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(Pokračování na str. 8)

Jsou změny ve financování obcí spravedlivé?

Pokračování na str. 5

Možná si někteří občané Kuřimi po-
všimnuli, že nejvyšší patro radnice nyní 
„zdobí“ nový banner. Je na něm zobrazen 
velký Pražan a malý občan z jiné české či mo-
ravské obce. Jejich velikost však není dána 
větším významem Pražanů proti nepraža-
nům, ale tím, kolik peněz do svého rozpočtu 
dostává Praha oproti třeba Kuřimi ze sdíle-
ných daní. Možné změně ve financování obcí 
jsem se věnoval již v minulém vydání Zlobi-
ce, ohlas na minulý článek a názory, že nová 
pravidla by mohla ublížit čtyřem největším 
městům ČR mě vedou k tomu, že se k tématu 
vracím ještě jednou a podstatně podrobněji. 
Pokud se budou některé údaje z minula opa-
kovat, pak proto, že jsou opravdu důležité 
(ale nebude jich mnoho).

Co tvoří příjmy obcí
Příjmy obcí v České republice jsou tvo-

řeny čtyřmi základními zdroji. Jedná se o přede-
vším o daňové příjmy ze sdílených a svěřených 
daní a příjmy z vybraných poplatků. Dále jde 
o nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 

transfery neboli dotace.
Sdílené daně jsou takové daně, jejichž 

výnos se dělí mezi obce a ostatní územní a stát-
ní rozpočtové subjekty (např. kraje). Svým ob-
jemem tvoří rozhodující část příjmu obcí. Jde 
především o daň z přidané hodnoty, daň z pří-
jmů právnických osob a daň z příjmu fyzických 
osob. Naopak svěřené daně jsou takové daně, 
jejichž výnos jde přímo do obce, typickou daní 
této kategorie je daň z nemovitosti. 

Nedaňové příjmy jsou příjmy pocháze-
jící z různých činností obce, především příjmy 

z pronájmu obecního majetku, přijaté úroky, 
dividendy, příjmy ze školného (např. za děti z 
jiných obcí, kteří navštěvují školu v Kuřimi), 
za obcí poskytované služby, poplatky za úřední 
úkony a také příjmy z nájemného v obecních 
bytech. 

Kapitálové příjmy jsou příjmy nahodilé 
a neopakovatelné, většinou z prodeje obecního 
majetku, investičního majetku nebo výnosy 
cenných papírů. 

V kuřimském Kulturním domě na-
jdete i květinářství Papaver Flowers, které-
mu vládne floristka Jana Jakešová. Z jejích 
rukou vycházejí i krásné kytice, které půso-
bí radost umělcům, když jim je na konci je-
jich vystoupení předáváme. Ale nedávno se 
v prodejně objevil diplom, který dokazuje, 
jak úspěšnou floristku máme. Byl za první 
místo v soutěži Brněnská růže. Což byl dů-
vod ke krátkému rozhovoru.

Jaká soutěž to je?
Brněnská růže se koná v Brně každo-

ročně v první půlce listopadu. Je vypsána jako 

Nejhezčí adventní věnec
mezinárodní, sjíždějí se na ni floristé z České 
republiky i z okolních zemí. Soutěží se ve více 
kategoriích, letos byly vypsány tři: adventní vě-
nec, vánoční svíce a vánoční dárková kytice. 
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Oddílná kanalizace na Hybešově
Na Hybešově ulici mělo dojít k výstavbě 

odlehčovací komory, která by umožnila fungo-
vání jednotné kanalizace i při velkých deštích. 
Namísto toho bylo zvoleno modernější a eko-
logičtější řešení – vybudování oddílné kanaliza-
ce, tedy zvlášť kanalizace pro splaškové vody a 
zvlášť pro vody dešťové. Projekt současně řeší 
obnovu komunikace a chodníků, přičemž zřizu-
je nová parkovací stání. Předpokládané náklady 
činí asi 16 milionů korun. Město bude usilovat 
o přidělení dotace na tuto stavbu, stejně jako se 
to již povedlo u projektu. 

Kontejnery znovu
Vedení Centra technických služeb se z 

pronajatých kanceláří na radnici přestěhuje do 
vlastního objektu na ulici K. H. Máchy. Ten 
bude vybudován ze 3 kancelářských a sanitár-
ního kontejnerů. Rada města vypsala výběrové 
řízení na jejich dodávku, do kterého podalo 
nabídku 6 firem. Pouze dvě z těchto nabídek, 
bohužel ty nejdražší, však byly formálně po 
všech stránkách v pořádku. Z toho důvodu rada 
původní výběrové řízení zrušila a vypsala za ob-
dobných podmínek nové. 

Ano platebním kartám
Platebními kartami bude možno v blíz-

ké budoucnosti platit i na městském úřadě. 
Platební terminál bude umístěný v pokladně a 
bude přijímat všechny obvyklé typy platebních 
karet.

Rekonstrukci udělá VHS
Rekonstrukci čerpací stanice vodojemu 

v ulici Na Vyhlídce provede firma VHS Brno. 
Ta uspěla ve výběrovém řízení z pěti nabídek s 
nejnižší cenou, a to 3 miliony 594 tisíc korun.

4 x DrS

Démon alkohol
zaměstnával Policii ČR v kuřimském mi-

kroregionu v období měsíce listopadu 2011 víc 
než obvykle.

Dne 1. 11. 2011 ve večerních hodinách 
přivolal pomoc policejní hlídky ke svému ka-
marádovi občan z Kuřimi. Postižený alkoholem 
ležel s tržnou ranou na hlavě na chodníku a ne-
komunikoval. Záchrana přišla tak tak. Během 
převozu do nemocnice nastaly u muže zdra-
votní komplikace, na základě kterých se ocitl v 
ohrožení života.

Dne 8. 11. 2011 v ranních hodinách 
ohlásila Policii ČR barmanka z kuřimské restau-
race odcizení menšího obnosu peněz ženou pří-
tomnou v restauraci. Žena obvinění z krádeže 
odmítla. Díky kamerovému systému jí ale byla 
krádež jednoznačně prokázána. Po převozu na 
policejní stanici, se ale žena chovala velmi agre-
sivně. Protože navíc vykázala 3,1 promile alko-
holu v krvi, byla převezena do PL v Brně.

Dne 8. 11. 2011 v nočních hodinách kon-
trolovala policejní hlídka v Kuřimi osobní auto. 
Jeho řidič nebyl schopen podrobit se dechové 
zkoušce. Odmítl i lékařské vyšetření a snažil se 
z místa kontroly odejít. Policie musela použít 
donucovacích prostředků a umístit řidiče v cele 
předběžného zadržení.

Dne 10. 11. 2011 v nočních hodinách žá-
dala o pomoc na lince 158 žena z Rozdrojovic. 
Bála se fyzického napadení od manžela, který 
opilý řval před jejich domem na ulici. Proto ho 
nechtěla pustit domů. Přivolaná Policie muže 
poučila o rušení nočního klidu a muž odešel. 
Chvíli poté se ale situace opakovala. Policie tak 
muže s 2,4 promilemi alkoholu převezla do zá-
chytné stanice.

Dne 12. 11. 2011 si přivolal v brzkých 
ranních hodinách Policii ČR na vlakové nádraží 
v Kuřimi silně opilý muž. Údajně byl napaden 
dvěma neznámými muži. Svou výpověď neu-
stále měnil. Nebyl zraněn ani okraden. Bylo mu 
naměřeno 3,3 promile alkoholu v krvi. Stále se 

dožadoval odvozu do Brna. Policie mu ale jako 
taxík zdarma neposloužila. 

Dne 12. 11. 2011 přivolala ve večerních 
hodinách občanka z Kuřimi Policii k opilému 
muži, který seděl na ulici v Kuřimi. Policie muže 
předala do péče jeho sestry.

Špinavé ponožky byly příčinou hádky 
dvou opilých mužů na ubytovně v Kuřimi. V 
nočních hodinách dne 13. 11. 2011 jeden z nich 
přivolal Policii ČR, aby jim pomohla tento zdra-
ví a majetek ohrožující problém vyřešit namísto 
jejich pěstí. 

Dne 14. 11. 2011 v odpoledních ho-
dinách ohlásila služba na vlakovém nádraží v 
Čebíně Policii ČR v Kuřimi pohyb neznámého 
opilého muže v kolejišti. Protože muž nasedl do 
vlaku (který ho naštěstí nepřejel), vyzvedla si 
ho Policie na nádraží v Kuřimi. Dále již pokra-
čoval s policejní eskortou do záchytné stanice 
v Brně.

Tragická nehoda se odehrála dne 19. 11. 
2011 v brzkých ranních hodinách na silnici v 
Kuřimi. Osobní auto, a je možné, že i více než 
jedno osobní auto, tam přejelo chodce, který 
střet nepřežil. Policie navíc připouští, že je mož-
né, že muž ležel na vozovce už před nehodou. O 
tom, zda měl podíl v tragické nehodě i démon 
alkohol a o mnoha dalších neznámých musí 
rozhodnout  další vyšetřování a soudní znalec.

Dne 19. 11. 2011 v nočních hodinách 
nalezla policejní hlídka na chodníku v Kuřimi 
spícího mladíka. Protože byl nezletilý, byl pře-
dán Policií jeho zákonnému zástupci. Doufej-
me, že noc mezi medvídkama v klidu dospal.

Dne 19. 11. 2011 se dále obrátila na Po-
licii ČR v pozdních nočních hodinách občanka 
z České. Neznámý muž se pokoušel dostat do 
jejího domu. Přivolaná Policie zadržela opilého 
muže, který žádný racionální důvod ke vstupu 
do domu neměl. Noc tak strávil v cele předběž-
ného zadržení.

Dne 21. 11. 2011 v nočních hodinách 
nahlásil na Policii ČR řidič taxislužby pohyb 
opilého muže na silnici od Čebína ke Kuřimi. 
Policie zjistila, že jde o zatoulaného účastníka 
rodinné oslavy v Čebíně. Muž byl navrácen na 
místo oslavy do péče svých blízkých.

Dne 23. 11. 2011 v nočních hodinách za-
držela policejní hlídka na ulici v Kuřimi muže s 
2,38 promilemi alkoholu. Muž byl převezen do 
záchytné stanice. 

V průběhu měsíce listopadu 2011 další 
čtyři kontrolovaní řidiči nadýchali konzumaci 
alkoholu požitého před jízdou.

H.N.

Dotace na faru
Zastupitelstvo města schválilo poskyt-

nutí dotace ve výši 200.000 Římskokatolické 
farnosti Kuřim na opravu fary. Podrobnější in-
formace najdete v této Zlobici na str. 15.

Hospodaření s přebytkem
Po prvních devíti měsících tohoto roku 

hospodačí Kuřim s s přebytkem ve výši přes 31 
milionů. Je ovšem pravda, že z hlediska příjmů 
je čtvrtý kvartál slabý, zato se platí mnoho fak-
tur za investice.

Alej kolem cyklostezky
Zastupitelstvo schválilo odkoupení 

pruhu vedle další části cyklostezky na Malhos-
tovice. V tomto pruhu by měly být vysázeny 
lípy. Půjde o náhradní výsadbu za stromy, které 
budou muset být pokáceny u silnice I/43 při 

budování odbočných pruhů na Podlesí. Bude-
li cyklostezka částečně zastíněná, budou po 
ní procházky a projížďky příjemnější, rovněž 
z ekologického hlediska je výsadba stromů v 
tomto místě žádoucí.

Strategický plán v prosinci
Závěrečné projednávání strategického 

plánu odložilo zastupitelstvo na prosinec. Pro-
sincová schůze bude velmi bohatá, bude se na 
ní rozhodovat i o penězích na kulturu a sport v 
příštím roce, o dodavateli zpráv v kabelové te-
levizi a pochopitelně začne diskuse o rozpočtu 
města.

4×job

Dne 5. 12. nepůjde proud 
mezi 7:30 a 15:00 na konci ulice 
Na Vyhlídce (od domu čp. 1336).
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na dohled od Zlobice

Čisté světlo

Vážení spoluobčané, 
rád bych vám popřál klidné 
prožití adventu a vánočních 
svátků a současně i mnoho 
štěstí v nadcházejícím novém 
roce. Za své roční působe-
ní na místě starosty Kuřimi 
jsem se osobně mohl potkat 
s mnohými z vás a dozvědět 
o vašich radostech i problé-
mech. Rád bych šel touto ces-
tou i v budoucnu. Dveře rad-
nice jsou vám i v roce 2012 
kdykoliv otevřeny. Těším se 
na naše další setkávání. 

Drago Sukalovský, 
starosta města Kuřimi

Editorial

Konec roku
Vážení čtenáři Zlobice. Naše noviny pro Kuřim a okolí právě uza-

vírají svůj osmnáctý ročník. Po celou dobu si udržujeme nezávislost na 
vedení radnice, a to jak finanční (z města dostáváme peníze pouze za in-
zerci a i v tom má město slevu) tak názorovou. Pochopitelně, že budou 
lidé, kteří budou tvrdit opak. Ale stačí si vzít noviny z jiných měst, které 
platí radnice, a porovnat, kolik oslavných článků o starostovi a radních je 
v nich a kolik u nás. 

Za samostatnost se ovšem platí. Jednak tím, že všichni, kdo do Zlo-
bice píší, tak dělají bez nároků na honorář, a jednak tím, že Zlobice může 
fungovat jen tehdy, bude-li mít platící inzerenty i platící čtenáře. Děkuje-
me tedy v tuto chvíli našim přispěvatelům, jejichž počty jsou v desítkách, 
inzerentům, i Vám, milí čtenáři. Bez Vás by naše práce neměla smysl.

Už teď víme, že i v příštím roce bude Zlobice stát 10 Kč, stažená 
z internetu 9 Kč. V roce 1994 jsme stáli tři koruny a měli 12 stran. Takže 
jsme vlastně, v přepočtu na stránku, dokonce levnější než na začátku naší 
práce. 

Uvažujeme i o tom, že bychom vycházeli s barevnou obálkou. To je 
ovšem drahá záležitost, kterou si budeme moci dovolit jen tehdy, když se 
nám ze čtyř barevných stran podaří dvě zaplnit barevnou inzercí. Několik 
inzerentů už zájem má, takže se možná už někdy v průběhu příštího roku 
dočkáte částečně barevného čísla.

Zlobice by neměla být hlasatelem názorů jen úzké skupiny lidí, 
proto jsme rádi, když nám zasíláte své názory.  Byť s nimi někdy nesouhla-
síme a polemizujeme. Ti, kteří říkají, že jsme tendenční, prostě možnost 
sdělit na našich stranách svůj názor nevyužívají. Ono to je ostatně jedno-
dušší, než pracně formulovat svá stanoviska, a ještě riskovat, že se najde 
někdo, kdo s nimi nesouhlasí, a napíše odpověď, která bude možná lépe 
stylizována a více podpořená fakty. Věřím, že to, že letos byla Kuřim oce-
něna za svůj přístup k informovanosti občanů, je i naší zásuhou. Ono totiž 
v městě, kde je jistota, že noviny otisknou každou podloženou informaci 
o nepravostech, se hůř zametá pod koberec. 

Nechtěl bych ovšem, aby toto poslední slovo šéfredaktora v da-
ném ročníku působilo jako sebechvála. Víme o mnoha omezeních, které 
je třeba zlepšit. Nejde jen o samotnou novinářskou kvalitu příspěvků, ta 

je omezena naším talentem i pracovitostí a ne každý se rodí jako příští 
Borovský, Peroutka, Tabery či Reisenauer. S tím moc nenaděláme, ale 
na jiných věcech by se dalo dosáhnout pokroku. Například by to chtělo 
najít do redakce nové lidi, kteří budou psát o tématech z pohledu mladší 
generace, kteří budou ochotni pracovat i na látce, kterou jim redakce určí, 
nejen psát o tom, co zajímá je osobně. Zatím se o práci nehlásí.

Nemyslím, že by v Kuřimi nebyli. Farnost si vydává svůj časopis 
Petrklíč, mladí novináři sbírají své ostruhy už na základních školách. V 
této vánoční Zlobici přinášíme jako přílohu celé šestistránkové číslo ča-
sopisu Jungmannovník ze ZŠ Jungmannova. Podobně předpokládáme, 
že bychom mohli v příštím roce v jedné Zlobici přetisknout Petrklíč a 
možná i další kuřimská periodika. 

Letošní rok byl mezinárodním rokem dobrovolníků. Neumím od-
hadnout, kolik dobrovolníků je v Kuřimi, ale myslím, že lidí, kteří něco 
dělají dobrovolně, ve svém volném čase pro blaho ostatních, je mnoho. 

Dávají smysl našim životům tím, že ukazují, že člověk není jen tvor 
konzumní, ale i altruistický.  Že touží po tom prožívat svůj život nejen v 
úzkém kruhu nejbližších, ale jako občan v občanské společnosti. 

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám za celý kolektiv Zlobice 
popřál krásné prožití adventu i Vánoc a mnoho štěstí, zdraví, osobní spo-
kojenosti i elánu přispět k tomu, aby se nám v Kuřimi lépe žilo i v roce 
2012.

A pochopitelně, byť neskromně, mnoho inspirativního čtení v na-
šich i Vašich novinách. PF2012.

Jiří Brabec, šéfredaktor
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užitečné informace

Na koho se 
obrátit?

Neustále se množí dotazy, kam směřovat informace o tom, že 
ve městě lidově řečeno něco nefunguje, např. nesvítí veřejné osvětlení, 
něco je rozbité apod. Veškeré závady mohou občané hlásit telefonicky na 
ústřednu Městského úřadu Kuřim (tel. 541 422 311), kde bude závada 
buď zaznamenána nebo bude oznamovatel přepojen na konkrétního pra-
covníka. Další možností je využití formuláře pro hlášení poruch a závad 
na internetových stránkách města http://www.kurim.cz/cs/obcan/hla-
seni-poruch-a-zavad.html. Vyplněný formulář je automaticky odeslán do 
e-mailové schránky několika pracovníků radnice, vždy se tedy dostane do 
správných rukou. 

Poslední možností, jak závadu či poruchu oznámit, je kontaktovat 
přímo odpovědného pracovníka. Zde je přehled kontaktů, který je taktéž 
vystaven na internetových stránkách města na výše uvedené adrese.

Mgr. Alena Zimmermannová
tajemnice MěÚ Kuřim

Výměna řidičáků ještě ne-
skončila …

Vážení řidiči, 
v příštím roce nás čeká předposlední etapa povinné výměny řidič-

ských průkazů, což je dáno novelou zákona č. 361/2000 Sb., zákonem č. 
133/2011 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 

jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012. Ma-
jitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 
pak mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. Bližší in-
formace o způsoby výměny přineseme začátkem příštího toku.

Ing.Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

MěÚ Kuřim
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Stejně jako v jiných obcích v ČR tvořily tyto příjmy velkou část 
obecního rozpočtu v devadesátých letech, kdy se značná část obecního 
majetku prodávala – v Kuřimi šlo především o velkou část bytového fon-
du, dále některé městské budovy (např. stará škola). Dnes už takovéhoto 
majetku mnoho není a ukazuje se, že Kuřimi spíše vhodné budovy pro 
zajištění některých činností chybí (např. pro zvýšení počtu míst v základ-
ních školách). 

Přijaté transfery, tedy dotace, jsou druhou nejvýznamnější katego-
rií příjmů. Většina těchto příjmů je vázána účelově a obec s nimi nemůže 
nakládat podle svého uvážení. Patří sem především každoročně se opaku-
jící dotace na částečnou úhradu výkonu státní správy v přenesené působ-
nosti, tedy např. na činnost stavebního úřadu, živnostenského úřadu atd. 
Další velkou část dotací tvoří dotace na investiční akce. Na ty ovšem není 
žádný nárok a získání dotací nebývá jednoduché. V Kuřimi se v minulých 
letech podařilo získat celá řada dotací – počínaje rekonstrukcemi škol-
ních kuchyní, zateplení objektů základních škol, přes dotace na wellness 
centrum, technologické vybavení úřadu, výstavbu přechodů pro chodce, 
revitalizaci rybníka Srpek, rekonstrukci veřejného osvětlení až třeba po 
drobnější dotace na opravu kulturních památek, tvorbu územního plánu 
či na pořízení projektové dokumentace. Každá takto přijatá dotace však 
současně vyžaduje mít pro daný účel k dispozici vlastní zdroje, protože 
dotace slouží pouze k dofinancování a pohybuje se většinou mezi 40 až 
80 procenty.

Pro zajímavost lze uvést, jaký podíl měly jednotlivé kategorie pří-
jmů ne celkových příjmech obce. Jde o průměrné údaje za celou ČR v 
roce 2006, ta se však od skutečnosti letošního roku příliš neliší. 

Příjmy     Podíl
Daňové příjmy    53,2 %
Nedaňové příjmy      9,6 %
Kapitálové příjmy      6,5 %
Přijaté dotace     30,7 %

Co je RUD?
Jak už jsme si řekli, nejvýznamnější část příjmů obce tvoří daňo-

vé příjmy ze sdílených daní. Výnos sdílených daní nejde do obcí celý, ale 
pouze poměrnou částí. Celý balík příjmů obcí z těchto daní je tvořen tak-
to: 
•	 21,4	%	z	celostátního	výnosu	DPH
•	 21,4	 %	 z	 celostátního	 výnosu	 daně	 z	 příjmů	 fyzických	 osob	

(DPFO) ze závislé činnosti (zaměstnanců) a funkčních požitků
 o dalších 1,5% z této daně se mezi obce dělí podle místa výkonu 

práce zaměstnanci (podle podílu na počtu zaměstnanců v ČR)
•	 21,4	%	z	celostátního	výnosu	DPFO	vybírané	srážkou	(např.	úro-

ky, dohody o provedení práce)
•	 21,4	%	z	60	%	celostátního	výnosu	DPFO	od	OSVČ	(podnikate-

lů)
 o dalších 30 % výnosu ze záloh podnikatele dle trvalého bydliště  
•	 21,4	 %	 z	 celostátního	 výnosu	 daně	 z	 příjmů	 právnických	 osob	

(hlavně podniků)
Zmíněný balík financí je určen pro dotaci všem obcím v ČR a dělí se mezi 

ně podle určitého klíče. Klíč stanovuje zákon a příslušné provádě-
cí vyhlášky – mluvíme o rozpočtovém určení daní, zkratka RUD. 
Nyní platné RUD dělí finance mezi jednotlivé obce takto:

•	 Praha,	Brno,	Ostrava	a	Plzeň	mají	speciální	koeficienty
•	 pro	ostatní	obce	je	to:	
 o 3 % prostý počet obyvatel, resp. podíl počtu obyvatel obce na 

celkovém počtu obyvatel v ČR
 o 3 % rozloha obce, resp. její podíl na rozloze ČR
 o 94 % dle přepočteného počtu obyvatel; zde se počet obyvatel 

násobí koeficienty dle čtyř velikostních kategorií
Kromě toho existují dva motivační prvky
•	 dalších	30	%	výnosu	ze	záloh	DPFO	od	OSVČ	dle	trvalého	bydliš-

tě je příjmem rozpočtu konkrétní obce 
•	 dalších	1,5	%	DPFO	ze	závislé	 činnosti	 se	dělí	dle	podílu	počtu	

zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců v ČR.

Je současné RUD spravedlivé?
Současný systém RUD způsobuje, že existují velké rozdíly ve sdíle-

ných daňových příjmech na obyvatele. Nejvyšší má Praha, cca 30 tisíc na 
jednoho občana, nejnižší obce v kategorii 2000 – 5000 obyvatel, průměr-
ně 6800 Kč. Rozdíl mezi nejbohatší obcí Prahou a nejchudšími obcemi je 
4,4násobný. Takovýto rozdíl je však neopodstatněný a v evropských ze-
mích velmi nezvyklý. Například na Slovensku, které je nám svým vývojem 
a současným stavem stále nejblíže, je rozdíl mezi nejbohatší obcí (i zde je 
to hlavní město - Bratislava) a „nejchudší“ obcí pouze dva a půl násobek. 
Ještě jinak řečeno - 4 největší města v České republice, kde žije pouze pěti-
na obyvatel, pobírají téměř polovinu všech příjmů ze sdílených daní. 

Pro občany Kuřimi jsou jistě zajímavé údaje, které se týkají kon-
krétně našeho města. Na jednoho občana Kuřimi připadá ročně 7500 Kč, 
což je 4krát méně, než na jednoho Pražana.  Celkově dostane ze sdílených 
daní Kuřim 79 milionů 607 tisíc korun ročně, pro výpočet na rok 2011 je 
rozhodující počet občanů Kuřimi k 1. 1. 2010, což je 10 632.

Jednoduchým srovnáním příjmů na jednoho občana našeho města 
s Prahou či třeba Brnem lze jednoznačně říci, že současné RUD má ke 
spravedlnosti hodně daleko. Rozdíl je tak velký, že je neodůvodnitelný ja-
kýmikoliv rozumnými argumenty. Je sice pravda, že velká města poskytují 
některé služby i pro obyvatele menších obcí a dotují je ze svých rozpočtů, 
např. veřejnou dopravu, kulturní zařízení, některé nemocnice apod. Na 
druhou stranu ale třeba v Kuřimi žijí mnozí občané s trvalým bydlištěm v 
Brně, kteří zde využívají služby dotované městem. Stejně tak Kuřim dotu-
je ročně značnou částkou spoje integrovaného dopravního systému, které 
slouží lidem z okolí k dojížďce za prací do Kuřimi a mohli bychom najít 
celou řadu dalších příkladů..

Do Kuřimi o téměř 16 milionů více?
Ze všeho uvedeného plyne, že současný systém dělení sdílených 

daní je k naprosté většině obcí nespravedlivý. Netýká se to pouze malých 
obcí, jak by se mohlo zdát, ale všech obcí a měst s výjimkou čtyř největ-
ších – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Například na jednoho občana Plzně 
připadne z RUD skoro 20 tisíc, o něco menší České Budějovice však do-
stanou pouze polovinu – 11 tisíc.

V současné době je zpracován návrh zákona, kterým se má RUD 
výrazně měnit ve prospěch většiny obcí. Jeho předkladatelem je minister-
stvo financí a podíleli se na něm poslanci za TOP09 a především s nimi 
spolupracující Starostové a nezávislí – jmenovitě Petr Gazdík a Stanislav 
Polčák. Jejich návrh posiluje příjmy všech obcí a měst s výjimkou nej-
větších čtyř. Největší zlepšení by nastalo u obcí v pásmu 2000 až 10 000 
obyvatel, které jsou na tom dnes nejhůře. Návrh upravuje RUD takto: 
•	 upravují	se	kritéria	rozdělování:	80	%	tvoří	přepočtený	počet	oby-

vatel, 10 % prostý počet obyvatel, 7 % je nové kritérium počet žáků 
MŠ a ZŠ, 3 % rozloha obce

•	 do	sdílených	daní	se	převede	kromě	dotací	na	ZŠ	a	MŠ	7	mld.	Kč	z	
národních dotačních programů: posílí se samostatnost obcí, sníží 
se administrativní náklady a riziko korupce

•	 Praze	se	ponechává	zvláštní	koeficient,	ale	přichází	o	2,2	mld.	Kč.	Brno,	
Ostrava, Plzeň ztrácí zvláštní koeficient, ale vytváří se pro ně velikostní 
kategorie, vlivem toho každé z nich přichází cca o 900 mil. Kč.

Jsou změny ve financování obcí spravedlivé?
(pokračování ze str. 1)
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Jak by se aplikace tohoto návrhu projevila v případě našeho města? 
Velmi pozitivně. Dotace na jednoho obyvatele by se zvýšila ze 7500 na 
9000 korun, což by za rok znamenalo zvýšení příjmů pro Kuřim ze 79 mi-
lionů 607 tisíc na 95 milionů 465 tisíc korun, tedy o 15 milionů 858 tisíc 
korun! Pokud si uvědomíme, že ročně nám zbude v rozpočtu asi 30 až 35 
milionů korun na veškeré investice, znamenalo by takové zvýšení pod-
statné navýšení částky (téměř o 16 milionů korun) na potřebné investice, 
např. na opravu kulturního domu či na výstavbu sportovní haly. 

Napište svým poslancům
Ke změně RUD se zavázaly vládní strany v koaliční smlouvě a nyní 

se vede tuhý souboj o to, jak bude změna vypadat. Přestože od října exis-
tuje paragrafovaný návrh změn, nebyl dosud předložen k projednání do 
vlády, což může udělat pouze premiér Nečas. Ten tak neučinil přes veřejný 
slib, daný před sídlem vlády tisícovce starostů z celé ČR, demonstrujících 
za urychlené změny RUD (na této demonstraci jsem byl přítomen). Zna-
mená to, že změny v žádném případě nemohou platit od 1. ledna příštího 
roku, přestože se v době dokončení návrhu změn předkladatelem ještě 
dalo vše stihnout. Naopak – zdá se, že bude velký úspěch, pokud začne 
platit aspoň o rok později. Návrh totiž přes koaliční dohodu narazil na 
velký odpor především z řad poslanců a ministrů ODS (a také ČSSD), 
jejichž straníci obsadili radnice čtyř největších měst. 

Co se tedy dá udělat pro to, aby bylo naše město ročně o 16 milio-
nů korun bohatší? Bohužel, není toho moc. Vše teď mají v rukou nejprve 
premiér Nečas a ministři, poté poslanci parlamentu. Ze své strany se po-
kouším udělat vše, co starosta menší obce udělat může – součástí je i onen 
v úvodu zmíněný banner. Něco málo v této věci může udělat i každý z 
občanů Kuřimi, komu není stav městské pokladny a tím i úroveň života ve 
městě lhostejný. Stačí najít na stránkách www.psp.cz kontakt na „svého“ 
poslance a v této věci ho oslovit a požádat o pomoc při prosazení spraved-
livějšího dělení daní. Každému, kdo by tak učinil, dopředu děkuji.

Drago Sukalovský
starosta Kuřimi 

Pozn. Dopady nového RUD je na jednotlivé obce je možno vypočítat 
na kalkulačce umístěné na stránkách www.obcelidem.cz 

Poruchy chování psů – agrese
V minulých článcích jsme si něco pověděli o vyjadřování nálad 

a pocitů zvířat. Nyní bychom se zaměřili na některé konkrétní poru-
chy chování psů a koček. Začneme agresivním chováním psů.

Agresi u psů můžeme rozdělit do čtyř kategorií. 

Defenzivní agrese: Jedná se o agresi způsobenou strachem zvíře-
te. Tento může být vyvolán pouze jedinou traumatickou událostí. Může 
být také získán postupně, na základě po sobě jdoucích negativních zkuše-
ností. Nejdůležitější období pro psy k získávání zkušeností s vnějším pro-
středím je období mezi třetím a dvanáctým týdnem života. Pokud zvíře v 
tomto období nezíská zkušenost např. s městským ruchem, dětmi, cizími 
lidmi, velmi špatně se tohoto strachu zbavuje. Je proto nutné, aby se maji-
tel takto bázlivého zvířete naučil s tímto pracovat a ne, aby se snažil psa za 
každou cenu přeučit. K základním pravidlům práce s úzkostným zvířetem 
patří nepodporovat strach. Není proto vhodné psa při setkání se pro něj s 
nepříjemnou situací, jej např. brát okamžitě do náručí. U psa se jen posílí 
pocit nejistoty. K základním pravidlům proto patří vyhýbat se situacím, 
které psa stresují. Ignorovat bázlivé chování, nehladit, pokračovat v chůzi. 
Odměnit zvíře v případě, že stresovou situaci zvládne. 

Teritoriální agrese: Tento typ agrese bývá častější u psů, než u 
fen. Může se projevovat vůči jiným zvířatům, ale i vůči lidem. Psi nej-
častěji projevují tento typ agrese v prostředí, které je jim známé, jako je 
zahrada, byt, gauč. U tohoto typu agrese je nejdůležitější výcvik psa, a to 
nejlépe mimo jeho vlastní území. 

Edukační agrese: Edukační agrese je poměrně přirozený projev 
agresivity psa. Nesmí ale překročit míru. Nejčastěji se vyskytuje kolem 
pátého týdne věku psa. 

Dominantní agrese: Tento typ agrese bývá zaměřen vůči majite-
li, nebo ostatním členům domácnosti. Míru uplatnění určuje prostředí, 
genetika a výcvik. Pes je zvíře žijící ve smečce s hierarchickým uspořádá-
ním. Pokud má tedy pes pocit, že je na žebříčku výše, než jeho pán a začne 
z nějakého důvodu ztrácet svá výsadní postavení, může se vůči majiteli, 
nebo některému členu rodiny, začít chovat agresivně. Dominantně agre-
sivní pes obvykle již zdálky hrozí tak, že se k němu všichni bojí přiblížit 
– zaujme strnulý postoj, naježí srst, fixuje na protivníka upřený pohled s 
široce roztaženými zornicemi, stáhne pysky, ukáže zuby, vrčí nebo krátce 
vyštěkává s náznakem chňapání. Někdy může majitele pokousat bez jaké-
hokoli varování. Kousnutí bývají většinou velmi vážná. Po útoku vykazuje 
pes obvykle smířlivá gesta, popřípadě strach. Toto chování pes vykazuje 
především vůči členům rodiny, kteří se chovají jako nízko postavení je-
dinci, to znamená, že věnují psovi mnoho pozornosti, vyhoví každému 
jeho přání, chovají jej, mazlí se s ním, spí s ním v posteli, často jej krmí i ze 
svého talíře nebo z ruky. Bývají to většinou ženy, děti nebo staří lidé. Ně-
kdy pes zaměří svou agresi proti členům rodiny, kteří se doma vyskytují 
jen sporadicky (odrostlé děti, muž pracující přes týden mimo domov), a 
to v situacích, kdy na sebe tito lidé poutají pozornost osoby, ke které má 
pes silnou sociální vazbu. Agresivní chování psa pak bývá častou příčinou 
jeho utracení nebo odložení do útulku. K rizikovým faktorům sledované 
poruchy chování psů se řadí především samčí pohlaví, příslušnost k urči-
tému plemeni (kokršpanělé, jezevčíci, jorkšírští teriéři, němečtí pinčové), 
těsné soužití se psem v bytě, nedostatek výcviku a času věnovaného psovi, 
nezkušenost majitele, žena jako hlavní osoba odpovědná za psa, používá-
ní fyzických trestů. Zatímco s některými z těchto faktorů mnoho dělat 
nelze (psi v bytě, ženy jako majitelky), jiným se dá vyhnout nebo na ně 
alespoň při výběru psa brát zřetel a počítat s možností, že pes bude mít 
k poruše predispozici. Získané poznatky je možné shrnout do následu-
jících stručných doporučení pro potenciální majitele psů, kteří se chtějí 
vyhnout diskutovanému problému: Dát přednost feně před psem; nevy-
bírat plemena s nejčastějším výskytem dominantní agrese; odmalička se 
věnovat správné a důsledné výchově a výcviku psa; nepoužívat při výcho-
vě a při nápravě problémů fyzické tresty ani pomůcky, které způsobují 
psovi bolest; všechny problémy s chováním řešit včas s odborníkem.

Příjemné prožití Vánoc ve společnosti klidných čtyřnohých přátel přejí
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

placená inzerce

Mikulášská zábava
se skupinou ANNA

a Alešem Brichtou s jeho novou kapelou
Sobota 3. prosince 21:00 
v Kulturním domě Kuřim

do 20:30 mnohem levnější vstupné
Zve restaurace L’ABUFFATTA 

pozvánka
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Sbírka „Adopce na dálku“ na 
ZŠ Tyršova

15. listopadu 2011 byla na naší škole ukončena charitativní sbírka 
„Adopce na dálku. “ Finanční podpora již sedmým rokem putuje k „naše-
mu“ chlapci jménem Santhosh do indické Karnataky. 

Základní informace o sbírce:

Nejštědřejší dárci:
Jakub Laštůvka - 4. B, Dominik Huvar - 4. B, Eliška Cachová - 4. B, 

Anna Nedělníková - 5. A, Jakub Vacula - 3. A, Sára Bučková - 3. A, Michael 
Svoboda - 3. A, Lenka Boušková - 3. B, Libor Šťastný - 8. B, Jan Marek - 8. 
A, Tomáš Ott - 7. A, Jakub Olexa - 5. B, Aneta Gábrová - 5. A, Eliška Šrám-
ková - 7. A, Jiří Burian - 4. C, Anna Keprtová - 4. A, Ludmila Filková - 4. A, 
Vojtěch Vařecha - 3. A, Monika Täuberová - 4. B, Ondřej Planer - 5. B

Jak je organizována „Adopce na dálku“ ?
 V jednotlivých oblastech Indie působí misijní centra, ve kterých 

pracují koordinátoři, sociální pracovníci, řádové sestry, učitelé a často i 
dobrovolníci, kteří mají na starosti výběr „sponzorovaných dětí“. Díky 
tomu, že žijí mezi lidmi přímo v nejchudších vesnicích, mají přehled, kte-
ré dítě je nejpotřebnější do projektu zapojit. 

Jaká jsou kritéria pro zařazení dítěte do projektu „Adopce na dálku“?
 Děti jsou vybírány z nejchudších rodin, které nemají dostatek fi-

nancí na zajištění základního vzdělání. Pro dospělé je často nepochopitel-
né, co by jejich dětem vzdělání mohlo přinést. Samotným rodičům se to-
tiž většinou žádného vzdělání nedostalo. Děti jsou pak nuceny se podílet 
na zajištění chodu domácnosti a hospodářství (pracovat na poli, pastvě 
dobytka atd.), aby zvýšily rodinný příjem. Prvním kritériem je tedy chu-
doba rodiny. Dalším kritériem je souhlas rodičů dítěte. Rodičům je třeba 
vysvětlit důležitost vzdělání. Souhlasí - li rodiče, může být dítě zařazeno 
do projektu a začne chodit do školy. 

V čem spočívá práce koordinátorů a dobrovolníků?
 Koordinátoři a dobrovolníci mají na starosti péči o podporované 

děti. Dohlíží na to, zda děti docházejí do školy pravidelně a jaké jsou je-
jich školní výsledky. O Vánocích připravují pro děti oslavu s dárky. Během 
prázdnin se děti zúčastňují prázdninových táborů. Na táborech hrají spo-
lečenské hry, při kterých se učí správné komunikaci, spolupráci, osobní 
hygieně a vedení domácnosti. 

Jak dlouho adopce trvá?
 Při zahájení adopce se dárce zavazuje podporovat dítě minimálně 

1 rok. Dále záleží pouze na něm, jak dlouho je ochoten dítě podporovat. 
Nejlepší variantou je, když podpora trvá až do ukončení 12. třídy. Ale 
na začátku každého kalendářního roku se může dárce rozhodnout, zda 
chce v adopci pokračovat. Věková hranice dárce není omezena. Mohou 
se zapojit jednotlivci i celé rodiny, mladé páry, důchodci, studenti, různá 
společenství lidí, školy i jiné organizace. 

Nevzniká mezi členy rodiny závist, když je do projektu zapojeno pouze 
jedno dítě?

 Pomoc jedinci je vnímána jako pomoc celé rodině. Když jeden z 
jejích členů dosáhne lepšího vzdělání a díky tomu se zapojí do pracovní-
ho procesu, bude tím zajištěna celá rodina. 

Důvody ukončení podpory dítěte?
 Pokud se dárce rozhodne dítě dále nepodporovat, adopce bude 

ihned ukončena. V tomto případě se charitativní organizace snaží co nej-
dříve najít nového dárce, který bude dítě znovu adoptovat. Z indické stra-
ny je adopce ukončena v těchto případech:  
-  dítě dokončí vzdělání a může zabezpečit sebe a svoji rodinu
 -  dítě se přestěhovalo do vzdálené oblasti, kam projekt nezasahuje
 -  dítě nechce nebo není schopno ve studiu pokračovat 

Jakým způsobem se rozdělují finance?
 Peníze od adoptivního rodiče přísluší konkrétnímu dítěti a jsou z 

nich hrazeny výdaje za školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), 
školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí 
do školy dojíždět), za stravu, prázdninové tábory, výjimečně na pomoc 
rodině. 

Kdo zaručí, že se peníze dostanou opravdu dětem?
 Za správné použití plateb dárců ručí partneři v Indii. Každoročně 

je vypracováváno vyúčtování, které je vedeno samostatně pro každé dítě 
- jméno dítěte, částka, účel využití. Jakýkoli finanční zůstatek je automa-
ticky převeden dítěti do dalšího školního roku a přičítá se k další zaslané 
platbě. 

 V roce 2010 našlo své nové adoptivní rodiče 429 indických dětí. 
K 31. 12. 2010 bylo do projektu zapojeno celkem 3 019 žáků. Během 
loňského roku úspěšně ukončilo své studium více než 600 adoptovaných 
indických studentů. 
  

ZŠ Tyršova děkuje všem žákům a jejich rodičům, kteří náš školní 
projekt podpořili a přispěli jakoukoli finanční částkou. 

Irena Lebedová, Romana Havlásková
ZŠ Tyršova

Náš chlapec se jmenuje SANTHOSH, žije v Indii a narodil se 11. květ-
na 1999.
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placená inzerce

Každá soutěž se bodovala a vyhodnocovala zvlášť, navíc se stano-
vovalo celkové pořadí součtem bodů. Já jsem vyhrála kategorii Adventní 
věnec, celkově jsem byla devátá z 24 soutěžících.

Vím, že jste letos uspěla i v další soutěži.
Ano byla jsem pátá v červnu v soutěži v Brně o nejkrásnější svateb-

ní kytici pro rok 2012. Přitom prvních pět dostalo titul vítěz. Soutěžilo 
36 floristů a dělá se to s tak velkým předstihem, aby právě vítězné návrhy 
vytvořily trend pro příští sezónu. To je také mezinárodní soutěž a vyhrát 
může jen něco, co je inovativní stylem nebo barevností.

V létě jsem také skončila čtvrtá v soutěži přízdoba klobouků. To je 
soutěž navrhnout přízdobu klobouku pro nějakého hlavního divadelního 
hrdinu, kterého jsme si mohli vybrat. Já jsem si vybrala My Fair Lady.

Kolik lidí si sem do vaší prodejny přijde koupit adventní věnec? 
Uvidíme, jak to bude letos. Lidi chodí spíš na poslední chvíli. Něco 

už jsem prodala, někdo si i objednává, někdo si bere jen opletené věnce 
a dozdobí si je.

Jsou Kuřimané, co se týče květin, konzervativní?
Řekla bych, že většinou ano. Včetně nevěst, které se bojí experi-

mentovat. Pořád nejvíc jdou kulaté svatební kytice. Setkala jsem se i s tím, 
že se pánové stydí objevit s kyticí na veřejnosti. Koupí a snaží se ji schovat 
pod kabát. 

Jak jste se dostala k tomu, že jste floristkou?
Když se vrátím hodně do dětství, tak někdy v deseti mne hodně 

bavily veškeré ruční práce, třeba takové ty miniaturní manuální práce. 
Pletla jsem, háčkovala, drhala. Všechno jsem si chtěla udělat sama a třeba, 
když jsem pletla svetr, tak jsem neváhala, a když se mi to nelíbilo, tak jsem 
odpárala a začala znovu. Když mi bylo tak dvacet pět, tak jsem spoustu 
ručních prací dělala pro sebe i pro známé. Kytky jsem sice nevázala, ale 
už jsem třeba dělala adventní věnce, suché dekorace a podobně. Líbilo se 
to, tak jsem si řekla, že by to byly ideální práce pro mě, udělala jsem si flo-

Nejhezčí adventní věnec
(Pokračování ze str. 1)

ristickou školu a začala jsem se tím zabývat. Nejdřív doma – to jsem měla 
jinou práci, ale po ní jsem právě třeba vázala svatební kytice a jiné věci na 
objednávky. Když jsem měla možnost pronajmout si tento prostor, tak 
jsem si řekla, že to zkusím. Chtěla jsem lidem ukázat, že floristika je něco 
víc, než vzít kytku a přivázat k ní kousek zeleně. Že jde i o to, jak vypadá 
prodejna, o další sortiment. Můžu říci, že se tu lidem líbí, někdy přijdou, a 
řeknou, že si sice nic nekoupí, ale jdou se sem zrelaxovat. To mne těší.

Odkud k vám putují kytky? Víte to?
Na některých to je napsané, u některých se to nedozvím. Třeba lilie 

jsou hodně z Polska, gerbery ze Slovenska nebo z Holandska, růže z Ekvá-
doru a Kolumbie. Už to není jen všechno z Holandska jako kdysi.

Jakou květinu byste dala na vánoční slavnostní stůl?
Vánoční kytici je dobré uvázat tak, aby obsahovala klasickou zeleň, 

k ní nějaké květiny, třeba amarylis, někdy se dá sehnat i řezaný hyacint, 
klasika jsou bílé či červené růže, a ještě je určitě zajímavé použít čemeřici, 
která u nás není moc známá, ale je to krásná křehká bílá květina, které se 
říká zimní růže. K tomu určitě na přízdobu nějaké baňky nebo hvězdy.

Takže mi nezbývá než vám poděkovat za rozhovor i inspiraci.
Jiří Brabec
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O Slovu a našich dárcích 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi... Takto Bible vyjadřuje 

smysl toho, co se slavíme o Vánocích. Slovo tu znamená smysl života, 
všechnu naději a krásu, vztah, který má Bůh ke všemu stvoření. A taky 
to, co z hromady skutečností tvoří svět jako harmonický celek plný zářivé 
krásy. Všechen smysl světa a života přišel mezi nás lidi a trvale se spojil s 
námi.  Od onoho narození v Betlémě ho můžeme potkávat. Není daleko, 
ale blízko. Sice skrytý, ale chce se dát nalézt. V tichu a v osobním setká-
ní. Když vypneme všechny přístroje a budeme naslouchat tichu, budeme 
mít šanci ho poznat. Když si uděláme čas na druhé lidi - zvlášť na své blíz-
ké a pak na ty, kdo potřebují pomoc – budeme mít šanci ho poznat. To 
se nedá vysvětlit. To člověk musí zakusit. Přesvědčit se. A pak už mu to 
nikdo nevezme. 

Podle starého zvyku se na svátky připravujeme. Ta příprava nespo-
čívá jen v nakupování, pečení či shánění. I když i to je důležité. Chceme-li 
prožít radost Vánoc, potřebujeme připravit srdce. To chce ticho, zamyslet 
se a taky se podívat na druhé a naslouchat jim. Tím způsobem můžeme 
objevit hloubku, která nám běžně uniká, a v ní - narozeného Krista, Boží-
ho syna a zároveň jednoho z nás.   

O Vánocích si dáváme navzájem dárky. Chceme si tím říct: Mám 
tě rád. Myslím na tebe. Kdybychom měli sami udělat a dát druhému něco 
třeba maličkého, co by ale říkalo: Myslím na tebe; vím, co se ti líbí; chci tě 

Husitské vánoční bohoslužby 
v Kuřimi a okolí 
24. prosince  22:00  Kuřim „Půlnoční“ 
 (Zpěvy pro sváteční liturgii připravila farní mládež.)  
25. prosince  9:00 Tišnov (katolická fara vpravo v přízemí)/  
 13:30 Lelekovice (Záhumení 158)
26. prosince  9:00 Kuřim
30. prosince 9:00 Kuřim
1. ledna L. P. 2012  9:00 Kuřim / 13:30 Lelekovice
8. ledna   9:00 Tišnov / 15:30 Kuřim (s kázáním pro děti)

potěšit, co by to bylo? Víme, co lidem, s nimiž žijeme, udělá opravdovou 
radost?  Proč bychom nemohli využít adventní dny, které jsou před námi, 
právě k tomu, abychom něco takového objevili a připravili?  

V tichu a opravdovém osobním setkání tak můžeme poznat oby-
čejnou lidskou radost, ale taky blízkost narozeného Krista.  

Dobrý advent, radostné svátky vánoční a všechno dobré do nové-
ho roku Páně 2012

přeje husitská farní obec v Kuřimi

Katolické vánoční bohoslužby v Kuřimi a Moravských Knínicích
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Otec Adam
S novým duchovním kuřimské farnosti jsem se nejdřív sezná-

mil ryze pracovně, když jsem se s ním jako pořadatel domlouval na 
varhaním koncertě v kuřimském kostele. Pak jsem ho požádal o roz-
hovor do Zlobice a dali jsme si schůzku na faře v úterý 15. listopadu. 
Když jsem tam přišel, fara se hemžila řemeslníky, kteří opravovali 
potrubí, v klubovně za přítomnosti faráře vyjednával odborník ve 
službách farnosti s dodavatelem, jak co nejefektivněji a přitom kva-
litně nakoupit každou trubku a ventil. Pak naštěstí zavládlo ticho a 
klid a my se mohli dát do rozhovoru. 

Myslím, že prakticky nemůžeme začít jinak, než že vás požádám o 
krátké sebepředstavení.

Jmenuji se Adam Malczyński, pocházím z Mielce. Mielec je prů-
myslové město asi 120 km východně od Krakova. 

Do České republiky jsem přišel na konci srpna 2010, v Hodoníně 
jsem se učil český jazyk, začátkem července jsem dostal od generálního 
vikáře dekret, kterým jsem byl pověřen funkcí ve vaší farnosti, kam jsem 
přišel letos v září. 

Jak v Polsku probíhá studium na kněze?
Každá diecéze má vlastní seminář. Ten připravuje adepty kněžství 

po intelektuální i duchovní stránce. Já jsem studoval v Tarnově (Tarnów). 
Od převratu koncem osmdesátých let tyto semináře fungují jako vysoká 
škola v rámci Papežské teologické akademie v Krakově. Takže fakulta v 
Tarnově uděluje vysokoškolské tituly, včetně doktorátů. Absolvent, který 
zakončí studium diplomní prací, tedy i já, má titul magistra. 

Kdy jste studoval?
Začal jsem v roce 1991, skončil 1997.

U nás jsou někdy diecézní kněží zároveň členy křesťanských řádů, třeba 
můj kamarád farář byl salesián.

U nás mají řeholníci svoje vlastní vzdělávací ústavy. Jsme prostě 
vzděláváni do pozice diecézních duchovních.  

Před tím, než jste přišel do České republiky, tak jste zřejmě sloužil jako 
kněz u vás v Polsku. 

Ano v tarnovské diecézi jsem sloužil třináct let postupně ve čty-
řech farnostech, vždy ve funkci kaplana. První farnost byla na vesnici, 
další tři městské. V Polsku je dost kněží, takže na farářský dekret se čeká 
poměrně dlouho.

Jak je to v Polsku s financováním kněží?
Od roku 1996-7 platí stát kněžím za výuku náboženství na školách, 

ale nic víc. Všechno další se financuje z peněz církevních, tedy darů věří-
cích a činnosti církve. 

Jak jste se rozhodl jít do České republiky?
Když jsem působil v Novém Sači (Nowy Sącz), což byla má třetí 

farnost, můj přítel kněz se přihlásil do České republiky, a já ho zde něko-
likrát navštívil, protože se dobře známe. Zalíbilo se mi tu a napsal jsem 
žádost na biskupství v Tarnově, že jsem ochoten jet do Česka. Věděl jsem, 
jaké jsou zde podmínky a cítil jsem, že to je místo pro mě. Zažádal jsem si 
přímo, že bych chtěl být v brněnské diecézi.

Lidi, kteří toho o církvi mnoho nevědí, si pracovně rozdělují duchovní 
na biskupy – to jsou ti nahoře, a kněží – to jsou ti ostatní, prostě faráři. Ta 
hierarchie je ovšem složitější, teď nemyslím směrem k jáhnům, čili ještě nižší 
svěcení než má farář, ale prostě není kněz jako kněz. Farář je kněz, který vede 
farnost. Ale i to má dva stupně. Vy jste administrátor, což byste měl vysvětlit.

Když přijde kněz do farnosti, stává se administrátorem. Až po ně-
jaké době dostane dekret, že je farářem. Po duchovní stránce je to totéž, 
ale administrátor nesmí rozhodovat o některých finančních věcech, o 
kterých farář sám rozhodovat může. Administrátor musí žádat o svolení 
biskupství.

Situace, kdy jste přišel, je odlišná od situace vašeho předchůdce. Pan 
farář Krpálek přišel, když jeho předchůdce, pan farář Peša, zemřel. Čili si 
nemohli předat žádné vědomosti. Co bylo to první, co vám váš předchůdce 
poradil?

Řekl mi, že jsou tu velice obětaví lidé a krásně spravený kostel. Řekl 
mi, že on chodil navštěvovat nemocné a doporučil mi, ať to dělám také, 
což dělám. Ale řekl mi toho mnohem víc.

Kostel je v relativně velmi slušném stavu, fara bohužel ne. Pokud mohu 
já soudit, současná církev se snaží vyjít z kostela i do jiných prostor, aby mohla 
oslovit širší společnost a přinést další aktivity. Jaké jsou vaše představy v této 
oblasti?

Jsem zde dva a půl měsíce, ale už mám jisté plány. Chci otevřít faru 
pro všechny lidi. Třeba pro skauty. Nebo pro mládež v rámci dobrovol-
nického hnutí. Leží mi na srdci život nemocných a vím, že pro ty, kteří 
jsou sami, je to někdy velmi těžké. Rád bych získal dobrovolníky, kteří by 
je navštěvovali, pomáhali jim, hovořili s nimi. A tím se dozvěděli mnoho 
důležitého od nich – životní moudrost, zkušenosti.

V Kuřimi existuje Orel, který sídlí ve vašem sousedství. Je něco podob-
ného v Polsku?

Ne. Pochopitelně i u nás je často v okolí fary hřiště, které jí patří, 
nebo něco jiného. Ale vždy je otevřené široké veřejnosti a přímo ve sprá-
vě farnosti. Zejména mladí kněží se u nás práci s mládeží hodně věnují. 
Farnosti u nás organizují sport, divadla, hudební skupiny, farnosti prostě 
opravdu žijí.

Zmínil jste muziku. Vím, že máte rád vážnou hudbu, a že jste zpíval 
ve sboru.

Ano, na střední škole jsem byl čtyři roky ve významném sboru, 
hodně jsme jezdili na celostátní přehlídky a soutěže, často jsme získávali 
druhé ceny. Zpívali jsme vážnou hudbu, středověkou, renesanční i polské 
klasiky, třeba Moniuszka. 

Ostatně první co mi farnice hlásily, bylo, že pan farář moc hezky zpívá. 
Takže vznikne něco hudebního na faře?

Za tu pochvalu farnicím děkuji. Opravdu, rád bych zde něco hu-
debního dělal. V semináři jsem byl sbormistrem, a i když už jsem dlouho 
žádný sbor nevedl, chtěl bych se k hudbě vrátit. Víte, sbor není jenom 
zpěv, ale i krásné společenství lidí.

Předpokládám, že jste se už seznámil v Moravských Knínicích, které 
také patří do vaší správy, s Maruškou Dvořákovou, za svobodna Kšicovou, 
která se vrátila z misie v Indii a je velmi muzikální.

Ano, to je fakt. Byl jsem tam na hodech v sokolovně a požádal jsem 
ji, jestli by mohla založit na faře hudební skupinu. Ale zatím to je jen žá-
dost.

Vy máte v péči církev nejen v Kuřimi, ale i v dalších třech obcích: Mo-
ravské Knínice, Česká, Jinačovice. Jak to funguje?

Mám auto a jezdím. Ostatně není to daleko. V Jinačovicích je bo-
hoslužba jednou měsíčně, při prvním setkání jsme se domluvili, že jim to 
tak stačí. Budou-li chtít častěji, není problém. V Kuřimi jsou v neděli dvě 
mše svaté, v Knínicích jedna. 

V okamžiku, kdy jste sem přišel, udělal jste změny v počátcích boho-
služeb. 

Snažil jsem se zavést do toho systém. Z Polska mám zkušenosti, 
že pokud jsou v různé dny různé začátky bohoslužeb, jsou lidé zmateni. 
Proto ve dny, kdy je ranní bohoslužba, začínám vždy stejně. U večerních 
jsem nechal v platnosti časy, na které byli lidé zvyklí. 

V přehledu bohoslužeb jsem našel i dětské mše. Co to je?
Po skončení úvodní části mše, před bohoslužbou slova, si odvede 

katechetka děti do oratoře na katechezi. Děti se něco dozvědí na úrovni, 
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kterou zvládají, a před Credo se zase vrátí k rodičům. Chodí na ni tak asi 
25-30 dětí každou neděli a je jim tak od čtyř do deseti let. První neděli v 
měsíci mají tento pořad před mší před oltářem. V Polsku jsem vedl tyto 
dětské mše svaté, ale tady musím počkat, až budu uměl lépe česky. 

V Polsku jste byl kaplanem, zde jste sám farář ve farnosti, která nemá 
kaplana. Není tím farnost zranitelnější? Co když třeba ochoříte?

Díky Bohu jsem domluven s farářem z Čebína, Otcem Pavlem Ko-
peckým na vzájemné výpomoci.
 

První velkou prověrkou provozu farnosti od vašeho příchodu bude ad-
ventně-vánoční čas, do kterého vstupujeme. Loni jste mohl sledovat z Hodoní-
na, jak se slaví vánoce na Moravě. V čem jsou největší rozdíly od Polska?

V Polsku se poslední dva týdny před vánocemi zpovídá několik 
hodin denně, někdy i celý den a musejí jezdit kněží vypomáhat. Kostely 
jsou už tehdy plné lidí. Na Štědrý den o půlnoci jsou kostely naprosto 
plné, nenajdete tam volného místečka. A myslím, že je v lidech vidět víc 
radosti z prožívání vánoc.

Takže půlnoční bude v Kuřimi o půlnoci?
Ano.

Kvůli komercionalizaci vánoc se u nás slaví jaksi dopředu.
Bohužel, to už začíná být i v Polsku. V obchodních domech kole-

dy už v půlce listopadu. S tím nic nenaděláme. Ale nemusíme se k tomu 
připojovat.

Na druhé straně tím, že si odbudeme vánoce předem, neuvědomujeme 
si, že vánoční čas není jen do Štěpána.

V Polsku i podle zvyků, nejen liturgicky, končí vánoční čas až 2. 
února.

Prožít dobře vánoce, znamená prožít dobře advent, čili být připraven. 
Kdyby se vás někdo zeptal, jak prožít dobře advent?

Advent je očekávání. V první řadě si musí člověk uvědomit, že náš 
pozemský život je očekávání před setkáním s Ježíšem, s Bohem. Tak jako 
židé očekávali příchod Mesiáše, my čekáme na setkání s Ježíšem v nebi. 
Musíme se nejen modlit, ale i číst písmo svaté. Tam je mnoho napsáno 
o velké lásce Boha k člověku. Víra je odpověď na lásku. Advent nám má 
pomoci si uvědomit, jak má vypadat náš celý život, aby setkání s Ježíšem 
bylo opravdu radostné.

Máte v Polsku některou koledu stejnou s českou?
Určitě i u vás zpíváte Tichou noc. Nebo Narodil se Kristus pán je 

původem latinská píseň. Ale možná těch společných koled spolu objeví-
me víc.

Víte, že vše, co chcete realizovat, je běh na dlouhou trať. Co byste chtěl 
zvládnout v roce 2012?

Snad jen z toho, co souvisí s mým polským původem. Zavést zbož-
nost úcty k Janu Pavlu II. Poznávat a přemýšlet nad jeho moudrostí a myš-
lenkami. Vytvořit společnost z Poláků žijících v Kuřimi a okolí. Jinak už 
jsme o mnohém mluvili v předchozí části rozhovoru.

Kdo je Váš nejoblíbenější svatý?
Adam Chmielowski. To je polský světec, žijící v druhé polovině 19. 

století, z chudých poměrů, proto se také hodně staral o chudé. Zúčastnil 
se protiruského povstání v roce 1863, kde přišel o nohu. Pak se věnoval 
výtvarnému studiu a byl velmi talentovaný. Studoval například v Paříži či 
Mnichově. Mohl udělat kariéru. Nakonec se ale rozhodl pro pomoc chu-
dým, založil řád, přijal jméno Albert a staral se o chudé v Krakově. Svatým 
byl prohlášen spolu s vaší Anežkou českou v roce 1989.

Které naše svaté v Polsku znáte?
Pochopitelně svatého Vojtěcha, to je náš společný svatý, on přinesl 

víru do Polska. O něm se učíme hodně. Když jsem v Polsku vedl exercicie 
pro farníky, byly zasvěceny svatému Vojtěchu a jeho život jsem jim vy-
právěl. Stejně tak Anežka Česká má polské vazby. Pochopitelně důležití a 
známí jsou svatý Václav a svatý Jan Nepomucký. Ale znám i další.

A váš oblíbený citát z Bible?
Slova svatého Jana Křtitele: On musí růst, já však se menšit (Jan 3,30)

Děkuji za rozhovor.
Jiří Brabec

Bohoslužby v kuřimské farnosti:
Kuřim: pondělí 8:30 mše svatá, 
středa 8:30 mše svatá, 
čtvrtek 17:30 adorace 18:00 mše svatá, 
pátek 17:00 mše svatá, 
sobota 8:30 mše svatá, 
neděle 8:00 mše svatá, 9:30 mše svatá s katechezí pro děti

Moravské Knínice: pátek: 18:30 mše svatá, 
neděle: 11:00 mše svatá.
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M Ě S T O   K U Ř I M
pořádá 1.1.2011 v 17:00 hod 

v prostoru za supermarketem LIDL

TŘETÍ KUŘIMSKÝ 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Pozvánka

Živý Betlém  
23. 12. 2011  

Dům dětí Jungmannova  v 17hod.

placená inzerce
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Ohlédnutí na kon-
ci jedné cesty

Letos v září proběhla důležitá změna 
v kuřimské farnosti. Po osmnáctiletém pů-
sobení odchází farář Mons. Jiří Krpálek. Do 
kuřimské farnosti je delegován administrá-
tor farnosti kněz Adam Malczynski. 

Osmnáct let jsme znali v Kuřimi a v Mo-
ravských Knínicích Mons. Jiřího Krpálka jako 
faráře – kazatele, moudrého rádce, horlivého a 
zbožného kněze. Znali jsme ho skutečně?

Narodil se 6. září 1931 v Brně, studoval 
na gymnáziu na Slovanském náměstí v Brně. 
V sextě přechází na biskupské gymnázium, po 
internaci duchovního řádu pokračuje na klasic-
kém gymnáziu Dr. Kudely na tř. Kap. Jaroše v 
Brně (abs.1951). Po té nastoupil do 1. brněn-
ské strojírny do provozu těžké kotlárny, praco-
val jako zámečník, jeřábník i úředník. V letech 
1952-1954 vykonával vojenskou službu u PTP. 
Tajně vystudoval teologii a v roce 1967 byl vy-
svěcen na kněze v německém Görlitzu. V roce 
1973 byl tajným biskupem Felixem M. Davíd-
kem vysvěcen na biskupa ve skryté církvi a do-
stal pověření zajistit obnovu Maltézského řádu 
na Moravě (Vladimírem Píchou  byl ustanoven 
16. 2. 1973 priorem tohoto řádu). V roce 1993, 
kdy měl již produktivní věk dávno za sebou a 
mohl by si užívat důchodových let a odpočin-
ku, byl povolán jako farář do kuřimské farnosti. 
V březnu roku 2007 mu byl na základě dekretu 
papeže Benedikta XVI. udělen titul kaplan Jeho 
Svatosti s právem užívat před svým jménem 
čestný titul monsignore. Od srpna 2011 působí 
jako farář v Lipůvce. To jsou fakta.

Mnozí určitě vzpomenou, že byl otevře-
ný a vstřícný ke každému, s kým se setkal třeba 
na ulici nebo k tomu, kdo zazvonil u dveří fary. 
Poznal během svého působení v Kuřimi spous-
tu lidí, jejich osudů, a všechny je nesl v srdci a 
provázel modlitbami. Sám prošel vážnou nemo-
cí, a možná právě proto má velkou empatii pro 
druhé. 

Mons. Jiří Krpálek neměl v kuřimské far-
nosti na starost pouze duchovní záležitosti, ale 

Advent, vánoce, církve - téma čísla

i ty pragmatičtější spojené s administrativou, 
organizací, stavebními úpravami na kuřimském 
kostele a další. Za zmínku stojí určitě to, že bě-
hem necelých dvaceti let jeho působení v Ku-
řimi navštívil brněnský biskup naši farnost tři-
krát, aby zde udělil svátost biřmování, což je na 
poměrně malou farnost, jako je ta naše, opravdu 
významné číslo. Hned dva novokněží, P. Pavel 
Merta (1997) a P. Michal Macek (1998) přijali 
kněžské svěcení. Zásluhou Mons. Jiřího Krpál-
ka byly provedeny také rozsáhlé práce, kterým 
vděčíme za současnou podobu našeho kostela:
- 1996 - statické zajištění kostela pomocí železo-

betonového věnce
- 1998 - výměna věžní kopule. Šlo o unikátní 

akci, kdy za pomoci těžkotonážního jeřá-
bu stará kopule byla snesena a nahrazena 
novou. Do nově zkonstruované věžní 
kopule byly - instalovány elektrické věž-
ní hodiny

- 1998-1999 - statické zajištění kostela.
- 2000 - nová fasáda celého objektu kostela
- 2001 - generální oprava varhan
- 2007 – 2008 – zřízení výstavních prostor v 

oratořích kostela
- 2010 – oprava kamenných schodů do kostela a 

vymalování interiéru kostela

Mons. Jiří Krpálek je knězem, který ne-
ustále čte, zná několik jazyků, rozšiřuje si ob-
zory v rozmanitých oborech lidského poznání. 
Právě jeho moudrost a vzdělanost je to, co dělá 
jeho kázání nejen poučným a inspirativním, ale 
hlavně instruktivním. My všichni, co jsme do 
jeho farnosti patřili, jsme v těchto promluvách 
měli možnost poznat jeho duchovní hloubku, 
věrohodnost a upřímnost s jakou prožívá svoje 
kněžské povolání. A to je jen jeden z důvodů, 
proč si Mons. Jiřího Krpálka tolik vážím. Vážím 
si ho také proto, že je nesmírně pokorným člo-
věkem. Za to, jaký byl těch posledních víc než 
20 let, když vyšel z tzv. „podzemí“ doby komu-
nismu. V Kuřimi tehdy nikdo nevěděl a ani ne-
tušil, že je knězem, přestože ho mohli kuřimští 
občané již v osmdesátých letech často potkávat 
– jakožto pracovníka Vodovodů a kanalizací. 

Ing. Radmila Sedmíková

Program 
Mikulášský jarmark 3. 12. 2011

Po zkušenostech z předchozích ročníků 
jsme při přípravě programu sáhli k několika 
změnám. Tou první je, že jsme se (všichni, kdo 
se na progrmu podílejí) dohodli na délce při-
pravovaných vystoupení, takže na sebe budou 
navazovat téměř plynule. 

Tou druhou, že celý jarmark skončí vy-
stoupením Mikuláše, po kterém stejně většina 
lidí odešla, takže závěrečný blok vystoupení měl 
jen komorní publikum. Detaily neprozradíme, 
ale časový rozpis by měl vypadat takto:
13:00 – 13:20 ZŠ Jungmannova - cvičení na 

trampolíně
13:25 – 13:55 Mateřské školky - blok 1
14:00 – 14:10 ZŠ Tyršova - scénka
14:15 – 14:35 DDM Kuřim - zpěv + tanečky
14:40 – 15:00 ZŠ Jungmannova scénka, zpěv
15:05 – 15:20 ZŠ Tyršova zpěv
15:25 – 15:55 Mateřské školky - blok 2
16:00 – 16:30 DDM - zpěv
a pak už přijde Mikuláš

placená inzerce
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Oprava kuřimské fary
Nechce se tomu věřit, ale před 200 lety byla farní budova v Kuři-

mi ještě celá ze dřeva. Historie kuřimské farnosti se přitom datuje až do 
13. století. V průběhu času ani fara neušla válečnému běsnění. Na konci 
třicetileté války byla fara i kostel vypleněna Švédy, stejně jako většina Ku-
řimi. V roce 1682 byla tehdy ještě dřevěná fara opravena. Nejstarší části 
současné zděné budovy byly postaveny zřejmě už roku 1819, v průběhu 
minulého století se zavedla nejprve elektřina a pak i voda a plyn. Význam-
nějších oprav se však fara dočkala až v roce 2003, kdy bylo provedeno 
statické zajištění budovy a v roce 2008 nová střecha.

Takto stará budova už zcela jistě neslouží potřebám duchovních 
i farníků tak dobře, jak by mohla. I proto se rozhodl nový kuřimský du-
chovní Adam Malczynski k velkému kroku a společně s ekonomickou 
radou farnosti naplánoval její postupnou rekonstrukci. V případě opravy 
církevních staveb jsou vždy velkým problémem finance. Rekonstrukce 
kuřimské fary bude proto probíhat v několika fázích, celkově má přijít na 
2,9 milionu korun a bude rozložena do pěti let. První fáze oprav je oprav-
du nutná, vzhledem k tomu, že fara je nyní využívána pro trvalé bydlení. 
Nezbytná je oprava elektroinstalace, která už nevyhovuje současným nor-
mám, nové rozvody vody a vybudování chybějícího ústředního topení.

Jedním ze zdrojů bude sbírka, kterou Římskokatolická farnost Ku-
řim pořádá každou třetí neděli v měsíci. Peníze ze sbírky ani další zdroje 
farnosti ale na nejnutnější opravy staré budovy stačit nebudou, podle otce 
Adama budou jen letošní práce vyžadovat investici odhadem 600 000 
korun. Prostřednictvím dopisu se proto obrátil na starostu a zastupitele 
města Kuřimi s žádostí o mimořádný finanční příspěvek 200 000 korun.

 Zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání finanční příspěvek 
farnosti v plné výši schválilo. Podle starosty města Kuřimi Draga Sukalov-
ského odsouhlasilo zastupitelstvo dotaci na opravu fary z více důvodů. 
Kuřimskou faru považuje vedení města za součást kulturní historie obce, 
fara spolu s kostelem Maří Magdaleny provází historii Kuřimi po celá sta-
letí. Farní budova je stejně jako kostel místem pro setkávání lidí a slouží 
nejen věřícím. Budova je navíc částečně památkově chráněná a Kuřim 
mnoho tak starých památek nemá, proto jim město hodlá i v budoucnu 
věnovat pozornost.  Zastupitelstvo už také v lednu tohoto roku uvolnilo 
50 000 korun, které byly použity na restaurování obrazu Panny Marie s 
dítětem z kostela sv. Maří Magdaleny.

První fáze rekonstrukce fary, která zahrnuje elektrické a vodovodní 
rozvody, bude dokončena do konce tohoto roku. Pokud se sejde dostatek 
financí, bude další na řadě klubovna v přízemí budovy, aby fara mohla 
začít sloužit lidem jako místo setkávání. Otec Adam do budoucna nevy-
lučuje ani možnost vybudování polského centra pro své krajany žijící v 
okolí.

Starosta Sukalovský považuje přínos nového duchovního v Kuřimi 
za velice pozitivní. Otec Adam totiž plánuje větší zpřístupnění kostela a 
fary návštěvníkům. Po dokončení rekonstrukce bude možné si prohléd-
nout faru i kostel po telefonické nebo emailové domluvě i mimo úřední 
hodiny a bohoslužby. 

Soňa Šmahelová
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Kultura 2011
Končí rok a dovolte mi, abych se na jeho konci ohlédl za tím, 

co přinesl v kultuře v Kuřimi. Z celostátního hlediska to nebyl nej-
lepší rok pro kulturu, mnoho pořadatelů plakalo nad tím, jak řídnou 
řady návštěvníků, i renomované soubory si stěžovaly, že se odříkávají 
představení, protože se v předprodeji skoro nic neprodalo. Zanikaly 
festivaly a přehlídky s dlouholetou tradicí, ruka podávající granty ne-
byla štědrá, prostě krize se projevuje i tím, že si lidi odřeknou nějakou 
tu kulturní událost, i tím, že na ni instituce vynakládají méně peněz. 
Netvrdím, že se to Kuřimi nedotklo, ale naštěstí ne nijak fatálně.

KuKuČ na Zámek
Poprvé se rozdělovaly ceny za Kuřimské Kulturní činy a nomi-

novaných bylo víc než oceněných. Prostě je z čeho vybírat. Podívám-
li se jako profesionální pracovník na to, co organizovali ostatní, pak 
musím vysoce vyzdvihnout dramaturgii i produkci Clubu Escape. 
Do klubových prostor přivážejí naprostou špičku, dokáží ty koncerty 
uspořádat za opravdu příznivých finančních podmínek. Kdo na jejich 
koncerty chodí, ten si je pochvaluje. Jen bohužel těch lidí není tolik, 
kolik by si každý koncert zasloužil. Escape se snaží podle mého soudu 
i zdařile suplovat fakt, že v Kuřimi není kino. Přes nápaditou drama-
turgii Filmového klubu přesto tvrdím, že neexistence kina ve městě 
velikosti Kuřimi je ostudou. A k výčtu zámeckých aktiv patří i galerie 
ad astra s výstavami moderního umění. 

Svou trochou do mlýna přispěli i další pořadatelé, pochopitelně 
kromě ZUŠky, která to má takříkajíc v náplni práce, je třeba pochválit 
například nadšence z Podlesí za jejich countrybály, ale i třeba Slávka 
Bednáře, Františka Suchého, Llano Estacado, farnost, Orla, Hasiče a 
mohl bych ještě pokračovat.

Made in Kuřim
Kuřim kulturu nejen dováží, ale i vyváží. Nejslavnějším jmé-

nem je pochopitelně mezi dospělými pěvecký sbor K dur, ale máme 
i nesmírně úspěšné studenty ZUŠ sbírající celostátní ocenění, skvělý 
Aritmic band, který dávno přesáhl místní úroveň, tancovačkovou ka-
pelu ANNA, která proslavuje město i tím, že na plakátech i webu má 
jeho znak. Další kuřimští umělci působí v tělesech, které mají sídlo 
jinde. Naďa Chocholáčová hraje v Gajdoších Brno a letos vydali velmi 
dobrou desku, Petr Horák je nejlepší český cashovský zpěvák od dob 
Ladislava Vodičky (skupina Johnny), máme konzervatoristy, studenty 
JAMU a tak dále. Jen o nich někdy ani v Kuřimi nevíme.  

SPH Kuřim
Všichni umělci z oblasti vážné hudby, kteří přijedou do Kuři-

mi, chválí, jak nám dobře funguje Spolek přátel hudby. Několikrát 
jsme slyšeli, že jsme nejlepší v kraji. V nadcházející sezóně dokonce 
přibylo abonentů, takže spokojenost tu asi je, nutno ovšem přiznat, 
že bez záštity starosty by bylo hůř a ani plný sál neznamená kladný 
finanční výsledek. Bohužel dotace z kraje některý rok přijdou (i tak 
ovšem až v květnu, takže se na ně nemůžeme spoléhat), jindy ne, letos 
zase bylo ono ne. Vážnou hudbu ovšem dotuje každé město. Nedaří se 

Kultura

nám sehnat soukromé sponzory, ale pokud dávají úspěšní podnikatelé 
na jinou bohulibou činnost, není to důvod k naříkání. Občas sežene-
me sponzorovaný koncert (například listopadové Japonské inspirace 
sponzoroval lázeňský dům Polonia z Mariánských Lázní).

Kulturní léto
Na to, jaké bylo počasí, jsem byl po sečtení výsledků překva-

pen, že do kina nám přišlo víc lidí než loni. Pořádně nám propršel jen 
Keltský večer, takže jinak svatý Petr stál při nás. Zejména mu děkuj-
me, že nám nezmokli Nedvědi, protože tolik lidí by se do kulturního 
domu nevešlo. I zde ovšem platí, že na mnoha akcích to mohlo být 
s diváckou návštěvností lepší. V létě mnoho Kuřimanů odjíždí pryč, 
Kuřim není cílem pobytové turistiky. Mít tak slušný autocamping pár 
set metrů od zámku, hned by bylo veseleji. Ten tu ale nebude nikdy. 
Přesto si myslím, že v létě se má kultura nabízet za lidové ceny, protože 
krásným letním večerům kulturní zážitek sluší víc než módní šperk.

Vlajková loď Kulturní dům
Kulturní dům je ovšem nesporně nejdůležitějším místem pro 

kulturu ve městě. Budova, která od svého otevření oslaví padesát let, 
sice občas trpí nějakými těmi chorobami stáří, ale zatím se drží. Byť si 
nezastírejme, že za těch padesát let se vnímání kultury výrazně změni-
lo, a potřebovalo by to prostory lépe odpovídající kulturnímu provozu 
v 21. století. Dočkám-li se toho ve své činné službě, nevím, ale dou-
fám. S penězi, které máme, děláme, co se dá. Občas ovšem přijdou vý-
daje, které jsme nečekali. Letos například klavír. Kulturní dům má sta-
ré koncertní křídlo Ehrbach, ke kterému se asi v minulých desetiletích 
ne každý choval ohleduplně. Ladiči nás upozorňovali, že nám nástroj 
odchází. A letos už jasně řekli, že mu dávají tak rok, dva a můžeme ho 
vyhodit. A nový si nepořídíme, protože nové křídlo této kvality by stá-
lo přes 300.000 Kč. Možná spíš 400.000. Když jsem se zeptal, za kolik 
by se dalo prodat to naše, smáli se přivolaní odborníci a hovořili o 5 
– 10 tisíc. Začali jsme poptávat opravu. Firma Petrof nabídla 138.000 
+ DPH. Po průzkumu, srovnávání a licitaci jsme našli firmu, která to 
dokázala za 100.000 se vším všudy. Teď má náš klavír prý hodnotu asi 
180.000. Považuji to za úspěch, i když pochopitelně můžete říci, že žít 
se dá i bez klavíru. Premiéru bude mít opravený nástroj teď v prosinci 
na koncertu Lee Andrewa Davisona a usedne za něj jazzman Radim 
Linhart, držitel českého rekordu v objemu repertoáru, který dokáže 
zahrát. Bude to výjimečný koncert, račte přijít.

K provozu domu patří i restaurace. Celé první pololetí jsme 
laborovali se situací, kdy bývalý nájemce restaurace v prvním patře 
odešel k Novému roku, zanechal celkem vybydlený prostor a nedařilo 
se najít nového provozovatele. Na plesech to byla improvizace, která 
nás mrzela, na dalších kulturních akcích si nemohli návštěvníci dát 
ani limonádu. V létě nastoupila L’Abuffatta, zatím si všichni na sebe 
vzájemně zvykáme. Až zimní sezóna ukáže, jak nám to bude společně 
svědčit. jInak si pochvaluji v KD prodejnu květin a klub Pohoda.

Divácky úspěšné a výborné
Pětkrát jsme letos vyprodali velký sál. Dvakrát na Screamers, 

pak na představení Elišky Balzerové, které jsme sice nepořádali, ale 
organizačně zajišťovali, na comebacku Vlasty Redla a na Věru Špina-



ročník 18, číslo 12/prosinec    ZLOBICE   17

kultura

rovou. Píšu vyprodali jsme, i když pochopitelně sem tam nějaké vstu-
penky zbyly. Ono takové jedno volné místo uprostřed řady se prodává 
hůř. Lidi chodí na kulturu většinou nejméně ve dvou. Možná, že se 
k tomu přiblíží i prosincová Moravanka, už máme prodáno přes 250 
míst z 380.

Divácká úspěšnost nemusí být ještě důkazem špičkové kvality, i 
když pochopitelně znamená, že alespoň ve svém oboru je takový umě-
lec zpravidla přinejmenším dobrý. Kultura je široká oblast a netrouf-
nu si prohlásit, že mám v malíčku všechny její podoby. Naším úkolem 
je ale přinášet ji pro různé skupiny obyvatel a snažit se v každém sub-
kultuře najít za přijatelnou cenu to nejlepší. 

Rozdíl mezi podnikatelem a zařízením veřejné služby je v tom, 
že podnikatel se snaží použít finanční prostředky, které má k dispozi-
ci, k co nejvyššímu zisku, zařízení veřejné služby je používá k co nej-
většímu společenskému přínosu. 

Budu-li hovořit za sebe, za nejlepší koncert v oblasti nevážné 
hudby v Kuřimi bych považoval ten Redlův. Z vážné hudby bych asi 
nejvíc ocenil saxofonové kvarteto (Od Martinů k jazzu). Z divadel, 
která jsme v Kuřimi měli, považuji za nejlepší to, které bylo nejméně 
navštíveno. Suchého a Havlíkovu Elektrickou pumu v podání Diva-
dla SemTamFór Slavičín. Herecký koncert původně určený pro trojici 
Jiří Suchý, Josef Dvořák a Jitka Molavcová zvládlo trio mladých herců  
Petr Vaněk, Jan Bartoška a Jana Drgová na výbornou. Zůstali v sema-
forské poetice, která se vyhýbá realistické popisnosti, pracuje s nad-
sázkou, zkratkou, divadlem na divadle. Své figury vytvořili jako osoby 
z masa a kostí, nenapodobovali své předchůdce, nabídli plnokrevnou 
alternativu. Původní scénář se nesnažili zpřelámat násilně, ale s citem 
aktualizovat. To vše před hloučkem diváků, který aplaudoval jejich 
umění i nasazení. A Vaňkův monolog o mravencích, pumě, dětech a 
DDT v závěru mne dojal. Sám jsem ho kdysi měl na repertoáru a je to 
scéna, ve které ke komedii přichází moudrost.

Kdo nebyl, ať lituje. Já osobně lituji toho, že nabídku na dopo-
lední představení pro školy přijala jen ZŠ Tyršova. Představení jsme 
záměrně dávali k 80. narozeninám Jiřího Suchého. Suchý je největší 
žijící klasik divadla i populární hudby u nás, a lepší způsob, jak včlenit 
návštěvu kulturní akce do školních osnov, už asi nevymyslím.

Školy
Má-li mít kultura budoucnost, musí se stát nezbytnou součástí 

života mladé generace. Přiznám se, že mne mrzí, jak málo do KD cho-
dí základní školy. O to větší radost mám ze spolupráce s mateřinkami. 
Od podzimu do jara pro ně chystáme každý měsíc divadlo. Někdy na 
něm pár tisíc proděláme, někdy pár set vyděláme. Vzhledem k rozpoč-
tu KD je to ovšem suma zanedbatelná a musím říci, že když vidím od-
cházet spokojené děti i učitelky, mám radost. Jestli to našim mrňous-
kům zůstane, nemáme se o budoucnost kultury v Kuřimi proč bát. 

Jiří Brabec

Koncert japonských umělkyň Japonské inspirace v podání Yasuko 
Tanaka - trumpetistka, Rie Michimura – klavíristka, Kaoru Nakayama - vi-
oloncelistka se konal 22. listopadu. Kousek z něj si přišly natočit obě místní 
televize. Obě ale odešly před přestávkou, takže v kabelovce neuvidíte Yasuko 
v tradičním kimonu. 

Skromné a milé Japonky měly opravdu velký úspěch a musím říci, že 
jejich přídavková variace na náš folklor měla vtip i uměleckou úroveň. 

Snímkem dole pak ještě jednou upozorňuji na koncert Lee Andrew 
Davisona v KD Kuřim 12. prosince. Věřím, že právě spirituály a gospely se k 
adventu náramně hodí a že zpěváka takových kvalit jen tak snadno nezažije-
te. Má tuto muziku prostě v krvi.
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Změny jízdních řádů a tarifu 
IDS Jmk

11. prosince dochází ke změně jízdních řádů vlaků i autobusů. 
Kromě toho bude v době vánočních a novoročních svátků omezen 
provoz veřejné dopravy. Pokud se tedy o svátcích chystáte cestovat, 
raději si na zastávkách, nebo na internetu ověřte, zda váš spoj oprav-
du pojede. Jízdní řády IDS Jmk najdete na www.idsjmk.cz , dálkové 
spoje najdete na www.vlak-bus.cz .

Změna tarifů
S platností od 1.1. 2012 dochází ke změně tarifu a jízdních dokladů 

IDS Jmk. Stávající jízdenky můžete využít až do 7.1., potom již nebudou 
platné. Staré jízdenky můžete v předprodejních místech vyměnit až do 
31.3., předprodejní místa si však mohou za výměnu účtovat poplatek. Po 
31.3. již výměna jízdenek nebude možná. V Kuřimi asi nejužívanější ceny 
jízdenek se změní takto: nepřestupní úseková z 8 na 10Kč (jízdenky po 
Kuřimi mimo linky 71), nepřestupní pro 2 zastávky na železnici nebo 10 
min busem z 14 na 16 Kč, přestupní na 2 zóny a 60 min. z 22 na 25Kč 
(např. z Kuřimi do Kr. Pole, nebo do Bystrce), přestupní na 3 zóny a 90 
min. z 24 na 27 Kč (např. z Kuřimi do centra Brna nebo do Tišnova) .

Přehled změn v dopravě:
Železnice:
Na železnici se téměř nic nemění. Takt dopravy se v obou smě-

rech posouvá o 2 min. dříve. Rozsah dálkové dopravy zůstává beze 
změn (rychlík do Prahy jen v pondělí v 5:41 hod, rychlíky z Prahy v pra-
covní dny odjezd z Prahy v 15:05 a denně v 18:05).

Přehled změn v autobusech IDS Jmk:
Linka 71: V pracovní dny přibude nový spoj z Králova Pole v 

18:13 hod do Kuřimi.
Linka 310:

1) Spoj v prac. dny v 5:30 od Tyca (od kulturního domu v 5:34) k 
vlaku do Brna bude zrušen. Cestující mohou využít spoj linky 313, 
odj. od kult. domu v 5:28 hod. 

2) Spoj v prac. dny v 5:41 od nádraží k Tyco bude zrušen. Cestující 
mohou využít linky 302 s odjezdem od nádraží nově v 5:40 hod, 
který rovněž vyčká příjezdu vlaku z Brna.

3) V pracovní dny budou přidány nové spoje z Podlesí do Kuřimi, žel. 
stanice k vlaku do Brna. Odjezd z Podlesí v 6:36 a 7:36 hod, odj. 
od kult. domu v 6:45 a 7:45 hod. Oba nové spoje i stávající školní 
spoj budou zajíždět k ZŠ Jungmannova (odj. od ZŠ Jungmannova 
k nádraží v 6:47, 7:17 a 7:47). Oba nové spoje nepojedou v době 
zimních a letních prázdnin.

4) V pracovní dny byly přidány nové spoje od nádraží v 6:54 a 7:24 
do Podlesí. Spoje vyčkají příjezdu vlaku z Brna a nejedou v době 
zimních a letních prázdnin.

5) V pracovní dny bude spoj v 7:55 z Podlesí do Kuřimi prodloužen 
až k sokolovně a nově pojede od sokolovny v 8:22 spoj do Podle-
sí.

6) O víkendech a svátcích budou nově prodlouženy k sokolovně spo-
je s odjezdem z Podlesí v 10:25 a 19:05 hod. Od sokolovny poje-
dou nově spoje k TOS v 11:22 a 19:22 hod.

7) Nově budou upraveny nedělní spoje, které využívají cestující na 
mši v 8 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny. Spoj v 7:35 z Podlesí 
bude formálně ukončen u sokolovny, ale od sokolovny bude po-
kračovat bez přestupu jako nový spoj v 7:48 přes zámek a faru k 
nádraží. Z Podlesí bude možné tak jako dosud využít jednu úseko-
vou jízdenku (8Kč, od 1.1. 10 Kč) až do zastávky fara. Nově pojede 
v neděli v 9:10 spoj od fary k sokolovně. Spoj v 9:16 od sokolovny 
přes zámek (9:19) a faru pojede jako dosud až do Podlesí.

8) Víkendový spoj v 19:54 od sokolovny (dosud jen od nádraží), 
bude nově ukončen u TOS. Do Podlesí pojede jen v letním období 
od 1.5. do 4.11. 

9) Víkendový spoj ve 20:25 z Podlesí k sokolovně pojede jen v letním 
období od 1.5. do 4.11. . V zimním období pojede ve 20:30 od 
TOS.

10) Na většině spojů pojedou nízkopodlažní vozy.
11) Na Štědrý den pojede poslední spoj v 15:22 od sokolovny k TOS, 

poté bude provoz linky ukončen. Na Silvestra pojede poslední spoj 
v 19:30 od TOS k nádraží, potom bude provoz linky ukončen.

Dálkové autobusy:
1) od 11.12. je úplně zastaven provoz na lince Brno – Kuřim – Hradec 

Králové – Špindlerův Mlýn společnosti Tourbus.
2) Na lince Tišnov – Kuřim – Brno – Olomouc – Hranice – Ostrava 

nedochází k žádným změnám. Spoj do Ostravy odjíždí z Kuřimi 
denně v 7:35 hod, spoj z Ostravy přijíždí do Kuřimi denně v 18:00 
hod. Linka není v provozu od 24.12. do 1.1.

 Miloš Kotek

Bezpečí pro chodce a cyklisty
Jezdíte na kole po silnicích? Nebo se vám už někdy stalo, že 

jste šli z Kuřimi nebo do Kuřimi pěšky, protože zrovna ujel poslední 
autobus a nechtěli jste taxíkem? Já rád chodím pěšky, ale ještě raději 
chodím pěšky mimo silnice. Ne, že bych byl ortodoxně přírodním 
typem, ale prostě při chůzi chci relaxovat. Pokud se jdu projít, velmi 
rád se z procházky vrátím zpět domů živý a zdravý.

Tímto delším úvodem navazuji na několik týdnů starý incident, 
který se stal na silnici mezi Kuřimí a Českou, v noci ze soboty na neděli. 
Téměř třicetiletého muže přejelo auto.

Jako řidič musím říct, že chodci na silnici nemají co dělat a rozhod-
ně souhlasím s výzvou policie, aby se chodci za tmy označovali reflexními 
páskami nebo nosili svítilny. Jako chodec zase musím říct, že auta hlavně v 
noci jezdí rychle a řidiči díky tomu nestihnou na chodce reagovat.

A objektivně musím připustit, že my chodci, občas, dáváme řidi-
čům větší šanci, aby nás přejeli. Chodíme v tmavém oblečení, po špat-
né straně vozovky, a když jede auto, tvrdošíjně jdeme dál, aniž bychom 
uhnuli z okraje vozovky.

Tento článek není o kritice řidičů, ani o kritice chodců. Tímto člán-
kem se chci zamyslet nad bezpečností silničního provozu na exponova-
ných místech, jako je právě silnice mezi Kuřimí a Českou.

Nejsem tak naivní, abych věřil, že kolem všech vytížených silnic 
bude chodník. Není to možné ani ekonomicky a mnohde ani technicky. 
Myslím, že v našem případě můžeme být skromnější.  

Vždy, když vidím chodce nebo cyklistu, jak se vrávoravě snaží zdo-
lat stoupání z Kuřimi na Českou, objíždím jej velkým obloukem i v přípa-
dě, že v protisměru někdo jede. Pokud situace nedovolí jinak, zpomalím.

Mám horské kolo a nejraději jezdím v terénu, ale občas na silnici 
musím. Když už jedu v tomto úseku na kole, snažím se raději jet po ne-
zpevněné krajnici. Kdo jste tam šli nebo jeli na kole, budete se mnou sou-
hlasit, že to není zrovna nejlepší řešení. Když vidím situaci na silnicích, 
jsem přesvědčen, že na „silničku“ mě nikdo nedostane.

Podle mne by stačilo jednoduché a relativně levné řešení. Vedle 
cesty vybudovat pěšinu nebo stezku, která bude mít jednoduchou stavbu 
svršku, například jako cyklostezka do Malhostovic. Podle mne stačí ma-
ximálně jeden metr šířky této stezky, aby po ní mohl v klidu projít chodec, 
případně projet cyklista. 
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Je mi jasné, že ortodoxní „silničkáři“ budou namítat, že chtějí hlad-
ký asfalt, aby mohli na svých tenkých galuskách v klidu jet po stezce. Jestli 
bude hladký povrch ekonomicky výhodný, věřím, že nikdo nebude proti.

Budu rád, když tento článek spustí diskusi na toto téma. Možná 
jsem idealista, ale věřím, že diskuse a správný přístup pomůže změnit sou-
časnou neutěšenou situaci.

Budu rád, když mi svoje návrhy a názory pošlete na mail jiri.po-
las@seznam.cz. Vaše názory budu postupně zveřejňovat na www.top09-
kuřim.cz.

S přáním hezkého dne,
Jiří Poláš

Předseda MO TOP09

Zpráva o stavu Jánečka
Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu studánky ve 

vodní kapli sv. Jana, o kterém se ve Zlobici psalo v minulém čísle, je na 
světě. Výsledky průzkumu, který provedla brněnská firma Aqua Enviro, 
potvrdily některé předpoklady ohledně snížení toku vody, důvody zhor-
šení kvality vody jsou však poměrně překvapující.

Hlavním požadavkem průzkumu, který zadalo město Kuřim, bylo 
zjištění příčiny zeslábnutí toku vody ve studánce a důvody zhoršení kvali-
ty vody. Hydrogeologové ve svém postupu nejprve pečlivě zkoumali úze-
mí kolem kaple, provedli řadu měření terénu a vyslechli i některé pamět-
níky. Následně uskutečnili tři hloubkové vrty na lesní cestě za studánkou, 
ve kterých nalezli prameny vody v necelých třech metrech hloubky. Tyto 
vrty byly odkaleny a  následně z nich byly odebrány vzorky pro posouzení 
kvality vody.

Z výsledků  průzkumu vyplývá, že za snížení přítoku vody do vod-
ní kaple může zejména špatná funkce starého potrubí, které je celé ze dře-
va. Podle pamětníků došlo k prvnímu  radikálnímu úbytku vody už před 
zhruba před třiceti lety, kdy se lesní cesta za sv. Jánem používala pro svoz 
vytěženého dřeva. Těžká dřevařská technika pravděpodobně rozdrtila 
části dřevěného potrubí pod cestou a v průběhu dalších let ze devastova-
né drenáže zmizely prameny úplně.

Kvalita podzemní vody ze všech třech vrtů i z nádrže samotné stu-
dánky ovšem vykazovala přítomnost bakterií Escherichia coli, enteroko-
ků a koliformních bakterií, které zjednodušeně řečeno představují fekální 
znečištění. Přitom voda z vrtů z hlediska chemického rozboru vyhovuje 
limitním hodnotám a je čirá, bez stop zákalu i pachové detekce. 

Za nejpravděpodobnější příčinu onoho fekálního znečištění pra-
menů vedoucích ke studánce považují hydrogeologové časté venčení psů 
na lesní cestě a okolním prostranství u vodní kaple. Zdá se to překvapivé, 
ale prameny jsou poměrně nehluboko, a skutečně chůze kolem Jánečka 
po cestě i okolí může být pro obuv dehonestující.

Doporučení hydrogeologů pro nápravu jsou jasná, eliminovat vý-
skyt exkrementů v blízkosti studánky. Podle slov starosty Kuřimi Draga 
Sukalovského, město zvažuje potřebná opatření. Mohlo by se jednat o 

umístění cedule se zákazem venčení psů na prostranství u studánky, a po-
kud toto opatření nebude účinné, může být v krajním případě prameniště 
oploceno a v místě vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.  
Ze zprávy totiž jasně vyplývá, že po odbourání bakteriologického znečiš-
tění by kvalita podzemní vody vedoucí do studánky měla být vynikající.

Pro obnovení přítoku podzemní vody bude zapotřebí vybudovat 
nový drenážní systém. Tyto práce však budou vyžadovat větší investici, a 
finance na ně bude město muset teprve najít. S nastávající zimou bude i 
tak nutné odsunout případné zemní práce až na jaro.

Rychlé šípy třídí odpad
Tedy upřímně řečeno, je to jen jedna z možností, jak si vysvětlit 

záhadu na ulici Metelkově, ale není o nic méně pravděpodobná, než ty 
ostatní.

Na ulici Metelkova byla totiž v podvečerních hodinách odcizena 
plastová popelnice (nádoba na odpady, 240l, na kolečkách). Šlo o popel-
nici poškozenou, prasklou. A navíc plnou odpadu. 

Majitelé se dušují, že do ní nic cenného nevyhazují, že v ní nebyla 
ani žíravina, která by ji beze stopy rozleptala, takže mezi varianty můžeme 
zařadit ještě tak trénink občana z nižší příjmové skupiny na plánované 
zdražování. Třeba si chtěl odpad přebrat v klidu domova a v dobře osvět-
lené místnosti. Další možností je, že šlo o občana, který měl vlastní po-
pelnici prázdnou a bál se, že by mohl přijít do řečí, že nekonzumuje jako 
ostatní, tak si přisvojil obsah. No, a pak už zbývají jen mimozemšťané, 
kteří na základě jejího obsahu teď někde ve svém talíři bádají po smyslu 
lidského života.

Každopádně by se chtělo napsat, že jde o úkaz záhadný a ojedinělý. 
Jenže o pár dnů později zmizela ze sousedství další plná popelnice. To už 
nemůže být náhoda. 

Takže nezbývá než se obrátit na čtenáře Zlobice, zda o tom něco 
nevědí, a doufat, že se díky tomu nestane Kuřim znovu cílem mediálních 
senzací.

Jiří Brabec

ekologie

ekologie
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V Jihomoravském kraji pod-
ceňují lidé prevenci zdraví 
očí i kůže

24. listopad 2011 – Obyvatelé Jihomoravského kraje trápí ne-
moci očí i kůže. Až u 22 % z 558 vyšetřených se při kontrole našel 
nález na očích a u více jak 3 % z 1143 nález na kůži. Vyplývá to ze 
statistik Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, jež se svým kami-
onem v letošním roce projížděla republiku. 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE na jaře tohoto roku 
vypravila kamion, který byl vybaven speciálně upravenými ordinacemi 
a objížděl tak v rámci zdravotní prevence republiku. Lékaři v něm bez-
platně poskytli preventivní vyšetření očí, kůže a měřili obsah CO v de-
chu. Oční lékař se zaměřoval na vyšetření šedého a zeleného zákalu. Na 
speciálním přístroji měřil nitrooční tlak, kde zvýšená intenzita doprovází 
zelený zákal a je tak dobrým indikátorem nemoci. 

V další ordinaci se nacházel dermatolog, který zájemcům vyšetřo-
val podezřelá pigmentová znaménka. To, co lidé často považují za pihy 
či pigmentové skvrny, mohou být příznaky rakoviny kůže. Bohužel se v 
mnoha případech objevila i nejhorší forma rakoviny kůže – melanom. 
Ten je přitom v pozdních stádiích jen těžko léčitelný. Okamžité zahájení 
léčby tak těmto návštěvníkům kamionu zachránilo život. 

Další vyšetření bylo určeno pro kuřáky a koneckonců pro všechny, 
kteří dýchají znečištěný vzduch. Lékaři v kamionu totiž měřili hodnoty 
CO v dechu. 

V dopoledních hodinách byl kamion vyhrazen pro děti z mateř-
ských školek, kde se učily jak si správně čistit zoubky a že není důvod 
bát se zubaře.  Podzimní část letošního preventivního projektu byla navíc 
doplněna o nutriční poradenství a vyšetření na osteoporózu. 

V celorepublikovém průměru se ukázalo, že lidé z Jihomoravského 
kraje na tom nejsou se zdravím očí a pigmentovými znaménky nejlépe. 
Procento nálezů nemoci očí je zde 3. nejvyšší ze všech krajů. Druhým kra-
jem s vysokým nálezem je kraj Moravskoslezský. A nejvíce nálezů je v kra-
ji Karlovarském (z 208 vyšetřených celých 30 %). Nejlépe je na tom, co se 
týká očí, kraj Vysočina, kde byl výskyt nejnižší (11 % z 290 vyšetřených).  

Výsledky vyšetření kůže ukázaly, že z celkového počtu 1143 paci-
entů, byl nález u více jak 3 % a melanom byl diagnostikován v šesti přípa-
dech. V Olomouckém kraji byl melanom diagnostikován dokonce u 10 
vyšetřených. V Ústeckém kraji nebyl naopak žádný nález.

V celé republice podstoupilo v kamionu Zdravotní pojišťovny 
METAL-ALIANCE prevenci rakoviny kůže celkem 6871 lidí, 206 z nich 
mělo nález, z toho v 29 případech se jednalo o melanom. Vyšetření očí 
absolvovalo 4113 zájemců, šedý či zelený zákal byl diagnostikován 725 
krát.

Profil Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ZP M-A) působí v oblasti 

veřejného zdravotního pojištění již od roku 1993 a své služby zajišťuje pro-
střednictvím celorepublikové sítě kontaktních pracovišť. Za 18 let své existence 
si získala pozici finančně stabilní, zavedené společnosti, která se těší dobrému 
jménu mezi svými více než 420 000 pojištěnci, zdravotnickými zařízeními i 
dalšími partnery.

TZ
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Dětský parlament
V listopadovém vydání Zlobice jste si mohli všimnout článku o 

prvním zasedání dětského parlamentu, který napsaly děti z ,,Jungmanky.“ 
V letošním školním roce se dětský parlament sešel opět. Celé jed-

nání probíhalo pod vedením pana PaedDr. Holmana za účasti pana staros-
ty a obou místostarostů ve velkém zasedacím sále naší radnice. Diskuto-
vali jsme o problémech, které řeší děti obou základních škol. Pan Holman 
nám dal zajímavou otázku, jak bychom využili 25 000 Kč, kdyby je město 
uvolnilo ze svého rozpočtu. Oba dětské parlamenty přemýšlely, jak by 
bylo možné tuto částku nejlépe využít.

Děti z „Jungmanky“ se ozvaly, že by potřebovaly nové vybavení 
nářaďovny nebo úpravu hřiště. My jsme uvažovali, že peníze by se daly vy-
užít na vybudování bezbarierového přístupu na nádraží pro starší občany 
nebo maminky s kočárky. Museli jsme ale uznat, že na to by tyto finance 
nestačily. Dalším naším návrhem bylo pořízení obleku pro brankáře flor-
balu. Díky městskému úřadu jsme v něm odehráli již několik zápasů bez 
odřených kolen. Proto děkujeme městu za jeho pořízení. Také nám paní 
učitelka z „Jungmanky“ připravila dva testy, které nás měly otestovat jak v 
oblasti financí, tak v oblasti vědomostí o našem městě. Po opravení testů 
skončily obě školy nerozhodně. 

Dále jsme se dozvěděli o plánovaných úpravách v našem městě, 
problémech při budování obchvatu Kuřimi nebo o širší rekonstrukci na-
šeho nádraží, podchodu a parku.

Z městského úřadu jsme odcházeli všichni spokojeni.
Lída Oplatková, 
Anna Strážnická 

za dětský parlament ZŠ Tyršova
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Na návštěvě v Miniškolce 
Julinka 

V Kuřimi stejně jako v jiných městech vrcholí v posledních 3-4 le-
tech zájem o umisťování dětí do mateřských škol. Město Kuřim uskuteč-
nilo několik opatření, o nichž bylo podrobně psáno na stránkách Zlobice, 
aby umisťování dětí nedosáhlo kritického stavu. Kromě zájmu města na 
řešení situace se objevili i soukromí zájemci, kteří zřídili ve vlastní režii 
podobné zařízení, jako je mateřská škola zřizovaná městem. Navštívil jsem 
Miniškolku Julinka, která sídlí v Kuřimi na ulici Tišnovské 1897 a zahá-
jila provoz 1. 9. 2011. Pro méně znalé Kuřimi upřesňuji, že se miniškol-
ka nachází v hezkém novém rodinném domě na ulici Tišnovské naproti 
zámeckému parku poblíž odbočky z Tišnovské ulice na Bystrc. Na plotě 
visí upoutávka, podle níž poznáte, o který dům se jedná. Položil jsem Mgr. 
Žanetě Jarůškové, která miniškolku zřídila, několik otázek, abych práci to-
hoto zařízení přiblížil veřejnosti.

PN: Můžete na začátku představování miniškolky představit také sama 
sebe.

ŽJ: Narodila jsem v  roce 1980 v Boskovicích, 2 roky jsem bydlela 
v Újezdě u Černé Hory, ale od roku 1982 žiji v Kuřimi. Po ukončení do-
cházky základní školy jsem studovala v Kuřimi na SPŠ a SOU (nyní SOŠ a 
SOU), kterou jsem zakončila maturitou. Vystudovala jsem pedagogickou 
fakultu Masarykovy univerzity, učitelství 1. stupně se specializací tělesná 
výchova. Následně jsem pracovala jako učitelka na prvním stupni Základ-
ní školy Smíškova Tišnov a od roku 2004 jsem působila na Základní škole 
Tyršova na pracovišti Komenského. Mám 7letou pedagogickou praxi a v 
současné době jsem na mateřské dovolené.     

PN: Co Vás inspirovalo k založení miniškolky? 
ŽJ: Na mateřské dovolené mně napadlo, že kromě vlastního dítěte 

bych  se mohla starat i o další děti. S manželem, který je učitelem na ZUŠ 
v Kuřimi a pracuje převážně odpoledne bychom se mohli střídat při péči 
o ně. Byla jsem si vědoma i situace v umísťování dětí do mateřské školy v 
Kuřimi a také jsem se dověděla z tisku a televize o vzniku různých soukro-
mých i jiných mateřských škol v naší zemi. Vedly mně k tomu i finanční 
důvody, kdy se mi může hodit i větší příjem než obdržíte na mateřské a ná-
sledně rodičovské dovolené. To jsou hlavní důvody, které mne za podpory 
manžela vedly k založení miniškolky. 

PN: Kdo je v čele miniškolky, kolik má miniškolka zaměstnanců a ja-
kých odborností?

ŽJ: V čele školky jsem já osobně a na mně leží také hlavní tíže práce 
s dětmi, organizování různých akcí, týdenní program atd. S dětmi mi po-
máhá manžel. Nemůže-li někdo z nás nebo je-li v miniškolce hodně dětí, 
tak je připravena k pomoci další pedagožka Mgr. Jana Smetanová, momen-
tálně na mateřské dovolené.  

PN: Jak je náročné založení mateřské školy podobného typu jako je Mi-
niškolka Julinka?

ŽJ: Samozřejmě příprava k zahájení činnosti vyžadovala určité fi-
nanční prostředky, jako ostatně každé nové zařízení, a chcete-li se starat 
o děti, tak to platí dvojnásobně.  Materiálním základem miniškolky je náš 
rodinný dům, ve kterém jsme vzhledem k hygienickým požadavkům vybu-
dovali ještě jeden záchod pro děti. Na internetu jsem si vyhledala, jaké jsou 
nutné hygienické podmínky pro mateřské školy, zejména metry čtvereční 
na jedno dítě uvnitř objektu i venku (na dvoře, na zahradě), což splňujeme. 
Také jsme museli udělat pár úprav kvůli bezpečnosti dětí. Dlažbu kolem 
domu (původní podklad byl štěrkový), zábranu u schodiště, zábradlí pro 
děti, záslepky do zásuvek atd. Na zahradu jsme koupili trampolínu, pár 
houpaček a udělali jsme pískoviště. Samozřejmě jsme vybaveni spoustou 
míčů, šlapacích traktůrků, odrážedel a letních venkovních her pro děti. 
K vnitřnímu vybavení jsme dokoupili šatnu a botník pro děti, židličky, 
stolečky, příbory, nádobí, Orffovy nástroje (triangl, tamburíny, bubínky, 
rolničky…) flétny, matrace, polštáře, deky, povlečení, prostěradla, ručníky 
a toaletní potřeby, hrací stany, hračky, různé hry, knížky a další spoustu 
drobností na výrobky ve výtvarné výchově (papíry, lepidla, pastelky, vos-
kovky, vodové barvy, štětce, modelínu, nůžky…). Administrativně vyža-
dovalo zahájení provozu získání živnostenského oprávnění na městském 
živnostenském úřadě. Obory činností – Mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, Poskytování služeb pro 

rodinu a domácnost, Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Žádná 
zvláštní administrativní práce se vznikem miniškolky nebyla. 

PN: Jaké požadavky musí splňovat dítě, které dochází do Vaší miniš-
kolky a odlišují se tyto požadavky od toho, co platí pro děti v městské mateřské 
škole?

ŽJ: Podmínkou pro přijetí dítěte je v první řadě schopnost setrvat 
v prostředí školky bez rodinného příslušníka, mít základní stravovací a 
hygienické návyky a dobrý zdravotní stav. V zásadě se snažíme dodržet 
obdobné podmínky, jaké jsou pro děti v městské mateřské škole. Máme i 
stejné cíle v předškolním vzdělávání, které obecně stanovuje školský zá-
kon. 

PN: Co jste udělali pro reklamu miniškolky, aby vstoupila do povědo-
mí veřejnosti nebo jste šli do toho s rizikem, že tento záměr nemusí vyjít?

ŽJ: Již v dubnu jsme vytvořili webové stránky a náš informační le-
táček byl i ve Zlobici. Dále se objevil v některých obchodech a ordinacích 
dětských lékařů. S rizikem se musí počítat vždycky, ale samozřejmě jsem 
doufala, že alespoň pár dětí do naší miniškolky v září nastoupí.

PN: Jaká je kapacita miniškolky a jaký byl zájem o umístění dětí do 
ní?

ŽJ: Zájem byl opravdu velký. Na začátku dubna vyšel leták ve Zlo-
bici a na konci dubna jsme již měli předpokládanou kapacitu naplněnou 
12 dětmi. Jaké však bylo naše zklamání, když se všechny děti do září do-
staly do městské mateřské školy. Rodiče se přihláškami dětí do naší miniš-
kolky asi zajišťovali pro případ, že jim nebude v městské mateřské škole 
vyhověno. Kapacita městské mateřské školy však byla během školních 
prázdnin rozšířena a tak jsme přišli o sedm dětí a 1. září ještě o další tři. Z 
dvanácti dětí přihlášených na celotýdenní docházku zbyly nakonec dvě. 
Ostatní děti chodí na příležitostnou docházku např. jednou, dvakrát nebo 
třikrát týdně, proto je každý den ve školce jiný počet a jiné složení dětí. 
V průměru jsme měli v září a říjnu v miniškolce asi 6 dětí denně. Některé 
děti jsou občas nemocné, což snižuje celkový průměr. 

PN: Jak vypadá běžný každodenní rytmus života v miniškolce?
ŽJ: V době 07:30 až 08:30 hod., kdy dětí přicházejí do miniškolky, 

je volná hra. Následuje některý z kroužků: komunikační, anglický, lite-
rárně dramatický, výtvarný a pracovní, hudební a taneční, hra na flétnu, 
hra na klavír nebo kytaru, sportovní a kroužek člověk a svět. Od  09:30 
do  10:00 hod. je svačina a opět až do 12:00 hod. kroužky. V čase 12:00 
až 12:30 hod. je oběd. Po obědě do 13:00 hod. je pohádka před spaním.  
Dětí spí nebo odpočívají v posteli od 13:00 do 14:00 hod. Od 14:00 do 
15:00 hod. je volná hra, následně děti dostávají svačinu a přichází pro ně 
rodiče. Je-li hezké počasí, může být v programu změna ve prospěch vy-
cházky k rybníku nebo pobytu na zahradě. Program dne a týdne najdou 
zájemci na webových stránkách miniškolky.

PN: Jak je zajištěno stravování dětí? 
ŽJ: Svačinky si děláme ve školce sami a obědy vozíme ze Základní 

školy Tyršova.

PN: Jak je miniškolka pro rodiče finančně náročná?
ŽJ: Soukromá školka je samozřejmě dražší než městská, ale jsme 

na spodní hranici cen soukromých školek například v Brně. Každodenní 
docházka stojí 5 000 Kč pro tříleté dítě a 6 000 Kč pro dvouleté dítě za 
měsíc. V ceně je zahrnuto pojištění, hygienické potřeby, povlečení, polš-
tář, deka, výtvarný materiál, kroužky, výlety a kulturní akce během roku, 
drobné dárky a odměny pro děti. Upravený ceník je pro příležitostnou 
docházku a pro hlídání dětí. Celodenní stravné v ceně 40,- Kč zahrnuje 
přesnídávku, oběd, svačinu a pití. Tím se cena navyšuje o dalších 800 Kč 
za měsíc. Podrobnosti jsou na internetových stránkách miniškolky.   

PN: Jakou hlavní přednost vidíte ve Vaší školce ve srovnání s městskou 
mateřskou školou, pokud nějakou spatřujete?

ŽJ: Hlavní přednost soukromé školky je počet dětí. V soukromé 
školce můžete dětem nabídnout opravdu individuální přístup. Každému 
dítěti se můžete alespoň chvíli věnovat. Nabízíme dětem kroužky, které 
nemůžete provozovat ve velkém počtu dětí. Slavíme se všemi dětmi svát-
ky a narozeniny. Navíc jsem s dětmi celý den a jsem schopna rodičům na 
konci dne zodpovědět všechny otázky, které je zajímají (např. zda dítě pla-
kalo, zda snědlo celý oběd, jestli po obědě spalo, jak dlouho spalo, zda se 
aktivně zúčastnilo kroužků atd.). Navíc při tak malém počtu brzy zjistíte, 
co na děti platí, čím je zaujmete, čím je rozesmějete nebo povzbudíte. 



ročník 18, číslo 12/prosinec    ZLOBICE   23

školky

PN: Jaké máte plány do budoucnosti té bližší i vzdálenější?
ŽJ: Záleží na tom, jaká bude poptávka po předškolním vzdělávání 

v Kuřimi v závislosti na počtu narozených dětí. Jak budou s námi rodiče 
spokojeni a také na konkurenci nově vznikajících miniškolek v Kuřimi. 
Miniškolka mě velice baví, ale nikdy bych nevěřila, že práce s tak malými 
dětmi může být tak náročná. Neodvažuji se tedy dělat nějaké velké plány 
do budoucnosti. Domnívám se však, že miniškolka má alespoň na pár let 
perspektivu a dětí k docházce do ní bude dost. 

Pro zájemce o miniškolku připojujeme, kromě již uvedené adresy na 
začátku článku, další možnosti kontaktu. Webové stránky: www.miniskolka-
kurim.stranky1.cz, el. pošta: miniskolkakurim@seznam.cz, mobil: 777 048 
410.

Přeji miniškolce, aby se jí dařilo a děti v ní byly spokojené.
P. Němec

Na návštěvě v Miniškolce 
Veselá notička

Stalo se přímo nutností, abych po návštěvě Miniškolky Julinka a 
rozhovoru s její zřizovatelkou navštívil také další kuřimskou miniškolku. 
Nachází se v hezkém rodinném domě na Podlesí v ulici Skřičkova 1476. 
Přivítala mne zřizovatelka miniškolky Ing. Věra Deutscherová, které jsem 
položil několik otázek, aby prostřednictvím odpovědí na ně byly poskyt-
nuty širší veřejnosti informace o možnostech umístit děti k předškolní 
výchově v tomto zařízení. Zajímavou skutečností pro rodiče je, že se mi-
niškolka nachází zrovna na Podlesí, tedy v prakticky opačné části Kuřimi 
než prvně zmiňované zařízení, čímž svou působností pokrývá odlišnou 
oblast.

PN: Proč docela zajímavý název Veselá notička?
VD: Hudba patří mezi mé koníčky, které provozuji aktivně již od 

dětských let. Jsem dlouholetou členkou různých pěveckých sborů, rádi 
muzicírujeme i doma s rodinou. Svoji zálibu jsem rozšířila i o kurz mu-
zikoterapie. Při našem „muzicírování“ s dětmi, ať již ve škole, v Klokánku 
nebo v hudebních kroužcích, jsem říkávala: „Půjdeme si hrát s veselými 
notičkami“. Od toho tedy název Veselá notička.

PN: Proč jste se rozhodla otevřít miniškolku?
VD: K úvaze a následnému rozhodnutí mě vedly tři podněty. Jed-

nak nespokojenost v zaměstnání, nekonečné diskuze v tisku a televizi 
(a to nejen ve Zlobici) o složité situaci maminek s malými dětmi kvůli 
nedostatečné kapacitě mateřské školy, a v neposlední řadě i osobní a pra-
covní zkušenosti s prací s dětmi. Působila jsem jako sociální pracovnice 
v jednom sdružení zabývajícím se problematikou pěstounské péče. Zde 
jsem poznala i svoji současnou kolegyni. Už když jsme odcházely z tohoto 
sdružení, tak jsme věděly, že chceme pracovat s dětmi a měly jsme jasné 
představy o naší práci. Hledaly jsme vhodné prostory, které by vyhovova-
ly tomuto účelu a nebyly drahé. V rozhodnutí založit miniškolku v našem 
rodinném domě na Podlesí mě kromě statistik o počtu neumístěných dětí 
v Kuřimi a okolí podpořila i rodina. Souhlasila s tím, že část domu hod-
lám využít pro naše sny a záměry o vlastní miniškolce. Tak vznikla Veselá 
notička. 

PN: Můžete říci něco o sobě a o své spolupracovnici?
VD: Přestože jsem vystudovala VUT FS v Brně, obor ekonomie a 

řízení podniku, práce s dětmi a práce v sociální oblasti mne vždy přitaho-
vala a byla mi blízká. Po roce 1989 přišel nový impulz a nové možnosti. 
Doplnila jsem si pedagogické vzdělání a nastoupila na základní školu jako 
učitelka. Nejvíce mi ale dala praxe a osobní zkušenosti. Silným podnětem 
byla práce s dětmi různých etnik, která se mi naskytla při pobytu s rodi-
nou ve Švédsku. Zde jsem působila jako výchovný pedagog na základní 
škole ve Finspongu, což je malé město s počtem obyvatel velmi blízkým 
Kuřimi (11 000) v centrální části Švédska, přibližně 150 km jihozápadně 
od Stockholmu.

Pobyt ve Švédsku byl velmi inspirativní z několika hledisek. Ve škole 
byl výrazný podíl dětí z jiných kultur s různým sociálním zázemím, přístup 
pedagogů byl tolerantní, děti měly možnost si mnoho věcí prakticky vyzkou-
šet (šití na šicích strojích, výroba předmětů ze dřeva, hra s hudebními nástroji, 
apod.) a v neposlední řadě byl kladen důraz na sepětí s přírodou.

Po návratu jsem se opět vrátila do školství a později jsem pracovala 
v sociální oblasti. Jako teta v Klokánku, pedagogická asistentka autistic-
kého chlapce nebo jako pracovník pro volnočasové aktivity ve Sdružení 
pěstounských rodin, kde jsem měla na starosti organizaci a zajišťování 
jedno- i vícedenních výletů, pobytů, táborů, návštěv kulturních předsta-
vení pro rodiny pěstounů a zejména jejich děti. 

Mgr. Lenka Dvorská se v průběhu studia na pedagogické fakultě 
soustředila na práci s mentálně a sociálně handicapovanými dětmi. Praxi 
získala zejména jako asistentka pedagoga na prvním stupni základní školy 
v Zastávce u Brna, dále jako osobní asistentka handicapované holčičky v 
první třídě základní školy. S mladšími dětmi měla možnost pracovat jako 
praktikantka v daltonské mateřské školce Pramínek v Brně a také v rámci 
pracovních zkušeností jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež, spadajícího pod Sdružení pěstounských rodin v Brně.

PN: Co bylo nutné udělat k tomu, aby miniškolka vstoupila do povědo-
mí veřejnosti a jaký byl zájem o umístění dětí v ní. 

VD: Nevím, jestli miniškolka do povědomí veřejnosti v Kuřimi již 
vstoupila. Musím podotknout, že prvotní zájem nebyl z Kuřimi, ale z okol-
ních obcí - Lipůvky, Lažan, Šebrova. Po jednom zájemci bylo z Podlesí a z 
Brna. Co jsem udělala pro zviditelnění miniškolky? Spolupracovala jsem 
na vytvoření webových stránek, podala inzerát do Zlobice, roznesla letá-
ky… Na nic nového a objevného jsem nepřišla. Ovšem jednu poznámku 
k tomu přece jen mám. Při roznášení letáků na Dílech kolegyně oslovila 
dvě maminky, jejichž děti si hrály na zahradě a předala jim letáček. Po-
dívaly se na naši nabídku a konstatovaly: „To je sice pěkné, že otevíráte 
novou školku, ale měly byste si pořídit i mikrobus a děti svážet!?“ 

 PN: Otevření miniškolky představovalo určitě vypořádání se s admi-
nistrativními, ekonomickými i dalšími povinnostmi. Můžete čtenářům objas-
nit, co vše jste musela do zahájení provozu udělat?

VD: Můj první krok spočíval v tom, že jsem oslovila hygienickou 
stanici a pozvala je na návštěvu prostor, které jsem pro tento účel vyčle-
nila. Chtěla jsem vědět, jestli budou vyhovovat, co bude nutné změnit 
a upravit a jestli vůbec bude možné můj záměr realizovat. Závěr zněl: 
„Je nutné vybudovat koupelnu a dětské záchody.“ S tím jsem počítala a 
byrokratický a organizační kolotoč mohl začít. Navštívila jsem postupně 
hasičský sbor, stavební úřad, živnostenský úřad. Dalším úkolem bylo na-
lezení a výběr dodavatele stavebních a instalačních prací. Ke konci června 
skončily stavební úpravy a mohla jsem se soustředit na vybavení školky, 
upřesňování jejího zaměření, programů pro děti a podobně.

PN: Kolik dětí lze umístit do miniškolky, kolik jich máte v současnosti 
a jedná se o děti z Kuřimi?

VD: Počet dětí, které lze umístit do miniškolky je dán legislativou 
a odvíjí se od počtu pracovníků i velikosti prostorů. U nás je to maxi-
málně 10 dětí. K prvnímu září bylo přihlášeno 7 dětí ve věku tří let. Z 
toho dvě děti byly ještě před nástupem umístěny do mateřské školy, kde 
se uvolnila místa. Další dítě odešlo do mateřské školy, kterou navštěvovala 
i jeho starší sestra, k 1. říjnu. Dětí bylo málo, proto jsme se rozhodly přijí-
mat i děti mladší, od 2 let. K původním dětem nám přibyly dvě dvouleté 
děti z Kuřimi, z toho jedno z Dílů. Některé děti nedocházejí pravidelně, 
ale zatím jen na 2 – 3 dny v týdnu. V průměru jsou ve školce v současné 
chvíli 4 děti s tím, že od nového roku se jejich počet zvýší, ale nerada bych 
předbíhala. Volná místa pro případné zájemce jsou stále k dispozici.  

PN: Musí děti přihlašované do miniškolky Veselá notička splňovat ně-
jaké jiné podmínky než děti, které chodí do městské mateřské školy?

VD: Pro přijetí dětí do miniškolky Veselá notička je základem 
osobní setkání a komunikace s rodiči. Zde nám rodič sdělí své požadavky 
a své představy. Snažíme se vyhovět konkrétním časovým požadavkům 
rodičů dítěte. My naopak seznámíme rodiče s vnitřními dokumenty, kte-
rými se řídíme. Rozdíl proti městské mateřské škole je také v tom, že při-
jímáme děti již od dvou let a po domluvě na zkoušku i menší děti. Tato 
možnost v mateřské škole není. Děti přibíráme průběžně během roku. 
Možná je i nepravidelná docházka, tzn. dítě nechodí každý den.
 

PN: Jak vypadá každodenní život dětí v miniškolce?
VD: Každý den je naplněn řadou zajímavých činností, které rozví-

její a prohlubují schopnosti a dovednosti dětí. Hrou se učí poznávat nové 
věci, rozvíjet fantazii. K tomu slouží nabízené aktivity sestavené do jed-
notlivých bloků, které kopírují počasí i nálady a rozpoložení dětí. Přihlíží-
me i k věkovému seskupení dětí v určité dny a vybíráme vhodné aktivity. 
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Projekt Urban legends očima dětí  Kateřina Sloupová, 
    kontaktní osoba projektu
www.urbal.cz katka.sloupova@centrum.cz
urbal@urbal.cz    728 711 994

Staňte se spoluautory knihy 
legend!

Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných dětí je, aby se jejich 
tvorba dostala do rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich silách se 
prosadit. Proto se skupina mladých lidí, podpořena z programu Think 
Big, rozhodla dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu složenou z nej-
lepších příspěvků v soutěži „Urban legends očima dětí“, do níž mohou 
přispět účastníci svou povídkou, básní nebo komiksem. Tématem jsou 
„urban legends“ - historky z novodobého městského prostředí.

Urban legends, téma všech soutěžních děl, mají nejblíže k pohád-
ce, pověsti či hororu, jsou však specifické svým přístupem k realitě – tváří 
se, jako by se opravdu staly či stále probíhaly. Mezi všeobecně známé a 
proslavené urban legends patří historka o černé sanitce, která unáší ná-
hodné kolemjdoucí za účelem prodeje lidských orgánů, o nočním vlaku, 
který nikdo neřídí, nebo o ženě čekající na tramvajové zastávce, která se 
nenávratně propadla do země. Mnohdy je legenda vázána na daný regi-
on a uchovává se pouze v ústní formě. Cílem dobrovolníků, zapojených 
do projektu, je tedy nejen podpořit kladný vztah dětí k literatuře, vlastní 
tvorbě, ale také zachovat často zajímavé či vtipné legendy krajů nebo měst 
v písemné podobě, a to specifickým způsobem – očima dětí.

Soutěž je určena všem dětem mladším šestnácti let. Svá díla - do 
každé kategorie nejvíce jedno - mohou posílat klasickou poštou, e-mai-
lem na urbal@urbal.cz či vkládat přímo na webových stránkách soutě-
že www.urbal.cz. Uzávěrka přijímání příspěvků je 15. ledna 2012. Třicet 
nejlepších příspěvků bude otištěno v knize, kterou v březnu 2012 obdrží 
všichni soutěžící zdarma. Tři nejlépe hodnocené povídky navíc zpracují 
do knihy profesionální kreslíři ve formě komiksu. Na všechny zúčastně-
né čekají kromě knihy městských pověstí i další ceny a jarní závěrečné 
setkání.

Realizační tým, složený z dobrovolníků nadšených pro práci s dět-
mi, pořádá soutěž díky podpoře Nadace O2 a Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Obě spolupracující organizace vyhlásily program Think Big, 
jenž poskytl stovce týmů mladých dobrovolníků 5,3 milionu Kč na usku-
tečnění jejich snů a nápadů. Jednotlivé projekty se zabývají regionálními 
aktivitami, životním prostředím, sociálními problémy apod.

Naší snahou je každý den přinést dětem nové zážitky, spoustu legrace a 
radostí. Pro vaši představu  uvádím, jak vypadá takový pracovní týden v 
naší miniškolce. 

Podrobnou náplň jednotlivých aktivit si můžete přečíst na webo-
vých stránkách miniškolky.

PN: Co jiného nabízí Vaše miniškolka ve srovnání s běžnou mateřskou 
školou?

VD: Základní rozdíl je dán individuálním přístupem k dětem, kte-
rým se můžeme podstatně více věnovat. Vzhledem k jejich nižšímu počtu 
brzy poznáme jejich specifické potřeby a můžeme na ně reagovat, což zá-
roveň umožňuje bližší spolupráci s rodiči. Především menší děti tak snáze 
překonávají odloučení od rodičů. Co se týče rozdílů v programové náplni, 
je to především environmentální výchova, kdy se snažíme dětem vštípit 
smysl pro zodpovědnost a kladný vztah k přírodě. V tomto smyslu jsme i 
zapojeni do ekologické sítě mateřských škol Mrkvička. 

PN: Jak jsou děti stravovány?
VD: Stravování v naší školce po společné schůzce a ujednání s ro-

diči probíhá následovně. Svačinky, dopolední i odpolední, obstaráváme 
my, zaměstnankyně miniškolky, a rodiče si je hradí. Cena svačinky činí 
8,- Kč. Obědy přináší rodiče a my pouze zprostředkujeme podání dětem 
(ohřátí a nádobí). Pitný režim je po celý den v miniškolce zdarma. Tuto 
levnější variantu (oproti dovozu hotových jídel z externího stravovacího 
zařízení) si vybrali rodiče a dosud se osvědčila. Rodiče ví, co dětem chut-
ná a množství si také určují sami. 

PN: Jak je pro rodiče miniškolka finančně náročná?
VD: Ceny se dle frekvence docházky dětí hodně liší. Například 

celodenní měsíční docházka stojí 6 200,- (tj. 35,- Kč/hod). Dopolední 
měsíční docházka je v ceně 5 000,- (tj. 43,- Kč/hod). Jiné ceny jsou pro 
nepravidelnou docházku. Podrobnosti jsou uvedeny také na webových 
stránky miniškolky. 

PN: Máte již první zkušenosti z činnosti miniškolky. Co zamýšlíte dále 
v její činnosti?

VD: Naším plánem je pokračovat v nastolené cestě a mít spoko-
jené děti a spokojené rodiče. Pak budeme vědět, že svoji práci děláme 
dobře a bude nás těšit.

Bližší informace o Miniškolce Veselá notička mohou zájemci najít na 
webových stránkách www.vesela-noticka.cz. Pracovnice mohou kontaktovat 
na adresách: vera@vesela-noticka.cz nebo lenka@vesela-noticka.cz anebo 
využít tel. čísel: 777 240 758, 602 748 245. Za hezkého počasí je možností i 
pěkná vycházka do horní části Podlesí na ulici Skřičkovu 1476. Zde je možno 
získat informace osobně.

Přeji Miniškolce Veselá notička, aby se jí dařilo a děti v ní byly spoko-
jené. 

P. Němec

litertární soutěž
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KUltura



Sem přijde leták Let1112zl Sem přijde leták Let1112zl Sem při-
jde leták Let1112zl



Sem přijde leták Let1112zl Sem přijde leták Let1112zl Sem při-
jde leták Let1112zl
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ZUŠ Kuřim

Výtvarný obor ZUŠ Kuřim představuje na výstavě v Komorním sále 
školy projekt Houby, který získal ocenění v celostátním kole Národní soutěže 
výtvarného oboru Základních uměleckých škol. Na projektu pracovali žáci 
všech věkových skupin. V programu zahájení vystoupili studenti nejstaršího 
ročníku s originální výtvarnou akcí. Jsme rádi, že vernisáž se opět těšila velké-
mu zájmu veřejnosti.

Martina Magni

Blahopřání žákům výtvarné-
ho oboru ZUŠ

Blahopřejeme žákům výtvarného oboru ZUŠ Kuřim, vedeného 
Mgr. Martinou Magni,  jejichž projekt „HOUBY“ byl oceněn v Celostát-
ním kole Národní soutěže ZUŠ. Porota ústředního kola vybrala projekt 
pro prezentaci na výstavě „Oči dokořán 2011“ ve Šternberku. 

Dále bylo v kategorii „Multimediální tvorba“ oceněno DVD Jo-
hannese Tröstlera s názvem „JUST BRAKE A LITTLE“. 

Oceněné práce, jejichž vernisáž proběhla ve čtvrtek 3. listopadu 
v ZUŠ Kuřim, můžete zhlédnou na výstavě v Komorním sále školy při 
koncertech nebo provozní době až do měsíce března. 

Ředitelství ZUŠ Kuřim
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Příloha Zlobice
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Příloha Zlobice
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placená inzerce



36      ZLOBICE ročník 18, číslo 12/prosinec

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 30/2011 ze dne 26. 10. 2011
492/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku kancelář-

ských kontejnerů, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 26. 10. 2011 (CTSK)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

31/2011 ze dne 2. 11. 2011
493/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26. 10. 2011. Ter-

mín plnění: 2. 11. 2011 (KÚ)
494/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 

251/2002 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem čás-
ti pozemku parc. č. 761/1 v k. ú. Kuřim. Společnými nájemci se 
stanou Marie Formanová a Olga Formanová, obě bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

495/2011 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu číslo 62/2007 ze dne 
21. 5. 2007 ve věci nájmu části pozemku p. č. 1718, k. ú. Kuřim, 
o výměře 225 m2, uzavřené s Mgr. Josefem Sovou, bytem 664 34 
Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

496/2011 RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3514 a p. č. 
3516 v k. ú. Kuřim za cenu 0,15 Kč/m2/rok bez roční valorizace 
panu Ing. Jiřímu Trucálkovi, bytem Brno, PSČ 627 00 na dobu ne-
určitou. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

497/2011 RM souhlasí s bezúplatným vyvěšením propagačního plaká-
tu na výstavu Paličkované krajky. Plakát bude umístěn na průče-
lí budovy č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) v 
době od 26. 11. 2011 do 4. 12. 2011. Termín plnění: 6. 12. 2011 
(OMP)

498/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi panem Lukášem Pallasem, trvale bytem 
Ryšánkova 3, Brno, a manžely Bc. Lucií a Filipem Dulínkovými, 
oba trvale bytem Brno, a schvaluje budoucí pronájem bytové jed-
notky členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Bc. 
Lucii a Filipovi Dulínkovým, oba trvale bytem Brno. Termín plně-
ní: 31. 12. 2011 (OMP)

499/2011 RM ruší usnesení č. 405/11. Termín plnění: 2. 11. 2011 
(OIRR)

500/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytová-
ní služeb č. 2010/D/0107 s firmou GISIT, s.r.o. se sídlem Mlýn-
ská 326/13, 602 00 Brno, IČ 27686302, který rozšiřuje předmět 
smlouvy o konfiguraci pro veřejnost, dále změnu platby z čtvrtlet-
ní na roční a navýšení ceny za provoz služby. Termín plnění: 31. 
12. 2011 (OIRR)

501/2011 RM odvolává předsedu likvidační a škodní komise Mgr. Luká-
še Rafaje. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OF)

502/2011 RM jmenuje Kateřinu Vankovou předsedkyní likvidační a 
škodní komise. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OF)

503/2011 RM souhlasí s registrací Městské knihovny Kuřim do rámcové 
licenční smlouvy Select Plus č. S3218781 Ministerstva Kultury a 
společnosti Microsoft s.r.o. Termín plnění: 15. 11. 2011 (KÚ)

504/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru (prodejna se skladem) o výměře 59,56 
m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Ku-

řim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim, s firmou HOTBABY, 
s.r.o., se sídlem Lomnička 51, IČ 29253977, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měs. 
+ zálohy na služby s roční valorizací podle míry inflace. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

505/2011 RM doporučuje ZM snížit příspěvek na provoz Centra soci-
álních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim z 5.000 tis. na 4.100 
tis. Kč a 900 tis. Kč převést do investičního fondu organizace za 
účelem výměny oken v Domě s pečovatelskou službou. Termín 
plnění: 2. 11. 2011 (CSSK)

506/2011 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 30. 9. 2011, s přebytkem hospodaření ve výši 31.074.573,57 
Kč. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OF)

507/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Kuřim, 
Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací 
komory“ s firmou JV PROJEKT VH, s.r.o se sídlem Kosmákova 
1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, kterým se mění název díla 
na „Kuřim, ul. Hybešova – projektová dokumentace pro vybudo-
vání oddílného systému kanalizace“. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OIRR)

508/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 6 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku 
parc. č. 2748, o výměře 62 m2 v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou 
od podpisu smlouvy do 31. 1. 2012 s Janem Křížem, trvale bytem 
664 71 Veverská Bítýška. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OMP)

509/2011 RM souhlasí s úpravami budovy č. p. 902 na nám. Osvobo-
zení (KD Kuřim), které provede bez nároku na úhradu vložených 
finančních prostředků nájemce restaurace firma GOOD 24 s.r.o., 
se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. Povolené úpravy:

 - umístěním reklamního poutače na zdi v I. nadzemním podlaží
 - výměna dveří na WC ve II. nadzemním podlaží.
 Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)
510/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města na 

rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OF)
511/2011 RM schvaluje ceník služeb Městské knihovny Kuřim podle 

přílohy se změnami, s platností od 1. 1. 2012. Termín plnění: 30. 
11. 2011 (MKK)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 32/2011 ze dne 10. 11. 2011
512/2011 RM akceptuje nabídku společnosti Pragoplyn, a.s., se sídlem 

Jungmannova 36/31, Praha - Nové Město, IČ 27933318, ze dne 
9. 11. 2011, kdy bude Městu Kuřim od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
garantována fixní cena plynu ve výši dle přílohy. Termín plnění: 
10. 11. 2011 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 10/2011 ze dne 19. 10. 2011
1142/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise I. Peřinu a Z. Kříže. 

Termín plnění: 19. 10. 2011 (KÚ)
1143/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM V. Zejdu 

a Ing. P. Němce. Termín plnění: 19. 10. 2011 (KÚ)
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1144/2011 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 
19. 10. 2011 (KÚ)

1145/2011 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 2918/49 o výmě-
ře 190 m2, k. ú. Kuřim, z vlastnictví České republiky, ve správě Po-
zemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města Kuřimi 
za maximální cenu ve výši dle zápisu. Termín plnění: 29. 2. 2012 
(OMP)

1146/2011 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 2957/2 o výměře 
4236 m2, k. ú. Kuřim, z vlastnictví České republiky, ve správě Po-
zemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 
1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města Kuřimi 
za maximální cenu ve výši dle zápisu. Termín plnění: 29. 2. 2012 
(OMP)

1147/2011 ZM schvaluje bezúplatné nabytí vodovodního řadu vybudo-
vaného v rámci výstavby dvou výrobních hal do majetku Města 
Kuřimi od firmy Technotrade obráběcí stroje s.r.o. se sídlem Kři-
žíkova 70, 612 00 Brno, IČ 26964937, včetně majetkoprávního 
vypořádání k dotčeným pozemkům. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OIRR, OMP)

1148/2011 ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2012 
- 2015. Termín plnění: 4. 10. 2011 (OF)

1149/2011 ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup dýchací techniky, zása-
hových obleků, přileb a obuvi pro JSDH Kuřim. Termín plnění: 
1. 2. 2012 (KÚ)

1150/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje ve výši 454.729,- Kč na „Projektovou 
dokumentaci cyklostezky Kuřim – Lipůvka – Svinošice – Šebrov 
– Kateřina - Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - Lipůvka“. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2012 (KÚ)

1151/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 31. 10. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 11/2011 ze dne 15. 11. 2011
1152/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. M. Kotka a 

Ing. R. Hanáka. Termín plnění: 15. 11. 2011 (KÚ)
1153/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM MUDr. 

R. Procházkovou a I. Peřinu. Termín plnění: 15. 11. 2011 (KÚ)
1154/2011 ZM schvaluje program jednání. Termín plnění: 15. 11. 2011 

(KÚ)
1155/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 11. 2011 se změ-

nou. Termín plnění: 15. 11. 2011 (KÚ)
1156/2011 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2743/2 v k. ú. Ku-

řim dle GP č. 2740-122/2011 nově označený jako pozemek 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 ponese pan 
Bořivoj Neuman. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

1157/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 
55, Kuřim, na rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a vytá-
pění v objektu fary. Termín plnění: 15. 11. 2011 (OF)

1158/2011 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 9. 
2011, s přebytkem hospodaření ve výši 31.074.573,57 Kč. Termín 
plnění: 15. 11. 2011 (OF)

1159/2011 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/11 

dle GP č. 2754-151/2011 nově označená jako parc. č. 2918/74 v k. 
ú. Kuřim o výměře 237 m2 za celkovou cenu 41.646,- Kč do majet-
ku města Kuřimi od manželů Josefa a Bohumily Mánkových (SJM 
id. ½), trvale bytem Kuřim, a Bohumily Mánkové (id. ½) trvale 
bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 
3. 2012 (OMP)

1160/2011 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/13 
dle GP č. 2754-151/2011 nově označená jako parc. č. 2918/75 v 
k. ú. Kuřim, o výměře 81 m2, za celkovou cenu 14.233,- Kč do 
majetku města Kuřimi od Milady Hrnčířové, trvale bytem Kuřim. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

1161/2011 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/10 
dle GP č. 2754-151/2011 nově označených jako parc. č. 2918/77 
o výměře 39 m2 a parc.č. 2918/78 o výměře 100 m2, vše v k. ú. 
Kuřim, za celkovou cenu 24.425,- Kč do majetku města Kuřimi od 
Jarmily Oulehlové, trvale bytem Kuřim. Náklady spojené s převo-
dem nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí uhradí naby-
vatel. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

1162/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy se změnami.

Termín plnění: 30. 11. 2011 (OF) 1163/2011
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města na rok 2011, 

dle přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

pozvánka
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Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám byt 2+1 OV v Kuři-
mi, po rekonstrukci + zateplení ven-
kovní zdi, nově odizolováno, zatepl. 
podlah, elektřina v mědi, nové stou-
pačky, vlastní topení (plyn. kotel, ra-
diátory), možnost krb. kamen. Cena 
1 890 000 Kč. Tel.: 608 407 322.

Pronajmu byt 2+1 na Louč-
kách, polo zařízený. Tel.: 724 972 
353, 724 972 353.

Pronajmu byt 1+1 v horní 
části Kuřimi,  za 7.000,-Kč měsíčně 
včetně inkasa. Nezařízený. Volný od 
prosince 2011. Tel.: 608 707 628. 

Pronajmu nebytové prostory 
v Tišnově. Vhodné na kanceláře, or-
dinaci apod. Tel.: 724 064 054.

Prodám dřevěnou zábranu 
(buk) na schodiště nebo do dveří 
Patrull Fast zakoupenou v Ikea. Zce-
la nová nepoužitá. Lze otevřít v obou 
směrech. Je možné ji připevnit buď z 
vnitřní, nebo i z vnější strany rámu. 
Rozměry : minimální šířka 72,1 cm 
a maximální šířka 110, 9 cm.  Výš-
ka 75 cm. Pořizovací cena 1190 Kč. 
Cena 600Kč. Tel.: 739 652 514.

Prodám sport. kočárek s hlu-
bokou korbičkou X Lander 2008,po 
jednom dítěti, barva tyrkysová, velmi 
zachovalý, přísluš.: slunečník, držák, 
pití, deka, pumpička, přebal. taška, 
ledvinka. Tel.: 728 751 132.

Prodám oblečení a boty na 
holčičku 3-7 let. Nabízím obyčejné 
kousky: ponožky, trička, kalhotky, 
tepláky, mikiny aj. od 2 Kč/kus, dále: 
sukně, šaty, kabátek aj. včetně velmi 
pěkného dražšího oblečení. Některé 
kousky jsou nové a nenošené. Mož-
no nafotit a poslat emailem. Tel.: 
604 520 019.

Prodám dětské přezkáče, vel. 
32. Výklopná pata. Barva červená. 
Pěkné. Cena 500 Kč. Tel.: 731 893 
405.

Prodám dvoje starší běžky 
180 cm a 200 cm levně. Tel.: 739 
353 807 večer.

Prodám autosedačku zn. 
Chicco-vajíčko 0-13 kg, barva bé-
žová. Cena 250 Kč. Tel.: 739 652 
514.

Nabízím válendu s úložným 
prostorem za odvoz. Menší oprava 
nutná. Tel.: 608 379 659.

Prodám 4 ks zimních pneu 
155/80 R 13 + 4 disky. Cena 2 000 
Kč. Tel.: 731 223 071.

Prodám nový 4 zásuvkový 
kontejner na kolečkách. Pod psací 
stůl nebo i volně stojící. Barva světlý 
buk. Kvalitní provedení. Cena 1 500 
Kč. Tel.: 731 893 405.

Prodám kanoe. Tel.: 608 407 
322.

Prodám vestavnou teplo-
vzdušnou troubu, plynovou vařid-
lovou desku zn. Mora. Levně. Tel.: 
739 941 028.

Prodám demižony opletené, 
25 l, 10 l, 5 l cena dohodou. Tel.: 728 
527 518.

Chcete udělat vašemu dítěti 
na Vánoce radost? Kupte mu kolo. 
Prodám Author Energy 20. Věk 4-7 
let. Barva červená. Velmi málo jeté, 
jednu sezónu. Jako nové. PC 3 990 
Kč, nyní 2 800 Kč. Dohoda jistá. 
Tel.: 731 893 405.

Prodám levně dámské kolo. 
Tel.: 739 941 028.

Prodám vlašské ořechy ne-
loupané. Cena 45 Kč / kg. Tel.: 530 
506 575.

Prodám různé druhy okras-
ných jehličnanů – levně. Tel.: 530 
506 575.

Seniorům nabízím: práce s 
motorovou pilou, pořezání palivo-
vého dřeva, příp. pořezání stromů a 
keřů, úpravy zahrad a ruční rytí po-
zemků – levně. Tel.: 737 844 397.

Nabízím kondiční doučování 
středoškolské fyziky a matematiky. 
Tel.: 723 635 022.

Prodám plazmovou televizi, 
Panasonic Viera, TX-P37 X 20 E, 94 
cm úhlopříčka, záruka do 5/2012, 
Kroměříž. Cena 9100 Kč (cca 70% 
z původní ceny 13 094 Kč). Barva 
černá. Důvod je stěhování. Ráda 
dodám další informace. Tel.: 722 
806 502.

Pronajmu byt 1+kk na ulici 
Wolkerova, cena 6500 Kč včetně 
inkasa a kabelové televize, možnost 
internetu. Tel.: 603 764 444.

Prodám cestovní ledničku za 
200,-Kč.  Tel.: 739 593 437

Prodám tašku na lyžáky zn. 
Fischer za 300,- Kč. Barva šedá se 
žlutými proužky. Tel.: 739 593 437

Prodám bílé balerínky č. 5. 
Tel.: 793 593 437

Prodám 4 zimní  kola na jed-
nu sezonu i s diskem Na opel vectra 
astra atd. 185 65 R14. Cena 1500 
Kč. Tel: 733 315 507

Pronajmu byt 2 + kk po cel-
kové rekonstrukci na ul. Wolkerova. 
Volný od 1. ledna 2012. tel. 603 792 
962.

Vyměním obecní byt 2+1 v 
Kuřimi za obecní byt 1+1 kdekoli v 
Brně i okolí Brna (Adamov, Blansko, 
Letovice apod.) Spěchá! Tel.: 731 
320 045.

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	500	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV,	 	ul.	Zámecká,	3.	NP	ze	3,	52	m2+	sklep,	po	část.	rekon-

strukci,	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.	Na	Královkách,		3.	NP	ze	3,	mezonet,	z	r.	1997,	81	m2	,	
balkon	a	lodžie			vč.	vybavení,	vlastní	topení,	2	090	000,-	Kč

 

Rodinné	domy:
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
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	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	bytů	a	nebytových	prostor: 
Tišnov	byt	–	1+1	částečně	zařízený	 6	600,-	Kč/měs.	vč.	ink.	a	KT.
Kuřim,	byt	1+1,	v	podkroví,	zařízený,	8	000,-	Kč/měs.
Kuřim,	byt	1+1,	částečně	zařízený,	7	500,-	Kč/měs.
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	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
Kuřim,	byt	3+1,	částečně		zařízený,	10	000,-	Kč/měs.
Kuřim,	jednopokojový	byt,	40	m2,	8	500,-	Kč/m2
Kuřim,		kancelář,	36	m2,		9	000,-Kč/měs.
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,	 	2	000,-	Kč/

m2/rok	parkoviště	k	dispozici

 

placená inzerce 



40      ZLOBICE ročník 18, číslo 12/prosinec

placená inzerce



ročník 18, číslo 12/prosinec    ZLOBICE   41
Pozvánky

Středa 14. prosince 17:00, 
Komorní sál ZUŠ Kuřim

Vánoční koncert ZUŠ
na téma „Vánoce – rodinné svátky“ s hudebním vystoupením ro-

dinných týmů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.
Koncert je svou koncepcí ojedinělý. Muzicírují v něm především 

rodinné týmy, takže si můžete zkontrolovat, co je pravdy na tom, že jablka 
nepadají daloko od stromu. 

Jako lákadlo nabízíme několik fotografií z roku 2008.
Vlevo: Rodina Chytrých
Zuzana, Tereza a Petr Homolovi
Vpravo:
Rodina Šindýlkova
Pěvecký sbor K dur a dětský sbor Cantando (což je taky vlastně jedna velká 
rodina)

    ( foto archiv ZUŠ)
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Hráči na Kaskádě
Hráči na kuřimském golfovém hřišti Kaskáda by nebyli ani v tento 

podzimní nečas nic divného. Tihle hráči jsou však něčím zvláštní. S „gre-
eny“, fairwayemi“ a „roughy“ v mlžném oparu sice dokonale souzní, ale 
přece jenom si po čase všimnete, že se příliš nepohybují. Tedy, přesněji 
řečeno, nepohybují se vůbec, jde totiž o objekty s názvem Hráči od zná-
mého sochaře Michala Gabriela. Jsou rozeseti různě po hřišti a měli by na 
něm vydržet až do pozdního jara. Všem jim vévodí, poněkud překvapivě, 
Sigmund Freud, vyvedený v bronzu, kterak sedí za stolem či snad šicím 
strojem, na kterém je o něco menší Sigmund Freud, sedící za stolem, na 
kterém je opět Sigmund Freud, sedící ... atd.

Dílo Michala Gabriela je dílem jistě výsostně uměleckým, přitom 
však srozumitelné i pro ty, kteří do galerií příliš často nezabloudí a moderní 
umění v nich budí většinou děs a hrůzu. Výtvarný esejista, básník a novinář 
Jiří Olič popsal tvorbu Michala Gabriela takto: „Nejen kunsthistorikům, ale 
především divákům se dílo Michala Gabriela jeví jako celek, nový svět, kde 
nechybějí zvířata, rostliny ani člověk, ale ani kameny, stromy a skály, krajiny a 
zátiší. Je to svět božské vlastnosti - kreativity - která by mohla znát své meze, a 
přece je neustále překračuje.“ Připadá-li vám vybraný citát poněkud nepocho-
pitelný, pak se na Kaskádu kdykoliv za světla vydejte – a pochopíte. Rozhod-
ně to stojí za to. A pokud si v tamější restauraci dáte třeba horký čaj, můžete 
se přitom podsadit na křeslo z laminátu a meruňkových pecek – rovněž dílo 
Michala Gabriela. Sedí se na něm vskutku pohodlně.

Text a foto DrS

Michal Gabriel
Profesor akademických sochař Michal Gabriel (*1960) absolvoval 

Střední uměleckoprůmyslovou školu Praha a poté Akademie výtvarných 
umění, Praha - obor sochařství (1987). Je zakládajícím členem výtvarné 
skupiny Tvrdohlaví. V roce 1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého. V sou-
časné době je proděkanem fakulty výtvarných umění VUT v Brně a vedoucí 
Ateliéru sochařství 1 tamtéž. Profesorem byl jmenován v roce 2009.  Jeho díla 
jsou zastoupena v mnoha domácích i zahraničních sbírkách, mimo jiné i v 
Národní galerii v Praze.

Motýlí )d(efekt otevřel Bránu
Loni na podzim vznikla v ZUŠ Kuřim nová hudební skupina „Mo-

týlí )d(efekt“. Během uplynulého roku se počet jejích členů ustálil na čísle 
šest v tomto obsazení: David Dufek (konga, cajón), Tereza Homolová 
(housle, zpěv), Zuzana Homolová (housle, zpěv), Jan Prokop (trubka, 
perkuse), Kristýna Staroštíková (kytara, flétna, zpěv), Markéta Zelená 
(kytara, zpěv). V této sestavě zvítězili na jihomoravském oblastním kole 
festivalu Brána v kategorii skupin do 15 let a postoupili tak do celostát-
ního finále, jež se konalo v sobotu 26. 11. 2011 ve Společenském centru 
Sýpka v Brně-Medlánkách. Ve svém prvním celostátním klání převedli 
krásný výkon a ukázali tak jednu z možností dalšího uplatnění žáků ZUŠ. 

Brána je opravdu věhlasná soutěž, má za sebou 23 ročníků, v její 
porotě už sedím přes deset let a prošla jí různá slavná jména například 
Radka Fišerová či Žofka Kabelková. Přiznám se, že jsem byl na partu, 
kterou stmelil a řídí Tonda Jarůšek pyšný, a i když je jednání poroty neve-
řejné, doufám, že můžu prozradit, že mezi pětici nejlepších se Kuřimané 
dostali u tří ze sedmi porotců. Doufejme, že jim vydrží jejich dosavadní 
nadšení a příští rok bude třeba Brána patřit jim.

Jiří Brabec
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KUřIMATA

Klub maminek KuřiMaTa
Pozor mimořádně jiné místo a čas!!!
Kde: Centrum denních služeb Kuřim, Jungmannova 950 (vnitro-

blok, budova vedle MŠ)
Kdy: Čtvrtek 15. 12. 2011, 18:30 - 20:30 

Smaltovaný šperk na vařiči
Přijďte si s námi vyrobit smaltované naušnice a náhrdelník, případ-

ně brož. Jedná se o jednoduchou techniku s naprosto úchvatnými výsled-
ky. Udělejte radost sobě, nebo někomu blízkému originálním dárkem. 
Dílna bude probíhat pod vedením Alči Strnadové. Materiál a kurzovné 
činí 120 Kč. Sebou vezměte ještě kovové nůžky a malý pilníček (např. ze 
staré manikůry). 

Počet míst je omezen na 10 účastníků. V případě zájmu je nutné 
se předem registrovat nejpozději do 5. 12. 2012 na emailové adrese: ala.
strnad@seznam.cz

Těší se Alča
Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.

webnode.cz/

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

Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281, Kuřim 
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30  
Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-

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

Akce je možné se účastnit i s různě starými sourozenci.

Herna pro děti  aneb 
Hrátky s KuřiMáTky

Kde: velký sál kulturního domu Kuřim
Kdy: říjen až březen, každé úterý
         11.10. – 13.12.2011 a 10.1. – 27.3.2012         
         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. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Těšíme se na vás.
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
Pronájem sálu je financován z Programu finanční podpory kultur-

ní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi
htpp://kurimata.webnode.cz/

Pondělní výtvarka s dětmi

Maminky pletou vánoční zvonečky

Dílna Smaltovaný šperk se bude konat 15.12.2012
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Bohumír Matal a 
mlýn v Prudké

29. 11. 2011 – 25. 3. 2012
Vernisáž: 27. 11. 2011 ve 14.30
Podhorácké muzeum v Předklášteří, po-

bočka Muzea Brněnska

Výstava k 90. výročí narození stále nedo-
ceněného brněnského malíře Bohumíra Matala 
se zaměřuje zejména na jeho tvorbu ze 70. a 
80. let 20. století, která Matal prožil na mlýně v 
údolí Prudká u Doubravníka. V divoké přírodě, 
mimo oficiální centrum dění hledal Matal kro-
mě jiného i útočiště před dosahem komunistic-
ké moci. 

Někdejší člen Skupiny 42, skupiny Brno 
57 a dalších významných uskupení prošel ve své 
tvorbě postupně vlivy surrealismu, civilismu, 
kubismu a především abstrakce. A právě geo-
metrická abstrakce, jež nezapře úzké sepjetí s 
konstruktivistickými tendencemi, je příznačná 
pro Matalovu tvorbu z doby života na mlýně. 

Matalova umělecká díla na výstavě do-
plní rovněž fotografie a dobové materiály, při-
pomínající atmosféru mlýna v Prudké jakožto 
místa přátelských setkávání význačných osob-
ností českého kulturního života. 

Mgr. et Mgr. Martina Šviková
http://www.muzeumbrnenska.cz/

Legenda o sv. 
Anežce České

Datum konání: 
11. 11. – 11. 12. 2011
Místo konání: 
Podhorácké muzeum v Předklášteří, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta 
coeli

Při příležitosti výročí 800 let od naro-
zení sv. Anežky České vyhlásilo Podhorácké 
muzeum výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve 
věku 6–19 let. Soutěžící měli za úkol namalovat 
sv. Anežku nebo libovolný výjev z jejího živo-
ta. Technice zpracování, rozměrům prací ani 
námětu se žádná další omezení nekladla. Nyní 
jsou všechny soutěžní práce k vidění v prosto-
rách Podhoráckého muzea a v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie kláštera Porta coeli. 

Na závěr výstavy vybere odborná poro-
ta tři nejlepší mladé výtvarníky v každé ze tří 
soutěžních kategorií, stanovených podle věku 
soutěžících. 

Kromě ocenění odborné poroty bude 
udělena také cena veřejnosti. Volit svého vítěze 
můžete od 11. 11. do 9. 12. 2011 přímo v pro-
storách výstavy. 

Slavnostní vyhlášení a předání cen vítě-
zům proběhne v neděli 11. 12. 2011 v 16.00 ho-
din v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. 

http://www.muzeumbrnenska.cz/
Mgr. Martina Šviková

Svatořečení 
Anežky České

ve fotografiích Františka Sysla
Doba trvání: 
11. 11. – 11. 12. 2011
Místo konání: 
Podhorácké muzeum v Předklášteří, po-

bočka Muzea Brněnska
V letošním roce si připomínáme výročí 

800 let od narození sv. Anežky České, která, ač 
jako světice a národní patronka uctívána po celá 



ročník 18, číslo 12/prosinec    ZLOBICE   45

kultura pozvánky 
staletí, byla svatořečena až 12. listopadu 1989. 

Svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. symbolicky 
předjímalo pád více než čtyřicetileté éry komunistického režimu v Čes-
koslovensku. Dávné proroctví, které sv. Anežku spojuje s mírem a rozkvě-
tem českého národa, tak bylo opět aktualizováno. 

Významné církevní události se ve Vatikánu kromě oficiální dele-
gace účastnil i téměř desetitisícihlavý zástup československých poutníků. 
Na vlastní pěst tehdy do Říma vyrazil také František Sysel z Kroměříže, 
jemuž se objektivem fotoaparátu podařilo zachytit atmosféru slavnost-
ních okamžiků. 

Výstava je součástí projektu „Legenda o sv. Anežce České.“ 
http://www.muzeumbrnenska.cz/

Mgr. Martina Šviková

Filmový klub v Clubu Escape

Já, padouch (Pierre Coffin, Chris Renaud) 
6. 12. 19:00

Příběh zloducha, který 
se chystá spáchat zločin stole-
tí. Ve šťastném předměstském 
sousedství, obklopeném bílým 
plaňkovým plotem a kvetoucí-
mi keři růží, stojí černý dům 
s mrtvým trávníkem. Aniž by 
to sousedé věděli, hluboko 
pod tímto domem je obrovský 
tajný úkryt. A zde nachází-
me Grua (STEVE CARELL) 
obklopeného armádou svých 
uličnických a zlomyslných 
přisluhovačů, mimoňů, který 
plánuje tu největší loupež v 
historii celé zeměkoule. Gru 
se chystá ukrást Měsíc (ano, 
Měsíc!). Gru si libuje ve všem 
špatném. Vyzbrojen svým arzenálem Zmenšovacích paprsků, Mrazících 
paprsků – mrazáků a obojživelných bojových vozidel poráží vše, co mu 
stojí v cestě. A to všechno až do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným 
přesvědčením třech malých osiřelých děvčátek, které na něj pohlédnou a 
vidí v něm něco, co nikdo jiný dosud neviděl: možného tátu. 

Animovaný, pro malé i velké / Komedie / Rodinný, USA, 2010, 
95 min. 

Bonus: krátký animovaný film Řapíci a divnokrásky (Petra Pohlo-
vá, 5min.), který vyhrál soutěž Aerokraťas 2009. 

Domů na Vánoce (Bent Hamer) 
13. 12. 19:00

Norský film o tom, co 
je na Vánoce důležité. Je Štěd-
rý večer a několik obyvatel za-
sněženého norského městečka 
se připravuje na důležitý oka-
mžik v roce. Milenka připra-
vuje romantickou atmosféru 
pro svého ženatého milence; 
opuštěný manžel se převleče 
za Santa Clause, aby mohl 
strávit chvíli se svými dětmi, 
zatímco jiný muž upřednostní 
práci před společným večerem 
se ženou. Chlapec zamilovaný 
do spolužačky zalže, jen aby 
s ní mohl být o něco déle; 
milenci na útěku potřebují 
pomoc cizího člověka a starý 
manželský pár přichází o to 

nejcennější, co v životě měl. 
Tragikomedie s příběhy o vánoční atmosféře. Komedie / Drama, 

Norsko / Švédsko / Německo, 2010, 90 min. 
Bonus: Vánoční cukrovíčko. :-)

Vstupné: děti, studenti, důchodci 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
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Povedený závěr 
podzimu

Závěr podzimní části sezóny se fotba-
listům vyvedl. Muži dokázali vybojovat cenný 
bod na hřišti Vracova, který následně koneč-
ně potvrdili i doma s Boskovicemi. 4 body z 
posledních dvou utkání přináší větší klid před 
zimní přípravou a snad budou příslibem výsled-
kového zlepšení v jarní části. Starší dorostenci 
se na konci podzimu potkali s formou a vítězili 
ve všech zápasech, čímž se posunuli na čtvrté 
místo tabulky, pouhé čtyři body za vedoucí Ky-
jov. Mladší dorostenci pokračovali v nevyrovna-
ných výkonech, které je provázely celý podzim. 
Pravidelně vítězili doma a ze hřišť soupeřů si 
přiváželi často vysoké prohry. Ve výsledku je z 
toho ale slušné šesté místo. Nezbývá než podě-
kovat všem v klubu ze jejich práci v podzimní 
části sezóny, popřát mužstvům povedenou zim-
ní přípravu a fandům příjemné a pohodové Vá-
noce a povedený vstup do roku 2012. Těšíme se 
na viděnou v jarní části sezóny.

Muži 
14.kolo: 

FC Vracov – FC Kuřim 1:1 (1:1)
Branka Kuřimi: Vermouzek
Sestava Kuřimi: Brodecký – Kozumplík, 

Čuhel, Fryčka, Hanus, Pospíšil, Karásek, Ver-
mouzek, Plšek, Skoumal, Pokorný

V předposledním hracím víkendu z ur-
čené podzimní porce zápasů zajížděli naši hráči 
na hřiště poměrně přesvědčivě vedoucího týmu 
KP – FC Vracov. Opět se potvrdilo letošní ne-
psané pravidlo o domácí mizerii a dobrých vý-
konech na hřištích soupeřů, neboli dobrý bod 
z venku… Nebo 2 ztracené ? Dvě minuty před 
koncem po předešlých dvou krásných střelách 
Ondry Pokorného do brankové konstrukce 
asi 2 ztracené, ale minutu před koncem po do-
mácím fofrprůniku a střele do tyče určitě bod 
dobrý!

Kluci začali nebojácně, přestáli bez pro-
blémů jejich“oblíbenou“ kritickou první dvou-
minutovku, dobře kombinovali a domácí do 
ničeho nepouštěli. Herně byli určitě lepší a ve 
22 min. předvedli nejkrásnější moment zápasu. 
Honza Pospíšil vydřel míč a pak už to šlo po 
ose Plšek, Hanus a na Míšu Vermouzka už zí-
vala jen prázdná branka! 0:1! Možná ještě hezčí 
moment pak mohl přijít za dalších pár minut v 
podání Ondry Pokorného, ale jeho střela ze 20 
m, řečeno slovy Michala Plška jen málem pře-
razila tyč…Blížil se poločas a bohužel s ním i 
naše chyba. Po našem vypíchnutém postupném 
útoku a bleskurychlé přihrávce předvedl Ond-
řej Zýbal proč byl pro nás méně nebezpečný při 
postupných útocích v 5-tém kole v dresu Kyjo-
va než v brejkové pozici za Vracov. Naši obránci 
byli rozestavení v útočném gardu a tak se ho 
jak Honza Karásek tak Karel Kozumplík sna-
žili dostihnout marně. Tedy marně, benjamín-
kovi naší sestavy Kozumplíkovi se to podařilo, 
bohužel jen za cenu faulu ve vápně. Rozhodčí 
naštěstí neprojevil hloupý rakouský syndrom a 
udělil mu jen žlutou kartu, zachránil tak zbytek 
utkání od bramboračky a odpalování míčů kam 

to jde… Penalta oprávněná, Eliášem proměně-
ná – 1:1! Škoda, možná se dalo doholomajzno-
vat poločas bez obdržené branky jak velí taktika 
á la český fotbal, kluci však chtěli hrát a snad za 
to budou příště odměnění.

Po přestávce se obraz hry nějak výrazně 
neměnil, domácí si vyloženou příležitost sami 
nevypracovali a náš „pecháček“ bylo druhé 
břevno Pokorného z 35 m cca v 70 min (trené-
ři mu prý po zápase vysvětlili, že gól je až mezi 
tím bílým… V 89 min pak došlo na naši druhou 
chybu kdy domácí odvrátili náš roh a po bles-
kovém průniku se nám snažili sebrat i ten jeden 
zasloužený bodík. Naštěstí měl Mira Brodecký 
tyč na správném místě.

Trenér Kovanda do telefonu vrněl jako 
pověstné „malé kotě“, s hrou svých svěřenců byl 
velmi spokojen, kapitán Míša Plšek vyzdvihoval 
hlavně dravou a bojovnou hru útočné dvojice 
Pospíšil, Vermouzek (bago s kolegy u prvního 
gólu skromně opomněl) , předseda oddílu pan 
Jiří Svoboda st. říkal, že čím těžší soupeř tím 
hrají kluci lépe – už aby přijela ta Barca, pardon, 
už aby jsme jeli na Barcu… Zbývá ještě mož-
nost na příští týden zavolat do Boskovic naše-
mu bývalému diviznímu hráči, nyní trenérovi 
našeho příštího soupeře Jiřímu Vorlickému, že 
je v Kuřimi záplava a utkání se přesouvá k nim, 
ale to asi neprojde… 

předehrávka 17.kola 
FC Kuřim – FC Boskovice 4:2 (4:1)

Branky Kuřimi: 6. a 23. Pokorný, 38. Pl-
šek, 39. Skoumal

Sestava Kuřimi: Brodecký – Kozumplík, 
Čuhel (85. Škrdlík), Fryčka, Šenkýř, Pospí-
šil, Karásek, Vermouzek (70. Moniak), Plšek, 
Skoumal (75. Bílý), Pokorný

Dobojováno jest.Tedy alespoň na pod-
zim. V předehrávaném utkání jarního 17. kola 
zavítal na náš stadion tým FC Boskovice.

Když po vítězném utkání nad naším tý-
mem ve 2. letošním kole chválil trenér domácích 
Jiří Vorlický hru našeho týmu a konstatoval, že 
se oba týmy vyrovnávají, měl asi spíš na mysli 
zlepšování našeho týmu než cestu vlastních 
oveček do nižších pater. Pravda je však taková, 
že jeho tým po velmi dobrém začátku soutěže v 
posledních šesti zápasech uhrál jen dvě hubené 
domácí remízy při skóre 4:17 a v tabulce se pro-
padl jen dva body nad náš tým. Zápas tak dostal 
předzápasový otazník, který z týmů překoná 
krizi. Domácí fóbii z vlastního hřiště, hosté pro-
pad tabulkou.

Už při letmém pohledu před utkáním 
bylo viditelné, že hosté mají zejména problémy 
se sestavou. Hodně mladý tým neměl v bran-
ce zkušeného Švédu, ale teprve krátce 16leté-
ho mladíčka Klimeše, chyběly i některé další 
opory. Zápas začal tradičně hororově a hned 
po prvním varování v podobě pološance z levé 
strany přišel v podstatě ze stejných míst direkt v 
podobě vedoucího gólu hostů.

1min. 39sec – 0:1 Janíček. Kdo neviděl 
neuvěří, naše mužstvo v tu chvíli připomínalo 
chaoticky se motající skupinku pořvávajících 
turistů… Po krátké výměně názorů všech zú-
častněných a důrazné domluvě z lavičky se 
naštěstí konečně uklidnili a začali také hrát. 
Otěže utkání v tu chvíli převzal za přispění sou-

peře Ondra Pokorný. Proč za přispění soupeře? 
Jestliže mám v brance benjamínka bez větších 
zkušeností měl bych mu zuby nehty pomáhat 
a ne mu vyrábět neřešitelné situace. Vše začalo 
trestňákem z cca 22 m, kterým Pokorný v 6 min. 
vyrovnal (o dalších trestňácích ani nemluvě, ta-
kové dělové projektily Kuba Klimeš v dorostu 
rozhodně nepotkal…), přes 23 min s nedůra-
zem po Šenkýřově výborném rohu a společném 
zasunutí Pokorného s obráncem podruhé, až po 
38 min. a Plškovo donesení míče hlavou málem 
až do nafukovačky… Když k tomu ještě při-
čteme hned za minutu krásný ťukec a geniální 
nahrávku Honzy Pospíšila před prázdnou klec 
(který si tím „žehlil“ to, že chvíli před tím doslo-
va „sežral“ míč stejnému hráči před prázdnou 
brankou) Tomáši Skoumalovi, byli hosté zralí 
na ručník. Místo kvalitního výkonu a pomoci 
mladším spoluhráčům se starší hráči soupe-
ře zaměřovali na debaty s rozhodčím (vynikal 
především kapitán Martínek, Pokornému poža-
doval červenou kartu v situaci kterou hlavní ani 
pomezní rozhodně neviděli, těžko posoudit zda 
oprávněně, „vyžebral“ žlutou…). Nic to však 
nesnižuje výkon našeho týmu, který byl po po-
čátečním kolapsu výborný.

4:1 poločas.
Soudě podle pozdějšího příchodu hostů 

na hřiště a přece jen aktivnějšího stylu hry ve 
druhém poločase se dá předpokládat, že v ka-
bině bylo dusno. Změněný styl bránění, kdy už 
našim borcům nenechávali na své půli volný 
prostor a snažili se je hned na polovině vystavo-
vat do offsidu (což se jim zejména na Pospíšila 
dařilo dokonale) a částečné uspokojení našich 
hráčů způsobilo, že se utkání více či méně v 
poklidu dohrávalo. Poklid tak pouze narušily 
62. minuta a snížení z kopačky Stary na 4:2 a 
hned následující nepříjemná střela lapená Mi-
rem Brodeckým. Kdyby oživlí hosté dali na 4:3 
mohlo být ještě veselo…Naši borci měli také 
některé slušně se rýsující příležitosti, ale Pokor-
ného hlavičku lapil brankář a šance Pospíšila či 
jeho některých dalších spoluhráčů končily ved-
le. Kaňkou na konci utkání pak byl ostrý zákrok 
hostů na Martina Čuhla po kterém náš zraně-
ný obránce absolvoval (pro pobavení diváků) 
strastiplnou cestu s vyklopením na nosítkách 
mimo hřiště. Naštěstí by měl být v pořádku 
pouze s pořádným šrámem na noze…

Trenér Kovanda po zápase zářil, holt to 
nejlepší na konec. První poločas nazval poloča-
sem snů a určitě tím neměl na mysli 2. min a s 
ní sen zlý, ale výborných 35 min, které utkání 
rozhodly. Nejlepší hráč zápasu Ondřej Pokorný 
v hodnocení vyzdvihl, že hráli vysoko a výbor-
ně napadali soupeře už na jeho polovině, přes-
ně tak jak si řekli v kabině. Soupeř dle něj hrál 
lehce naivně. Zároveň pak litoval, že když se tak 
hezky rozehráli tak sezona končí (na rozdíl od 
soupeře, ten po 7. nepodařeném zápase v řadě 
jistě přestávku přivítá…)

Naše hráče teď čekají tři týdny lítých bojů 
na tréninku, poté vánoční odpočinek, lednový 
začátek zimní přípravy s tradičním únorovým 
týdenním „masakrem“ na soustředění a nějaký 
ten sněhulák cup. Další soutěžní kolo je pak až 
za předlouhých 119 dní doma se Zbýšovem.
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sport - fotbal

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Vracov  10  4  2  41 : 18   34
2. FK IE Znojmo    9  4  3  34 : 25   31
3. Slovan Bzenec    9  2   5  24 : 12   29
4. Framoz Rousínov    9  2   5  28 : 18   29
5. FK Apos Blansko    7  7   2  31 : 19   28
6. FC Kyjov 1919    8  3   5  25 : 15   27
7. Sokol Novosedly    8  3   5  19 : 19   27
8. Moravský Krumlov   7  4   5  20 : 19   25
9. Olympia Ráječko    6  2   8  16 : 19   20
10. FC Kuřim    5  4   7  29 : 30  19
11. RAFK Rajhrad    4  7   5  21 : 25   19
12. FC Boskovice    4  6   6  25 : 34   18
13. FC Ivančice    4  5   7  24 : 21   17
14. Slavoj Podivín    3  3 10  25 : 41   12
15. Baník Zbýšov    3  1 12  14 : 37   10
16. MKZ Rájec-Jestřebí 2  3 11  11 : 35     9

 
Podzim pohledem trenéra:
Pane Kovando, jak jste viděl podzimní se-

zonu z pohledu trenéra prvního mužstva? 
Z podzimní sezony jsem trošku rozča-

rován, očekával jsem - po kvalitním doplnění 
mužstva, že budeme bojovat o přední příčky. 
Naše nepodařená domací utkání a zranění hrá-
čů nás však odsunuly na nižší pozice. Se závěrem 
sezony jsem ale spokojený, poslední dvě utkání 
nám vyšla jak herně tak i výsledkově. Tímto 
bych chtěl klukům poděkovat. Zároveň bych 
chtěl moc poděkovat všem věrným fanouškům, 
kteří nám fandili i když to klukům zrovna moc 
nekopalo.

Pouze benjamínek týmu Karel Kozumplík 
odehrál na postu stopera všechna utkání, jeho za-
řazení do základu bylo z Vaší strany celkem ris-
kantní…

Vzhledem k tomu, že jsem již mohl Karla 
sledovat minulou sezonu v dorostu, kde mne 
zaujal svým herním projevem, věřil jsem, že 
když dostane šanci i v A – týmu, tak se prosadí.

Kozumplík jako nováček po dorostu byl 
příjemným překvapením, Janda s Pokorným se 
ukázaly jako dobře zvolené posily, jak jste viděl ve 
Vašich očích zbytek kádru?

 Ano, oba hráči Janda i Pokorný nám hod-
ně pomohli, ale i ostatní hráči odehráli zápasy v 
rámci svých možností a jsem spokojen s jejich 
přístupem jak v trénincích, tak i v zápasech.

Po (bez drobných přetržek) 19 letech měni-
la Kuřim brankářskou jedničku. Jak jste situaci na 
tomto velice citlivém místě vnímal?

Libor byl opravdu brankařská stálice, ale 
chápal jsem jeho rozhodnutí ukončit sportovní 
karieru. Moji důvěru dostali dva mladí brankaři, 
kteří se pomalu, ale jistě stávají oporou mužstva. 
Mají dobré vedení právě v Liborovi, který je učí 
brankařskému řemeslu.

Budete apelovat před jarními boji na vedení 
klubu na posílení týmu, případně máte již v tomto 
ohledu nějaké osobní přání?

Na vedení tlačit nebudu, ale kdyby se po-
dařilo ulovit jednoho obránce a jednoho zkuše-
ného středního záložníka, zlobit se nebudu.

V zimní přípravě by vás mimo jiné mělo 
čekat tradiční únorové týdenní soustředění, model 
přípravy se nemění? Kolikrát týdně bude trénink a 
budete tradičně preferovat čím více venkovní čin-
nost před „futsalem“?

Začínáme v úterý 17. ledna. Prvních čtr-
náct dní budeme trénovat 4x týdně, pak najede-

me na klasiku 3x týdně plus přípravná utkání. 
Preferuji venkovní přípravný proces, který stří-
dám s tělocvičnou.

Jaká odehrajete přípravná utkání, kde vás 
budeme moci pozorovat?
28.ledna 16:00 Jevíšovice – Kuřim hř. Jevíšovice
5.února 10:00 Kuřim – Blansko B ZT Boskovice
18.února 14:30 Boskovice – Kuřim ZT Boskovice 
25.února 14:30 Kuřim – Bořitov ZT Boskovice
3.března 12:30 Blansko - dorost – Kuřim ZT Bo-
skovice
10.března 16:30 Kuřim – Kunštát ZT Boskovice 
17.března 16:30 Černá Hora – Kuřim PU hř. Bo-
skovice
 

Cíle, případně Vaše osobní přání do jarních 
bojů?

Můj cíl je jasný, postoupit s mužstvem do 
první osmičky.

Starší dorost
14. kolo: 

Svratka Brno – FC Kuřim 0:1 (0:1)
Branka Kuřimi: Kovařík
Sestava Kuřimi: Hochman – Malásek, 

Babák, Sokol, Halouzka – Hudec, Peřina, Han-
zl, Skoumal – Kovařík, Hádek

Střídali: Valent, Doležal, Trubiroha, 
Richtárik, Stříž, Šnyrch Š.

Utkání na Svratce začalo ve svižném a 
kvalitním tempu. Obrany na obou stranách 
pracovaly spolehlivě a tak šance se rodily přede-
vším ze st. situací. Ve 32. min sehráli hosté nej-
hezčí kombinaci v zápase. Po Hudcově průniku 
z boku, patičce Hádka pak do prázdné branky 
skóroval Kovařík. Jak se později ukázalo, byla to 
jediná branka utkání. Druhá půle byla již víc o 
bojovnosti. Přesto šance Richtárika, Šnyrcha i 
Sokola mohly znamenat zvýšení náskoku. Zá-
pas skončil zaslouženým vítězstvím hostů.

15.kolo 
FC Kuřim – FC Boskovice 2:0 (0:0)

Branky Kuřimi: Rochtárik 2
Sestava Kuřimi: Hochman - Malásek, 

Babák, Peřina, Halouzka - Hudec, Stříž, Hanzl 
Skoumal - Kovařík, Hádek

Střídali: Doležal, Trubiroha, Richtárik, 
Šnyrch Š.

K poslednímu utkání podzimní části 
soutěže přijeli do Kuřimi hráči vedoucího týmu 
tabulky. V prvním utkání jsme na hřišti soupe-
ře prohráli 6:1 a tak o motivaci domácích bylo 
postaráno. Utkání začalo oboustraně opatrně. 
Hostující hráči měli v průběhu celého utkání 
mírnou převahu v držení míče, ale tato statisti-
ka utkání nevyhrává. Po prvním bezbrankovém 
poločase se začal ve druhé půli hrát otevřeněj-
ší fotbal. Hosté hrozili ze standardních situací. 
Domácí ztráceli zbytečně míče a utkání směřo-
valo k remízovému konci. Po střídání domácích 
útočníků v závěru zápasu se však ve výborné 
střelecké formě ukázal Dan Richtárik. Ze dvou 
samostatných úniků zaznamenal 2 branky. Po-
těší zisk 3 bodů, ale výkon některých jednotliv-
ců nebyl 100%. V polovině soutěže je vidět po-
kles úrovně krajského přeboru. Kluci si ověřili, 
že mohou porážet i mužstva ze špičky tabulky 
a nebýt zbytečných ztrát v úvodu soutěže a v 
utkáních s papírově slabšími soupeři, byl by bo-
dový zisk výrazně lepší.

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Kyjov 1919    9  3    2   44 : 18   30
2. FC Boskovice    9  2    3   45 : 16   29
3. FC Svratka Brno    9  2    3   37 : 19   29
4. FC Kuřim    7  5    2   36 : 23  26
5. TJ Tatran Kohoutovice  7  2    5   34 : 25   23
6. SK Slatina    6 4    4   22 : 20    22
7. Tatran Starý Lískovec   6  3    5   24 : 29    21
8. Sokol Tasovice    7 0    7   27 : 40    21
9. FC Moravský Krumlov  5  4    5   27 : 32    19
10. FC Dosta Bystrc    3  7    4  22 : 23    16
11. Moravská Slavia Brno   4  3    7 19 : 28    15
12. FC Ivančice    3  4    7 19 : 26    13
13. FK Mutěnice    1  2 11 18 : 45  5
14. FC Bučovice    0  3 11 14 : 44  3

Mladší dorost
14.kolo: 

Svratka Brno – FC Kuřim 6:0 (2:0)
15.kolo: 

FC Kuřim – FC Boskovice 5:3 (1:0)
Branky Kuřimi: Kučera 2x, Skoumal, 

Los, Kratochvíla
Sestava Kuřimi: Valent – Doležal, Šanca, 

Bednář (70´ Škára), Čurda – Kučera, Skoumal, 
Obůrka, Dančák (75´ Fišer) – Kratochvíla, Los 
(80´ Šimek).

Tabulka krajského přeboru:
1. FC Moravský Krumlov   11 1    2   56 : 23   34
2. FC Dosta Bystrc    11 0    3   80 : 18   33
3. FC Svratka Brno    11 0    3   72 : 18   33
4. FC Ivančice     8 2    3   30 : 24   26
5. FC Boskovice     8 1    5   40 : 28   25
6. FC Kuřim     8 0   6   56 : 38   24
7. FC Kyjov 1919     8 0    6  38 : 26    24
8. Tatran Starý Lískovec   8 0    6   42 : 37    24
9. SK Slatina     7 0   7   37 : 30    21
10. Tatran Kohoutovice    3 2    9  30 : 44    11
11. FK Mutěnice     3 2   9   29 : 44    11
12. FC Bučovice     2 2 10  15 : 91  8
13. Sokol Tasovice     2 1 10  25 : 49  7
14. Moravská Slavia Brno     1 1 12  18 : 98  4

Starší žáci
Hodnocení letošní podzimní sezony 

není vůbec jednoduché. Nejdřív musíme kon-
statovat, že se nám pravděpodobně nepodaří 
naplnit náš předsezónní cíl, což je postup do 
KP. Příčin, proč se nám nepodařilo získat více 
než 12 bodů, je několik: 
1. Vzhledem k nízkému zájmu kluků neproběh-

lo tradiční letní soustředění, kde se kluci 
jednak fyzicky připraví na celou podzim-
ní sezonu a taktéž se zde stmeluje kolek-
tiv a vytváří morální charakter mužstva, 
který potom pomáhá vyhrávat vyrovna-
né zápasy.

2. Zkvalitnění soutěže – příchodem několika 
nových brněnských družstev přines-
lo výrazné zkvalitnění soutěže a téměř 
všechna utkání měla svou prokazatelnou 
kvalitu

3. Úzký kádr – máme velice úzký hráčský kádr 
což je dlouhodobá záležitost a při něko-
lika zápasech jsme byli odkázáni na po-
moc mladších žáků. Někteří kluci fotbalu 
zanechali, někteří byli zranění a z tohoto 
důvodu jsem velice rád, že se David Du-
fek a Kristián Hrnčíř opětovně zapojili 
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do přípravy a byli velice platnými členy mužstva.

4. Z 10 odehraných zápasů jsme 6 odehráli na soupeřových hřištích.
 Po fotbalové stránce jsem byl celkem spokojen, ale hlavně začát-

kem sezony nám chyběla lepší fyzická kondice a několik zápasů jsme zby-
tečně prohráli.Dá se říci, že jsme začali trénovat v plném počtu až 3 kola 
před koncem sezony. 

Pevně věřím, že na jarní sezonu se připravíme lépe a i když to není 
až tak podstatné, tak se posuneme v tabulce výše, ale hlavně budeme 
předvádět útočný kombinační fotbal, aby se kluci fotbalem bavili a chtěli 
se nadále zlepšovat.V této podzimní sezoně jsme se přesvědčili, že jenom 
fotbalový talent nestačí, že je potřeba ho rozvíjet a neustále na sobě pra-
covat.

Hodnocení podzimu předpřípravka B
Ano čas nám kvapí. Já i Levon, jsme u našich nejmenších již rok. To 

je 1/6 života našich kluků. Jsme rádi, že to většina s námi zatím vydržela. 
Ale nebojte, hodní nebudeme napořád. Za sebe i za Levona můžu napsat, 
že toho času věnovanému Vám určitě nelitujeme. Trénujeme Vás rádi a 
máme radost, když Vás tréninky baví. Před půl rokem se k nám připojil 
i Libor a tak jsme na Vás teď 3. Libor nám dosti pomohl s domlouváním 
turnajů, trénováním a tímto bych mu chtěl poděkovat. Největší dík ovšem 
patří Vám, hráčům a hlavně Vašim rodičům. Bez Vás a sponzorů rodičů 
bychom nikdy neměli nové dresy, nikdy bychom se nemohli zúčastnit 
turnajů a nikdy bychom nenastupovali na venkovních mistrovských utká-
ních. Víme, že času je málo pro všechny, tímto vzdávám další díky Vám 
rodičům. 

Zima 2011: Ujal jsem se tedy společně s Levonem tohoto týmu. 
Klukům bylo kolem 4-5 let, sotva chodili. Uměli jen základy, které do 
nich vštípil tehdejší trenér Oldřich Racek. Za to také díky. V zimě jsme 
odehráli 2 turnaje, ale bohužel jsme všechny zápasy prohráli. Někdy holt 
trvá, než si hráči zvyknou na nové trenéry. 

Jaro 2011: Tvrdé tréninky na předním, ale hlavně na zadním hřišti. 
Obrovská píle a růst fotbalovosti nás dovedly k myšlence přihlásit kluky 
na podzim do mistrovské soutěže. 

Podzim 2011: Léto kluci strávili u moří, na plážích a někteří na 
hřišti. Bylo to zprvu vidět, kdo kde trávil svoje volno. Zde musím podě-
kovat Liborovi, který se týmu na konci prázdnin ujal, protože já byl tou 
dobou v UK, naštěstí měl k sobě Levona, takže kluci neprocházeli moc 
velkými šoky. Začala nám tedy soutěž, která je bohužel velmi kvalitní. Pro 
oko diváka je to super, ale o to míň pro naše nejmenší. Je opravdu těžké 
mnohdy hrát proti o 3 roky starším klukům, kteří už mají něco odkopané. 
Takže ani jedna výhra a spousta obdržených gólů. Vzhledem k tomu, že 
ale kluci hrají své první mistrovské zápasy, neměl bych vůbec strach do 
budoucna. Na jaře už nějaké body určitě posbíráme. Rád bych zde ale 
zdůraznil jeden velký úspěch a to turnaj na Svratce, kde jsme si všichni 
společně připsali naši první výhru, a to hned proti brněnské Zbrojovce. 

Resumé: Za sebe, Levona i Libora můžu říct, že jsme na naše kluky 
hrdí. Ušli obrovský kus cesty. Každým tréninkem je vidět zlepšení. Kaž-
dým tréninkem je vidět větší tvrdost, bojovnost a soustředěnost. Máme 
velmi silný tým do budoucna. Pokud u tohoto řemesla většina kluků vy-
drží, je dosti možné některé vidět nejen v první lize, či v národním týmu 
ČR, ale i v Premier League. Tato zima 2011/2012 ukáže, jestli jsme něco 
dokázali, či nikoliv. Turnaje prověří náš postup kupředu. 

S pozdravem Karel Cholek

Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor žákyň – III. kolo

Třetí kolo Krajského přeboru žákyň ve volejbale se odehrálo v Ku-
řimi v tělocvičně ZŠ Tyršova. Turnaje třetí výkonnostní čtverky se zú-
častnily týmy Znojmo-Přímětice, ZŠ Vejrostova a Mikulov. V úvodním 
utkání si kuřimské žákyně hladce poradily s týmem ZŠ Vejrostova Brno. 
Po celé utkání byly lepším týmem, dobře podávaly a útokem dostávaly 
soupeře do značných problémů. Do turnaje kuřimský tým vstoupil vý-
hrou 2:0. Druhé utkání s Příměticemi bylo velmi vyrovnané a dramatický 
průběh gradoval ve třetím zkráceném setu. Více volejbalového umění ze-
jména při hře v poli předvedly hráčky Přímětic a v tomto utkání zvítězily 
1:2. V posledním utkání si kuřimské žákyně opět s přehledem poradily s 
týmem Mikulova v poměru setů 2:0. Na celém turnaji předváděly kuřim-
ské hráčky dobrou hru s pohlednými volejbalovými akcemi. Na turnaji 
nakonec obsadily druhé místo. Kladem zůstává i fakt, že s každým týmem 
vyhrály alespoň jeden set.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Eliška Smrčková, 
Kamila Smrčková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Barbora 
Fikesová, Sabina Kloudová

Pohár 7. tříd – I. a II. kolo
V letošnímu ročníku se zatím kuřimskému týmu v Poháru 7. tříd 

příliš nedaří. V prvních dvou kolech v Přímětcích a v Brně tým nezvítězil 
v žádném ze šesti utkání. Ovšem hráčky se v letošní sezóně poprvé setká-
vají s šestkovým volejbalem, a tak v soutěži sbírají cenné zkušenosti. S 
každým přibývajícím zápasem je vidět, že hráčky získávají potřebný klid a 
stále lépe řeší herní situace vzniklé při hře. Také na technice je vidět znač-
ný pokrok a míč hráčky stále více poslouchá. Ve druhém kole se již týmu 
podařilo zvítězit v jednom setu s VK KP Brno E.  Do příštího turnaje 
uděláme všechno, abychom se radovali i z prvního vyhraného zápasu.
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Na turnajích za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Kateřina Šplí-
chalová, Bára Lukešová, Alena Filková, Alena Vichtová, Milan Hoplíček, 
Simona Kahleová , Katka Hrdinová, Sabina Kloudová

Krajský přebor kadetek – základní část
I v dalších zápasech Krajského přeboru kadetek pokračovaly ku-

řimské hráčky ve výkonech z úvodu sezony. Po výhrách v prvních třech 
dvojzápasech, navázal kuřimský tým na vítěznou sérii i v následujících 
zápasech a porazil zbylé soupeře z KP Brno C a Vyškova. Zejména s 
Vyškovem sehrály kuřimské kadetky velmi vyrovnanou bitvu, ve které se 
nakonec radovaly v obou případech až v pátém zkráceném setu. V prv-
ní polovině základní části tedy kuřimský tým nepoznal hořkost prohry. 
Hráčky podávaly velmi dobré výkony a celková předváděná hra byla na 
vysoké úrovni. Do odvet vstoupil kuřimský tým opět vítězně a hladce si 
poradil s týmem z Nového Lískovce. V následujícím dvojkole s dosud 
druhým týmem tabulky Šlapanicemi přišla první prohra. V tomto utkání 
jsme narazily na velmi kvalitně připraveného soupeře a naopak na naších 
hráčkách bylo znát, že jim tento zápas příliš nesedl a na hřišti rozhodně 
nepředváděly, co je v jejich možnostech. I tak kráčí tým kadetek svojí sou-
těží nad míru dobře a jak po stránce výsledkové, tak herní je vše báječné.

V zápasech za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, 
Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Kristina Jarůšková, Klára Netrefová, 
Tereza Polášková, Klára Mikelová, Michaela Schnirchová, Veronika Po-
lášková, Michaela Šplíchalová

Krajský přebor juniorek – základní část
V letošní sezóně opět nastoupily do své soutěže i kuřimské volej-

balové juniorky. V této sezóně tvoří základ týmu tři hračky juniorského 
věku, které budou doplňovány hráčkami kadetek a žákyň. V úvodním 
utkání sezóny si tým poradil s týmem Podolí a dvakrát zvítězil. V dalším 
zápase nestačil na tým Vyškova a doma i venku podlehl těžkému soupeři 
z Újezdu u Brna. Návrat týmu juniorek je velmi zdařilý, hráčky podávají 
velmi dobré výkony a zejména mladší hráčky získávají cenné zkušenosti 
z kvalitní soutěže. 

V zápasech za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Martina Böhmo-
vá, Veronika Štossová, Pavla Zelená, Tereza Polášková, Kristina Jarůško-

vá, Tereza Lípová, Tereza Vyorálková, Klára Mikelová, Klára Netrefová, 
Tereza Plíšková, Michaela Schnirchová, Eliška Smrčková, Kamila Smrč-
ková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová.

Minivolejbal – I. turnaj  
V letošním roce se JM minivolejbal změnil z dlouhodobé soutěže 

na samostatné jednotlivé turnaje formátu barevného minivolejbalu. Na 
prvním turnaji byly zastoupeny barvy modrá a zelená. Každé družstvo 
si koupilo pro členy dresy příslušně barvy, které budou sloužit na všech 
turnajích. S přechodem na barevný minivolejbal se také změnila částečně 
pravidla. Největší změnou je hra na čas (zde 8 minut). Kuřim nasadila 
jedno družstvo do modrého a druhé do zeleného minivolejbalu.  Modré 
družstvo (borůvky) se po počátečním rozkoukání rozehrálo a konečné 
19. místo není určitě zklamáním. Zelený tým (zelňačky) vyhrál všechny 
své zápasy v základní skupině, čímž si zajistil nejhůře třetí místo na tur-
naji. Boje ve finálové skupině byly již neúspěšné, ale hra byla vyrovnaná 
a Kuřim nehrála s družstvem sportovní školy z Přímětic ani s družstvem 
extraligového klubu KP Brno druhé housle. Celkově lze turnaj hodnotit 
pouze pozitivně. Obě družstva si vedla dobře a byla na nich znát touha po 
vítězství. Členové družstev bojovali do poslední kapky potu a nevzdávali 
žádné míče dopředu. Silnou zbraní bylo také zvládnuté podání spodem, 
které všichni praktikovali.

Za DDM HIPPO Kuřim modrý nastoupily: Lucie Tesařová, Sabi-
na Kellerová, Tereza Šancová, Zuzana Rubešová

Za DDM HIPPO Kuřim zelený nastoupili: Sára Henešová, Tomáš 
Rozman, Kateřina Hrdinová.

Neděle 11. prosince 15:00, nafukovací hala
Házená Kuřim  - Velké Meziříčí 

Muži A - 2.liga, 11.kolo. Další utkání dne: 13:00 2. liga dorostu 
Kuřim – Litovel.

Sobota 31. prosince 14:00, ZŠ Tyršova
Atletika - Silvestrovský běh Kuřim - Podlesí

Start u semaforu pro chodce u ZŠ Tyršova. Cíl v hospůdce na Pod-
lesí s tombolou a krátkým posezením.

Sportovní pozvánky
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Výsledkový servis začátku 
sezony 2011/2012

Muži A: SK Kuřim - Sokol Nové Veselí 28:44 (14:27)
Na půdu Kuřimi zajížděl loňský účastník 1.ligy. Po úvodním oťu-

kávání se novoveselští ujali vedení 2:6. Útoky se přelévaly z jedné stra-
ny na druhou v rychlém sledu a hostující hráči neustále udržovali 3 až 4 
brankový rozdíl. Po time-outu domácího družstva v 11. minutě, za stavu 
8:12 přišel však nástup hostujícího družstva. Zlepšený pohyb soupeře a 
vzájemné zajišťování hráčů v agresivní vysunuté obraně 1-2-3 nutily do-
mácí k technickým chybám nebo ukvapené střelbě. Po zisku míče hosté 
většinou okamžitě trestali domácí hráče z rychlých útoků, které téměř ne-
omylně proměňovali. Kromě začátku II. poločasu, kdy domácí hráli dle 
taktických pokynů trenéra, se v 41. minutě opakoval obraz hry poločasu 
prvního, tedy ukvapená a nepřesná střelba. I když jsme hráli s loňským 
účastníkem 1. ligy, nedbali jsme však taktických pokynů trenéra a výsled-
né skóre narostlo na 28:44. Divácky se hrála rychlá, útočná házená bez 
zákeřných faulů, což se muselo líbit. 

Muži A: Tatran Bohunice „A“  -  SK Kuřim 30:22 (18:11)
Mnoho hráčů kuřimského družstva „A“ se netají tím, že je pro ně 

nová hala v Bohunicích prostě „zakletá“. Ať už ve formě zranění, nebo 
střelecké nepřízně. Faktem zůstává, že se v Bohunicích nepodařilo vyhrát 
už zhruba tři sezóny, na což kuřimští střelci navázali i v letošním soutěž-
ním ročníku. Neslibný začátek utkání naznačil, že jsou domácí velmi dob-
ře střelecky naladěni a během několika minut si dokázali vytvořit slibný 
náskok ve skóre. Střelecky se soupeři dařilo především z prostoru spo-
jek nebo z rychlých přechodů do útoku, na které naše obrana reagovala 
pozdě. Vysunutá bohunická defenziva naopak neumožnila našim hráčům 
prostor pro kombinace a většina zakončení proto byla z nepřipravených 
pozic, většinou do pohotového domácího brankáře Toufara. Poločasový 
výsledek 18:11 pro domácí celek mluví za vše. Po vyslechnutí trenéro-
vých pokynů v šatně stouplo našim hráčům sebevědomí a hra v druhé půli 
se začala ubírat pozitivnějším směrem. Větší důraz v obraně a trpělivější 
hra v útoku přinesla na několik minut úspěch a náskok domácích se začal 
pomalu tenčit. Po osmi minutách hry však přišel zkrat, v podobě deseti 
minut, během kterých se našim hráčům podařilo vstřelit jedinou branku 
a domácí se naopak vrátili ke svému sedmibrankovému náskoku. Během 
poslední desetimitovky se hra opět vyrovnala a naděje na obstojný výsle-
dek zmizela úplně. Bohužel zakletí v bohunické haly  zůstává i nadále.

Muži A: SK Kuřim – Legata Hustopeče 31:34 (17:21)
Do kuřimské  nafukovací haly zavítal v neděli 27.11. dosavadní lídr 

tabulky 2. ligy mužů JM Legata Hustopeče. Naši hráči se soupeře nezalek-
li a od začátku hráli vyrovnanou partii. Byly k vidění pěkné kombinační 
akce jak na straně domácích hráčů, tak i na straně hostí. Poločasový vý-
sledek 17:21, byl reálným obrazem hry prvních 30 minut. Do druhé půle 
vlétli naši hráči jako uragán a během 5 minut srovnali skóre a donutili 
hostujícího trenéra k oddechovému času. Poté se skóre přelévalo z jedné 
strany na druhou. Domácí trenér si 4 minuty před koncem, kdy byl stav 
nerozhodný 30:30, vyžádal oddechový čas, aby hráčům vysvětlil, jak mají 
do konce hrát, tedy v klidu a na jasnou brankovou příležitost vedoucí k 
zakončení. Bohužel domácí hráče ze 2 vyložených pozic vychytal dosud 
nikterak oslnivě chytající hostující brankář Bavlnka, který byl ještě v mi-
nulé sezoně v extraligových službách Plzně. K tomu všemu se hostujícím 
hráčů podařilo skórovat 4x a nám již jen jednou. Tedy na závěr bychom 
mohli říci, že by utkání slušela remíza, nicméně je to sport a dnes vyhrál 
šťastnější. V tomto utkání podali naši hráči nejlepší výkon sezony a pokud 
by takto hráli dále, vítězství v dalších zápasech by na sebe nenechalo dlou-
ho čekat. Děkujeme všem divákům za hezkou kulisu a závěrečný potlesk, 
i když se prohrálo.

Muži B: SK Kuřim – Tatran Bohunice „B“ 26:29 (17:24)
Domácí hráči byli za soupeřem z Bohunic po celých 60minut zá-

pasu o krůček zpět. Hrála se však pohledná házená, která byla v někte-
rých momentech zakončena ukázkovou střelbou předcházející kvalitní 
přihrávce. I přes fakt, že hostující brankář obdržel červenou kartu za 
střet s domácím hráčem, nedokázali se domácí hráči prosadit přes dob-

Házená ře připravenou obranu hostí. Náhradní brankář soupeře se během chvíle 
rozchytal a byl plnohodnotnou náhradou vyloučené hostující jedničky v 
bráně. Domácí sice v utkání prohráli o pouhé 3 branky, ale mohli se těšit 
s předvedeného házené.

Muži B: SK Kuřim – Sokol Brno IV 26:23 (12:14)
V posledním zápase podzimní části JML zavítal do kuřimské na-

fukovačky celek Sokola Brno IV. Tento tradiční soupeř v letošní soutěži 
okupuje poslední místo tabulky a na utkání navíc dorazil v oslabené sesta-
vě. Domácí rezerva však zůstala nohama na zemi a to bylo jistě dobře, pro-
tože průběh utkání vůbec nenaznačoval papírové předpoklady. Přes dob-
rý začátek kuřimských, kdy „mladá jízda“ zaskočila soupeře kombinační 
hrou a rychlým přechodem do útoku, se soupeř statečně držel téměř celý 
zápas. Na několik okamžiků se dokonce povedlo brněnským převzít ve-
dení. Domácí však díky důraznější koncovce a soustředěné obraně nako-
nec utkání otočili a dovedli jej do vítězného konce. Před zimní pauzou se 
tak kuřimskou bublinou nesly tóny vítězné Tykytamby a Kuřim B „přezi-
muje“ na sedmé příčce s osmi body na kontě.

Muži C: Sokol Bystřice n.P. - SK Kuřim 24:27 (16:14)
Hráči kuřimské „druhé“ zálohy předvedli na hřišti soupeře bojovný 

výkon okořeněný konečným vítězstvím 24:27. Na hřiště se dostali během 
průběhu utkání všichni hráči sestavy doplněné některými nevytíženými 
hráči z A i B mužstva Kuřimi. Kromě poločasového výsledku, kdy soupeř 
naposledy vedl, již domácí během dalších 30 minut nedovolili soupeři 
vést režii utkání a sami se ujali režisérského umu a zaslouženě zvítězili. 
Utkání lze zhodnotit slovy „povedlo se snad vše co jsme udělali“.

Muži C: SK Kuřim – Velké Meziříčí „B“ 20:34 (9:14)
Do kuřimské nafukovačky přijel soupeř z Vysočiny. Hráči rezervy 

Velkého Meziříčí „B“ nastoupili doplněni hráči z „A“ týmu. Na hřišti jsme 
byli vyrovnaným soupeřem jen po dobu, kdy hráli hráči ze soupeřova „B“ 
týmu, v momentě, kdy se na hřišti pohybovali hráči Velkého Meziříčí hra-
jící za jejich „A“ tým, byli jsme o krok pomalejší a i kombinačně jsme na 
soupeře nestačili. Výsledek odpovídá házené, která se na hřišti 60 minut 
hrála, kdy domácí prostřídali všechny hráče sestavy.

Starší dorost – 2.liga
Hráči dorostenecké kategorie se v této sezoně více méně sehráva-

jí, jelikož loni pro ně nebyla vypsána soutěž. Dorostenci mají na kontě 
prozatím jednu výhru na hřišti soupeře, jinak každý pozitivnější výsledek 
bez ohledu na skóre dodává kluků a trenérům sílu a motivaci do dalších 
utkání.

Kuřim-Olomouc 14:25 (5:13)
V utkání jsme hráli házenou dle pokynů trenérů, tedy důrazná 

obrana a útočná fáze do jasných příležitostí ke střele, bohužel jsme nedá-
vali branky z jasných brankových pozic. Nicméně hra jako taková byla na 
naše možnosti dostačující.

Kuřim-Hranice 18:37  (10:19)
V tomto utkání zavítal do kuřimské haly dosavadní vedoucí tým 2. 

ligy dorostu. V utkání jsme se soupeřem chtěli držet krok v rychlých úto-
cích, což mělo být právě naopak, měli jsme hrát v klidu na postupný útok. 
Tohle byla voda na mlýn soupeře, který nastřílel více než polovinu branek 
z rychlých útoků po našich technických chybách v útočné fázi. Kluci musí 
ještě hodně zapracovat na technické a kombinační stránce, aby mohli 
konkurovat těmto týmům ze špice tabulky.

Starší žáci
Starší žáci hrají letošní soutěžní ročník v hodně kombinované se-

stavě, kdy počet starších žáků, kteří hrají tuto soutěž je osm, což je způso-
beno slabým ročníkem, ovšem i s osmi hráči této  kategorie oddíl formou 
školených trenérů pracuje. Doplňujeme je mladšími žáky, kteří získávají 
cenné zkušenosti. Staršími žáky, kteří pravidelně chodí na tréninky a ode-
hrávají většinu mistrovských utkání jsou:  Jan Marek, Filip Kania, Patrik 
Šudák, Adam Kapoun, Jan Picek, Jan Švejda, Dalibor Hradský, Jiří Mi-
kel. Věříme, že přechod mezi kategoriemi bude do budoucna probíhat 
pozvolněji. Nicméně všech 8 hráčů, si zaslouží pochvalu za přístup a mo-
rálku a předvedené výkony. Výsledkový servis starších žáků:

Velké Meziříčí – Kuřim 40:15 (21:9)
Kuřim – Nové Veselí  16:28  (4:13)
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Kuřim – Újezd u Brna  22:21 (10:13)
Kuřim – Bohunice 16:28 (7:16)

Mladší žáci
Mladší žáci, jsou kluci, kteří získali v předchozím roce nebo letech 

zkušenosti v soutěži minižactva. Letos mají dobré výsledky nejen v kla-
sické hře 2x15minut (viz výsledkový servis níže), ale v osobní obraně a 
samostatné individuální střelbě na brankáře,“Shoot-out“, které jsou sou-
částí mistrovského utkání dále na www.jmsh.chf.cz . Díky těmto doplň-
kovým součástem mistrovského utkání získávají hráči zkušenosti jednot-
livce. Mladší žáci nastupují/nastupovali v tomto složení: Budín Martin, 
Čermák Vojtěch, Daněk Tomáš, Dvořáček Dominik, Hite Ondřej, Hu-
bík Petr, Huvar Dominik, Kučera Matyas, Lanžhotský Lukáš, Moravec 
Michael, Novotný Jiří, Ondroušek David, StratilArtur, Svoboda Martin, 
Vanous Kryštof. 

Velké Meziříčí – Kuřim   13:14  (10:8)
Kuřim – Nové Veselí „A“ 5:20 (3:8)
Kuřim – Nové Veselí „B“  10:15  (4:8)
Kuřim – Újezd u Brna  15:18 (6:7)
Kuřim – Bohunice  14:11  (6:2)

Mini žáci
Házenkářský potěr změřil síly  v Bublině

V sobotu 5.11.2011 se v kuřimské nafukovače konal kvalitně ob-
sazený turnaj miniházenkářů. Krom domácích Kuřimáků přijeli miníci z 
Ivančic (kluci i holky), Nových Bránic, Bohunic a Králova Pole. Vzhle-
dem k velkému počtu hráčů byla družstva rozdělena na starší a mladší 
kategorii. Nadšení soupeřících dětí ze hry bylo obrovské a jejich jekot se 
rozléval halou. Pro diváky, z nichž většinu tvořili rodiče, babičky, dědeč-
kové či sourozenci  malých reprezentantů, bylo příjemné zjištění, že hra 
domácích prcků oproti loňskému roku výrazně získala na kvalitě. Je tak 
vidět pečlivá práce trenérů Marka Hirše, Miloše Křivánka a Mirka Paras-
ky. Pokud jde o ty nejmenší, pak domácí Kuřimáci jen těsně prohráli s 
vítězem turnaje z Nových Bránic 7:11, zvítězili nad družstvem Ivančice-
dívky 7:6, rozdílem jedné branky prohráli s Bohunicemi 9:10 a deklasova-
li družstvo Ivančic-chlapci 15:0. V konečném součtu tak obsadili krásné 
třetí místo. Střelecky se prosadili všichni nominovaní hráči – Daniel Šigut 
– 7, David Fojtík – 1, Martin Hirš – 1, Šimon Dupal – 1, Tomáš Barták – 
4, Václav Sýs - 24 

Starší minižáčci museli bojovat s větší herní vyzrálostí soupeře 
způsobenou hlavně vyšším věkem. I přesto se v turnaji neztratili, jedno-
značně porazili A team kluků z Ivančic 16:8, Bránicím podlehli 12:21, KP 
Brno nad námi zvítězilo 9:15 a celkový vítěz turnaje Ivančice dívky nás 
porazil 23:5. Sestava – Lukáš Horák – 15, Martin Křivánek – 19, Michal 
Paraska – 5, Tomáš Kříž – 1, Jan Dufek – 1, Petr Dvořáček, Filip Hro-
mádko.

Turnaj Hustopeče 12. 11. 2011:
Na turnaji v Hustopečích se negativně projevilo, že jej pořadatelé 

na poslední chvíli přeložili z původního termínu 19. 11. Díky tomu tvoři-
lo kuřimské družstvo pouze šest hráčů, kteří si však díky tomu do sytosti 
zahráli: Jakub Křivánek, Martin Křivánek, Martin Hirš, Lukáš Horák, Da-
vid Fojtík, Tomáš Barták.

Turnaje se zúčastnilo sedm teamů, ve třech zápasech se nám po-
dařilo zvítězit, třikrát byl soupeř lepší, v konečném součtu jsme obsadili 
hezké třetí místo.

Výsledky: Kuřim - Nové Bránice 11:13; Kuřim - Hustopeče B 
17:7; Kuřim - Telnice A 7:9; Kuřim - Hustopeče A 12:2; Kuřim - Telnice 
B – 7:10; Kuřim - KP Brno – 14:7

Příští vydání Zlobice zhodnotíme působení kuřimských házenká-
řů v podzimní sezoně 2011/2012. Výsledkový servis s podrobným popi-
sem najdete na klubových stránkách www.hazena-kurim.cz nebo na www.
chf.cz  případně www.jmsh.chf.cz  

Michal Hanák

Orion Florbal Cup 2011/2012
Orion Florbal Cup je celostátní turnaj, který pro žáky a žákyně 6. 

– 7. a 8. – 9. tříd ZŠ pořádá každoročně AŠSK (Asociace školních spor-
tovních klubů). 

V pátek 25. 11. se ve sportovní hale Tišnov odehrálo za účasti osmi 
školních týmů z Tišnovska okrskové kolo žáků 8.– 9. tříd. Našemu týmu 
se při zápasech v základní skupině dařilo předvádět velmi kvalitní hru a 
po výhrách nad družstvy z Lomnice 3:1, Tišnova – 28. října 3:2 a Drásova 
4:1 se probojovalo do okrskového finále, v němž po vyrovnaném a do po-
sledních sekund nervy drásajícím zápase podlehlo ZŠ Tišnov – Smíškova 
2:3. Smutek našich hráčů však brzy vystřídala radost z informace, že do 
okresního finále, které se uskuteční v Pohořelicích, postupují první dva 
týmy.

Za „Tyršovku“ nastoupili, 2. místo a postup do okresního finále vy-
bojovali: Pavlíček M., Šoustar M., Šroller F., Crha T., Rajsigl M., Meduňa 
J., Marek J., Švejda J., Vybíral R., Luzar J., Štastný L.

Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme štěstí na dal-
ších sportovních turnajích.

Roman Ambrosek, ZŠ Tyršova
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sport

Šachy

Sport ve městě

Šipky

Podpora sportu pro rok 2012 
v Kuřimi

Sportovní  výbor  se 14.11. sešel nad posouzením žádostí o finanč-
ní podporu pro provozovatele sportovních činností. Doporučení pro Za-
stupitelstvo města může u některých žadatelů vyvolat zklamání, někdo 
může být spokojen částečně a některým žadatelům bylo vyhověno v plné 
výši. Konečné slovo však bude mít ZM na svém jednání  13.12. Doruče-
ných  31 žádostí s celkovou sumou 1,69mil. posuzovali členové výboru 
3,5 hodiny. K čerpání bylo přiděleno 985 tis. Kč. Prioritou ,,Programu“ je 
především podpora sportovních aktivit dětí a mládeže.
Přehled sportovních aktivit ve městě přináší následující tabulka. 
 Sport  kontaktní osoba 
1) atletika  Aleš Sikora ales@sikora.cz 
2) cyklistika  Lubomír Stříž striz@cbox.cz (Pells Hard Bikers) 
3) Florbal Kuřim  Aleš Hanák alhanak@atlas.cz 
4) Florbalová liga 
5) Futsalová liga  Vítězslav Baxa v.ba@centrum.cz 
5) házená František  Ondrášek ondrasekf@seznam.cz (SK Kuřim) 
6) horolezci  David Zoufalý david.zoufaly@horolecec.org 
  (HK Babí lom) 
7) kopaná   Jiří Svoboda ales.perina@fckurim (FC Kuřim) 
8) wu-shu  Jiří Soška jsoska@volny.cz 
9) lyžaři   Miloš Fučík fucik.milos@seznam.cz 
10) plavci   Jiří Voneš jiri@vones.org (PK Kuřim) 
11) silový trojboj  Jiří Skopal j.skopal@email.cz (KST Kuřim) 
12) stolní tenis  Jiří Šplíchal splichal.jiri@volny.cz (SK Kuřim) 
13) střelci   Ing.Vladimír Kryštof krystof@konzultant.biz 
  (SK Kuřim) 
14) šachy   Jiří Majer st. mjs2010@seznam.cz (ŠK Kuřim) 
15) tenis   Roberto Bulgurovský 
  robertto.bulgurovsky@vars.cz 
16) volejbal  Martin Švestka volejbalkurim@seznam.cz 
 Sokol   František Merta tj.sokol.kurim@email.cz 
 Orel   Vítězslav Nováček novacek.v@volny.cz 
 DDM   Ivana Zejdová mddm.kurim@seznam.cz 

V případě, že víte o sportovní činnosti, která není  v tabulce uvede-
na, zašlete, prosím zprávu o této aktivitě. Naším cílem je představit kuři-
mské veřejnosti všechny sporty provozované ve městě.

 Kontaktní adresa: perinai@centrum.cz  
Za sportovní výbor   Ivo Peřina a Karel Cholek     

Turnaj číslo 3
V sobotu 12. 11. 2011 proběhl třetí  turnaj série za účasti 13 hrá-

čů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. Druhou výhru v řadě si odnesl Jiří 
Keesner, který ve finále porazil A. Klašku ml., na třetím místě se umístila 
nejlepší žena turnaje Lenka Klašková.

Výsledky turnaje č.3 : 1.místo J. Kessner, 2. A. Klaška ml., 3. L. 
Klašková, 4. M. Kappel, 5.-6. R. Staněk a P. Cimbálník, 7.-8. A. Klaška st. 
a T. Sehnal atd…

Foto :zleva A.Klaška ml.,J.Kessner,L.Klašková.
Další turnaj jednotlivců se bude konat v KLUBU POHODA Ku-

řim kulturní dům (vchod ze dvora) v sobotu 10.12.2011 v 19:00 hod.
VÁNOČNÍ TURNAJ  proběhne v neděli 25.12.2011 také od 

19:00 hod.
David Hedbávný

Kuřimské šachy zatím na 
vítězné vlně

Nová sezóna začala pro kuřimské šachisty nadmíru dobře. Vítě-
zíme prakticky na všech frontách - jak v soutěžích dospělých, tak i mlá-
deže. Po třech kolech vede áčko tabulku krajského přeboru, jako jediný 
stoprocentní mančaft. Zde se velmi cení výhra nad největším favoritem 
přeboru Lipovcem, který proti nám nastoupil i s dvěma mezinárodními 
mistry v sestavě! Čelo tabulky:

1 ŠK KME-DDM Kuřim  3  3  0  0  9 14,5    7
2 ŠK Garde Lipovec   3  2  0  1  6 13,5    7
3 ŠK Lokomotiva Brno C  3  1  1  1  4 13,0 11
4 ŠK Vinohrady Brno  3  1  1  1  4 13,0 10
5 TJ Znojmo   3  1  1  1  4 13,0   7

Rovněž i béčko má po třech kolech v krajském přeboru 2.třídy 
100%. To má ale ještě nejtěžší zápasy před sebou. Čelo tabulky:

1 ŠK KME-DDM Kuřim „B“  3   3   0   0  9 18,5 17
2 MKS Vyškov „A“   3   2   1   0  7 16,0 11
3 Sokol Rudice   3   2   1   0  7 15,5 10
4 Makkabi Boskovice  2   2   0   0  6 10,0   9
5 ASK Blansko   3   1   1   1  4 11,5   9

V krajském přeboru mladšího dorostu mají naši mladíci po třech 
kolech rovněž 100% a i šanci na postup do mládežnické ligy! Čelo tabul-
ky:
1. ŠK DURAS BVK C  3   0  0  9  10 11.0
2. ŠK KME-DDM Kurim A  3   0  0  9  10 10.5
3. Šachový klub Hodonín  2   0  1  6  10 10.5
4. TJ Sokol Zastávka   2   0  1  6    8    8.5
5. ŠK Lokomotiva Brno D  2   0  1  6    7    7.5

Na okresním kole přeboru škol družstev postoupili do krajského 
kola obě kuřimské školy: Tyršova i Jungmannova! Čelo tabulky:

1  ZŠ Kuřim Tyršova „A“  7   6   1   0  25.0 107.0   13
2  ZŠ Kuřim Jungmannova  7   6   1   0  21.5 102.0   13
3  ZŠ Vranovice   7   5   0   2  19.0   98.0   10
4  ZŠ a MŠ TGM Zastávka  7   4   0   3  17.5    99.5     8
5  ZŠ Kuřim Tyršova „B“  7   3   0   4  13.5 110.0     6

Předseda Šachového klubu Kuřim Majer Jiří st.

Příští lednové číslo Zlobice vyjde v pátek 6. ledna 2012. 
Uzávěrka je v pátek 30. prosince 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 2. ledna.


