atd…

Průběžné pořadí po druhém turnaji :
1. J. Kessner 18, 2. R. Staněk 17, 3.-4. A. Klaška ml. 9 a V. Smejkal 

9, 5. – 8. F. Doležel, P. Cimbálník, P. Pištěláková a M. Kapel po 8.

Foto:zleva R. Staněk, P. Pištěláková, J. Kessner, dole M. Kappel
Další turnaje:Jednotlivci sobota 12.11.2011
Dvojice sobota 26.11.2011    
Místem konání je vždy Klub POHODA – kulturní dům Kuřim 

(vchod ze dvora).
Začátek turnajů je v 19 : 00 hodin.

David Hedbávný            

Pozvánka na házenou
 So 5.11. 8:30 - 12:00  Kuřim  TURNAJ Oblast Přípravky 
         
7.kolo Ne 13.11. 14:00  Kuřim  N.Veselí 2.liga Muži A 
 Ne 13.11. 16:00  Kuřim - Olomouc 2.liga Dorci 
 Ne 13.11. 12:00  Kuřim - Nové Veselí A Kraj. přebor Ml. žáci 
 Ne 13.11. 9:00  Kuřim - Nové Veselí B Kraj. přebor Ml. žáci 
 Ne 13.11. 10:30  Kuřim - Nové Veselí B Kraj. přebor St. žáci 
 Ne 13.11. 18:00  Kuřim B - Bohunice B Kraj. přebor Muži B 
         
8.kolo Ne20.11. 10:00  Kuřim - Újezd u Brna Kraj. přebor Ml. žáci 
 Ne20.11. 11:30  Kuřim - Újezd u Brna Kraj. přebor St. žáci 
 Ne20.11. 15:00  Kuřim - Brno IV Kraj. přebor Muži B 
 Ne20.11. 13:00  Kuřim C - Vel. Meziříčí B Oblast Muži C 
         
9.kolo Ne 27.11. 15:00  Kuřim - Hustopeče 2.liga Muži A 
 Ne 27.11. 13:00  Kuřim - Hranice 2.liga Dorci 
 Ne 27.11. 10:00  Kuřim - Bohunice  Ml. žáci 
 Ne 27.11. 11:30  Kuřim - Bohunice  St. žáci 

Sportovní pozvánka
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Silový trojboj

Extraliga v silovém trojboji 
družstev 

V sobotu 15. 10. 2011 se sjela špička českého silového trojboje do 
Svitav, kde se konalo 1. kolo Extraligy v silovém trojboji družstev.Po dvou 
letech strávených v první lize jsme postoupili do extraligy s hodnocením 
1621 bodů jako poslední desátý tým a také naposledy pod hlavičkou SK 
Kuřim. Od poloviny roku jsme samostatný klub KST Kuřim. Je také nutno 

a zahájeno znova. Soupeřem bylo družstvo kluků a bylo to na hře znát. 
V prvním setu opět nevyšla kuřimským koncovka, kdy nezískali od sta-
vu 17:17 ani bod. Druhý set byl od stavu 12:12, kdy se Kuřimi podařilo 
šesti body dotáhnout ztrátu, dramatický až do konce a mohla vyhrát obě 
družstva. Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu Kuřimi. Před čtvrtým 
utkáním bylo jedno utkání pauza. Vyrovnaný první set opět v koncovce 
vyhrálo družstvo Kuřimi. Ve druhém setu bylo již poznat, že kuřimským 
došly síly. Vzdorovali sice bojovností, ale to nestačilo. Celkově lze kvalifi-
kaci hodnotit pozitivně. Družstvo bojovalo a dokázalo vyhrávat v drama-
tických koncovkách. Nevzdávalo se za jakéhokoliv stavu.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tereza Lípová, Kateřina Šplí-
chalová, Bára Lukešová, Alena Filková, Alena Vichtová, Milan Hoplíček, 
Simona Kahleová , Tereza Šancová

Krajský přebor kadetek
Krajský přebor kadetek má v současné době za sebou úvodní tři 

dvojutkání. Kuřimské kadetky vstoupily do soutěže výborně. V úvodním 
kole zvítězily dvakrát na půdě Nového Lískovce hladce 3:0. V domácím 
prostředí pak potvrdily dobrou formu a herní kvalitu dvěma vítězstvími 
s Gymnáziem Šlapanice. Následně opět hladce dvakrát zvítězily na půdě 
brněnského DDM 3:0. Tým se zatím prezentuje velmi dobrou hrou. 
Největší zbraní se zatím ukazuje razantní a spolehlivý servis. Na útoku se 
výrazně prosazuje Hana Šálená a na přihrávce má tým jistotu v liberu Te-
reze Vyorálkové. Úvod sezóny se tedy povedl a na hráčkách je vidět velké 
odhodlání v dobrých výsledcích a zejména výkonech pokračovat.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, Tereza 
Vyorálková, Hana Šálená, Klára Netrefová, Kristina Jarůšková, Tereza 
Polášková, Klára Mikelová, Veronika Polášková, Michaela Schnirchová, 
Michaela Šplíchalová

Tabulka Krajského přeboru kadetek
p. Družstvo   utkání V P sety  míče  body
1. DDM HIPPO Kuřim  6 6 0  18:2  495:376  12
2. Volejbal Vyškov   6 4 2  14:6  452:358  10
3. VK Královo Pole C  6 3 3  11:10  440:431    9
4. ŠSK při Gymnáziu Šlapanice  4 2 2    7:8  320:327    6
5. SK Nový Lískovec   6 0 6    0:18  299:451    6
6. TJ DDM Brno   4 1 3    5:11  306:369    5

Jubilejní hodinovka
Potřeba otestovat svoji výkonnost před zimní sezónou dala vznik-

nout tradici, která nemá v kuřimském sportovním životě konkurenci.
Pánové Šojat, Švaňhal, Hanák, Smíšek, Slanina, Mrkos, Obůrka a 

další ,,běžkařští“ nadšenci začali před třiceti lety nejprve pro sebe a v dal-
ších letech i pro přátele z okolí pořádat ,,Kuřimskou hodinovku“. Závod 
se ujal a i díky pohodové atmosféře, která panovala v průběhu vlastního 
závodu, a zvláště pak při ,,regeneraci sil“ v některé z místních hospůdek, 
funguje dodnes. Technický pokrok změnil neopakovatelnou kulisu závo-
du a tak místo promrzlých rozhodčích usrkávajících čaj s rumem, nyní 
čipy počítají závodníkům uběhnutá kola.

Poslední ročníky již byly zařazeny i do seriálu ,,KBL“.
Zkrácený komentář je pouze úvodem hlavního poslání článku a to 

je PODĚKOVÁNÍ všem, kteří každý svým dílem přispěli k zachování této 
ojedinělé sportovní tradice. 

Ivo Peřina

uvést, že jsme jediný tým, který nemá žádného hostujícího člena a všichni 
jsou domácí kuřimští závodníci. Ale zpět k soutěži, ta se konala v novém 
multifunkčním centru Fabrika kde bylo sice příjemné teplo, venku už byl 
ráno docela slušný mráz, ale opět se projevila bolest většiny soutěží malá 
nedostatečně vybavená rozcvičovna. Po zvážení byli závodníci rozděleni 
do čtyř skupin tak, aby v každé skupině startoval z každého oddílu pou-
ze jeden člen družstva a tím se jednoznačně zabrání taktizování a všichni 
musí makat na 100%. 

 Výkony jednotlivých členů družstva
   dřep benč mrtvý tah  trojboj
I.skupina Lukáš Tkadlec  270 kg,  175 kg,  245 kg,  690 kg 
II.skupina Pavel Župka  275 kg,  175 kg,  300 kg,  750 kg 
III. skupina Jiří Zimula  285 kg,  190 kg,  270 kg,  745 kg
IV.skupina Vladimír Pop  285 kg,  200 kg,  280 kg,  765 kg

O pořadí v soutěži družstev rozhoduje přepočet z kg na body dle 
Wilkse všech členů družstva a KST Kuřim se umístilo na pátém místě. To 
je dobrý předpoklad k tomu abychom se v extralize udrželi i příští rok. 
Podle pravidel sestupuje sedmý až desátý tým v případě, že mají nižší bo-
dový zisk jako první dva týmy v moravské a české lize. 

 Pořadí Družstvo   Body
1. Sokol Nymburk „A“  2 064,93
2. Vitalmax Dětřichov  1 926,09
3. TJ Olympia Zlín „A“  1 894,66
4. Sporting Apis Praha  1 887,13
5. KST Kuřim   1 821,49
6. Sokol Nymburk „B“  1 786,09 

Další kolo se koná 19.11. v Krnově, kde se také definitivně rozhod-
ne kdo bude příští rok opět startovat v extralize. 

V sobotu 22.10 se konala pohárová soutěž juniorů a dorostu ve 
Zbýšově kde startoval náš dorostenec Pavel Uher a v konkurenci 24 sou-
těžících výkonem 590 kg

se umístil na pěkném desátém místě. Gratulujeme 
KST 

Atletika
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sport

Sport ve škole

Veverka (Veveřák) roku 2011
Dne 25. 10. se uskutečnil v tělocvičně naší školy I. ročník závodů 

ve šplhu na tyči „Veverka (Veveřák) roku 2011“. K bojům o diplomy a 
veverčí potravu v podobě různých oříškových dobrot se sešlo 45 nejrych-
lejších „šplhounů a šplhounek“. Bojovalo se nejen o umístění v tomto roč-
níku, ale také o vytvoření základních rekordů školy. 

Výsledky jednotlivých kategorií: 
 Dívky: 3. třída: 1. Zvonková Veronika 6,5, 2. Šťastová Micha-

ela 8,8, 3. Pazourková Zuzana 11,5. 4. - 5. třída: 1. Buzášová Monika 5,4, 
2. Tomášková Lenka 6,0, 3. Pavlíková Lucie 7,1. 6. - 7. třída: 1. Kubíková 
Alžběta 5,9, 2. Winklerová Aneta 6,4, 3. Badinová Štěpánka 8,0. 8. – 9. 
třída: 1. Matoušková Lenka 5,1, 2. Břenková Sabina 5,6, 3. Musílková Ka-
teřina 7,3
Chlapci: 3. třída: 1. Konečný Jonáš 6,5, 2. Dvořáček Jan 6,6, 3. Sukač 
Ondřej 13,4. 4. - 5. třída: 1.Gabriel Vašek 5,7, 2. Huvar Dominik 5,8, 3. 
Laštůvka Jakub 5,9. 6. - 7. třída: 1. Dufek David 3,6, 2. Přikryl Jiří 5,0, 3. 
Hubík Petr 5,5. 8. – 9. třída: 1. Pavlíček Martin 3,8, 2. Křivánek Filip 4,6, 
3. Moravec Filip 5,1
Absolutními rekordmany školy se staly David Dufek (3,6) a Matoušková 
Lenka (5,1).

Rekordmanům patří naše gratulace a všem závodníkům poděková-
ní za účast a vytvoření prima sportovní atmosféry.

Roman Ambrosek, uč. Tv na ZŠ Kuřim - Tyršova

Želešická růže 2011
Nejvytrvalejší běžci z řad žáků ZŠ Kuřim – Tyršova se v pátek 7. 

října v Želešicích u Brna zúčastnili přespolního běhu o želešickou růži – 
28. ročníku Memoriálu Zdeňka Dvořáka. Závody byly oficiálním přebo-
rem základních škol bývalého okresu Brno – venkov a  na startovní čáru se 
postupně ve třech věkových kategoriích postavilo 312 žáků.

Vysoce kvalitní výkon na trati závodu podal talentovaný vytrva-
lostní běžec Jirka Přikryl z 6. A, který se v kategorii 6. a 7. tříd umístil 
na skvělém 2. místě, přičemž většinu závodu, dlouhého 1500 m, běžel 
odvážně v čele  a táhnul tak za sebou všech 61 běžců, ale v posledních 
desítkách metrů mu přeci jen došly síly, a tak ve finiši nestačil na jednoho 
ze svých soupeřů. 

V této věkové kategorii se dařilo i dalším našim reprezentantům, 
jmenovitě L. Procházkovi (7. v pořadí), D. Dufkovi (10.), T. Musilovi 
(15.) a díky jejich umístěním na předních místech se celé družstvo umís-
tilo na 2. místě v soutěži družstev.

Za zmínku stojí také solidní umístění N. Soldánové (na 6. místě v 
kat. 8. a 9. tříd) a T. Sukačové ( 6. místo v kat. 4. a 5. tříd) .

Všechny děti se při tomto závodu vydaly ze všech sil a za to jim 
právem patří naše poděkování za reprezentaci školy. Méně úspěšní běžci 
nemusí být smutní, protože vítězem byl v podstatě každý, kdo si dokázal 
na trati závodu sáhnout na dno svých sil a překonal tak sám sebe a pohy-
bem na čerstvém vzduchu udělal něco pro své zdraví.

Všem přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Roman Ambrosek, uč. Tv


