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Mateřská škola v Kuřimi bude opět rozšířena

Úspěchy kuřimských kytaristek

(pokračování na str. 6)

(pokračování na str. 17)

Zjitřené emoce, protesty, petice a stíž-
nosti. To vše proběhlo Kuřimí v posledních 
týdnech. Důvodem jsou, podobně jako v ji-
ných městech v celé republice, děti nepřijaté 
do mateřských škol. 

Do mateřských škol se nyní hlásí popu-
lačně nejsilnější ročníky 2008 a 2009.  V rámci 
celé České republiky bylo nejvíce narozených 
dětí v roce 2008, v Kuřimi byl nejsilnější roč-
ník 2009, kdy bylo v Kuřimi registrováno 192 
dětí, nejvíce za poslední desetiletí. Podle údajů 
z letošního zápisu do mateřské školy v Kuřimi 
bylo zapsáno celkem 245 dětí. Počet volných 
míst byl 138 a odmítnutých bylo tedy 107 dětí. 
Mateřská škola v Kuřimi má kapacitu na všech 
pracovištích 413 míst.

Na radnici v minulých týdnech dorazilo 
několik stížností rodičů na nepřijetí dětí do ma-
teřské školy a dokonce petice za rozšíření kapa-
city mateřské školy v Kuřimi. V úterý 15. května 
na jednání zastupitelstva města přišlo osobně 
na dvě desítky rodičů, kteří byli nespokojeni s 

nepřijetím jejich dětí do mateřské školy. Návrh 
na mimořádné řešení nedostatku míst v ma-
teřské škole v Kuřimi však už byl nachystaný 
na programu jednání. Z důvodu přítomnosti 
rodičů ho zastupitelé posunuli hned na začátek 
jednání. 

Místostarosta Oldřich Štarha předložil 
zastupitelstvu města návrh na dočasné řešení 
nárůstu počtu dětí v mateřských školách zříze-
ním jedné třídy pro 28 dětí v prostorách druži-
ny základní školy na Tyršově ulici. Toto rozšíře-
ní kapacity by podle místostarosty Štarhy řešilo 

situaci v nejbližších letech, dokud nezačne 
počet žádostí o umístění v MŠ klesat. Investice 
by nebyly tak velké, jako v případě vybudování 
nové třídy u některého z pracovišť MŠ Kuřim. 
„Cena úpravy vybraných prostor pro potřeby 
jedné třídy mateřské školy se pohybuje kolem 
jednoho a půl miliónu korun“, a jak dále uvádí 
Oldřich Štarha, „výhodou je také skutečnost, 
že upravený prostor bude moci základní škola 
využít v pozdějších letech při nástupu silných 
ročníků do základní školy.“

Ředitelství ZUŠ blahopřeje:
Ve dnech 18. a 19. května proběhla v 

Hradci Králové za účasti 29 souborů (duí, trií, 
kvartetů, kvintetů a oktetů) z celé republiky Ná-
rodní soutěž komorních kytarových souborů 
HRADECKÉ GUITARRANDO. 

Odborná porota v čele s prof. pražské 
Akademie múzických umění kytaristou a skla-
datelem Štěpánem Rakem, jehož koncert jsme 
v rámci soutěže mohli shlédnout, ocenila výko-
ny kuřimských kytaristek takto: 

KYTAROVÉMU DUU ve složení Adéla 
Václavíková a Kateřina Vašíčková udělila nád-
herné 1. místo ve II. kategorii – kytarová dua.

Další KYTAROVÉ DUO ve složení Ka-

teřina Vašíčková a Martina Pijáková obsadilo v 
silné konkurenci ve III. kategorii vynikající 2. 
místo!

Obě dua na soutěž připravily BcA. Jana 
Chocholáčová a Naďa Chocholáčová.
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Jak město hospodaří
K poslednímu březnu činily příjmy měs-

ta 42 429 984,69 Kč a výdaje 36 321 444,90 Kč. 
Příjmová stránka byla naplněna z 27 %, důležité 
příjmy daňové se přitom vyvíjejí dobře – výběr 
je ve srovnání s loňským rokem vyšší asi o mi-
lion korun. 

Dům dětí získal obolus
8 537 korun z programu Podnikatelský 

obolus získal Dům dětí a mládeže od anonym-
ního dárce. V tomto programu může podnika-
tel – fyzická osoba navrhnout, aby část z jím 
zaplacených daní, které jsou příjmem rozpoč-
tu města, byla darována příjemci z řad spolků, 
sportovních oddílů ap.

Kdo bude v cukrárně?
Ani druhé kolo výběrového řízení na 

pronájem prostoru bývalé cukrárny U Kašparců 
není bez problémů. V soutěži se na prvním mís-
tě umístila firma Moravské maso (Steinhauser), 
která však od úmyslu otevřít zde prodejnu masa 
a uzenin odstoupila. Stejně tak se zachovala 
firma Aniston, která se záměrem provozovat 
občerstvení v podobě mléčného baru skončila 
druhá. Na řadu tak přichází třetí v pořadí, paní 
Kateřina Nečasová, která hodlá provozovat za-
stoupení Pojišťovny Kooperativa a její dceřiné 
společnosti Kapitol. Se zájemkyní město v sou-
časné době jedná.

Zástupcem města i nadále 
Ambrož

Město Kuřim má jako svého zástupce v 
bytovém družstvu Sv. Ján Kuřim. Na dalších 5 
let se jím stal pan Ladislav Ambrož. 

Vstupenky do wellness pro děti
Město Kuřim odmění nejlepší žáky z ku-

řimských škol. Za vysvědčení se samými jednič-
kami dostane každá žák poukaz na 10 vstupů na 
venkovní koupaliště, za vyznamenání poukaz na 
5 vstupů. Dárek ke dni dětí dostanou i všechny 
děti z mateřských škol – poukaz na jeden celo-
denní vstup do krytých bazénů wellness centra.

I letos bude KuKuČ
KuKuČ neboli Kuřimské kulturní činy, 

tak se jmenuje cena, kterou byly v loňském roce 
poprvé odměněny osobnosti a spolky kuřim-
ského kulturního života. Další ocenění se do-
čkají i letos – soutěž byla opětovně vyhlášena s 
uzávěrkou nominací 10. září.

Připraven harmonogram 
sportovní haly

Výstavba sportovní haly dostává kon-
krétnější obrysy. Proces projektové přípravy a 
vydání všech potřebných povolení (územní roz-

hodnutí, stavební povolení) by měly být hotovy 
nejpozději do konce roku 2013. Do té doby je 
také nutno zajistit financování haly, což bude 
částka zřejmě někde kolem 60 milionů korun.

Radnice bez elektřiny
Dne 7. června 2012 bude z důvodů 

oprav přerušena od 7:20 do 17 hodin dodávka 
elektrické energie v budově městského úřadu 
Kuřim. V tento den si občané nebudou moci 
vyřídit své záležitosti, které je nutné řešit elek-
tronickou cestou. Nepojedou úseky s agendou 
dokladů, žádosti se nebudou přijímat a ani 
nebude možné doklady vydávat, dále nebu-
dou v provozu například elektronické výpisy 
z CzechPOINTu. Městský úřad Kuřim děkuje 
občanům za pochopení.

Pozvánka 
Město Kuřim zve občany města na veřej-

né projednání územní studie sídliště Na Louč-
kách, které se koná v úterý 12. 6. 2012 od 18:00 
hod. v kinosále Základní školy Tyršova (boční 
vchod naproti pavilonu jídelny). Předmětem 
studie je řešení záměrů na budoucí prostorové 
uspořádání sídliště, zaměřené zejména na úpra-
vy veřejných prostranství, ploch pro dopravu, 
parkování, komunikací pro pěší, zeleně a ob-
čanské vybavenosti. Po představení studie pro-
jektanty bude následovat diskuse. Kontaktní 
osoba pro případné informace je paní Jindřiška 
Honců, tel. 541 422 357, e-mail honcu@kurim.
cz

9×DrS

Z města

Žádný poctivý nálezce
nedonesl na Policii ČR peněženku s 33 

tisíci Kč. Dne 4.5. 2012 si ve večerních hodi-
nách ve Vranově položila na auto peněženku 
s tímto obsahem jeho řidička. Zapomněla na 
ni  a odjela. Ani po návratu na místo parkování 
peněženku nenašla. Doufá, že ji někdo najde a 
donese na policii.

Nebezpečný “šrot“
Dne 10.5. 2012 přivolala obsluha výkup-

ny barevných kovů v Kuřimi Policii ČR k pode-
zřelému předmětu. Policie a následně přivolaný 
pyrotechnik kovový válec o délce 30 cm a prů-
měru 10 cm identifikovali jako dělostřelecký 
granát.

Utekl do polí
Dne 11.5. 2012 ve večerních hodinách 

u Kuřimi zastavila policejní hlídka osobní auto. 
Jeho řidič ale při kontrole začal utíkat do polí. 
Zastavil ho až varovný výstřel. Muž nadýchal 
přítomnost návykové látky a měl zákaz řízení 
motorových vozidel.

Neušetřil
Občan z Malhostovic si na internetovém 

obchodu www.tadyusetrim.cz objednal foto-
aparát za necelých 20 tisíc Kč. Peníze zaplatil 
předem, ale zboží nedostal. Protože je prodejce 
nekontaktní, nahlásil občan podezření z podvo-
du dne 14.5. 2012 na Polici ČR.

Noční vetřelci
Dvakrát během měsíce května navštívili 

v kuřimském mikroregionu nezvaní hosté byty 
se spícími obyvateli.

Dne 22.5. 2012 v Kuřimi našli ráno oby-
vatelé domu rozbitý květináč a na podlaze stopy 
od hlíny. Naštěstí je jim újmou jen nepříjemný 
pocit.

Dne 23.5. 2012 taktéž v Kuřimi vnikl ne-
známý pachatel otevřenými balkónovými dveř-
mi v noci do bytu a zcizil notebook, peněženku 
s doklady a kreditními kartami. Majiteli vznikla 
škoda 13 tisíc Kč.

Přeplněná záchytka
V noci dne 24.5. 2012 přivolal Policii ČR 

muž z Jinačovic na svého syna. Ten rušil noční 
klid a dožadoval se vstupu do domu, kde už ne-
bydlí. Policie mu naměřila 3,38 promile alkoho-
lu. Protože ale byla záchytná stanice přeplněná, 
musel být ochmelka, po vyjádření lékaře, aby 
neohrozil sebe nebo okolí, ponechán k vystříz-
livění v policejní cele. 

HN

Květinový den
Ve středu, 16. května v Kuřimi proběhl 

již 16. ročník celorepublikové sbírky Květinový 
den. 

Prodejem symbolických kvítků měsíčku 
lékařského se Liga proti rakovině, pořadatel 
sbírky, snaží získat prostředky na preventivní 
programy, programy na zlepšení kvality života 
nádorově nemocných a na podporu výzku-
mu. Liga také přispívá na činnost více než 50 
onkologických organizací a podporuje vznik 
hospiců. Letošním hlavním tématem byl zdra-
vý životní styl s důrazem na ochranu a prevenci 
vzniku nádorů ledvin.

Dobrovolníci, kteří se na sbírce podíleli, 
byli i letos z řad kuřimských skautů. Výtěžek 
sbírky činí 15 627 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Daniel Struhařík

Květinového dne se stejně jako každý 
rok zúčastnili i studenti Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště Kuřim. Jedna 

Čisté světlo
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Na dohled od Zlobice

skupinka dobrovolníků přenechala ulice města skautům a kytičky a osvě-
tu nabízela na střední škole, v Základní a mateřské škole a na Obecním 
úřadě v Moravských Knínicích, na Městském úřadě v Kuřimi a na stani-
ci Policie ČR v Kuřimi. Celkově získali od přispěvatelů 2885,- Kč. Všem 
dárcům děkujeme.

Mgr. Jana Čikovová

Doprava na ohňostroje na Brněnské přehradě
Od 25.5. do 8.6. se v Brně koná 15. ročník přehlídky ohňostrojů 

IGNIS BRUNENSIS. Začátky všech ohňostrojů jsou ve 22:30 hod
2.6. sobota – přehrada – FOTI INTERNATIONAL FIREWORKS 

(Austrálie)
6.6. středa – přehrada – PANDA FIREWORKS (Čína)
8.6. pátek – Špilberk – FLASH BARRANDOV SFX (ČR) a PYROVISI-

ON (Rakousko)

V době ohňostrojů na Brněnské přehradě bude posílena autobu-
sová linka 302 mezi Kuřimí a Brnem Bystrcí. Na lince platí jízdenky IDS. 
Všechny posilové spoje budou zastavovat ve všech zastávkách po cestě. 
Od 22:59 však z důvodu dopravních omezení budou autobusy do Kuřimi 
odjíždět ze zastávky Bystrc, Pod Mniší horou na levém břehu Svratky a 
zastávka Bystrc, ZOO na pravém břehu Svratky nebude obsluhována!!

Odjezdy posilových spojů ve dnech 26. a 30. V. a 2. a 6. VI. z Ku-
řimi do Bystrce:

Odjezd od TOS ve 20:00. Odjezdy z Kuřimi, žel. st. do Bystrce: 
20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46 a 22:16.

Odjezdy zpět, z Bystrce, ze zastávky Pod Mniší horou do Kuřimi:
20:49, 21:49, 22:59, 23:09 (navazuje na linku 152 do Blanska), 

23:24 (z Kuřimi pokračuje do Moravských Knínic, Chudčic, Sentic, 
Hradčan a Tišnova a 23:44 (z Kuřimi pokračuje do Čebína, Malhostovic, 
Drásova a Tišnova).

Podrobné jízdní řády budou na autobusových zastávkách.
Řidiče upozorňujeme na dopravní omezení v době ohňostrojů. Po 

23. hodině bude v Bystrci na silnici od Kuřimi ve směru do Brna uzavírka 
z důvodu zajištění odjezdu návštěvníků ohňostrojů. Výjezd z  Kníniček a 
od Sokolského koupaliště směrem do Brna bude přes Kuřim.

Miloš Kotek

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 
přerušena dodávka elektrické energie

dne 7.6.2012 od 7:20 do 17:00
v těchto oblastech:

bez napětí bude trafostanice ZBOROV a z ní chaty pod Zborovem
bez napětí bude trafostanice „SVATOPLUKA ČECHA“ a trafostanice 

„U RYBNÍKA“ z nich ulice: ul. U Vlečky, část ul. Jungmannova 
od ul. Na Královkách po ul. Sv. Čecha, jedna strana ul. Zborovské 
č.p. 834, 833, 832, 831, 819, 818, 817, ul. Sv. Čecha, ul. Školní, ul. 
Smetanova, ul. Otevřená a jedna strana ul. Legionářská mezi ulice-
mi Jiráskova, Otevřená, Smetanova, Školní, Sv. Čecha a náměstím 
Osvobození, část ul. Jiráskova od RD čp. 444 po RD čp. 1268, ul. 
Wolkerova, Příční, Nová, Jelínkova, na ul. U Rybníka – vodárna

bez napětí bude trafostanice ZÁMECKÁ a z ní napájená oblast – ulice 
Zámecká, ul. Křížkovského, část ul. Tišnovské čísla popisné 3, 292, 
57, 56, 948 a část ulice U Rybníka od ul. Křížkovského po popisné 
číslo 106 (odběry připojené z venkovního vedení NN)

Odběratelská trafostanice Kuřim: Mcae (č. 217195) – VYPNUTÍ SE 
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Odběratelská trafostanice Kuřim statek Křivý (č. 217968) – VYPNUTÍ 
SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Odběratelská trafostanice TS Kuřim Dahlhausen (č. 218047) – VYPNU-
TÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Odběratelská trafostanice Kuřim ČOV 1 (č. 217143) – VYPNUTÍ SE 
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
Děkujeme Vám za pochopení

E.ON Česká republika

KABELOVÁ TELEVIZE CZ oznamuje: 
v případě poruchy, či problému s příjmem služby je od 1. 5. 2012 

funkční výhradně následující telefonní číslo:
zákaznická linka - 848 800 858. 
Tato linka je vám k dispozici denně: PO - PÁ 7.00 - 22.00 hod., 

SO - NE  8.00 - 22.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Gabriela Divišová, Kabelová televize CZ



4      ZLOBICE ročník 19, číslo 6/červen

užitečné informace

placená inzerce



ročník 19, číslo 6/červen    ZLOBICE   5

placená inzerce



6      ZLOBICE ročník 19, číslo 6/červen

Mateřská škola

I po přednesení tohoto návrhu se některé příspěvky rodičů v dis-
kusi nesly v duchu rozčarování z nepřijetí jejich dětí do MŠ. Jak uvedl 
starosta města Drago Sukalovský: „Město chápe tíživou situaci rodičů a 
snaží se jim pomoci, nemůže však jednat neuváženě a investovat finance 
do projektů, které by za pár let ztratily svůj účel.“ Podle jeho propočtů 
město Kuřim investovalo do výstavby mateřských škol v minulých deseti 
letech 50 miliónů korun a pro srovnání se počet obyvatel Kuřimi se v po-
sledních letech zvýšil o 17% a počet kapacity míst ve školkách o 39%. 

Starosta reagoval také na příspěvky a stížnosti na přijímací říze-
ní, kdy někteří rodiče uváděli nepravdy o svém nástupu do zaměstnání, 
i když jsou doma na rodičovské dovolené s dalším dítětem. Jak uvedl: 
„Bohužel někteří občané záměrně klamou instituce a nic jim za to ne-
hrozí. My nemůžeme ze zákona tyto skutečnosti nijak ověřit a musíme 
postupovat podle podmínek přijímacího řízení, i když víme, že nebude 
tímto ke všem spravedlivé, a mohou tím být dotčeni rodiče, kteří do práce 
nastoupit musí.“

Diskuse pak probíhala mezi zastupiteli a rodiči na korektní úrovni 
a situaci původně zklamaných rodičů částečně uklidnil právě návrh na do-
časné, ale hlavně rychlé řešení situace. Tato nová třída, která by podléhala 
pracovišti MŠ Brněnská, bude pravděpodobně otevřena už v září 2012 a 
měla by zajistit umístění všech dětí narozených do 5. 8. 2009. Podle slov 
ředitelky MŠ Kuřim Lenky Slámové ještě každoročně dochází k uvolnění 
zhruba dalších dvaceti míst, kdy děti do školky z různých důvodů nena-
stoupí. Za těchto okolností by nakonec mohly být přijaty všechny děti 
narozené do září 2009. Bylo by to podobné řešení jako v loňském roce, 
kdy byly také dočasně vybudovány dvě třídy MŠ v budově základní školy 
na Komenského ulici a byly přijaty děti narozené do konce září 2008. Ze 
107 nepřijatých dětí budou tedy nepřijaty ty, které se narodily od září do 
prosince 2009 a ty, které se narodily v roce 2010, a které rodiče hlásili už 
nyní.

V souvislosti s dočasným nárůstem počtu dětí v MŠ padla i otázka 
budoucího nutného navýšení kapacity základních škol v Kuřimi. Na roz-
díl od mateřské školy je umístění dětí v základní škole město ze zákona 
povinno zajistit. Jak však sdělil pan místostarosta Štarha, s touto varian-
tou město pracuje, zpracovává se studie, která uvažuje například o využití 
velkorysých chodeb a kabinetů právě na ZŠ Tyršova, pro úpravu na další 
učební třídy.

V závěru projednání a diskuze nakonec zastupitelé města jednomy-
slně schválili výstavbu nového odloučeného pracoviště MŠ Kuřim na ZŠ 
Tyršova. Padly i další návrhy, jedním z nich byl návrh na zadání výběro-
vého řízení na zakoupení rodinného domu v Kuřimi stavebně vhodného 
na mateřskou školu. Tento návrh byl nakonec většinově přijat. A dále se 
jednalo i o přístavbě nové třídy na pracovišti MŠ Zborovská, tento návrh 
byl původně přijat a později zrušen s tím, že bude muset vzhledem k roz-
sahu případné investice ve výši 12 až 15 miliónů korun dojít ještě k jeho 
důkladnému projednání a posouzení. V návrhu jednání byl i příspěvek na 
soukromou školku ve výši 3 000 Kč pro rodiče nepřijatých dětí, případně 
příspěvek 1 000 Kč rodičům, kteří jsou na rodičovské dovolené s dalším 
dítětem a své starší dítě přijaté do MŠ by ze školky odhlásili. Tento návrh 
byl vzhledem k přijetí předchozích návrhů následně stažen.

Po skončení projednávání tohoto bodu všichni rodiče opustili za-
sedací síň a zastupitelé pokračovali v dalším projednávání.

Soňa Šmahelová

Mateřská škola v Kuřimi 
bude opět rozšířena

(pokračování ze str. 1)

Rozšíření kapacity mateřské 
školy

Na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 15. 5. 2012 se projedná-
val zdánlivě nenápadný bod s názvem  Návrh na mimořádné řešení nedo-
statku míst v mateřské škole v Kuřimi.

Poté, co na zasedání zastupitelstva města 24. 1. 2012 nebyl schvá-
len můj návrh na rekonstrukci mateřské školy, pracoviště Zborovská, 
spočívající ve zvýšení její kapacity o jednu třídu (28 míst pro děti) jsem 
nepodlehl trudomyslnosti, ale hledal další možnosti, jak zvýšení uskuteč-
nit. Čtenáři Zlobice jistě znají moje „prognózy“ o potřebě dalších míst v 
mateřské škole. Trochu mne předběhl místostarosta O. Štarha, mající na 
starosti investice města, který se zajímal o stejnou věc. Nakonec se utvo-
řila neformální skupina O. Štarha, P. Němec a Ing. arch. P. Němec, Mgr. 
L. Slámová – ředitelka mateřské školy a podle potřeby byl k ní přibírán 
ředitel Základní školy Tyršova Mgr. S. Plchot a vedoucí odboru investič-
ního a regionálního rozvoje S. Bartoš, která se začala systematicky zabývat 
zvýšením kapacity mateřské školy. Pro zvědavce uvádím, že Ing. arch. Petr 
Němec nemá se mnou vůbec, ale vůbec nic společného, příbuzensky ani 
jinak. Jen se od vidění známe.

Nyní stručně, jak to probíhalo. Postupně se našly čtyři varianty 
řešení zvýšení kapacity mateřské školy o jednu třídu. Na základní škole 
na ulici Komenského už nejsou vhodné prostory, i když uvedená skupina 
bez L. Slámové doslova prolezla celou školu a proháněla netopýry a ho-
luby pod střechou této školy dokončené v roce 1929. Našli jsme prostor 
pro jednu třídu s 12 dětmi a nutnost dalších investic kdesi pod střechou 
budovy. To nebylo však vhodné řešení pro složitost a nákladnost.

Na základní škole na ulici Tyršova byla mnohem lepší situace. Pod-
le pochvalného mručení a uznalého pokyvování hlavou tří stavařů (viz 
výše O.Š., arch. P.N. a S. B.) jsem vytušil, že jsou tam vhodné prostory pro 
případné rozšiřování kapacit, jak v zájmu mateřské školy, tak za několik let 
pro kuřimské základní školství. 

Nejprve se zvažovalo využití prostorů používaných zubní lékař-
kou, ale tento nápad byl po krátké době opuštěn. Pozornost se soustředila 
na školní kinosál a jeho okolní prostory. Stavbaři prohlásili, že je to velmi 
dobrý prostor. Jediné mínus, sociální zařízení, bude nutno postavit mimo 
budovu s využitím stavební buňky. To však dnes dokáží firmy na vysoké 
úrovni.

Řediteli školy a školníkovi (jak typické) se toto řešení moc nelíbi-
lo, ale mohu je ubezpečit, že nemusí brečet, ale spíše se radovat z dobré-
ho činu, který vyčleněním prostor pro mateřskou školu v základní škole 
nastane. Toto řešení bylo rozpracováno do potřebnosti pro rozhodování 
zastupitelstva města včetně odhadu ceny rekonstrukce, který činil asi tak 
2 miliony korun.

Týden před zasedáním zastupitelstva města nebylo vše jinak, ale 
jen z části jinak, protože ředitel školy nabídl vhodnější prostory, než kino-
sál s okolím, a to na protější straně budovy a dokonce i se sociálními zaří-
zeními. Když to nabídl ředitel, tak to musí být to nejlepší. A rekonstrukce 
bude i levnější. Rychle byly v jednoduché podobě zpracovány potřebné 
grafické návrhy pro zastupitelstvo města. 

Po vydání materiálů k jednání zastupitelstva města jsem začal lo-
bovat pro získání hlasů ke schválení. A bylo nás jen šest, jen o jednoho 
více než ve známém románu a seriálu. V den konání zastupitelstva města 
nás stále bylo jen šest (jedna opozičnice byla nemocná) a několik koalič-
níků mně dávalo slabou naději, spíše mne trápili a napínali. Dokonce mne 
nechtěl podpořit i jeden zastupitel mající osm vnoučat! Prý musí pod-
pořit stranu (a vládu ne?). S blížícím se zasedáním se minutu po minutě 
situace zlepšovala. Zastupitel I. Peřina mi tajemně naznačil, jedouc kolem 
mne na kole, že nemusím brečet, že se ještě uvidí. Zastupitel R. Hanák, 
zuřivě kouříc před městským úřadem, rovnou řekl, že rozšíření kapacity 
mateřské školy podpoří. Oba mohli reprezentovat i názor dalších dvou 
osob z jejich kandidátek. To byla dobrá zpráva. Nemocná opozičnice M. 
Kalinová zázračně vyzdravěla a oznámila, že na zastupitelstvo přijde. Za-
stupitelé na kandidátce sociální demokracie prý řešení také podpoří. Už 
zbývali jen někteří KOLkaři. 

Začala diskuze. Trestuhodně ji zkrátím. Úvodní slovo o stavebním 
řešení zvětšení kapacity přednesl O. Štarha. Také jsem mluvil a argumen-
toval čísly pro zvýšení kapacity mateřské školy. Zastupitel M. Kotek před-

Vážení čtenáři,
k tématu přinášíme následující příspěvky: Dva od Ing. Petra 

Němce, zastupitele, jeden ode mne a dva od starosty. Myslím, že v ko-
nečném součtu ukazují, jak komplikované je projednávání takového 
tématu v zastupitelstvu a jak rozdílná může být interpretace sejných 
faktů různými lidmi.

Názor si nakonec budete musit stejně vytvořit sami. Přeji Vám 
jasnou a chladnou mysl.

Jiří Brabec, šéfredaktor



ročník 19, číslo 6/červen    ZLOBICE   7

Mateřská škola

nesl návrh a zformuloval usnesení k dostavbě mateřské školy Zborovská 
o jednu třídu, s předpokládanými náklady do 12 milionů Kč. Podpořili ho 
zastupitelé: M. Kalinová, M. Macková, P. Němec, J. Herman, I. Poledňák, 
L. Zejda, M. Kotek, R. Procházková, Z. Kříž, J. Koláček - celkem 10. Proti 
byli: D. Holman, D. Sukalovský tedy 2. Zdrželi se hlasování: I. Peřina, R. 
Hanák, L. Ambrož a O. Štarha - celkem 4. A už jsme měli třídy dvě.

Znovu diskuze. Zastupitel I. Poledňák přednesl návrh a formuloval 
usnesení o zakoupení rodinného domu se zahradou a jeho přebudování 
na mateřskou školu. Až nebude mateřská škola potřebná, dům se prodá. 
Hlasování a usnesení bylo přijato 9 hlasy. A už jsme měli třídy tři. Viděl 
jsem, jak starosta města D. Sukalovský začíná měnit barvy od zdravě čer-
vené k nezdravé nazelenalé. Zastupitel D. Holman rychle spočítal, že již 
chceme utratit tak 17 milionů korun, a to je ještě nevěděl, že město chce 
koupit další dům za několik milionů. 

Tím vším se ještě prolínala diskuze o „odškodnění“ sumou 3 000 
Kč měsíčně těm rodinám, jejichž dítě se do mateřské školy nedostane a 
darování částky 1000 Kč měsíčně těm rodinám, které „vezmou“ dítě z 
mateřské školy, protože matka je stejně doma s jiným dítětem. Navrho-
vatelem byl místostarosta J. Koláček. Další miliony z městské kasy. Navr-
hovaná usnesení nakonec nebyla přijata. Také se mi z toho začínala točit 
hlava. K tomu ještě navíc diskuze několika maminek a tatínků. 

Hlasování o návrhu na rozšíření kapacity mateřské školy adaptací 
prostor na základní škole Tyršova, návrh O. Štarhy - šestnáct hlasů pro. 
Sedmnáctý zastupitel J. Brabec nebyl přítomen na celém zasedání, ale jak 
ho znám, určitě by i on toto usnesení podpořil. Musel jsem z jednání na 
chvíli odejít a trochu si zchladit hlavu. Před třemi hodinami jsem brečel, 
že zvýšení kapacity neprojde a najednou máme místo jedné hned tři třídy. 
Jak jsem se mýlil jsem měl poznat za chvíli.

Asi za dvě hodiny se připravuje hlasování o rozpočtovém opatření 
k uvolnění peněz na vše, co jsme v průběhu jednání odsouhlasili. Před 
hlasováním o rozpočtovém opatření kritizoval starosta města D. Sukalov-
ský usnesení o dostavbě mateřské školy Zborovská pro jeho nákladnost a 
nepotřebnost a některým zastupitelům se jejich předchozí hlasování, jak 
říkávala  moje babička „rozleželo v hlavě“  a své hlasování o této investiční 
akci náhle změnili.

Pro zrušení usnesení o dostavbě pracoviště mateřské školy Zbo-
rovská byli: D. Holman,  I. Peřina, J. Herman, R. Hanák, L. Ambrož, Z. 
Kříž, J. Koláček, D. Sukalovský, O. Štarha - celkem 9. Proti: M. Kalinová, 
M. Macková, P. Němec, I. Poledňák, L. Zejda, M. Kotek, R. Procházková 
– celkem 7. Zdržel se: nikdo. 

Zastupitelé: J. Herman, Z. Kříž, J. Koláček změnili hlasování. Co je 
k tomu vedlo, nevím a tak jsme měli již jen třídy dvě. Není jisté, jestli se 
podaří koupit dům vhodný k rekonstrukci na mateřskou školu. V tomto 
případě jsem spíše pesimista. A tak budeme mít zase jen třídu jednu. Jak 
vše začalo, tak i skončilo. Letos to bude stačit, ale příští rok nevím, nevím. 
Asi ještě naposledy se budeme na zastupitelstvu kroutit, ale už možná ne 
tolik, jako letos. 

V minulé Zlobici si zastupitel J. Brabec stěžoval na nějaké problé-
my s hlavou. Tuším, že to bylo měknutí mozku. Mám vážné obavy, jestli 
obdobná choroba nezačíná i u jiných zastupitelů. Epidemie tohoto zdra-
votního problému by mohla ještě více ovlivnit jednání kuřimského zastu-
pitelstva, než je to občanům známo. Tím narážím na změněné hlasování 
některých zastupitelů. Možná, že jsem byl již unaven, ale nepozoroval 
jsem nic, co by mohlo vyvolat změnu hlasování. Co mají lidé v hlavě vím, 
ale jak jim to pracuje, nevím. Je sice mezi námi zastupiteli i lékařka, ale 
specializace na chirurgii by v tomto případě nebyla mnoho platná. Ope-
race mozku je až to poslední. Lepší by byl psycholog nebo dokonce psy-
chiatr. Podle mne by však nebyl problém  takového lékařského specialistu 
na jednání zastupitelstva zvát. Možná by se zastupitelům i občanům, kteří 
se o jednání zastupitelstva zajímají, ulevilo. I tak zastupitelé schválením 
zvýšení kapacity mateřské školy spáchali dobrý čin, za který se rozhodně 
nemusí stydět.

P. Němec

Všechna moc pochází z lidu
(i v Kuřimi)

V ústavě naší země je to napsáno trochu jinak, ale to nevadí. Roz-
hodně nemíním provádět rozbor tohoto základního principu demokracie, 
který je zapsán v mnoha ústavách a nejrůznějším způsobem naplňován 
v praxi. Jistě by ho lépe vysvětlili profesoři politologie, asi nejlépe však 
politici. Ti zejména. Jak je naplňován v naší zemi každý vidí a slyší kolem 
sebe, jen se probudí a pustí rádio či jiné médium. Ironicky poznamená-
vám, že na principu asi něco bude. Přesvědčil jsem se o tom při projed-
návání rozšíření kapacity mateřské školy na zasedání zastupitelstva města 
15. 5. 2012. 

Zhruba týden předtím dostalo 107 rodin oznámení o tom, že jejich 
dítě nebude přijato do mateřské školy.  Mnozí se zřejmě dověděli, že je 
ještě šance, budou-li jejich zastupitelé, které si zvolili ve volbách, ochotni 
uvolnit peníze pro rozšíření kapacity mateřské školy ve vybraném prosto-
ru základní školy. Jak jednoduché. Devět osob rozhodne, nadneseně řeče-
no, o osudu 28 rodin. Několik maminek se na mne obrátilo s dotazem, co 
dělat. Jejich dítě nebylo přijato a prý ještě existuje možnost k přijetí. 

Odpověděl jsem jim, že chce-li člověk něčeho dosáhnout, musí 
proto i něco udělat. Mnohokrát jsem to v životě poznal. Maminky to 
uznaly a dostaly ode mne tyto rady.

Pokračovat v „elektronické mobilizaci“ (internet, Facebook, mo-
bilní telefon, atd.) za rozšíření kapacity mateřské školy. Psát si o tom, psát 
zastupitelům a přesvědčovat se vzájemně o podpoře. Sepsat petici nebo 
alespoň žádost o rozšíření kapacity mateřské školy určenou zastupitelstvu 
města a mít na ní co nejvíce podpisů. Odevzdat ji do určité doby staros-
tovi města. Zúčastnit se v co největším množství zasedání zastupitelstva 
města. Tam promluvit a objasnit své životní problémy a sdělit, v čem je 
pobyt dítěte v mateřské škole pro ně nezbytný. Hledat a uskutečnit i další 
aktivity ve prospěch rozšíření kapacity mateřské školy.

Moji zvědové mi hned příští den hlásili, že se něco v této záležitosti 
děje. Nikdo se však již více neozval a tak jsem na podporu maminek nic 
nedělal a vyčkával. 

Na zasedání zastupitelstva města přišlo asi 20 rodičů, více by se 
jich do zasedací místnosti ani nevešlo. Výborně, ani jsem to nepředpo-
kládal.

Celkem 207 osob podepsalo petici na podporu zvýšení kapacity 
mateřské školy, také dobré.

Šest občanů diskutovalo a obhajovalo požadavek na zvýšení kapa-
city mateřské školy. K připomínce starosty města, že občané by se měli 
více starat o své záležitosti včetně této, jedna diskutující šikovně odpově-
děla, že nechce, aby se o ni a její rodinu někdo staral. Ona se dokáže po-
starat, bude-li pracovat, jen žádá město o pomoc se školkou. Jiná občanka 
upozornila na nutnost řešit problémy s perspektivou, aby se v základních 
školách neopakovalo to, co nyní v mateřské škole, tedy že nebudou za ně-
kolik let místa pro děti. Pěkně mluvily.

Toto je ta správa věcí veřejných. Lidé něco rozumného chtějí, bo-
jují za to, neleží jen doma na peci a nenadávají, a politici, i když mají zpra-
vidla jiné priority, jim jejich potřeby pomohou uskutečnit. 

Celá aktivita občanů se mi líbila. O správu věcí veřejných se nemu-
síme v Kuřimi bát a dosavadní političtí dinosauři jistě najdou pokračova-
tele, tedy nemyslím v dinosaurovském setrvávání v místní politice, ale ve 
správě věcí veřejných. Jen připomínám, že i dinosauři do jednoho vymře-
li. Podle jedné z posledních vědeckých hypotéz to bylo na zvýšení teploty 
ovzduší v důsledku produkce metanu z jejich vlastních útrob a sežrání 
všeho kolem. Lidově řečeno užrali se a proprděli až k smrti. Také trochu 
typické pro politiky současné doby, alespoň s tou nenažraností, o té dru-
hé věci toho moc nevím. Už dlouho jsem nebyl v poslanecké sněmovně 
ani v senátu a nevím, jak to tam voní, i když tam někdy bývá i horko.

Starosta se  prý na mne zlobí. Starosta by měl mít větší starosti, 
podle toho se prý tato funkce jmenuje, než obyčejný zastupitel a důchod-
ce k tomu. A občas mu něco nevyjde. Mně to tentokrát vyšlo. Co mám 
dělat? Snad mu někdy udělám radost s jinou akcí. Ale podporovat děti je 
dobrá věc. Věřte mi všichni. Toto je ta nejlepší podpora rodinám a dětem 
ze strany zastupitelů města, o které vím.  

P. Němec
PS. Nemyslím si však, že vždy je takový postup ve správě věcí veřejných 

nejvhodnější, ale v tomto případě angažovanost občanů a určitý tlak na zastu-
pitele k vyřešení jejich problému určitě přispěly.
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Každý, kdo se pohybuje v komunální politice musí mít rád děti. 
Nebo to alespoň musí předstírat. Poslední politik, který to nedělal, byl 
nějaký Herodes a dopadl blbě.

Kuřimské zastupitelstvo schválilo hlasy všech 16 přítomných za-
stupitelů novou třídu mateřské školy. Jediný absentér jsem byl já, a jak 
pan Němec správně předpokládá, kdybych tam byl (měl jsem zdravotní 
potíže), byl bych taky pro. Dokonce jsem byl doma na telefonu připraven, 
bude-li to nezbytné, nechat se k hlasování dovézt.

Pan Němec ve svých článcích vyzdvihuje svoje zásluhy za to, že 
třída bude. Nepochybně je přinejmenším první, kdo se k nim přihlásil. Ve 
svém počítání toho, kdo byl kdy pro, a koho musel někdo nějak přesvěd-
čovat, nevím, na které hromádce jsem u něj já. Nikdy se mne na to neptal. 
Musím po pravdě říci, že jsme celou věc probrali na churalu naší volební 
strany KOL a STAN a shodli se na tom, že se nám školka z kinosálu na ZŠ 
Tyršova nelíbí a že doufáme, že se najde lepší řešení. Našlo se. Nakolik je 
to zásluhou opozičního pana Němce, koaličního pana Štarhy nebo neut-
rálního ředitele ZŠ pana Plchota, nechme být. Úspěch má vždy mnoho 
otců, neúspěch je sirotek. Bude více spokojených, méně nespokojených 
rodičů, což je fajn. Přesto mi dovolte poznámky.

Podstatné jméno
Ve škole jsme se učili, že ve spojení podstatného a přídavného 

jména je podstatné to podstatné. Alespoň většinou. Jistě jsou výjimky. 
Svěrací kazajka je víc svěrací než kazajka, židovská třešeň není ani židov-
ská, ani třešeň ale mochyně (physalis). Nicméně mateřská škola je škola, 
tedy zařízení vzdělávací, nikoliv k opatrování dětí, když chce matka do 
práce. Můžete o tom pochybovat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi 
tak všechno, co s tím můžete. Toto stanovisko posvětila vláda, soudy i 
ombudsman. Jistěže maminkám umístění dítěte ve školce umožňuje jít 
do práce a nebýt s ním doma, ale to je jenom vedlejší efekt. Totéž platí i 
o základní škole (přinejmenším prvním stupni), proto děti po výuce zů-
stávají v družině. Když učitelé začnou vyhrožovat, že půjdou do stávky 
a zavřou i družiny, neobávají se maminky a otcové, že se děti nedozvědí 
nějaké důležité pikantérie o syslovi či pravopisu, ale že si budou muset 
vzít volno, aby je doma pohlídaly, jinak se stane nějaký malér. 

Mateřská škola je dokonce nejúspěšnější prvek vzdělávání v tom, 
jak učí děti soft skills, což je nejdůležitější pro jejich uplatnění v životě. Do 
tohoto oboru patří schopnost spolupracovat i zdravě soutěžit, dělit se o 
práci a úspěchy, vnímat odlišnost ostatních a svoji a využívat ji k dosažení 
skupinového cíle, trpělivost, schopnost kompromisu a další dovednosti. 
Proto je snahou, aby alespoň rok v MŠ mělo za sebou každé dítě při ná-
stupu do školy základní. A proto, podle výkladu těch, kteří rozhodují na 
celostátní úrovni, mají být do MŠ přijímáni ti zájemci, kterým výuka nej-
víc prospěje a rozhodujícím kritériem nesmí být hmotná situace rodiny 
ani zaměstnanost matek či otců. 

Otázkou je, jak je vybrat. Nedělejme si iluze, že s každým človíč-
kem může být provedeno několikadenní kvalitní testování rodinné situ-
ace, osobnostních charakteristik, úrovně sociální zralosti a dalších para-
metrů, jak se tomu děje v amerických výběrových školkách pro budoucí 
elity. Vychází se tedy ze statistiky. Starší dítě je statisticky sociálně zralejší 
a připravenější na vstup do MŠ než mladší. Dítě jehož rodiče pracují, 
může načerpat v rodině méně dovedností, neboť je na něj méně času, ale 
není to příliš velký rozdíl. A tak bychom mohli pokračovat.

Asi v tom bude nějaký háček
Ta otázka je jednoduchá: Co s dětmi, které rodina chce umístit do 

školky právě (nebo především) proto, aby mohla matka do práce? Stát 
na to odpověď nemá. Není tu žádné právo na školku v Listině základních 
práv a svobod. Stát se pomalu snaží odpověď najít. Deklaruje podporu 
miniškolek, firemních školek, zjednodušuje pravidla pro sousedskou vý-
pomoc. Vše je to zatím málo. Zatímco u školek může město pomoci tím, 
že je zřídí, rozšíří a podobně a vkládá do nich nemalé prostředky, u těchto 
ostatních zařízení toho moc nenadělá. Alternativy to proti školkám pro-
hrávají především tím, že jsou mnohem dražší. Zatím se moc nerozšířilo 
to, že bohaté rodiny dávají děti do superkvalitních soukromých MŠ (i 
když moje neteř už s magisterským titulem v kapse v jedné takové v Brně 
působila, a zájemců o umístění dítěte za 9.000 Kč měsíčně je zde víc než 

míst), čímž by zbylo víc míst v klasických MŠ.
Jedním z řešení na státní úrovni by mohlo být i to, že zaměstnavatel 

musí místo zaměstnankyni na mateřské dovolené držet déle než tři roky.
Otázkou je, co s dětmi, kterým budou tři roky třeba v březnu a k 

tomuto termínu by rodiče chtěli dítě umístit do MŠ. Z ekonomického 
hlediska je velmi špatné, aby byly ve třídách MŠ v září volná msta, která 
budou postupně doplňována v průběhu školního roku, takže pokud by 
došlo k rozšíření počtu míst v MŠ tak, aby se dostalo i na ty nejmladší 
zájemce, podstatně by to zhoršilo ekonomickou situaci školek. Všeobec-
ně se tvrdí, že u naprosté většiny dvouletých dětí je školka nevhodná, u 
čtyřletých vhodná a někde mezi třetím a čtvrtým rokem dosáhne dítě té 
správné zralosti pro vstup do školky.

Srovnávací kritérium
Pan starosta provedl jednoduchou věc. Srovnal počty míst v MŠ 

na obyvatele u srovnatelných měst. Kuřim rozhodně nedopadla špatně. 
Každý rodič dítěte v této republice ví, že získat místo v MŠ pro tříleté dítě 
není jednoduché. Pokud někdo tvrdí, že šel do Kuřimi s tím, že si myslel, 
že zde tomu bude jinak, neměl pro takovou teorii žádný reálný základ. 
Osobně mi vadila tvrzení některých rodičů, že město Kuřim situaci v MŠ 
neřeší. Nárůst míst v MŠ, kvalita fungujících zařízení a množství vynalo-
žených městských prostředků jsou důkazem opaku. Chápu, že někteří ro-
diče sáhli k mírnému i většímu nátlaku na zastupitele. Dostal jsem maily, 
z nichž dva přetiskuji. Pan Němec píše, že ne vždy je silný nátlak (za ten 
považuji třeba dítě v náručí rodičů na zasedání ZM) správné řešení, ale v 
tomto případě ano. Immanuel Kant a já s tím nesouhlasíme. 

Přesto jsem připraven udělat vše rozumné pro pomoc mladým ro-
dinám. Ostatně věřím, že KuřiMaTa mi to dosvědčí.

Jiří Brabec

Maily
Vážení zastupitelé
oslovujeme Vás se žádostí, aby jste dobře zvážili a promysleli svoje po-

stoje a názory v otázce otevření nové třídy mateřské školy v Kuřimi, popř. v 
blízkém okolí.

    My, tak jako jistě spousta dalších rodin, jsme se nastěhovali do Kuři-
mi, jako do města, které je soběstačné ve všech směrech (obchody, služby, školy 
apod.). Kuřim stála o zvýšení počtu obyvatel, a zvala další a další mladé ro-
diny, aby se sem nastěhovaly. Tři roky se ví, kolik dětí (tak jako naše dcera) se 
v roce 2009 narodilo, a pořád se mluví o tom, že tento problém s MŠ se musí 
řešit. Ze Zlobice, i z rozhovorů s některými z Vás vím, že nějaké možnosti ote-
vření alespoň jedné třídy jsou, a tak Vás žádám, aby jste pro ně na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města zvedli ruku.

    Myslím, že do Kuřimi se většina rodin nastěhovala díky zakoupe-
ní nového bydlení, a že skoro všichni k tomuto účelu museli využít hypotéky. 
Skoro každé dítě, které se nedostane do školky tedy znamená jednoho neza-
městnaného - mámu, které skončila mateřská, a která jen stěží může pracovat 
s dítětem doma. Když jsme se sem stěhovali, nabízela Kuřim finanční odměnu 
desetitisícímu obyvateli, a teď, když jsme tu, tak bychom byli rádi, kdyby jste 
nám svým hlasem pomohli, abychom mohli dál pracovat s vědomím, že si naše 
děti hrají a učí se pod odborným dozorem Vašich milých učitelek MŠ.

    Děkujeme, že Vám tento problém není lhostejný a pevně věříme v 
kladné řešení naší žádosti.

A druhý příklad:                                                                                 

Vážení zastupitelé
obracíme se na Vás s žádostí o řešení nejen naší situace, ale i ostatních 

rodin. Situace vzniklá nedostatečnou kapacitou míst v MŠ v Kuřimi je více než 
alarmující. Přistěhovali jsme se do Kuřimi, do města, které má plně vyvinutou 
infrastrukturu, zázemí služeb a všeho potřebného. Příjde mi nepochopitelné, 
neřešit otázku mateřských školek v tak rychle se rozrůstajícím městě, jako je 
Kuřim. 

Naší dceři budou v červenci 3 roky, což pro mě znamená návrat do 
práce, k tomu samozřejmě potřebuji umístění ve školce, ale nepředpokládala 
jsem, že to bude tak velký problém a to nemluvím o rodinách, které mají další 
(menší) dítě a umístění tříletého dítěte do školky je pro ně ještě více nereálné. 
Ale i tyto děti potřebují být začlenění aby se mohli adaptovat ve společnosti 

Kdo by neměl děti rád?
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co nejdříve.
 Aktivně podporujete příliv nových obyvatel do Kuřimi. Mladým rodi-

nám však poté znemožňujete návrat do práce po mateřské tím, že není reálné 
umístit dítě ve školce a stavíte nás do velmi vážné situace.

 Věřím, že Vám naše žádost není lhostejná a bude jí věnovat velkou 
váhu.

 Děkuji

Milion sem, milion tam, nám 
už je to všechno jedno...

Ve frašku se zvrhlo jednání kuřimských zastupitelů na schůzi 15. 
května. Nejprve schválená, a pak odvolaná investiční akce za nějakých 15 
milionů korun. Nesmyslný záměr na koupi rodinného domu k přestavění 
na školku a pak zpět na rodinný dům a jeho prodej – a to ještě snad se 
ziskem. A to vše v atmosféře vášní vyvolaných přítomnými rodiči dítek, 
nepřijatých do mateřské školy. A v atmosféře populistických řečí někte-
rých zastupitelů. Poněkud ostrý guláš. A rozum? Kdo by se staral!

Když se chystá v Kuřimi větší investiční akce z městských peněz, 
je to docela dlouhý proces. Záměr nejprve zpracovává odbor investiční, k 
jeho financování se vyjadřuje odbor finanční. K potřebnosti akce, způso-
bu provedení, projektům a modelu financování se vyjadřují příslušné ko-
mise a výbory, nejčastěji komise stavební a výbor finanční. V případě ně-
kterých staveb či investic se pro jejich přípravu zřizují speciální pracovní 
skupiny, složené ze zastupitelů, budoucích uživatelů a odborníků z oboru. 
Takto se nyní připravují např. prodloužení podchodu pod nádražím ČD, 
rekonstrukce kulturního domu, výstavba sportovní haly a další. Vedou se 
o nich dlouhé debaty v zastupitelstvu. A nejde jenom o velké investiční 
akce. Zastupitelstvo je schopno dohadovat se i nad tisícikorunou z pro-
gramu pro podporu kulturní, spolkové a sportovní činnosti pro nějakou 
bohulibou akci. Nejenom, že se tím nejprve zabývají příslušné výbory, 
pak ještě i zastupitelé debatují o věci dlouhé minuty, někdy i hodiny. Pak 
ale popadne některé zastupitele touha konat dobro a už lítají miliony. 

A miliony také lítaly. Koupíme rodinný dům, doba je pro to dobrá, 
nemovitosti jsou laciné. Přestavíme na školku. A pak, za pár let, ho zase 
prodáme a ještě na tom můžeme vydělat! A devět rukou nahoře – schvá-
leno. Tedy zatím naštěstí jenom záměr na koupi vhodné nemovitosti. 
Pokud však dojde k realizaci, pak počítejme: vhodný dům se zahradou 
– čtyři, pět, šest milionů korun? Rekonstrukce – dva, tři, čtyři miliony 
korun? A potom. Prodáme jednou mateřskou školu? Nebo budeme opět 
za miliony přestavovat zpět na rodinný dům? Kdo by se staral? Vždyť jde 
o dětičky! A zastupiteli, který vždy vyžaduje projednání každé stavební 
akce ve stavební komisi, najednou nevadí, že o věci ona komise nemá ani 
tušení. 

Zrekonstruujeme a rozšíříme školku na Zborovské ulici! Školka 
rekonstrukci stejně bude potřebovat a tak ji současně zvětšíme! Projekt 
na to konec konců máme. Buch! Deset rukou nahoře. Schváleno. Kolik 
to bude stát? To se teď neřeší. Nikdo si to přesně nepamatuje. A pro klid 
duše tam dáme, že to bude do dvanácti milionů. Sice to nevíme jistě, ale o 
to více tomu věříme. Vyjádření finančního výboru? Není – vždyť je to je-
nom náhlé hnutí mysli, nikým dosud neprojednávané. Vyjádření finanč-
ního odboru? Není. Ale co, svobodně projevená vůle zastupitelů nejenom 
hory přenáší, ale snad i pětitisícovky (tedy ne hory, ale bankovky) tiskne. 
Pro úplnost informací jenom dodám, že součet za koupi a přebudování 
rodinného domu na školku a rekonstrukce a rozšíření MŠ Zborovská 
představuje asi tak 2/3 ročního rozpočtu na městské investice.

Kdo by však v tu chvíli myslel na to, že jsou zde i jiné připravované 
investice? Jenom škarohlíd. Že je potřeba zrekonstruovat kulturní dům? No 
a? Vždyť je to jenom nějakých šedesát, osmdesát milionů. Že nám chybí spor-
tovní hala? Hala jistě také bude, těch mizerných šedesát, sedmdesát milionů 
nemůže být přece problém. Že chceme prodloužit podchod pod nádražím? 
Mizerných 15 mega, a snad bude dotace. Chystáme zateplení základní školy 
Komenského a mateřských škol Komenského a Jungmannova? Taky jenom 
pár mega. Kanalizace Na Zahrádkách s opravou silnic, parkovišť a chodníků 
na Bezručově? Pouhých 15 nebo 20 milionů. Oprava ulice Tyršovy, když už 
tam bude dělat správa a údržba silnic nový povrch? Pět deset milionů, to je 
pod naše rozlišovací schopnosti. Že chceme přestavět bývalou kotelnu na 
středisko denní péče o seniory bratru taky za nějakých 10 milionů? Ale co 
důchodci – teď tu máme dětičky. A tak dále.

Naštěstí nakonec nebylo vše tak horké. Vášně odezněly a při schvalo-
vání rozpočtových opatření, tedy peněz na akce, které nejsou součástí schvále-
ného rozpočtu, se i chladná hlava vrátila. Přece jenom, když se mluví o peně-
zích, pak si mnozí uvědomí, že ani město si je netiskne. A tak zůstalo v plánu 
zřídit jednu třídu mateřské školy na základce na Tyršově a vyhlášení záměru 
na koupi rodinného domu za účelem jeho přestavby na mateřskou školu. Zá-
měr má ovšem k realizaci poměrně daleko. Rozhodnutí o rekonstrukci školky 
na Zborovské bylo dalším hlasováním zrušeno. Naštěstí.

PS MŠ Zborovská bude potřeba dříve nebo později rekonstruo-
vat. Jenom je o této investiční akci (stejně jako o všech ostatních větších) 
potřeba rozhodovat v řádných procesech a na základě řádných podkladů, 
nikoliv populisticky v emocemi rozjitřené atmosféře.

Drago Sukalovský

Jak jsem dostal roli strašáka
Když se loni na jaře rozhodlo o vybudování tříd mateřské školy na 

ZŠ Komenského, bylo to správné rozhodnutí. Velmi rychle a s nevysoký-
mi náklady se podařilo zvýšit kapacitu školky o 48 míst, navíc po opadnu-
tí baby boomu půjde vrátit prostory základní školy pro účely vyučování. 
Neskromně si na tom připisuji podíl, společně s místostarosty Štarhou 
a Koláčkem a za velké pomoci referentky školství Hany Němcové a ře-
ditelky MŠ Lenky Slámové se podařilo překonat všechny obtíže. Hned 
po otevření tříd MŠ jsme si řekli, že podobným způsobem budeme řešit 
navýšení počtu míst v MŠ i příští rok – bude-li to potřeba.

Rok se sešel s rokem a ukázalo se, že by bylo opět rozumné vy-
budovat alespoň jednu třídu MŠ. Po zkušenostech, získaných v loňském 
roce, jsem se tentokrát počáteční fázi přípravy příliš nevěnoval – bylo to 
zbytečné. Investiční akce má na starosti místostarosta Štarha, který se 
chopil díla. Průběžně jsem byl o postupu informován, takže jsem s potě-
šením kvitoval to, že vznikl tým, jehož členy se stali i dva Petrové Němci 
– jeden architekt, druhý zastupitel. První návrh, který počítal se zabráním 
kinosálu ZŠ Tyršova a přistavením unimobuňky se sociálním zařízením 
se mi příliš nelíbil, nejenom kvůli nespokojenosti pana školníka, jehož 
byt dělí od kinosálu tenká stěna. Požadoval jsem jiné řešení – bude-li to 
možné. Druhý se mi naopak líbil velmi. Blížilo se zastupitelstvo města a 
já si liboval, že tento bod bude „rychlovka“ – koalice bude pro (pravda 
– někteří se rozhodli až po změně původního projektu za nový, značně 
lepší), větší část opozice jistě také, když se tak angažuje kolega Němec. Já 
bloud – víc jsem mýlit nemohl...

Prvním signálem bylo, že se začalo objevovat větší množství pří-
spěvků na téma MŠ na facebooku – jak na stránkách města, tak i na face-
bookových stránkách některých kuřimských občanů a hlavně občanek. 
Některé byly trochu agresivnější, ale vpodstatě v mezích slušnosti. Pak se 
začaly objevovat maily, psané podle jednoho vzoru. Proč ne – je hezké, 
že se lidé dali dohromady. Pak se ke mně donesly informace, že se chystá 
petice. A také to, že za celou věcí stojí kolega zastupitel Němec. Ten navíc 
ještě „náboroval“ nespokojené a neuspokojené rodiče k hojné účasti na 
zastupitelstvu, kde se věc měla projednávat. Stále jsem si říkal, proč ne? 
Dělá jenom svoji opoziční práci. Zkušenost mi sice říká, že zažehlé emo-
ce se jenom velmi těžko krotí, ale snad nebude tak zle. Potud tedy vše v 
pořádku. Začal jsem se tedy o věc s peticí zajímat více. A už to tak veselé 
nebylo. Dozvěděl jsem se, že onen muž v pozadí, tedy kolega zastupitel 
Němec, se snaží (a úspěšně) vytvářet atmosféru ohrožení a moje malič-
kost v tom hrála důležitou roli. Zkrátka jsem v komedii pana Němce do-
stal roli strašáka (a moji kolegové z KOL též), aniž jsem o ní jakkoliv stál 
a aniž by odpovídala mému postoji k věci. Můj názor však kolegu Němce 
nezajímal, nezeptal se, ač se na radnici potkáváme velmi často a číslo na 
můj mobil též zná. Proč taky? Scénář byl jiný. A kolega Němec v něm měl 
roli hodného rádce, který dobrou věc vymyslí, připraví a prosadí - i proti 
strašákům.

O frašce, která se poté odehrála na jednání zastupitelstva města, se 
zmiňuji jinde. Že k ní přispěl svým dílem i kolega Němec, je nezpochyb-
nitelné. Stejně tak je nezpochybnitelné, že se svojí aktivitou vlamoval do 
otevřených dveří, pouze, pro zvýšení efektu dramatičnosti a významu své 
role, z těch otevřených dveří dělal dveře zamčené na deset západů. Chtěl 
bych tedy kolegu Němce vyzvat, aby si příště pro své hry vybral herce 
pro roli strašáků někde jinde a nechal moji osobu stranou. Budu mu za 
to vděčný. A nebudu si o něm myslet, že se na stará kolena stal z lidového 
vojáka pouhým lidovcem.

Drago Sukalovský
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Čarodějnické odpoledne v MŠ Jungmannova

Letí bába na koštěti, 
Chce vystrašit malé děti.
Před komínem přibrzdila,
Dovnitř se však netrefila.

Krynda, brynda, kryndapána
To vám byla ale rána.
Po strašení bylo rázem,
Spadla, chudák, přímo na zem.

Hlavou bouchla o lavici,
Bouli má jak jitrnici
A frakturu  končetiny,
To má bába za své činy.

V pátek 27.dubna se na naší školní zahradě uskutečnila ČARO-
DĚJNICKÁ SLAVNOST. Malí čarodějové a malé čarodějky v překrás-
ných kostýmech, které jim připravily maminky, předvedli všem přítom-
ným pásmo písní, básní a tanečků. 

Divadlo manželů Trnkových zpestřilo náš program hudebně po-
hybovou pohádkou “Ples strašidýlek“, při které si děti  opět zatancovaly 
a zazpívaly. Za odměnu dostaly diplomy a balíčky ze sponzorských darů 
rodičů, za které touto cestou děkujeme. 

Pro mlsné jazýčky byla připravena cukrová vata, děti se vydová-
děly na skákacím hradu, průlezkách, houpačkách a odrážedlech. Přitom 
jim pořádně vyhládlo a s chutí se zakously do špekáčků, které si opékaly 
společně s rodiči. 

Všichni si užili pěkné, slunné odpoledne, ale to hlavní ještě čeka-
lo na naše předškoláčky: NOCOVÁNÍ VE ŠKOLCE, DISKOTÉKA A 
NOČNÍ HRA s živou čarodějnicí a pak hurá do postýlek! Ráno děti od-
cházely spokojené a plné nových zážitků.

L. Kazdová
MŠ Jungmannova
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došlo na adresu redakce

Za zvířátky do pŕírody
Krásné slunné, teplé jarní počasí k vycházkám do přírody přímo láká. Protože 

od naší poslední společné akce pro děti a rodiče uběhla už spousta vody v potoce, daly 
jsme hlavy dohromady…a jednoho dne se na dveřích naší školky objevil velký plakát. 
Po přečtení se z něj rodiče a děti dověděli veškeré potřebné informace o chystané akci 
nesoucí název ZA ZVÍŘÁTKY DO PŘÍRODY. 

Jednalo se o malý – velký turistický výlet po předem vyznačené trase zpestřený 
stanovišti, na kterých děti plnily různé úkoly týkající se zvířátek a přírody. Za splnění 
úkolu dostávaly razítka na kartičku, kterou si s pomocí p. učitelek vyrobily již ve školce. 
S vylepením plakátu se spustila velká vlna příprav, ale především těšení nejen ze strany 
dětí.

Děti zvědavostí, co je na stanovištích a hlavně v cíli cesty čeká, jen hořely.
Ve čtvrtek 10. 5. odpoledne to všechno konečně vypuklo. Děti s rodiči po-

stupně vyráželi na tajnou cestu za zvířátky. To, že úplně neví, co je na stanovištích čeká, 
bylo vidět už na výrazu v jejich obličeji. Přesto se do plnění pustily s velkým zápalem a 
nakonec všechny úkoly zvládly na výbornou. I nakrmit pejska piškotem přímo ze své 
ruky! A to už je úkol pro opravdové borce!  - tady asi nejvíc trnuly přítomné mamin-
ky…deset prstů je deset prstů…

Po nasbírání všech potřebných razítek čekal na všechny poslední úkol…do-
razit do cíle.  Ten byl na hřišti u školky našich kamarádů z Podlesí, kteří tam již na nás 
čekali se svými rodiči a p. učitelkami.

Pro všechny malé – velké turisty byla připravena odměna v podobě zajíčka z 
perníku. Pak už nastala volná zábava. Děti hojně využívaly průlezek, houpaček a dal-
ších atrakcí na místním hřišti. Rodiče mezitím na připraveném ohni opékali špekáčky 
a jiné dobroty. Celou atmosféru dokresloval zpěv doprovázený hrou na kytaru…

Celé putování za zvířátky mělo velmi kladný ohlas nejen u rodičů, ale přede-
vším u dětí. Tomu nasvědčoval i fakt, že se málokomu chtělo pohodovou atmosféru 
opouštět a vydat se na cestu domů. Myslím, že ten den uléhaly do postýlek s krásným 
pocitem nejen děti, ale také všichni ti, kteří tuto krásnou a opravdu vydařenou akci 
připravili.

Snad se povede i ta příští alespoň tak, jak se vydařila cesta za zvířátky. 
Za kolektiv MŠ při ZŠ Komenského a MŠ Podlesí

Pavlína Mottlová

Kuřimské přepadání
Mailem mi došel následující dopis:
Dobrý den,
před tím, než se začtete do tohoto textu bych chtěla upozornit, že to, 

co zde budu popisovat nevychází z mé vlastní zkušenosti (díky bohu), ale z 
doslechu. Nedávno prý v Kuřimi začala lidi napadat banda romů, naposled 
skončila jedna slečna s otřesem mozku. Po oznámení na policii se ukázalo, že 
se o této činnosti už dávno ví a bohužel se to nestalo poprvé a jistě ani naposled. 
Je téměř jisté, že se tohle děje většinou v nočních hodinách.

Vzhledem k tomu, že jsem také občankou Kuřimi a o víkendu i v týd-
nu, hlavně po nočních službách, se vyskytovat v kuřimských uličkách přímo 
musím, jsem Vás chtěla požádat, zda byste na tento fakt mohli jakýmkoliv 
způsobem v červnové Zlobici upozornit. Bohužel bližší info nemám a nevím, 
na kolik by policie spolupracovala při vydávání článku, ale myslím, že o téhle 
skutečnosti by se mělo dozvědět co nejvíce lidí. Je to v zájmu našeho bezpečí.

Předem velmi děkuji za to, že jste si našel chvíli pro přečtení této prosby. 
Byla bych velmi ráda, kdyby tomuto tématu byl věnován alespoň miniaturní 
článek ve Zlobici.

Přeji pěkný den!
S pozdravem
(autorka je redakci známa, jméno netveřejňujeme).

Protože o žádném přepadání nevím, ale protože jde o vážnou věc, 
obrátil jsem se přímo na starostu. Zde je jeho odpověď.

Rádio Jerevan odpovídá
Pamětníci si jistě vzpomenou na rádio Jerevan. Nevím sice, jestli 

takové existovalo, ale vtipů s tímto zřejmě fiktivním rádiem kolovala za 
dob reálného socialismu spousta. Rádio Jerevan odpovídalo na dotazy 
posluchačů, vyvracelo fámy a informovalo o úspěších budování socia-
lismu – ale tak nějak po svém. Po přečtení jistě dobře míněného mailu 
o přepadech v Kuřimi jsem si na rádio vzpomněl. Na takovýto email by 
rádio Jerevan odpovědělo asi takto:

Ano, je naprostá pravda, že v kuřimských uličkách jsou přepadává-
ny slečny. Jenom nejde o slečny, ale jednu slečnu. Nestalo se tak nedávno, 
ale 15. října loňského roku. Nestalo se tak v kuřimských uličkách, ale na 
schodech před kulturním domem během taneční zábavy na hasičských 
hodech. Slečnu nepřepadla banda Romů, ale banda neonacistů. Vše ostat-
ní je pravda – slečna utrpěla opravdu otřes mozku. 

Ale vážně. Jde, naštěstí, o zcela nepravdivou zprávu. Se vší odpo-
vědností tvrdím, že v Kuřimi k žádným podobným přepadením nedochá-
zí, ani od Romů, ani od nikoho jiného. Nic hlášeného nemá ani policie. 
Kuřim je, zaplaťpámbu, pořád ještě bezpečné město, alespoň pokud jde o 
násilnou trestnou činnost. Celou fámu popírám o to důrazněji, o co větší 
problémy mohou z podobných nepravd vzniknout. Chápu, že podobné 
zprávy jsou, vzhledem k dlouhodobým problémům se soužitím s rom-
skou menšinou, snadno uvěřitelné. Na druhou stranu - kolik zbytečných 
emocí, bezpečnostních opatření, peněz a času stála nedávná nepravda o 
„zmláceném“ klukovi v Břeclavi.

Drago Sukalovský
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Jaro mezi dětmi
Než jsme se vzpamatovali jaro už je v plném proudu. Jako se v 

přírodě děje stále něco nového a my se nemůžeme vynadívat na pestrost 
krásné fauny i flóry, tak i v naší mateřince to pulzuje aktivitami.

 Jaro jsme otevřeli Velikonocemi se všemi jejich zvyky, pokra-
čovali jsme oslavou Dne Země, při jehož příležitosti jsme ekologickými 
přednáškami, pohádkou „O špinavém hastrmánkovi“ a sbíráním uzávěrů 
od nápojů, docílili důležitosti ochrany životního prostředí. Také pohád-
kově naladěný Den čarodějnic proběhl na zahradě ve veselé a hravé nála-
dě, u které se pobavily všechny čarodějnice i čarodějové.

 Nejdůležitějším dnem ve znamení rodiny byla zahradní slav-
nost ke Dni maminek, která má dlouholetou tradici. Děti předvedly 
krátká vystoupení tanečků, pohádek, básniček a písniček. Rodiče se pře-
svědčili, že se jejich ratolesti hravou formou spoustě věcí naučí a nebojí 
se předvést své schopnosti a dovednosti. Po té si mohly vytvořit se svými 
rodiči několik zajímavých výrobků i větších obrazců z uzávěrů od nápojů. 
Poslední tečkou a odměnou byl pro ně skákací hrad a cukrová vata. I když 
nám příliš nepřálo  počasí, nakonec jsme si to užili.

Ještě nás čeká sportovní  olympiáda, závěrečný výlet do Rájce Jes-
třebí, rozloučení s našimi nejstaršími dětmi a bilance, jaký že to byl rok. 
Byl plný radosti, občas smutků, někdy slov, která umí zranit i potěšit, 
zkrátka další  kousek lidského života a snažení.

Do  dalšího roku přejeme hodně elánu, úsměvů, správných roz-
hodnutí a radosti z práce s naší nastávající generací, která je pro nás i naši 
krásnou zem velmi důležitá.

za kolektiv  MŠ Kuřim  Zborovská 887
Blanka Krnáková

Čím budeme až vyrosteme…
V měsíci květnu si s dětmi povídáme na téma „Rodina“. K tomu 

také neodmyslitelně patří povolání našich rodičů, o kterých si vyprávíme 
a zjišťujeme tak, co všechno je potřeba se naučit, aby člověk mohl být tím, 
čím chce. I děti mají svá přání a co budou dělat až vyrostou se snažily na-
malovat. Obrázky se velmi povedly a paní učitelku napadlo spojit všechny          
do krátkého příběhu…

Jednoho krásného jarního dne se mladý výpravčí Ondra S. vydal 
do práce. Byl to ráno poněkud unavený, neboť předchozího večera fandil 
u televize mladé nadějné tenistce Klárce S., která vyhrála svůj první titul 
na Wimbledonu. Ondra – jako každé ráno – prošel kolem mateřské školy, 
kde mu z okna zamávala jeho dlouholetá kamarádka Kristýnka, z které 
se stala velmi šikovná paní učitelka a pokračoval v cestě kolem přístaviš-
tě, kde se k vyplutí chystaly dvě lodě s kapitány Míšou R. a Adámkem. 
Dnes měli oba kapitáni namířeno kamsi do Tichomoří. Byli by už vyplu-
li, nebýt jejich plavčíka Lukáška Č., kterého toho rána zastavili policisté 
Honzík B. a Tomášek V., a proto se zdržel. Lukášek Č. byl jako plavčík 
velmi šikovný. Jenže měl rád rychlou jízdu, a tak jej téměř pokaždé zasta-
vili policisté, aby jej napomenuli, že takhle by to tedy nešlo. „Rychle může 
jezdit jen hasič Míša O., který jezdí zachraňovat lidi z hořících domů a 
aut“, pokáral plavčíka Lukáška Č. policista Eriček sedící v autě. Ten právě 
v rádiu poslouchal zajímavý rozhovor o přípravě zdravé a chutné snídaně 
s vyhlášenou kuchařkou hotelu Hilton, Maruškou. Maruška byla opravdu 
vynikající kuchařka, která vařila i nejznámějšímu a nejlepšímu judistovi 
naší republiky –  Matýskovi. Ten je navíc vyhlášeným mlsalem, a tak není 
jednoduché potěšit jeho mlsný jazýček. Maruška však vždy věděla, co 
judistovi Matýskovi připravit. Měla totiž kuchařskou knihu plnou vyni-
kajících receptů, které se ale daly přečíst pouze se zvětšovacími brýlemi. 
A takové brýle uměla dělat jen slečna Natálka Č. pracující v optice na 
náměstí. Její elegantní brýle nosila i začínající pěvecká hvězda Nicolka, 
která měla v tento krásný jarní den přijet vlakem na hlavní nádraží, kde 
jako výpravčí pracoval právě Ondra S. Nicolka si s sebou jako vždy vzala 
svého křečka Kryštofa. Po cestě ale náhle onemocněl, a tak se Nicolka 
rozhodla nejprve zajít k veterinářce Lucince, jejíž ordinace byla nedaleko 
hotelu, ve kterém byla pěvecká hvězda ubytována. Lucinka byla nejlepší 
veterinářkou v okolí a každý o ní věděl, že miluje pizzu. Tu jí 2x týdně 
vozil mladý majitel pizzerie „Los Davidos“ Davídek. K Lucince jezdil rád, 
neboť po cestě projížděl kolem krásného lesa, jehož myslivcem byl To-
mášek B.  Myslivec Tomášek B. tady v lese pravidelně číhal na kance, ale 
vždycky, když kolem projel Honzík M. se svojí crosovou motorkou rozvá-
žející zmrzlinu neodolal, seskočil z mysliveckého posedu a utíkal k silnici, 
aby si dal svou oblíbenou čokoládovou. Takže zvíře mu pokaždé uteklo. 
Naštěstí měl ale Tomášek B. v myslivně dva obrazy s kancem od světozná-
mých malířek – Natálky M. a Gábinky, takže na kance už ani číhat nemu-
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sel. Jediné, co jej trochu trápilo, byly noční přelety pilota – stíhače Káje 
P., který si nad lesem krátil cestu domů. „Měl by si pořídit auto,“ pomyslel 
si myslivec, „akorát mi tu ruší zvěř.“ Pilot Kája P. o koupi auta uvažoval už 
dlouho. Však také hodlal navštívit uznávaného prodavače aut Lukáška K., 
který byl ve svém oboru jednička a dokázal najít ideální vůz i pro velmi 
náročného zákazníka. Dokonce se mu podařilo prodat auto i televizním 
moderátorům Ondrovi P. a Vikimu, kteří byli známí svou vybíravostí. Lu-
kášek byl prostě jednička a věděli to o něm všichni.

Bc. Alena Komendová, MŠ Brněnská

Výlet předškoláků 
Jelikož se blíží konec školního roku, tak jako každý rok, pořádají 

MŠ výlety pro děti. Na MŠ Komenského byl vybrán výlet pro předškolá-
ky do Lesní školky v Soběšicích.

  Týden před odjezdem jsme si s dětmi povídali o tom, co nás tam 
asi bude čekat. Děti se na tuto akci hodně těšily a já taky, protože jsem 
na této školce nová učitelka a ještě jsem v podobné Lesní školce nikdy 
nebyla.

  Přišel očekávaný den „D“. Děti přišly do školky s vybavenými 
batůžky a už se nemohly dočkat, až pro nás přijede autobus, který nás 
doveze na místo. Přivítaly nás příjemné pedagožky, které nás  seznámily 
s programem a vysvětlily dětem, jak se vlastně mají v lese chovat. Téma 
programu bylo „Kdo žije v lese“. Pro děti byly připraveny různé hádanky, 
soutěže a úkoly. Vše bylo podáváno formou her, do kterých se děti samy s 
nadšením zapojovaly. Nejvíce se snad dětem líbilo mraveniště, které jsme 
míjeli cestou k jezírku. V jezírku děti mohly pozorovat pulce. Pro děti byl 
tento výlet veliký zážitek. Za jedno dopoledne se toho dozvěděly opravdu 
hodně o životě v lese. Teď už ví, jak se v lese chovat a jaká zvířátka v něm žijí.

  Z Lesní školky jsme se vraceli plni dojmů a všem se tento výlet 
moc líbil.

Irena Rysová, Učitelka MŠ Komenského                                             

Lesní klub 
- příměstské tábory v srpnu

Lesní rodinný klub na Tišnovsku pořádá letní příměstské tábory se 
zázemím v Předklášteří pro předškolní děti od 3 do 7 let. Jsou nabídkou 
pro všechny zájemce, tzn. bez podmínky přihlášení na docházku ve škol-
ním roce. Maximální denní kapacita je 15 dětí.

Zkušení pedagogové-průvodci zajistí program inspirovaný lesní 
mateřskou školou a to od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin s možností 
oběda a poledního odpočinku. Od 7:30 je možné zajistit hlídání dětí.

Přihlášky jsou přijímány na celotýdenní docházku v termínech 6.-
10.8., 13.-17.8. a 27.-31.8.

Příspěvek rodičů činí 800 Kč/týden. Cena teplého oběda z kvalit-
ních surovin včetně odpolední svačiny je 35 Kč/den.

Pořádání příměstských táborů je realizováno za podpory města 
Tišnova.

Informační schůzka pro zájemce o příměstský tábor v srpnu nebo 
zápis dětí na školní rok 2012/2013 se koná v úterý 19. června od 17 ho-
din.

Výchozím místem je náměstíčko v Předklášteří (nám. 5. května). 
Na schůzku je třeba se přihlásit nejpozději 24 hodin předem.

Bližší informace: Karolina Krátká, koordinátorka, lesniklub@tis-
novsko.eu, tel. 737 187 244.



14      ZLOBICE ročník 19, číslo 6/červen

placená inzerce



ročník 19, číslo 6/červen    ZLOBICE   15

Mateřská škola

Placená inzerce

školství - ZUŠ

Noc s Andersenem 
v MŠ Brněnská

Páteční podvečer 30. března 2012 byl v naší mateřské škole trochu 
jiný… Oproti jiným dnům, kdy bývá školička v tuto dobu již opuštěná, 
nyní září a ozývá se z ní dětský křik a smích. Děti z naší mateřské školy se 
totiž proměnily na broučky od spisovatele Jana Karafiáta a prožily tento 
večer jako malí tvorečkové s křidélky a tykadly. Se svými rodiči se rozlou-
čily tanečkem a veselými písničkami od Čmeldy a Brumdy, do nichž se 
jim povedlo zapojit všechny, kteří je šli v tento výjimečný večer dopro-
vodit.

Potom už na ně čekalo spoustu úkolů… Nejstarší – Koťata – po-
stavily pro broučky domečky z kůry, mechu, šišek a dalších přírodnin, děti 
z druhého oddělení – Medvídci – malovaly své malé kamarády na bílé 
plátno a dokonce si upekly i slané uzly z lístkového těsta. A ti nejmenší 
– Krtečci – si společně uvařili bylinkovo-ovocný čaj, který také ochutnali 
– sosáčkama sosali…

Nejlákavější byl však pro naše malé broučínky noční pochod s lu-
cerničkami, kde sice nelétali, ale vyzkoušeli si, jaké to asi pro tyto malin-
katé tvorečky je, když si na cestu musí svítit. V lesním domečku si pak 
vyzvedli poklad a těšili se na polštářovou válku, kterou si náležitě užili.

Po pohádce nám Čmelda s Brumdou popřáli dobrou noc a sladké 
sny a ráno už na děti čekalo překvapení – malý dáreček a vzpomínkový 
list na letošní broučkovou Noc s Andersenem. Tak zase za rok, pane An-
dersene…

Monika Musilová, MŠ Brněnská

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. 
pořádá

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
Poslední cvičení před prázdninami proběhne 11. 6. 2012 !

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

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 12. 6. 2012, 18:30 - 21:00 
ŠPERKY Z KŘIŠŤÁLOVÉ PRYSKYŘICE
Oblíbená dílna tentokrát trochu jinak, poprvé společně vyzkou-

šíme metodu zalévání pryskyřice do lůžka náušnic a přívěšku. Přijďte si 
vyrobit vlastní a originální sadu šperků. Pryskyřice musí dobře vytvrd-
nout, proto bude k vyzvednutí v následujících dnech. V ceně kurzu jsou 
jedny náušnice s přívěškem. Za příplatek si lze si vyrobit i něco navíc, ale 
je potřeba to domluvit předem. Poslední volná místa! S sebou si přineste 
malé nůžky z manikúry. Cena kurzu je 120 Kč. 

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 
31.5.2012 na emailové adrese: haskova@email.cz  nebo kurimata@goo-
glegroups.com

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

Červnový zápis do Základní 
umělecké školy Kuřim 

Informace o přijímání žáků a talentových zkouškách do hudební-
ho, tanečního, výtvarného nebo literárně dramatického oboru kuřimské 
ZUŠ (Zahradní ul.1529) podá zástupce ředitele ZUŠ Naďa Chocholáčová 
v odpoledních hodinách osobně,  telefonicky na tel.č.541420062 nebo

e-mailem:zus.kurim@bo.orgman.cz
nebo u p. uč. Pavlíny Zámečníkové I. poschodí vlevo č. učebny 33.

S náplní studia v jednotlivých oborech se můžete seznámit také na 
webových stránkách ZUŠ Kuřim: www.zus-kurim.cz.

To, co se v kuřimské ZUŠ děti naučily, můžete shlédnout také na 
červnových závěrečných koncertech a pořadech školy, na které vás všech-
ny srdečně zveme. 

Termíny zápisu
Zápis do přípravné hudební výchovy se koná v pondělí 18. června 

2012 od 16.30 do 18 hodin 
u Mgr.Dagmar Barašové v učebně č.24 I. poschodí. (týká se před-

školáků, kteří jdou od září do 1.třídy a jejichž rodiče obdrželi od paní uči-
telky v mateřské škole přihlášku do hudebního oboru – to znamená, že 
byli vybráni při talentové zkoušce v ZUŠ začátkem června) 

Pokud chcete, aby vaše dítě hrálo v budoucnu na nějaký hudební 
nástroj, máte nyní ideální příležitost k podání přihlášky.

ZUŠ Kuřim omezeně přijímá ke hře na různé hudební nástroje 
také starší děti, a to po vykonání talentové zkoušky a posouzení manuál-
ních schopností pro zvolený nástroj (kontakt viz výše). 

Výtvarný obor přijímá nové žáky ve věku budoucí 1.třídy ZŠ (do 
přípravné výtvarné výchovy), a také žáky z dalších tříd základní i střední 
školy (studijní program zahrnuje kompletní nabídku všech výtvarných 
technik, klasické i moderní umění, příprava na talentové zkoušky, atrak-
tivní prostředí).

Zápis se koná v úterý 19. června v době od 18 hodin ve výtvarném 
atelieru u Mgr. Martiny Magni II.poschodí ZUŠ.

Možnost obdržení přihlášky a zapisu do výtvarného oboru na 
„Festivalu zvířátek“ – zahradní slavnosti výtvarného oboru dne  6. června 
v 16 hodin.

Zápis do tanečního oboru se koná ve čtvrtek 21.června od 15 do 
18 hodin a v úterý 26. 6. od 14 do 17 hodin v tanečním sále v I.poschodí 
u p.uč.Ziny Daňkové. Přihlásit se mohou děti z budoucí 1.třídy ZŠ do pří-
pravné taneční výchovy. Nabízíme rovněž několik volných míst pro starší 
děti z 1.- 3.třídy ZŠ. 

V tanečních hodinách sledujeme nejen zdravotní vývoj, ale i fyzic-
kou zdatnost, harmonický růst, estetické a hudební cítění. Děti získávají 
základy lidového, klasického a součastného tance. 

Po absolvování I. stupně mají žáci možnost pokračovat ve studiu 
na taneční konzervatoři v Brně.

Zápis do literárně dramatického oboru se koná v úterý 19. června v 
době od 15.30 do 18 hodin u p.uč. Mgr. Antonína Jarůška v přízemí.

V literárně dramatickém oboru se učí žáci rozvíjet přirozený kul-
tivovaný projev, rozvíjí tvořivé dramatické schopnosti - mluvní, předne-
sové a slovesné. Studium přispívá ke zlepšení vyjadřovacích schopností, 
která jsou nezbytná u některých povolání a k odbourávání trémy.  

Těšíme se na Vás ve školním roce 2012/13!
N.Chocholáčová, zástupce ředitele ZUŠ Kuřim
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Zájezd do Anglie 
aneb jak jsme uviděli anglickou královnu

Ve dnech 6.-12. května 2012 podniklo 36 žáků spolu s pedagogy a 
zaměstnanci ZŠ Kuřim Jungmannova autobusový poznávací a vzděláva-
cí zájezd do Paříže a Londýna. Naším hlavním cílem byl Londýn s jeho 
památkami, ale první den našeho výletu jsme strávili podle programu v 
Paříži. Za krásného slunečného počasí jsme se prošli Louvrem, podívali 
se na Vítězný oblouk, vyjeli výtahem na Eiffelovku, prohlédli si chrám 
Notre Dame a pařížskou Sorbonnu. Projeli jsme se i vyhlídkovou lodí po 
Seině.  Večer jsme se odjeli ubytovat do hotelu F1 a ráno po snídani jsme 
vyrazili do Anglie. 

K přepravě přes kanál La Manche jsme letos poprvé použili Euro-
tunel. Celý náš autobus zajel do připraveného vlaku a za 35 minut jsme 
už byli v Anglii. Projížděli jsme malebnými vesničkami podél pobřeží a 
kochali se krásami anglického venkova – upravenými nízkými kamen-
nými domky se zahrádkami, čistými uličkami, modrým nebem s bílými 
obláčky, na zelených loukách se pásly ovce, krávy a koně. Byla to pastva i 
pro oči. Krátce jsme zastavili v Hastingsu, připomněli si významnou bi-
tvu z roku 1066, a za chvíli jsme byli v prvním místě našeho putování – v 
Brightonu.

 I Brighton nás přivítal slunečným počasím, ráno jsme si prohléd-
li světoznámé Muzeum hraček s modely vláčků a „angličáků“, sbírkami 
dětských panenek a medvídků. Potom jsme měli možnost prohlédnout 
si centrum města a díky naší výborné průvodkyni Věrce, která nás skvěle 
instruovala, si i trochu „zanakupovat.“ Odpoledne jsme navštívili překrás-
ný Royal Pavilion – palác, jež si nechal v 19. století postavit extravagantní 
a rozmařilý král Jiří IV. v indickém stylu s nádhernými čínskými interi-
éry, a kterému Angličané posměšně říkají White Elephant. Ale nám se 
líbil! Zbytek slunečného odpoledne jsme si užili u moře na slavném molu 
Brighton Pier a na pláži ochutnali typicky anglické fish & chips. 

V podvečer jsme odjeli do Londýna, kde nás už očekávaly naše 
anglické rodiny. Vyzkoušeli jsme si u nich v praxi naše konverzační do-
vednosti, ochutnali jsme anglická jídla, poznali jsme i některé jejich zvyky 
a tradice, rozčilovali nás oddělené vodovodní kohoutky na teplou a stu-
denou vodu u umývadla. Někteří z nás přitom zažili na vlastní žaludek i 
další příklad anglické šetrnosti – některé rodiny nás sice svými snídaněmi 
nasytily, v některých jsme ale ráno dostali pouze šálek čaje, dva tousty, 
kousek másla a džem. Tomuto říkají Angličané „continental breakfast“. 
Ale vždy jsme s sebou všichni dostali zabalený sandwich na oběd a večer 
pak v rodině teplou večeři. 

Ve středu 9. května byl opravdu významný den. Dopoledne jsme 
měli na programu podívat se na Buckinghamský palác, ale dozvěděli jsme 
se, že v tento den bude anglická královna zahajovat jednání anglického 
parlamentu letos poprvé v květnu a že se bude konat slavnostní přehlíd-
ka a průvod z Buckinghamského paláce. Vyrazili jsme proto časně ráno, 
neboť většina ulic v centru se později uzavírala pro veškerou dopravu 
kvůli tomuto State Opening. Za přísných bezpečnostních opatření, kdy 
i královskou korunu Imperial State Crown a další klenoty tradičně vezou 
zvláštním kočárem do Westminsterského paláce odděleně od historické-
ho kočáru královny, a trasa celého průvodu je střežena královskou gardou, 
vojáky a policií, se nám podařilo zaujmout výhodná místa podél Parlia-
ment Street. Nejprve jsme zhlédli velkolepou pěší přehlídku námořnic-
tva a vojáků v tradičních uniformách a také královskou gardu na koních, 
a nakonec i historický královský kočár tažený čtyřmi bílými koňmi ve-
zoucí královnu Alžbětu II. a jejího manžela prince Philipa, kteří zdravili 
nás tisíce přihlížejících diváků! Atmosféra byla opravdu skvělá, někteří 
Angličané zpívali státní hymnu a myslím si, že takto zblízka nikdo z nás 
účastníků zájezdu anglickou královnu ještě nikdy neviděl! To, jak se před 
příjezdem královny tradičně od roku 1605 dodnes prohledávají sklepení 
budov parlamentu, zda se tam nenacházejí výbušniny, ani to, jak po dobu 
přítomnosti královny nahradí britskou státní vlajku nad budovou parla-
mentu královská zástava Royal Standard a jak si královna obléká slavnost-
ní korunovační roucho Robe of State a zahajuje jednání Sněmovny lordů 
slovy „My lords, pray be sester“ a jak potom povolá ostatní členy z Dolní 
sněmovny k vyslechnutí vládního programu na následující rok, to už jsme 
sice neviděli a neslyšeli, ale naše dojmy z velkolepé přehlídky a spatření 
anglické královny jsou nezapomenutelné! 

Odpoledne jsme si prohlédli náměstí Trafalgar Square, vyfoto-
grafovali jsme se u Nelsonova sloupu v tričkách věnovaných Městským 

úřadem Kuřim, navštívili National Gallery a prošli se nedalekou čínskou 
čtvrtí, kde se nám sbíhaly sliny nad dorůžova vypečenými kachničkami 
z výloh čínských restaurací. Pokračovali jsme přes Covent Garden, kde 
jsme měli čas vychutnat si atmosféru pouličních umělců a rozličných ob-
chůdků. Zároveň nám ale o sobě dal vědět tradiční anglický déšť, který 
sice byl vydatný, ale netrval dlouho. Z vyhlídky z otáčivého Londýnského 
oka vysokého 135 metrů se nám potom připomenul Westminsterský pa-
lác, Big Ben, řeka Temže, St. Paul’s Cathedral, 180 metrů vysoká londýn-
ská okurka Gherkin, a v současné době nejvyšší londýnská dominanta 
The Shard – skleněná věž vysoká 310 metrů dokončená v dubnu 2012, a 
další pamětihodnosti. 

Čtvrtek byl pro nás dnem zábavy. Po krátké zastávce ve Windsoru 
jsme strávili celý den v blízkém Legolandu. Spolu s nejrůznějšími atrakce-
mi vystavěnými ze stavebnic Lego jsme si užili i nepředvídatelnosti ang-
lického počasí. Po počátečním sluníčku se obloha zatáhla a spustil se vel-
mi vydatný déšť. Ale dobrou náladu nám nepokazil – kromě venkovních 
horských drah, kolotočů, vodních atrakcí a stavebnicových zmenšenin 
reálných památek se některé tamní atrakce totiž nacházejí i pod střechou 
(legolandové království egyptských faraonů, cestování ponorkou, pod-
mořský svět, aj.). Bylo to opravdu super!

V pátek ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a 
vyrazili strávit náš poslední den v Londýně. Za pár minut jsme pochopili, 
jaké počasí nás asi čeká, když nám hostitelské rodiny ráno říkali: „Chilly 
today!“ Poté, co jsme vystoupili z vyhřátého autobusu, nás roztřásla zima, 
přestože na obloze svítilo sluníčko. Ale rozehřáli jsme se rychlou chůzí 
přes park a začali prohlídkou observatoře a nultého poledníku v Green-
wichi. Měli jsme zde možnost stát zároveň na západní i na východní po-
lokouli! 

Poté jsme si prohlédli zrekonstruovanou plachetnici Cutty Sark, 
která vozívala do Anglie čaj, proběhli jsme podchodem pod řekou Temží 
na druhý břeh a zpět. Také jsme si přitom vyfotografovali nyní na Temži 
přítomnou jedinečnou válečnou loď „The Mighty O“ – 203 metrů dlou-
hou HMS Ocean, která bude se svými osmi vojenskými vrtulníky hlídko-
vat nad vzdušným prostorem Londýna během Olympiády 2012. Potom 
jsme podnikli vyhlídkovou projížďku lodí po Temži a londýnským me-
trem se vrátili zpět na Tower Hill, kde nás už očekával Tower Bridge a 
královský hrad Tower s výstavou královských regálií a klenotů, přehlídkou 
historických zbraní, brnění i mučidel, tradičních Beefeaters a nezbytných 
nejméně šest černých krkavců, nesprávně nazývaných havrany, zabraňují-
cích podle legendy pádu anglického království.  

Stihli jsme si prohlédnout i blízké doky svaté Kateřiny, které kdysi 
zásobovaly tuto část Londýna po vodě, a i my jsme využili nedalekého 
supermarketu k nákupu zásob nezbytných na zpáteční cestu domů. Přešli 
jsme světoznámý most Tower Bridge a prohlédli si na jižním břehu řeky 
Temže moderní výstavbu More London, včetně neobvyklé budovy City 
Hall nazývané Scoop. Díky perfektním znalostem Londýna a organizač-
ním schopnostem naší průvodkyně Věrky jsme si zkrátili cestu k našemu 
autobusu na parkoviště do North Greenwich a ze stanice London Bridge 
jsme cestovali metrem. Byla zrovna špička, lidé se vraceli ze zaměstnání, 
ale za pomoci našich dospělých účastníků zájezdu jsme přesun zvládli na 
jedničku. 

Skvělá průvodkyně Věrka z CK Školní zájezdy nám poskytovala 
rozsáhlé a zajímavé informace během celého pobytu, dokázala udržet 
pozornost dětí i během delších autobusových přesunů a umožnila nám 
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Jejich výkony můžete shlédnout na stránkách pořádající školy: 
ZUŠ Střezina Hradec Králové – zus.strezina.cz. 

Další blahopřání putuje 
k pěveckým sborům ZUŠ KUŘIMSKÁ KVÍTKA a CANTANDO 

a jejich vedoucí Pavlíně Zámečníkové za pěkné umístnění na Krajské po-
stupové přehlídce školních dětských pěveckých sborů Jihomoravského 
kraje, která proběhla 29. března v brněnském Semilase. Oběma sborům 
udělila odborná porota BRONZOVÉ PÁSMO!

Spoustu příjemných zážitků zažily děti z pěveckého sboru CAN-
TANDO také na výměnném koncertě základních uměleckých škol ve 
Znojmě. V pátek 11. května náš sbor vystoupil jako host pěveckého sboru 
CARMINA CLARA na znojemském náměstí v programu „Den partner-
ských měst“. Dvacetiminutové vystoupení CANTANDA se znojemským 
posluchačům velmi líbilo!

N.CH.

všem maximálně využít čas na prohlídky památek i na osobní volno, ope-
rativně zkrátit dobu na přesuny a šetřit tak naše síly na cestu domů. 

Na noční cestu autobusem zpátky domů se sice nikdo netěšil, ale 
díky skvělým řidičům z Tredos Třebíč, kteří s námi celý týden jezdili vý-
borně, nikde nezabloudili, byli vždy milí a ochotni nám pomoci a udělat 
přestávku na odpočinek, a navíc měli zásoby třebíčských sodovek na celý 
výlet, nám cesta přes Francii a Německo rychle uběhla a za dvacet hodin 
jsme byli z Londýna zpět v Kuřimi. 

Děkujeme také paní učitelce Kalinové, která se obětavě a s úsmě-
vem spolu s ostatními pedagogy o všechny účastníky zájezdu starala a 
také vybírala do autobusu poutavé filmy na DVD, děkujeme také dospě-
lým účastníkům zájezdu, zejména za pomoc se žáky během přesunů po 
Paříži i v Londýně, a rovněž děkujeme i pracovníkům Městského úřadu 
Kuřim, kteří nám věnovali propagační materiály, které nám pomáhaly při 
konverzaci v hostitelských rodinách v Anglii. Všichni jsme si tento zájezd 
užili a pro mnohé se stal motivací věnovat se studiu angličtiny ještě in-
tenzivněji. 

Tamara Vacková
ZŠ Kuřim Jungmannova

Vedoucí zájezdu 

Z vyjádření žáků-účastníků zájezdu:
Nikol: Celý zájezd byl super! Nejvíce se mi líbilo v Legolandu, kde jsme si 

užili hodně zábavy a legrace. A příště bych na zájezd jela znovu!
Dalibor: Promluvit si s někým v jeho rodné zemi jeho rodným jazykem 

je úžasná zkušenost. A to štěstí, že nám mávala anglická královna, 
tento zájezd mnohonásobně zvýrazňuje.

Lucie: Určitě nejvíce se mi líbilo ubytování v rodinách a společná komu-
nikace! Akorát počasí nám zrovna nepřálo, ale to vůbec nevadí. 
Zážitky byly i tak zábavné. Určitě bych se chtěla do Anglie ještě 
někdy vrátit!

Anna: Zájezd byl úžasný a velmi poučný! Jsem moc ráda, že jsem jela!
Klára: Neuvěřitelný zážitek je, že jsme viděli anglickou královnu Alžbětu 

II.!

Úspěchy kuřimských kytaristek
(pokračování ze str. 1)
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ŠKOLSTVÍ - viděno dvěma

Maják 2012
Dne 28.5.2012 se uskutečnil již 4. ročník tradičního branně - vě-

domostního závodu „Maják“,  pořádaného  Obvodním oddělením poli-
cie ČR v Kuřimi. Letos byl poprvé Maják organizován i ze strany odboru 
dopravy  při Městském úřadu v Kuřimi, který si v závodu vyčlenil speci-
ální disciplínu, a to dopravní hřiště. Zde mohly děti uplatnit svůj um jak 
v oblasti dopravní výchovy, tak svou zručnost. Na startovní čáru se nako-
nec postavilo 10 soutěžních družstev, tvořených žáky 4. tříd základních 
škol obcí Kuřim, Chudčice, Lelekovice, Vranov a  Drásov. Při závodu děti 
kromě dopravního hřiště absolvovaly i náročnou trasu s osmi stanovišti s 
vědomostními úkoly z oblasti zdravovědy, testu paměti, orientace v teré-
nu, všeobecných znalostí,  otázek bezpečnosti a stanoviště  HZS Kuřim.  
Na závěr soutěžící vyluštili hádanku, v níž měli odhalit pachatele. Jako 
každý rok se i Maják 2012 vyznačoval velice vyrovnanými výsledky. Na-
konec se na prvních místech umístili žáci ze ZŠ Kuřim Jungmannova a 
ZŠ Lelekovice. Tímto děkujeme jak soutěžícím dětem, tak Městskému 
úřadu v Kuřimi – odboru dopravy a HZS Kuřim, za pěkný zážitek a těší-
me se na další ročník.

 Zvláštní poděkování patří  právě Městskému úřadu v Kuřimi, dále 
firmě Kampos Kuřim a Cyklosportu Česká u Brna, díky nimž si děti od-
nesly i pěkné ceny. 

Za kolektiv OOP Kuřim npor. Mgr. Monika Kvasničková

Dopravní a bezpečnostní 
soutěž Maják

V Kuřimi v květnu proběhl už pátý ročník branně-vědomostní sou-
těže pro žáky základních škol Maják. Tuto soutěž organizuje už pátým 
rokem Obvodní oddělení Police ČR v Kuřimi a účastní se jí základní školy 
z celého místního policejního obvodu. Policisté už od počátku spolupra-
cují při přípravách akce s Městským úřadem v Kuřimi. V letošním roce 
se dopravní odbor zasloužil o perfektně připravené dopravní hřiště, kde 
si žáci mohli vyzkoušet základy bezpečnosti silničního provozu i jízdu 
zručnosti.

Podle slov vedoucího odboru dopravy MÚ Kuřim Jiřího Kováře 
šlo úředníkům především o to, aby si děti osvojily základní znalosti do-
pravních předpisů, jako jsou přednost zprava, stopka, přechod pro chodce 
nebo kruhový objezd. Zaměstnanci odboru dopravy celé hřiště vymysleli 
a zrealizovali tak, aby co nejlépe simulovalo skutečný dopravní provoz.

Soutěž Maják letos proběhla v pátek 18. května na hřišti u základní 
školy na Komenského ulici a v přilehlém lese kopce Záruba. Do soutěže 
vyslaly sedmičlenná družstva ze čtvrtých a pátých tříd obě základní školy 
z Kuřimi, a základní školy z Drásova, Lelekovic a Vranova. Na vyznačené 
trati, která vedla lesem a na hřišti u školy si soutěžní týmy prošly malým 
testem zručnosti při střelbě ze vzduchovky, testem paměti, vyzkoušely si 
orientaci v terénu při práci s mapou a buzolou, ověřily si své znalosti v ob-
lasti první pomoci, dopravní výchovy a všeobecné bezpečnosti. Na celé 
akci spolupracovali kromě policistů z Obvodního oddělení PČR v Kuřimi 
také policisté z Dopravního inspektorátu Brno-venkov včetně tiskového 
mluvčího a preventistky.

Všichni soutěžící si kromě dobrého pocitu z úspěšného závodu 
odnesli drobné dárky z oblasti bezpečnosti provozu, zejména reflexní 
nášivky nebo klíčenky, a ti nejlepší dostali například bezpečnostní světla 
na kolo. Poháry a část cen zajistila PČR Kuřim a ostatní ceny Městský 
úřad Kuřim, částečně z programu BESIP. Všem policistům, úředníkům i 
učitelům patří poděkování za čas, který dětem věnovali a dětem za jejich 
šikovnost, se kterou náročný program zvládly.

sš
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Srdečně všechny zveme na noc kostelů,
která se koná v pátek 1. června

Kuřim, sbor Dr. Karla Farského, Farského 349
15:30   Program pro děti (v zahradě Sboru Dr. Karla Farského)
18:00   Společné zahájení v kostele sv. Maří Magdaleny
18:30   Vystoupení Sdružení přátel živé historie DAGA z Brna (na dvoře 

před Sborem dr. Karla Farského)             Následuje přivítání a krátké 
představení sboru a náboženské obce

20:00    Koncert duchovní hudby – Chrámový pěvecký sbor Magnificat 
z Lelekovic

21:00    Modlitba Taizé
21:45    Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského

Po dobu akce bude ve sboru Dr. Karla Farského možnost osobní-
ho rozhovoru se zástupcem náboženské obce. 

Kuřim kostel sv. Maří Magdaleny
17:50    Zvonění kostelních zvonů
18:00    Ekumenické zahájení v kostele sv. Maří Magdaleny
18:15    Liturgický rok  a na co předměty slouží
19:00    Koncert K Dur
19:35    Hudba, jak ji neznáte
20:30    Varhaní pásmo
21:00    Kdo zpívá, dvakrát se modlí 
21:45    Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského
18:00 – 21:30 Doprovodný program – výstavy v oratořích, výstup na věž
18:00 – 21:00  Hra pro děti s názvem „O klíče kuřimského kostela“

Po celou dobu akce bude možnost osobního rozhovoru s otcem 
Adamem.

K dur na Noci kostelů
Smíšený pěvecký sbor K dur zve všechny příznivce nejen duchovní 

hudby na  koncerty u příležitosti Noci kostelů v pátek 1. června. Jako prv-
ní zazpíváme v kuřimském kostele sv. Máří Magdalény a to od 19 hodin. 
Dále se přesuneme do poutního kostela ve Vranově, kde je začátek našeho 
vystoupení plánován na 20:30 hod. A příslovečnou tečku za naším kostel-
ním „turné“ uděláme v kostelíku sv. Kateřiny v Šebrově a to od 21:30 hod. 
Těšíme se na vás.

www.k-dur.cz

Pěkný zážitek (a někteří i růži) si odnesli nejen dětští návštěvníci z lu-
kostřeleckého odpoledne „O růže zámecké paní“, které uspořádali lukostřelci 
z Jungmannky pod vedením Radovana Šmída na zámecké zahradě v Kuřimi 
dne 19. května 2012.

Na Svátky řemesel do Kunštátu
Zapomenutá řemesla znovu ožijí v Kunštátě – ve dnech 9. – 10. 

června 2012 se totiž v areálu zdejšího zámeckého parku uskuteční již pátý 
ročník Svátků řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní ukázky li-
dových řemesel, jakými budou například pálení dřevěného uhlí v milíři, 
výroba plechových zvonců, tavení železa v hliněné peci, výroba ručně 
foukaného skla, točení na hrnčířském kruhu, výroba loukoťového kola, 
tesání trámů či drátování hliněných krajáčů.

Bohatý dvoudenní program nabídne i velkolepý rytířský turnaj 
na koních na počest Krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, střelbu z histo-
rických palných zbraní, akční program s loveckými dravci, bubenickou 
show, ukázky výcviku služebních psů a bojového umění či koncert Ilony 
Stryové.

Záštitu nad akcí převzali – hejtman Jihomoravského kraje JUDr. 
Michal Hašek a senátor Jozef Regec, více informací a detailní program 
naleznete na stránkách www.osremesla.cz, www.kunstat-mesto.cz

placená inzerce
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G a l e r i e   a d   a s t r a

Ivan Vosecký
Oblaka strachu

Poslední výstava před letními prázdninami je věnována současné 
tvorbě pražského autora Ivana Voseckého. Jedná se o mírně pozměněnou 
reprízu jeho výstavy v Galerii Petr Novotný.

Vosecký se narodil roku 1963 v Hradci Králové. Původním povolá-
ním je architekt, architekturu studoval od roku 1981 do 1987 na ČVUT 
v Praze. Po studiích pracoval v architektonické kanceláři v Londýně. Od 
roku 1990 do 1997 studoval na pražské AVU postupně u Milana Knížá-
ka, Michala Bielického, Miloše Šejna, Jiřího Davida a studium zakončil u 
Vladimíra Skrepla. Žije a pracuje v Praze.

V tvorbě Ivana Voseckého mnohdy vidíme odraz jeho původní 
profese architekta, časté je volné geometrické traktování obrazů i objektů. 
Může se nám připomenout i jeho práce ve filmových ateliérech, to když 
na nás někde z obrazu vykoukne stylizovaná animovaná postavička. Ně-
kdy jde tvorba mírně směrem do designu, jindy je patrná expresivnější 
gestická poloha. Aktuálně vystavované obrazy jsou většinou kombinací 
imaginárních abstraktních krajin s náhodnými postavami, někdy i por-
tréty, geometrickými prvky a textovými záznamy, to vše v klidné, redu-
kované barevnosti. Autor sám o výstavě uvádí: „Po roce konceptuálních, 
sociálních a textových experimentů jsem se vrátil opět k malbě a vytvořil 
pro tuto výstavu cyklus obrazů, ve kterém jsem oproti předešlým cyklům 
začal pracovat s malým formátem obrazů i s velice střídmou barevností. 
Na abstraktní podklad, jde většinou o rozlévané či stříkané barvy, jsem 
vrstvil další prvky, geometrické tvary, obličeje, postavy a texty či nápisy. 
Texty na obrazech plní funkci jakéhosi deníku, formou často připomínají 
básně, divák je musí luštit a pro mě jsou nedílnou součástí obrazu. Název 
výstavy jsem převzal z pojmenování jednoho z obrazů.” 

Vosecký je v současnosti již pevně zakotven na zdejší výtvarné 
scéně jako výrazný představitel střední generace. Jeho tvorba, pracující s 
mnoha médii, bývá k vidění i ve veřejném prostoru, kde využívá i sociální, 
existencionální či politický kontext.

 Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz
Ivan Vosecký / Oblaka strachu
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
16. května – 24. června
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 16. května v 18 hod. 
 

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

Teheránské jaro, 2011-2, akryl, plátno, 60 x 80 cm

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA ČERVNOVÉ ZÁVĚREČNÉ KONCERTY,VYSTOUPENÍ 

A VERNISÁŽ ŽÁKŮ 

ZUŠ KUŘIM
úterý 5. června MINIRECITÁLY 

studentů hudebního oboru ZUŠ Kuřim, 
představí se klavíristé Michael Svoboda a Daniel Burkart
kytarové duo: Adéla Václavíková a Kateřina Vašíčková 
a kytarové duo: Martina Pijáková a Kateřina Vašíčková
Komorní sál ZUŠ od 17 hod.

úterý 5. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
hudebního oboru pobočky Lelekovice 

– Česká Sokolovna od 17hodin

středa 6. června 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL 
ZUŠ Kuřim, v průběhu dopoledne

středa 6. června TLAPKAFEST 
– zahradní slavnost žáků výtvarného oboru ZUŠ

Školní zahrada od 16 do 18 hodin

úterý 12. června TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
v podání žáků ZUŠ Kuřim pro I. stupeň ZŠ, 

Velký sál Kulturního domu Kuřim, začátek v 10 hodin

úterý 12. června ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
tanečního oboru ZUŠ

Velký sál Kulturního domu Kuřim, začátek v 18 hodin

středa 13. června ZÁVĚREČNÝKONCERT 
žáků hudebního oboru ZUŠ KUŘIM, Komorní sál od 17 hodin 

v týdnu od 18. do 22. června KUŘIM: 
ZÁPIS DĚTÍ DO hudebního, tanečního, výtvarného 
a literárně dramatického oboru ZUŠ
rozpis viz Zlobice nebo www.zus-kurim.cz

středa 20. června VERNISÁŽ VÝSTAVY 
žáků výtvarného oboru ZUŠ 

na téma „ŽIVÁ ZAHRADA“ Komorní sál ZUŠ od 18 hodin

čtvrtek 21. června TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
– zahradní slavnost žáků hudebního

oboru ZUŠ Kuřim s vystoupením hudebních souborů a kapel 
s oceněním nejlepších žáků škol. roku 2011/2012
Zahrada ZUŠ od 15.30 hodin

pondělí 25. června 
„NAŠE TŘÍDNÍ JE MIMOZEMŠTANKA“

pořád žáků literárně dramatického oboru ZUŠ
podle knihy Jiřího Šandery, s autogramiádou autora
Komorní sál ZUŠ Kuřim, začátek v 17 hodin 

KRÁSNÉ PROŽITÍ PRÁZNIN A DOVOLENÝCH PŘEJÍ VŠEM 
PEDAGOGOVÉ ZUŠ KUŘIM!

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013! 
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Filmový klub v Clubu Escape
úterý 12. 6. 19:00

 Dívka, která kopla do vosího hnízda
Závěrečný díl temné de-

tektivní trilogie Milénium, podle 
románu Stiega Larssona. Lisbeth 
Salanderová plánuje pomstu. Chce 
se pomstít lidem, kteří se ji pokusi-
li zabít, a také vládním institucím, 
které jí téměř zničily život. Zásad-
ní komplikací je ale kulka, která jí 
uvízla v hlavě. Lisbeth leží pod přís-
ným dozorem na jednotce intenziv-
ní péče s nepatrnou šancí na uzdra-
vení. Pokud se jí to povede, bude 
souzena za tři vraždy a jeden pokus 
o vraždu. Už tak bezvýchodnou si-
tuaci ještě vyhrocuje jiný pacient, 
který leží ve stejné nemocnici - její 
vlastní otec Alexander Zalaščenko, 
který se chce své dcery jednou pro-
vždy zbavit.

Novinář Michael Blomkvist se rozhodne, že nenechá Lisbeth v 
rukou státní spravedlnosti a požádá svoji sestru advokátku, aby Lisbeth 
u soudu zastupovala. Pokud přežije, bude muset s její pomocí prokázat 
svou nevinu a přimět soud a veřejnost, aby uvěřili jejímu neuvěřitelnému 
příběhu, v němž figuruje řada významných lidí, kteří se dopouštěli nebo 
alespoň tolerovali bezprecedentní násilí vůči bezbranným spoluobčanům 
ve snaze udržet se u moci. V souvislosti se soudem proti Lisbeth chystá 
nakladatelství Milénium zvláštní číslo, které má odhalit totožnost těchto 
lidí a jejich napojení na “Sekci”. 

Čsfd 76%. Švédsko / Dánsko / Německo, 2009, 141 min. 

Vstupné: studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.



červen 2012

Pátek 1. června 9:30-11:00, od ZŠ Komenského
Pohádková cesta 

Pořádá DDM Kuřim. Od 8:30 do 9:30 pro žáky kuřimských ZŠ, od 9:30 pro maminky s dětmi a kuřimské MŠ. 

Pátek 1. června 
Noc kostelů

Kuřim, sbor Dr. Karla Farského, Farského 349: 15:30 Program pro děti (v zahradě Sboru Dr. Karla Farského) * 18:00 Společné zahájení v 
kostele sv. Maří Magdaleny * 18:30 Vystoupení Sdružení přátel živé historie DAGA z Brna (na dvoře před Sborem dr. Karla Farského), následuje 
přivítání a krátké představení sboru a náboženské obce * 20:00 Koncert duchovní hudby – Chrámový pěvecký sbor Magni�cat z Lelekovic * 
21:00  Modlitba Taizé * 21:45 Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského. Po dobu akce bude ve sboru Dr. Karla Farského možnost osob-
ního rozhovoru se zástupcem náboženské obce. 
Kuřim kostel sv. Maří Magdaleny: 17:50 Zvonění kostelních zvonů * 18:00 Ekumenické zahájení v kostele sv. Maří Magdaleny * 18:15 Liturgic-
ký rok a na co předměty slouží * 19:00 Koncert K Dur * 19:35 Hudba, jak ji neznáte * 20:30 Varhaní pásmo * 21:00 Kdo zpívá, dvakrát se modlí * 
21:45 Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského * 18:00 – 21:30 Doprovodný program – výstavy v oratořích, výstup na věž * 18:00 – 21:00 
Hra pro děti s názvem „O klíče kuřimského kostela“. Po celou dobu akce bude možnost osobního rozhovoru s otcem Adamem.

Pátek 1. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars - Matimur, Eddy Roar, Peri�, Nee´o, Dazy, Wolf

Na další díl Techno Wars zveme ostřílené DJs z okolí Třebíčska přezdívané jako Matimur a Eddy Roar. Oba pánové toho stihli za svoji 
kariéru mnoho, za zmínku stojí pořádání mnoha skvělých večírků a za poslední dobu také první producentské úspěchy. Z Prostějovska 
dorazí DJ Nee´o, známí svojí brněnskou akcí Dirty Trip. Večer doplní taktéž talentovaný DJ Peri� a klasicky i Techno Wars team, Dazy a 
Wolf. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 
48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 2. června 14:30 - 16:00, od sokolovny
Pohádková cesta Kuřimskou horou

Pořádá T. O. Llano Estacado. Startovné 30 Kč. Na pohádkových kontrolách sladké odměny, děti v maskách odměna navíc. V cíli opékání 
buřtů, živá hudba a další soutěže. Cesta je průjezdná i pro kočárky. 

Sobota 2. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 5. června 17:00, Komorní sál ZUŠ
Minirecitály studentů hudebního oboru ZUŠ Kuřim

Představí se klavíristé Michael Svoboda a Daniel Burkart, kytarové duo: Adéla Václavíková a Kateřina Vašíčková, a kytarové duo: Martina 
Pijáková a Kateřina Vašíčková. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 6. června dopoledne, ZUŠ Kuřim - Talentové zkoušky dětí z mateřských škol 
Středa 6. června 16:00-18:00, Školní zahrada ZUŠ Kuřim

Tlapkafest 
Zahradní slavnost žáků výtvarného oboru ZUŠ.

Pátek 8. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Degustační večírek s oldies party DJ Flash

Speciální akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní 
na FB), ale  po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amund-
sen 10 Kč, Captain Morgen 15 Kč, Cuba libre 20 Kč,... a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies 
party s DJem Flashem. A koho tančit nebaví, může sledovat zápas Česko-Rusko na Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Vstup od 18 let.

Sobota 9. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 12. června 10:00 a 18:00, Kulturní dům 
Taneční vystoupení 

v podání žáků ZUŠ Kuřim. Od 10:00 pro I. stupeň ZŠ, od 18:00 pro veřejnost. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 12. června 19:00 června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dívka, která kopla do vosího hnízda – Filmový klub

Závěrečný díl temné detektivní trilogie Milénium, podle románu Stiega Larsona. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít 
lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Čsfd 76%. Švédsko / Dánsko / Německo, 2009, 141 
min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 12. června 2012 19:30, Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim
Koncert duchovní hudby 

Varhany, jak je neznáte
( „�e Organ As You Never Knew It“)

(společně vystoupí česká varhanice Hana Bartošová a americká varhanice Joan De Vee Dixon - čtyřručně).
Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Kuřimi. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na restauraci obrazu Panny Marie v kuřim-
ském kostele. Umění podporuje umění. Program: Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Marie Widor, American 
Spirituals (arr. Joan DeVee Dixon), Robert Cundick.

Středa 13. června 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách aneb plesová sezóna nekončí

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Středa 13. června 17:00, Komorní sál ZUŠ
Závěrečný koncert 

žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 15. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Hip Hop - Namor, Čiha, Neuro

Prověřený Hiphopový večírek, tentokráte se spíše tradičním hiphopem řízlým trochou regge. DJ Namor a Čiha zahrají od oldschoulu po New a 
tentokrát bude trochu i regge a raggajunglu. Dále přijede DJ Neuro, který bude hrát převážně hiphop z Ameriky i RnB možná i taneční věci.. Semtex 
+ Amundsen 50,- Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 16. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstavy

Předprodeje v KD Kuřim

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 18. června až pátek 22. června 
Kuřim: zápis dětí 

Do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru ZUŠ. Rozpis viz Zlobice nebo  www.zus-kurim.cz

Středa 20. června 18:00, Komorní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy 

žáků výtvarného oboru ZUŠ na téma „Živá zahrada“. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 21. června 15:30, Zahrada ZUŠ
Těšíme se na prázdniny 

zahradní slavnost žáků hudebního oboru  ZUŠ Kuřim s vystoupením hudebních souborů a kapel s oceněním nejlepších žáků škol. roku 
2011/2012.

Pátek 22. června od 14:00, letní koupaliště v areálu Wellness Kuřim

Hurá prázdniny
Koupání, aquazorbing, skákací hrad, malování na obličej, ukázky hasičské techniky, soutěže pro děti…
- den otevřených dveří ve �tness centru a ukázková lekce kolektivního cvičení
- speciality z grilu a další občerstvení zajištěno
- v 16 hodin vernisáž kreseb žáků ZUŠ Kuřim 
- v 17 hodin koncert Plavci – Rangers
vstupné: 30,- na osobu, rodinné vstupné: 100,-
Další informace na www.kurim.cz a www.facebook.com/kurim

Pátek 22. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic Beats - TyPhone, Alexx, Dazy, Pete Ripe

Na dalším díl klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance. Přijede se představit brněnský matador TyPho-
ne, hrající už řadu let na různých akcích v Brně a jižní Moravě. Rezident klubu Perpetuum Alexx předvede svůj aktuální progresivní nářez. 
Další specialitou bude náš rezident Dazy, tentokrát ve speciálním house setu!! Závěr bude patřit Pete Ripemu. Becherovka + dárky. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 23. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies disco party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup zdarma.

Pondělí 25. června 17:00, , Komorní sál ZUŠ
Naše třídní je mimozemštanka

Pořád žáků literárně dramatického oboru ZUŠ podle knihy Jiřího Šandery, s autogramiádou autora. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 29. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip - Styfy, Pprskh, Ready, Hop, Frebeat

Pravidelná drumová akce tentokráte ovšem s výraznou obměnou. Přijede stará známý Pprskh a k němu se ale přidají 4 stateční z okolí 
Újezdu ze Support sound. Dj Ready okoření tuto akci dávkou Tekku. Sti�y, Hop a Freebeat předvedou drum. Přijďte přivítat prázdniny 
večírkem zalomených beatů! Akce za Morgana + Colu si vyber dárek. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 30. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Od pátku 1. června, Městská knihovna
Motýli-jen tak pro radost

Výstava amatérského fotografa tuzemských motýlů Jaroslava Bučka. Výstavu je možné navštívit ve výpůjční době knihovny  do 27. června 
2012. Vstup volný. 

Od pátku 29. června, Městská knihovna
Barevná inspirace

Prodejní výstava výrobků paní Kateřiny Novákové.  K prohlédnutí i ke koupi budou pestré předměty vyráběné zajímavými technikami 
(malované sklo, malované obrazy, malovaný porcelán, keramické nádobí a dekorační předměty, patchwork, fotogra�e). Velkou inspirací je 
autorce také „černý kontinent“, který několikrát navštívila a zachytila prostřednictvím fotogra�í pro ostatní. Výstavu je možné navštívit ve 
výpůjční době knihovny do 31. srpna 2012. Vstup volný.

Do neděle 24. června, galerie ad astra, Zámek Kuřim
Ivan Vosecký

Otevřeno pá-ne, 12-18 hodin.

Pátek 13. července, zámek Kuřim - KUŘIMSKÝ BĚS
Horrorová �lmová noc na Zámku – Jason, Raimi, Tarantino. Zámecký sklep Escape: Pátek 13. (19 h.), Letní kino 
na nádvoří (poprvé digitální projekce): Stáhni mě do pekla (21.30 h.), Od soumraku do úsvitu (00 h.). Vstupné 
100 Kč, web na facebooku: Kuřimský běs.

Čtvrtek 26. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim - Keltský večer na zámku
Tradiční účastník Sliotar (IRL) se zbrusu novým CD, Bran (ČR) špičková kapela hrající především hudbu kelt-
ské Bretaně. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a v Clubu Escape od 2. 7. za 100 
Kč, na místě 150 Kč.

Letní kino na zámeckém nádvoří
po 13. 8. Muži v černém 3   út 14. 8. Čtyři slunce   st. 15. 8. Probudím se včera 
čt 16. 8. Líbáš jako ďábel  so 25. 8. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část  ne 26. 8. Železná lady   
po 27. 8. Alois Nebel  út. 28. 8. Madagaskar 3 nebo Doba ledová 4 - bude upřesněno 
st. 29. 8. Rodina je základ státu  čt 30. 8. Perfect Days - I ženy mají své dny   pá 31. 8. Prci, prci, prcičky: Školní sraz 

Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta
Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim - Čankišou a Jablkoň

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v 
KD a v Clubu Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Dramaturgie SPH Kuřim 2012-2013
Čtvrtek 20. září - Jakub Pustina a jeho hosté - pěvecký koncert * Čtvrtek 11. října - Musica Dolce Vita - Klenoty 
české hudby (Žo�e Vokálková - �étna, Daniela Demuthová - Mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa) * Středa 
31. října - Hradišťan - Koná se ve velkém sále KD. * Úterý 20. listopadu - Kvarteto Apollon – Klasicko jazzové 
inspirace (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - violoncello) 
* Čtvrtek 3. ledna - Novoroční koncert s přípitkem - Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté * Čtvrtek 7. února - 
Komorní duo - Kristýna Vaculová a Libor Janeček (�étna a kytara) * Pondělí 4. března - ViP duo - David Šlechta 
a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír * Duben - termín bude upřesněn - Barbara M. Willi (cembalo) a 
Petr Wagner (viola da gamba) - Koncert staré hudby * Květen - prémie.
Prodej permanentek na sezónu 2012-2013 pro současné abonenty do 30. června. Od 1. července pak budou zbý-
vající vstupenky nabídnuty dalším zájemcům. Abonmá 500 Kč pro jednotlivce a 900 Kč pro dvojici. Vstupenky 
jsou přenosné.

Tišnov sobota 30. června od 13:00 - Festiválek U Palce
Vltava, Ty Syčáci, Bitumen Beat, Propaganja, Colectiv a další. Vstupné do 31. 5. 130 Kč, potom 170 Kč, na 
místě 220 Kč.

Prodejní a komerční akce: Út. 19. 6. Trojan (obuv), út. 26. 6. Nouratex (textil), st. 27. 6. Bellitex (textil), čt. 28. 
6. Malicher (smíšené zboží).  Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Kuřimské zámecké kulturní léto



červen 2012

Pátek 1. června 9:30-11:00, od ZŠ Komenského
Pohádková cesta 

Pořádá DDM Kuřim. Od 8:30 do 9:30 pro žáky kuřimských ZŠ, od 9:30 pro maminky s dětmi a kuřimské MŠ. 

Pátek 1. června 
Noc kostelů

Kuřim, sbor Dr. Karla Farského, Farského 349: 15:30 Program pro děti (v zahradě Sboru Dr. Karla Farského) * 18:00 Společné zahájení v 
kostele sv. Maří Magdaleny * 18:30 Vystoupení Sdružení přátel živé historie DAGA z Brna (na dvoře před Sborem dr. Karla Farského), následuje 
přivítání a krátké představení sboru a náboženské obce * 20:00 Koncert duchovní hudby – Chrámový pěvecký sbor Magni�cat z Lelekovic * 
21:00  Modlitba Taizé * 21:45 Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského. Po dobu akce bude ve sboru Dr. Karla Farského možnost osob-
ního rozhovoru se zástupcem náboženské obce. 
Kuřim kostel sv. Maří Magdaleny: 17:50 Zvonění kostelních zvonů * 18:00 Ekumenické zahájení v kostele sv. Maří Magdaleny * 18:15 Liturgic-
ký rok a na co předměty slouží * 19:00 Koncert K Dur * 19:35 Hudba, jak ji neznáte * 20:30 Varhaní pásmo * 21:00 Kdo zpívá, dvakrát se modlí * 
21:45 Společné zakončení ve Sboru Dr. Karla Farského * 18:00 – 21:30 Doprovodný program – výstavy v oratořích, výstup na věž * 18:00 – 21:00 
Hra pro děti s názvem „O klíče kuřimského kostela“. Po celou dobu akce bude možnost osobního rozhovoru s otcem Adamem.

Pátek 1. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars - Matimur, Eddy Roar, Peri�, Nee´o, Dazy, Wolf

Na další díl Techno Wars zveme ostřílené DJs z okolí Třebíčska přezdívané jako Matimur a Eddy Roar. Oba pánové toho stihli za svoji 
kariéru mnoho, za zmínku stojí pořádání mnoha skvělých večírků a za poslední dobu také první producentské úspěchy. Z Prostějovska 
dorazí DJ Nee´o, známí svojí brněnskou akcí Dirty Trip. Večer doplní taktéž talentovaný DJ Peri� a klasicky i Techno Wars team, Dazy a 
Wolf. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 
48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 2. června 14:30 - 16:00, od sokolovny
Pohádková cesta Kuřimskou horou

Pořádá T. O. Llano Estacado. Startovné 30 Kč. Na pohádkových kontrolách sladké odměny, děti v maskách odměna navíc. V cíli opékání 
buřtů, živá hudba a další soutěže. Cesta je průjezdná i pro kočárky. 

Sobota 2. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 5. června 17:00, Komorní sál ZUŠ
Minirecitály studentů hudebního oboru ZUŠ Kuřim

Představí se klavíristé Michael Svoboda a Daniel Burkart, kytarové duo: Adéla Václavíková a Kateřina Vašíčková, a kytarové duo: Martina 
Pijáková a Kateřina Vašíčková. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 6. června dopoledne, ZUŠ Kuřim - Talentové zkoušky dětí z mateřských škol 
Středa 6. června 16:00-18:00, Školní zahrada ZUŠ Kuřim

Tlapkafest 
Zahradní slavnost žáků výtvarného oboru ZUŠ.

Pátek 8. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Degustační večírek s oldies party DJ Flash

Speciální akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní 
na FB), ale  po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amund-
sen 10 Kč, Captain Morgen 15 Kč, Cuba libre 20 Kč,... a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies 
party s DJem Flashem. A koho tančit nebaví, může sledovat zápas Česko-Rusko na Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Vstup od 18 let.

Sobota 9. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 12. června 10:00 a 18:00, Kulturní dům 
Taneční vystoupení 

v podání žáků ZUŠ Kuřim. Od 10:00 pro I. stupeň ZŠ, od 18:00 pro veřejnost. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 12. června 19:00 června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dívka, která kopla do vosího hnízda – Filmový klub

Závěrečný díl temné detektivní trilogie Milénium, podle románu Stiega Larsona. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít 
lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Čsfd 76%. Švédsko / Dánsko / Německo, 2009, 141 
min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 12. června 2012 19:30, Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim
Koncert duchovní hudby 

Varhany, jak je neznáte
( „�e Organ As You Never Knew It“)

(společně vystoupí česká varhanice Hana Bartošová a americká varhanice Joan De Vee Dixon - čtyřručně).
Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Kuřimi. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na restauraci obrazu Panny Marie v kuřim-
ském kostele. Umění podporuje umění. Program: Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Marie Widor, American 
Spirituals (arr. Joan DeVee Dixon), Robert Cundick.

Středa 13. června 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách aneb plesová sezóna nekončí

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Středa 13. června 17:00, Komorní sál ZUŠ
Závěrečný koncert 

žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 15. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Hip Hop - Namor, Čiha, Neuro

Prověřený Hiphopový večírek, tentokráte se spíše tradičním hiphopem řízlým trochou regge. DJ Namor a Čiha zahrají od oldschoulu po New a 
tentokrát bude trochu i regge a raggajunglu. Dále přijede DJ Neuro, který bude hrát převážně hiphop z Ameriky i RnB možná i taneční věci.. Semtex 
+ Amundsen 50,- Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 16. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstavy

Předprodeje v KD Kuřim

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 18. června až pátek 22. června 
Kuřim: zápis dětí 

Do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru ZUŠ. Rozpis viz Zlobice nebo  www.zus-kurim.cz

Středa 20. června 18:00, Komorní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy 

žáků výtvarného oboru ZUŠ na téma „Živá zahrada“. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 21. června 15:30, Zahrada ZUŠ
Těšíme se na prázdniny 

zahradní slavnost žáků hudebního oboru  ZUŠ Kuřim s vystoupením hudebních souborů a kapel s oceněním nejlepších žáků škol. roku 
2011/2012.

Pátek 22. června od 14:00, letní koupaliště v areálu Wellness Kuřim

Hurá prázdniny
Koupání, aquazorbing, skákací hrad, malování na obličej, ukázky hasičské techniky, soutěže pro děti…
- den otevřených dveří ve �tness centru a ukázková lekce kolektivního cvičení
- speciality z grilu a další občerstvení zajištěno
- v 16 hodin vernisáž kreseb žáků ZUŠ Kuřim 
- v 17 hodin koncert Plavci – Rangers
vstupné: 30,- na osobu, rodinné vstupné: 100,-
Další informace na www.kurim.cz a www.facebook.com/kurim

Pátek 22. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Electronic Beats - TyPhone, Alexx, Dazy, Pete Ripe

Na dalším díl klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance. Přijede se představit brněnský matador TyPho-
ne, hrající už řadu let na různých akcích v Brně a jižní Moravě. Rezident klubu Perpetuum Alexx předvede svůj aktuální progresivní nářez. 
Další specialitou bude náš rezident Dazy, tentokrát ve speciálním house setu!! Závěr bude patřit Pete Ripemu. Becherovka + dárky. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 23. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies disco party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup zdarma.

Pondělí 25. června 17:00, , Komorní sál ZUŠ
Naše třídní je mimozemštanka

Pořád žáků literárně dramatického oboru ZUŠ podle knihy Jiřího Šandery, s autogramiádou autora. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 29. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and Bass Break trip - Styfy, Pprskh, Ready, Hop, Frebeat

Pravidelná drumová akce tentokráte ovšem s výraznou obměnou. Přijede stará známý Pprskh a k němu se ale přidají 4 stateční z okolí 
Újezdu ze Support sound. Dj Ready okoření tuto akci dávkou Tekku. Sti�y, Hop a Freebeat předvedou drum. Přijďte přivítat prázdniny 
večírkem zalomených beatů! Akce za Morgana + Colu si vyber dárek. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 30. června, Zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Od pátku 1. června, Městská knihovna
Motýli-jen tak pro radost

Výstava amatérského fotografa tuzemských motýlů Jaroslava Bučka. Výstavu je možné navštívit ve výpůjční době knihovny  do 27. června 
2012. Vstup volný. 

Od pátku 29. června, Městská knihovna
Barevná inspirace

Prodejní výstava výrobků paní Kateřiny Novákové.  K prohlédnutí i ke koupi budou pestré předměty vyráběné zajímavými technikami 
(malované sklo, malované obrazy, malovaný porcelán, keramické nádobí a dekorační předměty, patchwork, fotogra�e). Velkou inspirací je 
autorce také „černý kontinent“, který několikrát navštívila a zachytila prostřednictvím fotogra�í pro ostatní. Výstavu je možné navštívit ve 
výpůjční době knihovny do 31. srpna 2012. Vstup volný.

Do neděle 24. června, galerie ad astra, Zámek Kuřim
Ivan Vosecký

Otevřeno pá-ne, 12-18 hodin.

Pátek 13. července, zámek Kuřim - KUŘIMSKÝ BĚS
Horrorová �lmová noc na Zámku – Jason, Raimi, Tarantino. Zámecký sklep Escape: Pátek 13. (19 h.), Letní kino 
na nádvoří (poprvé digitální projekce): Stáhni mě do pekla (21.30 h.), Od soumraku do úsvitu (00 h.). Vstupné 
100 Kč, web na facebooku: Kuřimský běs.

Čtvrtek 26. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim - Keltský večer na zámku
Tradiční účastník Sliotar (IRL) se zbrusu novým CD, Bran (ČR) špičková kapela hrající především hudbu kelt-
ské Bretaně. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a v Clubu Escape od 2. 7. za 100 
Kč, na místě 150 Kč.

Letní kino na zámeckém nádvoří
po 13. 8. Muži v černém 3   út 14. 8. Čtyři slunce   st. 15. 8. Probudím se včera 
čt 16. 8. Líbáš jako ďábel  so 25. 8. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část  ne 26. 8. Železná lady   
po 27. 8. Alois Nebel  út. 28. 8. Madagaskar 3 nebo Doba ledová 4 - bude upřesněno 
st. 29. 8. Rodina je základ státu  čt 30. 8. Perfect Days - I ženy mají své dny   pá 31. 8. Prci, prci, prcičky: Školní sraz 

Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta
Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim - Čankišou a Jablkoň

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v 
KD a v Clubu Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Dramaturgie SPH Kuřim 2012-2013
Čtvrtek 20. září - Jakub Pustina a jeho hosté - pěvecký koncert * Čtvrtek 11. října - Musica Dolce Vita - Klenoty 
české hudby (Žo�e Vokálková - �étna, Daniela Demuthová - Mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa) * Středa 
31. října - Hradišťan - Koná se ve velkém sále KD. * Úterý 20. listopadu - Kvarteto Apollon – Klasicko jazzové 
inspirace (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - violoncello) 
* Čtvrtek 3. ledna - Novoroční koncert s přípitkem - Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté * Čtvrtek 7. února - 
Komorní duo - Kristýna Vaculová a Libor Janeček (�étna a kytara) * Pondělí 4. března - ViP duo - David Šlechta 
a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír * Duben - termín bude upřesněn - Barbara M. Willi (cembalo) a 
Petr Wagner (viola da gamba) - Koncert staré hudby * Květen - prémie.
Prodej permanentek na sezónu 2012-2013 pro současné abonenty do 30. června. Od 1. července pak budou zbý-
vající vstupenky nabídnuty dalším zájemcům. Abonmá 500 Kč pro jednotlivce a 900 Kč pro dvojici. Vstupenky 
jsou přenosné.

Tišnov sobota 30. června od 13:00 - Festiválek U Palce
Vltava, Ty Syčáci, Bitumen Beat, Propaganja, Colectiv a další. Vstupné do 31. 5. 130 Kč, potom 170 Kč, na 
místě 220 Kč.

Prodejní a komerční akce: Út. 19. 6. Trojan (obuv), út. 26. 6. Nouratex (textil), st. 27. 6. Bellitex (textil), čt. 28. 
6. Malicher (smíšené zboží).  Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Kuřimské zámecké kulturní léto
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Instalace a vernisáž výstavy 

CREAM OF CREAM, 
která představuje výběr prací 
frekventantů výtvarných kurzů 

pro dospělé, 

k vidění je v komorním sále ZUŠ Kuřim 
do 15 června.
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Vzpomínka na oběti válek
Občané Kuřimi uctili v úterý 8. května památku obětí I. a II. 

světové války položením květin a vzpomínkou u všech památníků ve 
městě. První pietní vzpomínka se konala u památníku obětem válek 
na náměstí 1. května, další obřad proběhl za větší účasti občanů u 
pomníku na náměstí Osvobození. Zde zazpíval státní hymnu kuři-
mský pěvecký sbor K-dur, který následně na schodech kulturního 
domu uspořádal malý pěvecký koncert. Poslední vzpomínka a polo-
žení květin proběhly u pomníku podplukovníka in memoriam Otto 
Jebáčka, letce 311. letecké perutě RAF, který zahynul v bojích nad 
Biskajským zálivem.

Starosta Kuřimi Drago Sukalovský před tím vyzval prostřednic-
tvím Zlobice a webových stránek města k účasti na těchto akcích občany 
města ve snaze nalézt pro tuto vzpomínku nový důstojný rámec bez ná-
dechu povinnosti. Na pietu k pomníku se sochou lva, který byl původně 
vybudován na památku obětí první světové války, druhá stéla se jmény 
obětí další války k němu přibyla až po roce 1945, přišlo kromě starosty a 
obou místostarostů, zástupců kuřimského Sokola a několika pamětníků 
jen pár lidí. Na vzpomínku na náměstí Osvobození, která byla spojena i s 
krátkým koncertem uskupení K-dur pak už mnohem více. Zda je přilákal 
koncert nebo měli blíž k tomuto pomníku těžko říct. V této souvislosti 
si lze položit otázku, kolik je v Kuřimi lidí, kteří ještě vzpomínají na své 
blízké příbuzné a přátele, které ve světových válkách ztratili. Vzhledem k 
době, která již uplynula, v letošním roce to je 94 let od konce první světo-
vé války a 67 let od konce druhé světové války, pokud tady nějací pamět-
níci jsou, už zřejmě prožili pouze tu druhou válku. Ale jména vytesaná 
na pomníku se lvem mrtvá nejsou, v Kuřimi je možné je stále slyšet a po-
tomci válečných hrdinů a obětí bezpochyby i dnes chodí po kuřimských 
chodnících.

Jak to vlastně bylo
K první světové válce lze najít jen velmi málo informací. V knize 

„Kuřim 1226 - 1996 od historie k současnosti“ se píše, že v době první 
světové války narukovalo z Kuřimi 298 mužů. Padlo jich padesát a jejich 
jména jsou vytesána na světlém kameni na pomníku na náměstí 1. květ-
na

Druhá světová válka postihla téměř všechny obyvatele Kuřimi, je-
jich domy, továrny i další důležitá místa. Kuřim za druhé světové války 
zažila dvě velká bombardování. V srpnu 1944 a v dubnu 1945, pokaždé 
od spojenců. Hlavním důvodem prvního bombardování bylo zřízení po-
bočky brněnské Zbrojovky a německé Klöckner Motorenbau Hamburg 
v prostorách dnešní TOS Kuřim a Prefy. Výroba součástek pro německý 
zbrojařský průmysl, kterou se obě pobočky intenzivně zabývaly, měla za 
následek letecký útok americké 87. bombardovací perutě dne 25. srp-
na 1944, který obě továrny téměř srovnal se zemí. V důsledku tehdejší 
oblačnosti a větru odnesla nálet také část obce, včetně základní školy v 
Komenského ulici. Letadla útočila v několika vlnách a shazovala i těžké 
časované bomby. Zabito bylo 42 lidí, především dělníků z továren, z toho 
4 zaměstnanci byli z Kuřimi. Přes 200 dalších lidí bylo zraněno. V ně-
kterých pramenech se také objevuje, že při náletu zahynula i manželka 
tehdejšího školníka na škole v Komenského ulici. 

Při druhém bombardování na konci války 25. a 26. dubna 1945 
byla cílem ruských letadel ustupující německá vojska. V Kuřimi se zasta-
vila tanková kolona, v Kuřimské hoře a ostatním okolí Kuřimi byly zako-
pané pancéřové a protiletecké dělostřelecké oddíly, Němci také schová-
vali před letadly auta s municí ve dvorech a průjezdech domů. Muniční 
nákladní auto stálo i před vodní kaplí sv. Jana. Možná i proto měly nálety 
nejničivější dopad právě na Podhoří. O život zde tehdy přišlo hned ně-
kolik lidí.

Před nálety hledali někteří obyvatelé úkryt ve štolách pod Záru-
bou. Na severní straně kopce byly ve skále vylámány mělké chodby, kde 
se na konci války v tísnivých životních podmínkách ukrývalo podle pa-
mětníků dva tisíce lidí, někteří hovoří i o čtyřech tisících. Nebyli to pouze 
lidé z Kuřimi, ale i z okolních obcí nebo Brna. Zajistit pro tyto lidi, kteří se 
schovávali, ve snaze zachránit holý život, potravu, bylo nadlidským úko-
lem. Přesto se našla řada neuvěřitelně statečných kuřimských obyvatel i 
celých rodin, kteří často s nasazením vlastního života sháněli potraviny, 
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pekli v noci, aby Němci neviděli kouř, potají chleba, vozili mléko pro děti 
a nemocné a zajišťovali lékařskou pomoc.

Když pak Němci opustili začátkem května Kuřim, zničili za sebou 
ještě důležité mosty u hřbitova a u pivovaru, a v závodě u hřbitova zapá-
lili olej a naftu, a v posledním šílenství ještě vyhazovali budovy a auta do 
povětří. 9. května odpoledne pak po ústupu německých vojsk osvobodili 
Kuřim rumunští vojáci. 

Kdo hledá, najde aneb poděkování všem 
pamětníkům

V oficiálních publikacích o městě Kuřimi a jeho historii se podrob-
nější informace o obětech světových válek jen těžko hledají. Při pečlivěj-
ším hledání na internetu však občas člověk nalezne pravý poklad. Webové 
stránky http://www.zlobicari.estranky.cz/clanky/vzpominky-na-osvobo-
zeni-a-jine/ zveřejnily vzpomínky Bohuslava Filky a převzaly část vydání 
tehdejšího týdeníku TOSky Říjnový cíl, který uveřejňoval v průběhu let 
válečné vzpomínky pamětníků. Jak sami autoři stránek v poznámce podo-
týkají, jsou psány v tehdejší době a vyskytují se tam občas věty poplatné 
minulému režimu. Je však snadné se od nich při čtení těchto vzpomínek 
oprostit, zůstává jen syrovost minulosti. Z těchto osobních vzpomínek, 
které sice byly uveřejněny ve zmíněném periodiku a v padesátých letech 
byly dokonce čteny i v místním rozhlasu, vyplývá neskutečně těžká atmo-
sféra válečných dnů. Dnes jsou v dostatku a bezpečí jen těžko představi-
telné každodenní boje o přežití, jídlo a holý život. 

Vzpomínáme a nezapomeneme
Válečná minulost už je historií. Přestože válka už byla dávno a 

vzpomínky se vytrácejí, je nutné si je stále připomínat. Jednak abychom 
se poučili, ale především proto, že naše minulost určuje nás samotné, naše 
současné bytí. Odvaha a obětavost našich předchůdců je hodna našich 
vzpomínek a následování.

 Z archivních materiálů z pozůstalosti Bohuslava Filky byly zveřej-
něny tyto řádky Rudolfa Vyhlídala, které přetiskujeme doslova.

Řada kuřimských občanů se nevrátila z nucených prací či koncent-
račních táborů. Zemřeli hrdinnou smrtí. Mezi nimi byli:
Dr. Hynek Vališ, nar. 1. 2. 1884, dlouholetý starosta Sokola Kuřim, zemřel 

v Kathousenu 3. 3. 1942.
Otto Jebáček, nar. 10. 6. 1918, padl jako letec-rotný dne 11. 9. 1942 nad 

Biskajským zálivem. U vchodu do ZŠ Komenského je jeho pamět-
ní deska.

Bohumil Filka, nar. 2. 3. 1895, legionář, zúčastnil se podzemního hnutí. 
Zastřelen byl v Kaunicových kolejích 13. 6. 1942.

Miroslav Filka, nar. 29. 3. 1923, syn Boh. Filky, zahynul při náletu v Ně-
mecku dne 12. 9. 1942.

Jindřich Mařa, nar. 4. 7. 1903 - otec tří dětí, proletář, umučen v Osvětimi, 
zemřel dne 24. 3. 1943.

Václav Hrazděra, nar. 15. 6. 1915 - proletář. Zemřel ve vězení v Rakousku 
13. 9. 1942. 

Jaroslav Štarha, nar. 13. 1. 1904 - při práci v Německu sabotoval, zatčen, 
zemřel v koncentračním táboře 12. 12. 1942. 

Ludmila Hálová, nar. 22. 5. 1913 - umučena v donucovací pracovně v Ně-
mecku za útěk z pracovního zaměstnání. Zemřela 30. 3. 1944. 

Josef Hála, nar. 26. 12. 1911 - její bratr, sportovec. Konal sbírky ve pro-
spěch pozůstalých po umučených a uvězněných. Byl zatčen, ze-
mřel 7. 4. 1944 ve Vratislavi.

Při náletu na Kuřim dne 25. 8. 1944 zahynuli: Martin Ondráček, 
nar. 11. 10. 1983, ul. Sv. Čecha. Jaroslav Studený, zámečník, nar. 12. 3. 
1882, Jeho dům byl v místech dnešní Gottwaldovy čtvrti. Miloš Krejčí, 
nar. 31. 7. 1922, U koupelky. Jaroslav Bělehrad, nar. 3. 4. 1914, bytem ul. 
Legionářská.

Při náletu na Brno 20. 11. 1944 zemřela Františka Macháčková, 
nar. 16 11. 1900, z Kuřimi.

Při náletu na Kuřím dne 25. 4. 1945 zahynuli: Josef Hnědý, nar. 27. 
2. 1905, zabit u Sv. Jána. Josefa Kalinová, nar. 6. 11. 1900, ve sklepě domu 
v Havlíčkově ulici. Marie Stoslusová, nar. 20 7. 1880, ve sklepě domu v 
Havlíčkově ulici. Anna Vitulová, nar. 6. 11. 1925 a Alena Vitulová, nar. 14. 
8. 1931 - sestry, zabity u kapličky v Podhoří. Anna Saulová, jejich matka, 
nar. 31. 5. 1890. Byla těžce zraněna u Sv. Jána a zemřela při převozu do 
nemocnice. Není známo místo jejího hrobu. Dobromila Kovaříková, ško-
lačka, nar. 8. 7. 1931, bytem v Hybešově ulici. Františka Pálková, nar. 9. 8. 
1905, bytem Podhoří - Láznisko. Matěj Formánek, nar. 2. 2. 1906, zemřel 
v poslední den války 9. 5. 1945, po zásahu střepiny granátu. Podplukov-
ník Josef Filka, legionář, nar. 16. 9. 1893, padl v bojích o Hradec Králové. 
Konstantin Milion, dozorce vězňů u krajského soudu trestního v Brně, 
zprostředkovával styk uvězněných českých lidí přinášel jim potraviny, ze-
mřel sebevraždou ve vězení v roce 1940. 

Při náletu 25. 4. 1945 byli u sv. Jána raněni Jan Popek, holičský 
mistr a zámečník Josef Loub, pozdější předseda ONV. Oba již zemřeli.

Čest jejich památce.
 Soňa Šmahelová
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

13/2012 ze dne 23. 4. 2012
203/2012 RM schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení exeku-

ce“ ve věci vymáhání pohledávek Města Kuřimi s JUDr. Petrem 
Kociánem, se sídlem Veveří 125, Brno-Žabovřesky, IČ 60531355. 
Smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2013. Termín plnění: 31. 5. 2012 
(OMP)

204/2012 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010/
B/0056 na část pozemku parc. č.2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
24 m2, za účelem dalšího podnájmu marketingovým partnerům 
Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na vystavení automobilo-
vého modelu, ve věci prodloužení doby výpůjčky do 30. 6. 2013. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

205/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na sil-
ničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května se společností Sportov-
ní areál AMK Zbrojovky Brno, se sídlem 664 32 Vranov 250, IČ 
48480126. Reklamní tabule v počtu 2 ks bude umístěna v rozsahu 
1 pole na dobu od 24. 4. 2012 do 10. 6. 2012 a 15. 9. 2012 do 30. 9. 
2012 za cenu 1.536,- Kč. Termín plnění: 30. 5. 2012 (OIRR)

206/2012 RM pověřuje, dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana 1. místosta-
rostu Jiřího Koláčka projednáním volných (ředitelských) dnů na 
základních školách zřizovaných Městem Kuřimí. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OŽÚ)

207/2012 RM schvaluje zpracování programové náplně informačního 
kanálu TKR Kuřim formou objednávky u společnosti Direct film 
s r.o. na dobu určitou do 30. 6. 2012 za cenu nejvýše rovné ceně 
stávající. Termín plnění: 23. 4. 2012 (1. MSTA)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

14/2012 ze dne 9. 5. 2012
208/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke 2. 5. 2012. Termín 

plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)
209/2012 RM schvaluje pronájem nebytových prostor - kancelář č. 112 

o výměře 31,32 m2, kancelář č. 113 o výměře 15,66 m2, kancelář 
č. 114 o výměře 15,12 m2, umístěných v I. nadzemním podlaží 
budovy č. p. 968 na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, za ná-
jemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve 
výši 75,- Kč/m2/měs. + 20% DPH a skladu o výměře 14,21 m2 
umístěného v I. podzemním podlaží budovy č. p. 968 na pozemku 
p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/měs. na 
dobu určitou (po dobu rekonstrukce služebny PČR). Nájemcem 
bude Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno, IČ 75151499. Termín plnění: 
31. 7. 2012 (OMP)

210/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytového prostoru (kosmetický salon) umístěného v 
I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození 
v Kuřimi (KD Kuřim) s paní Romanou Slaninovou, trvale bytem 
Šlapanice u Brna, a paní Jitkou Ondrůšovou, trvale bytem Černá 
Hora, a to dohodou ke dni 30. 6. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 
(OMP)

211/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytového prostoru (maloobchod se spodním prádlem) 
umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. 

Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) se společností HOTBABY 
s.r.o., se sídlem Lomnička 51, Tišnov, IČ 29253977, a to dohodou 
ke dni 10. 5. 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

212/2012 RM schvaluje prominutí nájemného ve výši 1.537,- Kč z neby-
tového prostoru (maloobchod se spodním prádlem) umístěného 
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v 
Kuřimi (KD Kuřim) společností HOTBABY s.r.o., se sídlem Lom-
nička 51, Tišnov, IČ 29253977, za období od 1. 5. 2012 do 10. 5. 
2012 z důvodu faktického neužívání nebytového prostoru. Termín 
plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

213/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěný ve III. nadzemním podlaží domu Kuřim, 
paní Zoryaně Bervetské, trvale bytem Kuřim, na dobu neurčitou 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 30. 6. 2012 
(OMP)

214/2012 RM bere na vědomí rozhodnutí představenstva Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jed-
notky členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Mgr. 
Evě Janebové, Ph.D., trvale bytem Brno a Mgr. Tomáši Janebovi, 
trvale bytem Praha. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

215/2012 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi panem Ing. Milanem Fráňou, trvale bytem 
Kuřim, a paní Ing. Hanou Zelenkovou, trvale bytem Brno, a schva-
luje budoucí pronájem bytové jednotky členu Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Ku-
řim, IČ 26277212 – paní Ing. Haně Zelenkové, trvale bytem Brno. 
Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

216/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou 
Kateřinou Kořínkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu v Kuřimi, umístěného ve XII. nadzemním 
podlaží bytového domu, a to dohodou ke dni 30. 6. 2012. Termín 
plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

217/2012 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu umístěného ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu k. ú. Kuřim, jehož nájem-
cem je pan Jaroslav Krich, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 
4. 2012 (OMP)

218/2012 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Jaroslavem Krichem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba nájmu z doby neurčité na 
dobu určitou do 31. 8. 2012 s možností prolongace. Termín plně-
ní: 30. 6. 2012 (OMP)

219/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obec-
ních bytech“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A+BX 
OKNA, s.r.o., se sídlem Plotní 26, 617 00 Brno, IČ 49966863, za 
cenu 304.346,- Kč. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

220/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím 
Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 8. 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

221/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 
Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci uží-
vání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 8. 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 
(OMP)

222/2012 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolic-
ké farnosti Vranov u Brna ve výši 60.000,- Kč na projekt Restau-
rátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v 
Lelekovicích z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos-
tí“. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ) 
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223/2012 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 
farnosti Veverská Bítýška ve výši 60.000,- Kč na projekt Restau-
rování vitráží kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu 
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností“. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (KÚ)

224/2012 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 31. 3. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 6.108.539,79 
Kč. Termín plnění: 22. 5. 2012 (OF)

225/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním a 
provedením stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ na pozemcích 
parc. č. 2955, 2982/2, 2986 a 3016 v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

226/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním, 
realizací a užíváním stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ s obcí 
Lipůvka, se sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka, IČ 00280569, a 
s vlastníky pozemku parc. č. 935/30, k. ú. Lipůvka - Ing. Václavem 
Vachem a Ing. Helenou Vachovou, bytem 679 22 Lipůvka. Termín 
plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

227/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
Projekt „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Pro-
jekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který 
spočívá ve změně termínů. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

228/2012 RM souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí dotace z pro-
gramu „Intelligent Energy Europe 2012“. Termín plnění: 9. 5. 2012 
(KÚ)

229/2012 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný pod-
nikatelský OBOLUS ve výši 8.537,- Kč pro Dům dětí a mládeže, 
Kuřim, okres Brno-venkov, na pořádání akcí pro děti dle výběru 
ředitelky domu dětí. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OŽÚ)

230/2012 RM předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh „Obec-
ně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her“. Termín plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)

231/2012 RM schvaluje „Dodatek č. 4“ ke „Smlouvě o umístění technic-
kého zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy 
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ 
mezi Městem Kuřimí a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním 
podnikem, IČ 00001279. Termín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)

232/2012 RM bere na vědomí rezignaci Davida Holmana na funkci před-
sedy Komise Zdravého města a děkuje mu za vykonanou práci. 
Termín plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)

233/2012 RM jmenuje předsedou Komise Zdravého města Ing. Jiřího 
Poláše. Termín plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)

234/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 25. 4. 2012. Termín plnění: 9. 5. 2012 
(KÚ)

235/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
23. 4. 2012 v bodech č. 2, 4 a 5. RM nesouhlasí s realizací v bodě č. 
2 z důvodů majetkových. RM schvaluje body č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
dle zápisu v příloze. Termín plnění: 9. 5. 2012 (OIRR)

236/2012 RM schvaluje pořadí uchazečů o nájem nebytového prostoru 
č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 845 – 847 na nám. Osvobození v Kuřimi takto:

 1. Moravské maso, spol. s r.o.
 2. Aniston
 3. Bc. Kateřina Nečasová
 4. Zdeněk Fiala
 5. Kontest
 Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)
237/2012 RM schvaluje zajištění právního stanoviska AK Golas & Vo-

vesná ve věci možného obcházení předkupního práva sjednaného 

ve prospěch města Kuřim v kupní smlouvě ze dne 8. 12. 1993 s 
manžely Malými, bytem 664 34 Kuřim, včetně návrhu dalšího po-
stupu. Termín plnění: 13. 6. 2012 (OMP)

238/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, u sokolovny a u Elprumu 
se společností CEEC Research s.r.o., se sídlem 252 43 Praha - zá-
pad, Průhonice, Dobřejovická 385, IČ 29053005. Reklamní tabule 
v počtu 4 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 10. 5. 
2012 do 10. 6. 2012 za cenu 1.440,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2012 
(OIRR)

239/2012 RM souhlasí s odvoláním Adele Bojanovské z Komise Zdravé-
ho města Rady města Kuřimi. Termín plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)

240/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2010004675 o dodávce 
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se společností Brněn-
ské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, 
IČ 46347275, pro budovu č. p. 1262 na pozemku parc. č. 382/2 
vše v k. ú. Kuřim na dobu neurčitou. Termín plnění: 31. 7. 2012 
(OMP)

241/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2010004667 o dodávce 
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se společností Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 
46347275, pro budovu č. p. 938 na pozemku parc. č. 1787 vše v k. 
ú. Kuřim na dobu neurčitou. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

15/2012 ze dne 14. 5. 2012
242/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM k 4. 5. 2012. Ter-

mín plnění: 15. 5. 2012 (STA)
243/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření 

města k 31. 3. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 6.108.539,79 
Kč. Termín plnění: 15. 5. 2012 (OF)

244/2012 RM doporučuje ZM delegovat dle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava 
Ambrože, jako zástupce Města Kuřimi na členské schůze Bytové-
ho družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
Kuřim, IČ 26277212, na dobu určitou do 05/2017. Termín plně-
ní: 15. 5. 2012 (OMP)

245/2012 RM doporučuje ZM navrhnout dle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava 
Ambrože jako zástupce Města Kuřimi do představenstva Bytové-
ho družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
Kuřim, IČ 26277212. Termín plnění: 15. 5. 2012 (OMP)

246/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu bytu 1+kk, 
umístěného ve 4. NP bytového domu v Kuřimi, vlastník pan An-
tonín Faltýnek, trvale bytem Kuřim, za byt 1+kk umístěný v 2. NP 
bytového domu v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového 
vyrovnání. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

247/2012 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
2086/1 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2816-51/2012 nově označený pako 
pozemek parc. č. 2086/20 o vým. 16 m2 Ing. Jiřímu Jahodovi a 
Mgr. Renatě Jahodové, oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s 
tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhra-
dy daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OMP)

248/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
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1104/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 m2 za celkovou cenu 4.393,- 
Kč do vlastnictví města Kuřimi od Aleny Černohorské (id. 3/4) a 
Ivana Černohorského (id. 1/4), oba trvale bytem Kuřim. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovi-
tostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

249/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
1104/2 v k. ú. Kuřim o výměře 20 m2 za celkovou cenu 3.514,- 
Kč do vlastnictví města Kuřimi od manželů (SJM) Jana Kosmáka, 
trvale bytem Kuřim, a Michaely Kosmákové, trvale bytem Kuřim. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

250/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
1104/4 v k. ú. Kuřim o výměře 21 m2 za celkovou cenu 3.690,- Kč 
do vlastnictví města Kuřimi od manželů Jiřího a Aleny Peňázových 
(SJM), oba trvale bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem ne-
movitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

251/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 3005/41, Geometrickým plánem č. 2827-82/2012 ze dne 
2. 5. 2012 nově označené jako parc. č. 3005/42 v k. ú. Kuřim, o 
výměře 156 m2, od pana Jiřího Duchana, bytem Kuřim 664 34, do 
vlastnictví Města Kuřim za cenu 175 Kč/m2. Veškeré náklady spo-
jené s převodem pozemku ponese Město Kuřim. Termín plnění: 
30. 12. 2012 (OIRR)

252/2012 RM doporučuje ZM souhlasit s novým odloučeným pracoviš-
těm Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace v základní škole na ulici Tyršova. Termín 
plnění: 31. 8. 2012 (OIRR, OŽÚ)

253/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o plnění Strate-
gického plánu rozvoje města Kuřimi za období květen 2011 – du-
ben 2012 a dále pověřit starostu města předložením zprávy o jeho 
plnění na zasedání ZM v roce 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 
(KÚ)

254/2012 RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizo-
vací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-ven-
kov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

255/2012 RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zři-
zovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 
(OŽÚ)

256/2012 RM doporučuje ZM schválit příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací lis-
tině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

257/2012 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí odměny nejlepším žá-
kům základních škol zřizovaných Městem Kuřimí formou volných 
vstupenek do venkovního areálu Wellness Kuřim, dle návrhu. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

258/2012 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí odměny ke „Dni dětí“ 
pro všechny děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí formou volných vstupenek do venkovního areálu 
Wellness Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OŽÚ)

259/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí do-
tací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v 
rámci výzvy na rok 2012, v bodech a částkách podle přílohy. Ter-
mín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)

260/2012 RM doporučuje ZM pověřit Výbor pro kulturu a spolkový 
život ZM vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 
2012“, souhlasí s udělování kuřimských kulturních cen města Ku-
řimi a pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM organizací. 
Termín plnění: 7. 10. 2012 (KÚ)

261/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spol-
kové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, 
v rámci výzvy na rok 2012, ve výši 9.500,- Kč na akci „Já a moje 
rodina“ panu Jiřímu Polášovi a paní Haně Noďové. Termín plnění: 
15. 5. 2012 (STA)

262/2012 RM doporučuje ZM uložit RM zavedení GPS a čipů s dopi-
sováním účelů cest do evidence u všech vozidel MěÚ a příspěv-
kových organizací a následné dopracování interních předpisů na 
jejich používání. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

263/2012 RM doporučuje ZM přidělit ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a 
bytových náhradách byt v Kuřimi panu Aleši Brázdovi, trvale by-
tem 664 34 Kuřim, a doporučuje ZM schválit uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou tří měsíců. Termín plnění: 30. 6. 2012 
(OMP)

264/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci Davida Holma-
na na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Kuřimi a 
děkuje mu za vykonanou práci.

265/2012 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 k roz-
počtu města na rok 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OF)

266/2012 RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím příspěvku ve 
výši 1.000,- Kč/ měsíc rodičům dětí, které uvolní místo v Mateřské 
škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková or-
ganizace, vzhledem ke skutečnosti, že je matka s druhým dítětem 
na mateřské dovolené. Termín plnění: 1. 9. 2012 (KÚ)

267/2012 RM schvaluje: 
1) zrušení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na 

A) „Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka“ B) „Protierozní za-
travněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ (se lhůtou pro po-
dání nabídky do 10. 5. 2012) pro malý počet uchazečů o zakázku 
2) zahájení nového výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a „Pro-
tierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se lhů-
tou pro podání nabídky do 24. 5. 2012, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy komise pro otevírání obálek a 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 24. 5. 2012 (OŽP)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 05/2012 ze dne 15. 5. 2012
1070/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. M. Kotka a 

Ing. R. Hanáka. Termín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)
1071/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. P. 

Němce a Z. Kříže. Termín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)
1072/2012 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

15. 5. 2012 (KÚ)
1073/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 5. 2012. Termín 

plnění: 15. 5. 2012 (STA)
1074/2012 ZM souhlasí s vybudováním nového odloučeného pracoviště 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, pří-
spěvkové organizace, v základní škole na ulici Tyršova ve variantě 
B dle zápisu. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OIRR, OŽÚ)

1075/2012 ZM vyhlašuje výběrové řízení na zakoupení rodinného domu 
se zahradou v Kuřimi, stavebně vhodného k rekonstrukci na MŠ. 
Termín podání nabídek do 15. 6. 2012. Cenová nabídka bude zale-
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pena v obálce. Termín plnění: 15. 6. 2012 (OMP)
1076/2012 ZM schvaluje dostavbu MŠ Zborovská o jednu třídu. Před-

pokládané náklady budou do 12 mil. Kč. Termín plnění: 15. 5. 
2012 (OIRR)

1077/2012 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31. 3. 
2012, s přebytkem hospodaření ve výši 6.108.539,79 Kč. Termín 
plnění: 15. 5. 2012 (OF)

1078/2012 ZM deleguje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava Ambrože, jako zástup-
ce Města Kuřimi na členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Ku-
řim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212, 
na dobu určitou do 05/2017. Termín plnění: 15. 5. 2012 (OMP)

1079/2012 ZM navrhuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 
28/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava Ambrože jako zástupce 
Města Kuřimi do představenstva Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212. Ter-
mín plnění: 15. 5. 2012 (OMP)

1080/2012 ZM schvaluje záměr na směnu bytu 1+kk umístěného ve 4. 
NP bytového domu v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, tr-
vale bytem Kuřim, za byt 1+kk umístěný v 2. NP bytového domu 
v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového vyrovnání. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

1081/2012 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. 
Kuřim dle GP č. 2816-51/2012 nově označený jako pozemek parc. 
č. 2086/20 o vým. 16 m2 Ing. Jiřímu Jahodovi a Mgr. Renatě Ja-
hodové, oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z pře-
vodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 30. 6. 2012 
(OMP)

1082/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 25 m2 za celkovou cenu 4.393,- Kč do vlastnic-
tví města Kuřimi od Aleny Černohorské (id. 3/4), a Ivana Čer-
nohorského (id. 1/4) oba trvale bytem Kuřim. Náklady spojené s 
převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

1083/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/2 v k. ú. 
Kuřim o výměře 20 m2 za celkovou cenu 3.514,- Kč do vlastnictví 
města Kuřimi od manželů (SJM) Jana Kosmáka, trvale bytem Ku-
řim, a Michaely Kosmákové, trvale bytem Kuřim. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhra-
dí nabyvatel. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

1084/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/4 v k. ú. 
Kuřim o výměře 21 m2 za celkovou cenu 3.690,- Kč do vlastnictví 
města Kuřimi od manželů Jiřího a Aleny Peňázových (SJM), oba 
trvale bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitosti 
včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín pl-
nění: 30. 9. 2012 (OMP)

1085/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3005/41, 
geometrickým plánem č. 2827-82/2012 ze dne 2. 5. 2012 nově 
označené jako parc. č. 3005/42 v k. ú. Kuřim, o výměře 156 m2, 
od pana Jiřího Duchana, bytem Kuřim 664 34, do vlastnictví Měs-
ta Kuřim za cenu 175,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převo-
dem pozemku ponese Město Kuřim. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OIRR)

1086/2012 ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi za období květen 2011 – duben 2012 a dále 
pověřuje starostu města předložením zprávy o jeho plnění na zase-
dání ZM v roce 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

1087/2012 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

1088/2012 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-

kladní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

1089/2012 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

1090/2012 ZM doporučuje RM poskytnutí daru nejlepším žákům zá-
kladních škol zřizovaných Městem Kuřimí formou volných vstu-
penek do venkovního areálu Wellness Kuřim, dle návrhu. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

1091/2012 ZM doporučuje RM poskytnutí daru ke „Dni dětí“ pro 
všechny děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí, a to ve výši 251.050,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 
2012 (OŽÚ)

1092/2012 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Progra-
mu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti měs-
ta Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy na 
rok 2012, v bodech a částkách podle přílohy. Termín plnění: 15. 
5.2012 (KÚ)

1093/2012 ZM pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM vyhlá-
šením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2012“, souhlasí 
s udělování kuřimských kulturních cen města Kuřimi a pověřuje 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM organizací. Termín plnění: 
7. 10. 2012 (KÚ)

1094/2012 ZM doporučuje RM zavedení GPS a čipů s dopisováním 
účelů cest do evidence u všech vozidel MěÚ a příspěvkových orga-
nizací a následné dopracování interních předpisů na jejich použí-
vání. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

1095/2012 ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhláš-
ky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových ná-
hradách, byt v Kuřimi panu Aleši Brázdovi, trvale bytem 664 34 
Kuřim, a doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou tří měsíců. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

1096/2012 ZM bere na vědomí rezignaci Davida Holmana na členství 
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Kuřimi a děkuje mu za 
vykonanou práci. Termín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)

1097/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 205 na pozemku 
parc. č. 4409 (včetně pozemku parc. č. 4409), a pozemku parc. č. 
4410, vše k. ú. Kuřim, od společnosti TEMA, spol. s r.o., Valchař-
ská 24/36, 614 00 Brno – Husovice, IČ 47917482, za cenu nejvýše 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1098/2012 ZM pověřuje starostu města Kuřimi Draga Sukalovského 
vyjednáváním s vlastníkem budovy č. p. 205 na pozemku parc. č. 
4409 (včetně pozemku parc. č. 4409), vše k. ú. Kuřim a pozemku 
parc. č. 4410, k. ú. Kuřim, o kupní ceně. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (STA)

1099/2012 ZM bere na vědomí postup přípravy projektové dokumen-
tace akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“. Termín: 15. 5. 2012 
(OIRR)

1100/2012 ZM ruší usnesení č. 1076/2012, kterým ZM schválilo dostav-
bu MŠ Zborovská o jednu třídu. Termín plnění: 15. 5. 2012 (KÚ)

1101/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na 
rok 2012 se změnou. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města
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Prodám chatu č.115 i s po-
zemkem na Rendlíčku u Žďáru. 
Cena 550 000 Kč. Tel.: 731 574 
893.

Prodám nebo pronajmu 
3.pok. DB Na Loučkách 1213. Volný 
od 01.07.2012. Při rychlém jednání 
bez RK sleva. Tel.: 731 574 893.

Vyměním OB 3+1 90m2 v 
Kuřimi za OB 2+1 v Kuřimi. Tel.: 
725 823 567.

Pronajmu byt 1+1+lodžie v 
OV, nezařízený, nová pl. okna, za-
teplený, ul. Nádražní, Kuřim. Tel.: 
734 479 667 nebo 608 252 590 po 
17hod.

Koupím byt 2-3+1 v Kuři-
mi. Spěchá. NE RK. Email.: emma.
cer@seznam.cz.

Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v 
Kuřimi. Tel.: 723 067 907.

Pronajmu garáž naproti uli-
ci Na Královkách, hned vedle hlav-
ní silnice. Opravená, dveře natře-
ny, elektřina. Volná od července. 
Tel.: 737 256 416, email: viktor.
chaloupka@centrum.cz.

Nabízím pronájem zděné 
garáže na ulici Bezručova – v horní 
části. Elektřina k dispozici, volná dle 
dohody. Tel.: 604 987 938.

Pronajmu garáž v Kuřimi. 
Tel.: 608 407 322.

Muž, nekuřák, pracující v 
Kuřimi hledá pronájem samostat-
ného pokoje v bytě nebo rodinném 
domě, nebo pronájem bytu 2+1, 
3+1. Volejte po 15. hod., RK nevolat. 
Tel.: 720 684 440.

Prodám sadu letních pneu 
Barum Briliant na discích. Rozměr 
195/50 R15 rok 2010, najeto 8500 
km. Hloubka dezénu víc jak 5 mm. 
Cena 3000 Kč. Tel.: 720 427 396.

Nabízím různé druhy okras-
ných jehličnanů (tújek) k odběru 
ihned – levně. Tel.: 530 506 575.

Koupím šamotové cihly. 
Tel.: 604 236 059.

Prodám 2ks 1000 lit. nádr-
ží. Tel.: 604 236 059.

Vypomohu starším obča-
nům – seniorům se sezónními zahr. 
pracemi – přerytí záhonů, likvidace 
křovin a plevelů. Provedu práce s 
motorovou pilou a drobnější terénní 
úpravy, opravy plotů, pařenišť apod. 
Tel.: 604 804 982.

Soukromá výuka angličtiny 
s rodilým mluvčím z Británie. Indi-
viduální přístup a přátelské jedná-
ní. Email: Irumens@seznam.cz.

Pronajmu v Kuřimi byt 1+1, 
volné od 1. 6. Info na tel.: 608 311 
289.

Pronajmu byt 1+1 v Kuři-
mi – Na Královkách. Byt je kom-
pletně vybavený a vhodný ihned 
k nastěhování. Volný od července 
2012. Cena 8000 Kč, včetně inka-

občanská inzerce - zdarma

REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
projektování	staveb	a	dozory	staveb
stanovení	obvyklých	cen	pro	potřeby	notáře	při	pozůstalostním	řízení

Byty:	
Česká	u	Brna,	OV,	1+1,	I.NP.,	lodžie,	40	m2,	k	adaptaci,	1	000	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Na	Královkách,	VI.	NP	z	VIII.,	56,4	m2,	balkon,	1	650	000,-	

Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	Bezručova	čtv.,	II.NP,	60	m2	+	sklepy,	balkon,	1	500	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	700	000,-	Kč
Veverská	Bítýška,	3+1,	OV,	přízemí,		75	m2,	1	440	000,-	Kč	vč.	provize	RK
  

Směba	bytů:
3+1	Kuřim,	Školní		ve	vlastnictví	Obce	Kuřim	za	2+1	Kuřim,	ne	přízemí	a	pod-

kroví	v	horní	části	Kuřimi	ve	vlastnictví	Obce	Kuřim

Rodinné	domy:
D	Kuřim,	horní	část	Kuřimi,	 řadový,	5+1,	část.	podsklepen,	užitná.	pl.	167	

m2,	 	9	m2	 terasa,	 	250	m2	zahrada,	po	kompletní	 rekonstrukci	 	4	
500	000,-	Kč

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
Rozestavěný	RD,	Březina	u	Tišnova,	zast.	pl.	87	m2,	zahrada	894	m2,	1	800	

000,-	Kč
RD	Lazinov,	/	u		Křetínské	přehrady/		3+1,	garáž,			zahrada	638	m2,	k	bydlení	

i	rekreaci	1	800	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	Šebrov,	zast.	plocha	737	m2,	zahrada	403	m2,	celopodsklepený,		prostor-

né	3+kk,	další	užitné	prostory	i	k	podnikání,	2	400	000,-	Kč
RD	Lažánky,	2+1	se	zahrádkou,	zast.	pl.	75	m2,	890	000,-	Kč
RD	Tvořihráz,/	okr.	Znojmo/		2+1	se	zahrádkou,	vhodné	jako	chalupa	i	k	byd-

lení,	600	000,-	Kč

Pozemky:
stavební	pozemky	Jinačovice,	vč.	inž.	sítí,	1688	m2,	1524	m2,	2	800,-	Kč/

m2
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2,	možno	i	pro	

stavbu	2	RD
stavební	pozemek	Drásov,	634	m2,	š.	15,3	m,	750	000,-	Kč,	ne	v	satelitu
stavební	pozemek	Březina	u	Tišnova,	1357	m2,	všechny	sítě,	790,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	š.	37	m
pozemek	Kuřim,	Červený	vrch,	jako	zahrada,	200	000,-	Kč

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+kk,	Wolkerova,	nezařízený,	5	900,-	Kč/měs
Kuřim,	byt	2+kk,	Metelkova,	se	zahrádkou	a	park.	st.		nezařízený,	8	000,-	Kč/

měs.	+	inkaso
Česká	u	Brna,	3+kk,	novostavba,	70	m2,	lodžie,	13	500,-	Kč
Kuřim,	byt	3+kk,	ul.	Dlouhá,	nezařízený,	novostavba	12	500,-	Kč	
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok,	parkoviště	k	dispozici

placená inzerce 

sa. Mobil: 721 940 663.
Prodám dětské kolo Velamos 

12“ ve velmi dobrém stavu. Foto 
možno poslat e-mailem. Cena 600 
Kč. Tel.: 606 893 860.

Hledám za odvoz bílou 
šatní skříň, komodu, noční stolek, 
police. Tel.: 604 649 566.

Prodám 7 plotových hrano-
lových tyček pozinkovaných – 4ks = 
140 cm, 2ks = 2 m. Cena dohodou. 
Tel.: 604 649 566.

Prodám nový ruční kráječ 
chleba, salámu apod. Levně. Pro-
dám novou WC mísu. Prodám 
nový litinový pekáč 35 cm. Pro-
dám nové kovové zárubně + dve-
ře 60 cm. Prodám autonosič typ 
Š120. Tel.: 739 353 807 (večer).

Prodám hrací stůl se silnicemi 
natištěnými na koberci, výška 60 cm, 
šířka hrací desky 100 x 140 cm. Pod-
stavec - otevřená skříňka. Cena 500 
Kč. Tel.: 604 649 566.

 Prodám autosedačku 0 - 
18 kg, nezničenou, zn. SAFETY 
BABY. Cena 400 Kč. Tel.: 604 649 
566.

 Prodám rám na obraz 88,5 
x 93.5 cm, stříbrno matně kovový s 
antireflexním sklem. Cena 1000 Kč. 
Tel.: 604 649 566.

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

Upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, 

že nebudeme v občanské „inzer-
ci“, která je zdarma, uveřejňo-
vat inzeráty delší, než 10 řádků 
čtvrtinového sloupku (320 zna-
ků i s mezerami). Rovněž zde 
nebudeme uvádět inzeráty, kde 
je vysoká pravděpodobnost, že 
zadavatelem je realitní kance-
lář nebo její kontaktní osoba.
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Život se zvířaty

Borelióza psů
V tomto období vrcholí sezóna klíšťat. 
Jistě jste to mnozí z Vás poznali, když 
jste se vrátili z vycházky z lesa s Vaším 
psem. Pokud nemáte psa ošetřeného 
protiparazitárním přípravkem, strávili 
jste pak jistě hodiny vytahováním při-
sátých klíšťat nejen ze psa, ale i ze sebe. 

Klíště je nejen nepříjemné a ne 
příliš vábné a jeho vytažení ze zmítající-
ho se psa není vůbec snadné, ale dokáže 
přenášet i různé choroby. U psů je nej-
závažnější Lymská borelióza. A to té si 
něco málo dnes povíme.

Borelióza je bakteriální onemocnění způsobené bakterií Borrelia 
burgdorferi. K jejímu přenosu z klíštěte na zvíře dochází slinami. Klíštěti trvá 
zhruba 24 – 48 hodin, než se pořádně přisaje. Bakterie borelií jsou u klíštěte 
lokalizovány ve středním úseku střeva. K infekci pak dochází uvolněním in-
fikovaných slin klíštěte do kůže hostitele. Z kůže se pak šíří do dalších tkání, 
jako jsou klouby, svaly, nervová tkáň, ledviny, apod.  Od toho se pak odvíjí 
klinické příznaky onemocnění.

K nejčastějším klinickým příznakům onemocnění boreliózou patří 
celkové příznaky, jako je zvýšená teplota, vyšší unavitelnost zvířete, slabost 
končetin. Jedním z velmi typických příznaků je kulhání a bolestivost kloubů. 
Bakterie mohou napadnout i nervovou tkáň, onemocnění se pak projevuje 
zánětem mozkových blan a mozkových obalů doprovázených příznaky one-
mocnění mozku, jako je změna chování, vyšší agresivita, dezorientace a zá-
chvaty. 

Diagnostika onemocnění se provádí na základě anamnézy – zvíře 
mělo klíště, klinického vyšetření – zvíře vykazuje některé příznaky onemoc-
nění a nejčastěji pomocí sérodiagnostiky. Zvířeti se odebere krev na stanove-
ní protilátek typu IgM a IgG. Odběr a vyšetření se provádí zhruba měsíc po 
nálezu klíštěte. 

Léčba tohoto onemocnění, vzhledem k tomu, že se jedná o bakte-
riální onemocnění, spočívá v podávání antibiotik. Tato léčba může trvat 
i měsíc. Zvířeti se také mohou aplikovat léky tlumící bolest u stavů posti-
hujících klouby, nebo se také používají kortikoidy, a to v případě, kdy je 
postižen nervový systém.

Nejlepší prevencí tohoto onemocnění je včasná vakcinace. Zvíře 
Vám navakcinuje Váš veterinární lékař dostupnými komerčními vakcína-
mi, které jsou běžně na trhu.  Vakcinaci je vhodné provést ještě před za-
čátkem sezóny klíšťat, tzn. v lednu, únoru, nebo v létě, před druhou vlnou 
klíšťat, která je na podzim. 

V případě, že jste si nestihli zvíře nechat navakcinovat, je velmi vhodné 
psa ošetřit kvalitním protiparazitárním přípravkem s účinností na klíšťata a 
po každé procházce psovi důkladně prohlédnout srst, zda se na něm přece 
jen nějaké to klíště neuchytilo. V případě, že ano, klíště odstraňte, a to nejlépe 
pinzetou, nebo kleštěmi na vytahování klíšťat. Poté ránu vydezinfikujte jodo-
vým preparátem. Pokud tak učiníte do 24 hod od přisátí klíštěte, výrazně tím 
snížíte riziko infekce. Klíště v žádném případě nezakapávejte olejem, nebo 
dezinfekcí před tím, než ho vytáhnete. Klíště se totiž začne dusit, zvracet do 
rány a může dojít k rychlejšímu přenosu bakterií na psa. 

Klidné léto bez klíšťat přejí
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

pozvánky
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DDM HIPPO Kuřim - volejbal
Krajský přebor kadetky

V letošním ročníku Krajského přeboru kadetek se konečně podařil po-
stup do elitní jarní skupiny. Úvodní část soutěže, podzimní základní skupinu, 
jsme zvládly výborně a s pouhými dvěma porážkami z dvaceti zápasů jsme 
základní skupinu vyhrály. Tím se nám konečně po několika letech snažení po-
dařilo postoupit do jarní skupiny bojující o postup do 1. ligy kadetek. V jarní 
části nás bohužel potkalo několik zranění a nějaké školní akce. Bohužel tým 
již nenastoupil k žádnému utkání v plné sestavě, jak tomu bývalo na podzim. 
V jarní skupině kadetky nakonec obsadily 5. místo. V závěrečných zápasech 
dostávaly větší prostor hráčky z týmu 
žákyň, které budou od nového ročníku 
nastupovat za tým kadetek a svojí roli 
zvládly velmi dobře. V konečném pořa-
dí tedy obsadily kadetky pěkné 5. mís-
to z 11. zúčastněných týmu Krajského 
přeboru kadetek.

V Krajském přeboru kadetek za 
DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tere-
za Vyorálková, Tereza Plíšková, Tereza 
Polášková, Klára Netrefová, Kristína Ja-
růšková, Klára Mikelová, Hana Šálená, Veronika Polášková, Michaela Schnir-
chová, Michaela Šplíchalová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Kateřina 
Šplíchalová, Alena Vichtová

Turistický pochod Za krásami Nedvědicka
Již tradiční posezónní akcí je turistický pochod Za krásami Ne-

dvědicka. Jedná se v podstatě o úvodní akci nového soutěžního ročníku. 
V letošním roce jsme vyrazili na desetikilometrovou trasu vedoucí přes 
hrad Pernštejn. Naše výprava se letos 
rozrostla o rodiče hráčů a hráček mi-
nipřípravky a vytvořilo se tak velmi 
zajímavé a příjemné klima během 
celé akce. Během pochodu jsme se 
několikrát zastavili, soutěžili, občers-
tvili se a kochali se výhledy do okolní 
krajiny. Pochodovou soutěž nakonec 
vyhrála Lucie Šmardová a odnesla si 
hlavní cenu v podobě oddílové kšiltovky. Všichni účastníci byli s akcí veli-
ce spokojení a už se těšíme na příští rok.

Turnaj Nové Veselé
V květnu nás čekal další ročník Poháru o křišťálový míč. Jedná se o 

mezinárodní turnaj v Novém Veselí. Do místa konání jsme vyrazili opět s 
denním předstihem, abychom se před zápasy pořádně vyspali, neměli za se-
bou ranní cestování a byli pořádně připraveni na vydatnou porci zápasů. V 
pátek po příjezdu jsme si ještě lehce za-
trénovali na beachovém hřišti, což nás 
správně naladilo na nadcházející turnaj. 
Na turnaji jsme nastoupily v kategorii 
starší žákyně, i když jsme měly tým 
kombinovaný za starších i mladších 
žákyň.V základní skupině jsme měly za 
soupeře tým z Polska UKS Sportowiec 
Borko, dále SK SLAVIA, KOMETA 
Praha, TJ Sokol Senožaty a TJ Sokol 
Nové Veselí. Ve skupině jsme obsadily 
čtvrté místo. V zápase o konečné umístění jsme se utkaly s týmem TJ Agro 
Kolín. Na turnaji jsme nakonec obsadily 7. místo. Tento turnaj je velmi zají-
mavou konfrontací s týmy z jiných krajů, se kterými nemáme možnost se bě-
hem soutěže poměřit, a neméně zajímavá je i konfrontace s týmy z Polska. Na 
turnaji podaly hráčky velmi dobrý výkon a zanechaly dobrý dojem. Na závěr 
nás čekala tradiční večerní zábava doplněná vystoupením oddílu cyklokrosu 
Nového Veselí. Holky se po turnaji na zábavě dobře vyblbnuly a v neděli do-
poledne jsme vyrazily domů.

Za  DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Barbora Fikesová, Eliška Smrč-
ková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Simona Ka-
hleová, Michala Schnirchová

KuKuČ 2012
Zastupitelstvo města pověřilo stejně jako loni kulturní výbor zor-

ganizováním ankety, která má zjistit a ocenit nejvýraznější Kuřimské kul-
turní činy umělecké sezóny. Tím je míněna sezóna od začátku prázdnin 
do června příštího roku (v tomto případě tedy červenec 2011-červen 
2012). 

Smyslem ankety je najít a vyzvednout takové činy a aktivity ve měs-
tě, které jsou dobrým příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž 
města, pomáhají rozvoji kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí. 

Ze slov Kuřimské kulturní činy vznikla zkratka KuKuČ. Každý ob-
čan Kuřimi i každá právnická osoba může nominovat umělce v Kuřimi 
žijící nebo tvořící v následujících kategoriích a to přinejmenším do 15. 
srpna (termín uzávěrky může být ještě posunut). 

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 
středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.).

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studen-
tů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon 
(soutěže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či lite-
rárního díla.

Dramaturgický a koncepční počin: Za nejzajímavější dramatur-
gii (akce, cyklu pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi.

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými fi-
nančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní 
projekt v Kuřimi.

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou 
či právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města 
ve veřejně přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…)

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské 
kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webov-
ky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: obdoba ceny za ce-
loživotní dílo.

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo neku-
řimský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná 
cena.

Na základě nominací rozhodne Kulturní výbor v září o konečných 
návrzích, ty předloží starostovi (ten má právo veta) a vítězové budou vy-
hlášeni při Medových dnech (7. října).

K celé akci se vrátíme ještě v příští Zlobici, ale máte-li jasno, své 
návrhy můžete posílat už teď na adresu:

Kulturní výbor
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim.

Ladislav Ambrož
předseda kulturního výboru

Kultura

Vážení čtenáři Zlobice,
omlouváme se, ale z technických důvodů v tomto čísle nena-

jdete pokračování seriálu o historii kulturního domu v Kuřimi. 
V den, kdy odesíláme Zlobici do tiskárny došlo k problémům 

s počítačem. Zároveň se tímto omlouváme, pokud je v tomto čísle 
větší než obvyklé množství chyb. Dělali jsme, co se dalo.

Jiří Brabec, šéfredaktor
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Fotbalová sezona 
spěje k závěru

Níže přinášíme výsledkový souhrn fot-
balových týmů působicích v rámci FC Kuřim 
za měsíc květen. Muži zejména díky výhře v 
Rajhradě a remízám v Novosedlech a v Blansku 
rázně vykročili k záchraně, přestože na domá-
cím hřišti pokračují v rozpačitých výkonech i 
výsledcích. Tři kola před koncem mají náskok 
sedmi bodů na předposlední Zbýšov a čtyř 
bodů na Podivím se kterým se střetnou o prv-
ním červnovém víkendu na domácím hřišti. Po-
kud by se podařilo konečně doma zvítězit, byla 
by již záchrana krajského přeboru pro sezonu 
2012/2013 definitivní. Starší dorostenci i přes 
občas rozpačité výkony drží vynikající druhou 
pozici v KP! I mladší dorost doplňovaný star-
šími žáky se statečně pere a aktuálně okupuje 
pozice ve středu tabulky. Starší žáci procházejí 
generační krizí a pohybují se ve spodních pat-
rech tabulky, příslušnost ke krajské soutěži by se 
jim ale mělo podařit uhájit. Mladší žáci naopak 
okupují čelo tabulky a jsou příslibem zlepšení v 
kategorii žáků starších. U přípravek by neměly 
být dosažené výsledky nejdůležitějším fakto-
rem, přesto však je potěšitelné, že soutěži star-
ších přípravek oba kuřimské týmy jednoznač-
ně vládnou. V kategorii mladších přípravek se 
výsledkově více daří „Áčku“, ale už i nejmladší 
kuřimští fotbalisté se na jaře dočkali prvních ví-
tězství což jim zajisté bude povzbuzením. Aktu-
ální informace o kuřimském fotbale najdete na 
internetové adrese www.fckurim.cz

MUŽI
23. kolo KP mužů: 

FC Kuřim – IE Znojmo 0:5 (0:1)
Ve 23.kole  utrpělo naše A-mužstvo nej-

těžší  soutěžní porážku za pětileté působení po 
návratu do KP.

Hosté po ne zcela povedeném začát-
ku jara potvrdili výbornou formu, zejména na 
hřištích soupeřů. Úvodním gólem se uklidnili a 
předváděli, že se fotbalem baví. První půle byla 
celkem vyrovnaná, ve druhé byl ještě v 70 min. 
stav 0:1. Trenér Kovanda se snažil o vyrovná-
ní, stáhl ze hry záložníka Tomáše Skoumala a 
nahradil ho útočníkem L. Homolou. Pak však 
přišla 72 min., penalta na 0:2 a závěrečný kolaps 
s tříbrankovou nadílkou od v pohodě hrajících 
znojemáků. Kapitán Michal Plšek byl pochopi-
telně rozladěný, u našeho týmu mu chybělo ze-
jména nasazení, závěr utkání byl až odevzdaný. 
Hosté naopak předvedli zkušenost a kvalitu.

Našemu týmu nezbývá než se z utkání 
„oklepat“ a připravit se na další zápas. Ten  je 
vzhledem k  “anglickému týdnu“ soutěže čeká  
hned v úterý na hřišti Rajhradu, který se po 
prvním jarním vítězství (2:0 nad Rájcem) bude 
snažit přeskočit naše mužstvo v tabulce.

Branky: 24. a 76. Kubále, 72. (PK) Kali-
na, 85. Rolník, 90. Šperl

FC Kuřim: Brodecký – Škrdlík (46. 
Kozumplík), Šenkýř, Hanus, Straka, Pospíšil, 
Moniak, Plšek, Skoumal (64. Homola), Bílý, 
Beránek

Předehrávka 30.kola KP mužů: 
RAFK Rajhrad – FC Kuřim 1:2 (1:1)

Nejlepší náplast na propadák je zapo-
menout, oklepat se a co nejdříve jít „znovu do 
boje“. Po (dle slov trenéra Kovandy) „Világošu“  
v sobotním utkání se znojemáky nastoupili naši 
borci ve svátečním odpoledni na hřišti RAFK 
Rajhrad a oslavili den Vítězství vítězstvím.

Domácím borcům se podařilo urvat 
první jarní body teprve o uplynulém víkendu s 
Rájcem a tak bylo jejich rozpoložení pravděpo-
dobně o něco lepší než nálada v našem táboře, 
zvláště pak potom co  šli již v 8. min do vedení. 
Tím však svůj gólový účet uzavřeli. V 19. min. po 
pěkném centru Jakuba Hanuse vyrovnal svým 
druhým jarním gólem Michal Šenkýř (jen tak 
dál a houšť!). Dalo by se říct, že uvedená akce 
měla blahodárný vliv i na Jakuba Hanuse, který 

jakoby našel ztracenou chuť do hry, což koruno-
val v 60. min. slalomem mezi 3 domácími hráči 
a svým premiérovým gólem v sezoně. Zbytek 
utkání naši borci precizně odmakali a v přímém 
souboji o 13 místo v tabulce zvítězili. Kaňkou 
zápasu zůstalo zranění velmi dobře hrajícího 
dorostence Tomáše Peřiny, který musel těsně 
před poločasem střídat a spěchat do nemocnice 
na šití roztrženého rtu. V napjatých závěrečných 
minutách si „svoje“ oddřel i další ze střídajících 
dorostenců – David Kovařík. Trenér Kovanda 
byl tentokrát spokojen s hrou i nasazením, ra-
dost měl i z toho, že se kluci po sobotní blamáži 
oklepali a nepropadli nějaké letargii. Našim hrá-
čům spíš svědčí styl zápasu na hřištích soupeře, 
kde přece jen nemusí překonávat  připravený 
obranný val  a naopak mohou sami vyrážet do 
rychlých protiútoků. 

Branky: 8. Fiala A. – 19. M. Šenkýř, 61. 
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Hanus
FC Kuřim: Brodecký – Beránek (69. 

min. Homola), Kozumplík, Bílý – Skoumal T., 
Peřina (44. min. Straka), Plšek, M.Šenkýř, Ha-
nus – Pospíšil, Moniak (85. min. Kovařík)

24.kolo KP mužů: 
Sokol Novosedly – FC Kuřim 0:0

Není 0:0 jako 0:0 ! Zatímco v Plzni jsou z 
něho „na věšák“, v Liberci z něj šílí radostí, v Ku-
řimi jsou spokojeni. Alespoň trenér A – týmu 
Tomáš Kovanda po utkání  24. kola KP v No-
vosedlech.

Již tak rozsáhlá marodka se minulý týden 
rozrostla i o výpomoc z dorostu Tomáše Peři-
nu, který po důkladném prošití roztrženého rtu 
z vnějšku i vnitřku může na nějaký čas na dospě-
lácký fotbal zapomenout. Sestava se tedy rodila 
těžce, na lavičku byli opět povoláni dorostenci, 
čekalo se, zda Tomáš Skoumal stihne absolvo-
vat studijní povinnosti před odjezdem, nebo 
bohužel utkání nestihne…

Domácí tým byl v posledních zápasech 

celkem nečitelný, neboť po překvapivé porážce 
ve Zbýšově nadělil v úterním vloženém kole 
„trojkolku“ IE Znojmo. Podle slov trenéra Ko-
vandy bylo utkání vyrovnané, domácí si vy-
tvořili jednu větší šanci, při které míč odvrátil 
brankář Patrik Prosecký na břevno, slibné pří-
ležitosti Jakubů Hanuse a Straky v našem dresu 
zůstaly také nevyužity a tak se mužstva rozešla 
smírně. Pro náš tým to přineslo 4. získaný bod 
ze hřiště soupeře v tomto týdnu, což nelze hod-
notit jinak než velmi pozitivně.

FC Kuřim: Prosecký –  Kozumplík, Be-
ránek, Bílý – Hanus, Plšek, Šenkýř, Pospíšil, 
Straka, Pospíšil – Moniak, Homola (85min. 
T.Skoumal)

25.kolo KP mužů: 
FC Kuřim – MKZ Rájec 2:2 (2:2)

Rájec – Kuřim 3:0, Kuřim – Rájec 2:2… 
Poslední mužstvo tabulky MKZ Rájec, které se 
potácí v existenčních problémech, hraje s vete-
rány a se „vším co má ruce a nohy“ získalo za 26 
odehraných kol 14 bodů, čtyři s Kuřimí. Vsítilo 

19 branek z toho 5 Kuřimi a s jako jediným tý-
mem tabulky s ní má lepší bilanci vzájemných 
zápasů… Myslím, že víc se k tomu nemusí do-
dávat, z trenérského dua stejně nebyl ochoten 
ani jeden…

Branky: 8. Šenkýř, 42. Pospíšil – 22. Sed-
lák, 35. Pavlíček

FC Kuřim: Prosecký – Homola (46. 
Straka), Kozumplík, Šenkýř, Hanus, Pospíšil, 
Moniak (64. Peřina), Plšek, Skoumal, Bílý, Be-
ránek

26.kolo KP mužů: 
FK Apos Blansko – FC Kuřim 1:1 (1:1)

Po domácí remíze s posledním týmem  z 
Rájce zavítalo naše A – mužstvo na opačný pól 
tabulky do Blanska. Domácí, aktuálně o skóre 
druhý tým tabulky KP, minulý týden absolvova-
li ve Zbýšově utkání, ze kterého by se asi zamo-
tala hlava i geniálnímu stroji na kontrolu výsled-
ků od firmy Sportradar. Prohra 2:1 šokovala…

Utkání se odehrálo na povrchu, na kte-
rém by zdechla hlady i africká stepní koza, ne-
boť i ta potřebuje alespoň suchou trávu. Domá-
cí  čeká nutná totální rekonstrukce, protože na 
tomto povrchu se nedá hrát ani baseball, ještěže 
u nás máme správce p. Kovandu!

Kapitán mužstva Michal Plšek po minu-
lé blamáži tvrdil, že cítí v kostech, že příští týden 
v Blansku vyhrají – tip mu málem vyšel i když 
konečná remíza je spravedlivá. Obě branky pad-
ly po standartních situacích. Luďa Beránek na 
půlce dobře nakopl trestňák a Karel Kozumplík  
donutil v souboji domácího obránce míč hlavou 
nasměrovat do vlastní sítě… na opačné straně 
pak po pěkném centru Crhák hlavou krásně za-
věsil už do té správné. Druhou půli naši borci 
ubojovali, jednoduchou hrou si vzali zpět bod, 
který jim chyběl z minulého týdne. Vzhledem k 
tomu, že Zbýšov dále perlí (výhra 2:1 v Podiví-
ně) a nikdo zatím netuší, zda sestoupí 1, 2 či 3 
týmy, je stále o co hrát. Zvlášť když příští týden 
přijede k nám právě Podivín, který má po dneš-
ku na předposlední finišující Zbýšov pouhé 3b. 
náskok a na naše mužstvo 4 bodíky ztrácí…

Branky: 27. Crhák – 20. Kozumplík (s 
přispěním domácího hráče, oficiálně se možná 
bude přejmenovávat na vlastní…)

FC Kuřim: Brodecký – Beránek (65min. 
Fryčka), Kozumplík, Bílý – Hanus, Plšek, M. 
Šenkýř, Škrdlík, Straka – Pospíšil, Moniak 
(88min. Homola)

Starší dorost
21. kolo KP st. dorostu: 

FC Kuřim – FC Dosta Bystrc 2:1 (1:1)
Po delší době oboustranně kvalitní utká-

ní. Chuť hrát a větší důraz v osobních soubojích 
přinesl domácím po brance B. Stříže ve 32. min 
zasloužené vedení. Hosté vynikali rychlým pře-
chodem do protiútoku a v 35.min. využili jedné 
z příležitostí k vyrovnání. Ve druhém poločase 
poslal do vedení domácí D. Kovařík. Konec zá-
pasu byl v režii hostů, ale domácí obrana praco-
vala spolehlivě a nedovolila vyrovnání.

Branky FC Kuřim: Stříž, Kovařík
Sestava: Tišnovský - Malásek, Babák, 

Peřina, Richtárik –  Š.Šnyrch, Stříž, Hanzl, 
L.Skoumal - Kovařík, Hromek

Střídali: Hádek, Halouzka, Hudec
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22. kolo KP st. dorostu: 
SK Slatina – FC Kuřim 2:1 (1:0)

Více kopaná než fotbal se hrála ve Slatině. Domácí využili hned 
první příležitosti ke skórování. Po 2 prohraných hlavičkových soubojích 
a nedostatečném zajištění ze strany hostující obrany se ujali vedení. Ve 
druhém poločase se šance rodily ze standardních situací. Za hosty srovnal 
B. Stříž, ale domácí o svém vítězství rozhodli 10 min. před koncem.

Branka: Boris Stříž
Sestava:  Hochman – Malásek, Babák, Peřina, Richtárik – Skou-

mal, Stříž, Hanzl, Hudec - Kovařík, Hromek
Střídali:  Hádek, Halouzka, Doležal

23.kolo KP st. dorostu: 
FC Kuřim – TJ Tatran St.Lískovec 7:0 (3:0)

Soupeř ze spodních pater tabulky se snažil ještě v prvním poločase 
hrát fotbal. Domácí vstřelili 3 branky a spoustu dalších šancí zlikvidoval 
výborný hostující brankář. Ke konci zápasu se domácí hoši přizpůsobili 
,,chodícímu“ projevu soupeře. Snažili se prosazovat individuálně. Úroveň 
zápasu tím značně utrpěla.

Branky: Peřina 3x, Stříž 3x, Hádek
Sestava: Tišnovský - Malásek, Juchelka, Peřina, Halouzka – L. 

Skoumal, Stříž, Hanzl, Hudec –  Richtárik, Š. Šnyrch
Střídali: Hádek, Dančák, Knopp

24.kolo KP st. dorostu: 
FC Kyjov 1919 – FC Kuřim 2:2 (0:1)

Jako na výlet do sklípku dorazili starší dorostenci do Kyjova. Ve 
26. min se ujali sice vedení po brance M.Hanzla (jediný hostující hráč, 
který v utkání podal dobrý výkon), ale po zbytek utkání byli domácí jasně 
lepším týmem. Byli fotbalovější a hlavně důraznější. Zaslouženě získali 
vedení 2:1, o které je v poslední minutě připravil D. Babák. Domácím tak 
utekly 3 body. 

Branky FC Kuřim: Martin Hanzl, Dan Babák
Sestava: Tišnovský – Malásek, Babák, Peřina, Halouzka - L.Skou-

mal, Stříž, Hanzl, Hudec - Kovařík, Hádek
Střídali: Š.Šnyrch, Richtárik, Hochman

Mladší dorost
21. kolo KP ml. dorostu: 

FC Kuřim – FC Dosta Bystrc 0:2 (0:0)
Tělesně, herně a takticky vyspělejší hosté vyhráli ,,pouze“ 2:0 jen 

díky výbornému výkonu domácího brankáře V.Valenta. Plně se tak v tom-
to zápase projevila tréninková ,,morálka“ některých hráčů.

Sestava: Valent - Doležal, Knopp, Juchelka, Šanca - Los, Kratochví-
la, Dančák, Kučera – F.Šnyrch, Soldán

Střídali: Uherek, Luzar 

22. kolo KP ml. dorostu: 
SK Slatina – FC Kuřim 2:2 (1:1)

Hráči ml. dorostu posílení o starší žáky předvedli nejlepší výkon v 
jarní části sezóny. Kluci ze žáků vylepšili herní projev a zaskočili sebevědo-
mé domácí. O branky hostů se postaral nejlepší hráč na hřišti K. Dančák.  

Branky: Květoslav Dančák 2x
Sestava: Valent – Doležal, Knopp, Juchelka, Šanca - Los, Pavlíček, 

Dančák, Obůrka - F. Šnyrch, Soldán
Střídali: Luzar, Škára

23. kolo KP ml. dorostu: 
FC Kuřim – TJ Tatran St.Lískovec 3:1 (0:1)

Polovina hostujících hráčů odehrála celé utkání staršího dorostu. 
Tato skutečnost se projevila především ve druhém poločase. První půle 
skončila díky opět výbornému výkonu brankáře Vojty Valenta 0:1. Po 
přestávce vystřídal L. Skoumal a domácí se kombinační hrou začali prosa-
zovat. Krásně se trefil J. Obůrka, po standardní situaci doklouzal s míčem 
za brankovou čáru P. Juchelka a konečný výsledek stanovil F. Šnyrch. Kva-
litu týmu tak jako v minulém utkání zvýšili hráči ,,zapůjčení“ z kategorie 
starších žáků.

Branky: F.Šnyrch, Obůrka, Juchelka  
Sestava: Valent - Šanca, Juchelka, Knopp, Škára - Los, Obůrka, 

Dančák, Luzar – F. Šnyrch, Soldán
Střídal: L. Skoumal 

24. kolo KP ml. dorostu: 
FC Kyjov 1919 – FC Kuřim 2:2 (1:1)

Mladší dorostenci na rozdíl od svých starších kolegů bojovali a po 
zásluze si z Kyjova odváží bod. Domácí byli opět lepším týmem, ale bran-
ky vstřelili pouze 2 a to na vítězství nestačilo. Hosté hráli opět se staršími 
žáky v základní sestavě. Výkony starších žáků patří k příjemným překva-
pením v závěru soutěže.

Branky FC Kuřim: Květoslav Dančák, Viktor Kučera
Sestava: Valent - Los, Knopp, Pavlíček, Šanca - Čurda L., Kučera, 

Dančák,   Luzar – F. Šnyrch, Soldán
Střídal: L. Skoumal 

Starší žáci
17. kolo I. třídy starších žáků: 

FC Kuřim – MKZ Rájec 3:0 (1:0)
Dnešní utkání proti Rájci bylo první v této sezoně, ve kterém jsme 

měli více jak 11 hráčů a byli jsme téměř kompletní bez dlouhodobě zra-
něných a dlouhodobě trucujících. Celou první půlku  jsme měli zřetelnou 
převahu a vytvořili si několik výborných šancí, z kterých jsme bohužel 
vstřelili pouze 1 branku. Ve druhém poločase jsme vstřelili další pojisťu-
jící branku, která paradoxně vyburcovala soupeře ke krátkodobému tlaku 
a tak o utkání rozhodl F. Holman nádhernou ranou po perfektně zpraco-
vané kolmé přihrávce od M. Pavlíčka. Nejlepším hráčem byl Jiří Uherek, 
který skvěle pokryl nejlepšího hráče soupeře a neustále podporoval naše 
útočné snažení.  

Branky:  Šimek, Obůrka, Holman 
Sestava:  Hýsek -  Mikel, Škára, Pavlíček, Uherek –  Strouhal, Hol-

man, Obůrka, Luzar – Bohatec, Šimek
Střídali : Pacek,Veselý

Dohrávka 12. kola I. třídy starších žáků: 
SK Slavkov – FC Kuřim 2:0 (1:0)

Na rozdíl od domácích, kteří neměli dostatek dresů pro svých 17 
hráčů, my jsme díky školnímu zájezdu opětovně do utkání  nastoupili se 
6 mladšími žáky v základní, dnes už 11 členné, sestavě. Na rozdíl od zápa-
su  v Medlánkách jsme i v tomto slátaném složení odehráli velice dobré 
utkání a kombinačně jsme fyzicky zdatného soupeře jasně přehrávali. Na 
začátku utkání jsme si vytvořili 3 jasné brankové příležitosti, které jsme 
bohužel neproměnili a to rozhodlo o tom, že jsme si nedovezli žádné 
body, což mě ani trochu netrápí. To co mě trápilo, byla velice brutální hra 
našeho soupeře, který obdržel na žákovskou soutěž nevídaných 5 žlutých 
karet, vše za hrubé fauly zezadu bez úmyslu hrát balon. Takže zapomeň-
me… co je důležité je to, že tento soupeř nikoho nezmrzačil!

Sestava:   Bohatec – Uherek, Pavlíček,  M.Morkus, Luzar –  Veselý, 
Holman, Pacek, Strouhal,  J. Morkus, (Hečko)

18. kolo I. třídy starších žáků: 
Framoz Rousínov – FC Kuřim 1:1 (0:0)

Když jsme minulý zápas nastoupili díky školnímu zájezdu se 6 
mladšími žáky v sestavě, tak dnes jsme to vylepšili na 7 odvážných. Po vý-
prasku v Medlánkách jsme měli vážné obavy, aby kluky nepotkala podob-
ná situace. Již po prvních minutách jsem tyto chmurné myšlenky zaplašil, 
protože kluci nastoupili s ohromnou chutí a nevypustili s protihráči i o 50 
cm. vyššími jediný souboj! I v této kombinované sestavě jsme předváděli 
kombinační fotbal, soupeře, který přezimoval na čele tabulky, jsme něko-
likrát rozebrali a vytvořili si několik šancí. Poločas skončil bez branek a 
když domácí nemohli žádnou vstřelit, tak jim rozhodčí věnoval penaltu, 
kterou proměnili. I za této situace jsme utkání nezabalili a vyrovnali jsme 
po perfektní kolmé přihrávce M. Morkuse a ještě lepším zakončení A. 
Dobiáše. Na více už jsme neměli sílu a v závěru jsme měli i štěstí, protože 
soupeř trefil tyč. Za dnešní výkon si zaslouží pochvalu všichni hráči.

Branka: Adam Dobiáš
Sestava: Bohatec - Uherek, Šimek, M.Morkus, Hrnčíř –  Luzar, Ve-

selý, Holman, Pacek, Strouhal – Dobiáš
Střídal:  Hýsek

19. kolo I. třídy starších žáků: 
FC Kuřim – SK Šlapanice 1:7 (1:3)

Dnešní utkání začalo vinou organizačních problémů s půlhodino-
vým zpožděním.
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Začali jsme ho vcelku dobře a vytvořili si několik velmi dobrých 
brankových příležitostí  a bohužel také několik chyb, které soupeř po-
trestal. Ve druhém poločase fyzicky vyspělejší hosté přidali další branky 
a bylo rozhodnuto.

Dnes jsme neměli chuť  poprat se o lepší výsledek a díky minimální 
tréninkové účasti jsme neměli  ani dostatek fyzických sil.

Branka:  Pavlíček
Sestava: Bohatec - Uherek, Pavlíček, M.Morkus, Mikel - Luzar, Ši-

mek, Holman, Strouhal - Pacek, Pánek
Střídali: J.Morkus, J.Kazda

Mladší žáci
18. kolo 1. třídy: 

FC Kuřim-MKZ Rájec-Jestřebí 5:0 (0:0)
Branky: Hečko 2x, Morkus M., Pánek, Trtílek
Sestava: Hýsek, Pitel - Hečko, Kozumplík, Morkus M., Morkus J., 

Musil, Dančák, Trtílek, Paraska, Pánek
Naši hru v prvním poločase, který skončil 0:0, nejvíce ovlivnila 

komplikovaná sestava. Dominik Hýsek, zraněný ze zápasu starších žáků, 
musel uvolnit po pár minutách místo v bráně Martinu Pitlovi a protože po 
nemoci nemohl nastoupit ani Adam Dobiáš, vypadli se sestavy najednou 
tři důležití hráči. Ovšem kluci se s touto situací vypořádali velmi dobře, i 
když si to nějakou chvilku muselo sedat.

V první půli hrál soupeř houževnatě a my jsme se nedokázali pro-
sadit přes výborně chytajícího brankáře hostů. Ale protože hra Rájce byla 
jednotvárná a dobře čitelná, a kluci nepolevili ve druhé půli z vysokého 
tempa, nastříleli nakonec zasloužených 5 branek.

Pochvalu zaslouží všichni hráči. Ve hře jsme se nedopustili v pod-
statě žádných chyb. Nechyběla bojovnost, snaha kombinovat, nabízet se, 
pomáhat si. Díky za dobrý výkon.

12. kolo 1. třídy: 
SK Slavkov – FC Kuřim 1:4 (0:1)

Branky: Pánek, Trtílek, Dobiáš 2x,  
Sestava: Hýsek – Pitel, Kazda, Dobiáš, Fila, Hečko, Kozumplík, 

Morkus M., Morkus J., Musil, Dančák, Trtílek, Paraska, Pánek
Těžký terén, suchá, drnovatá a neposečená tráva, nám dělala až 

moc velké problémy. S vedením míče, zpracováním, kličkou a přihrávkou 
měli problémy i techničtí hráči, natož kluci s ní na „štíru“. Od toho se od-
víjela i pohlednost fotbalu, v tomto případě kopané. Opravdu se nebylo 
na co dívat. Zahuštěná 5 členná obrana domácích nám nedávala prostor k 
zakončení ve vápně. Stačilo jim balón jen odkopnout co nejdále a náhod-
ně trefit hráče vepředu. Nutno říct, že šikovného, 2-3x  našim obráncům 
utekl a mohl vstřelit branku. Podařilo se mu to až ve druhém poločase, 
kdy srovnal na 1:1. Naštěstí jsme šli okamžitě znovu do vedení a to do-
mácí už fyzicky vyčerpané nalomilo a jen sporadicky se dostávali k naší 
bráně. Přidali jsme ještě další dvě branky a výsledek 4:1 je nakonec lepší 
než předvedená hra. Myslím si, že tým, který má o 25 bodů méně musíme 
dokázat přehrát s větším přehledem, i na tak špatném terénu i když střídá-
me tak velké množství hráčů. Takže podle školních známek asi 2-.

18. kolo 1.třídy mladších žáků: 
Framoz Rousínov – FC Kuřim 1:11 (0:5)

Sestava: Hýsek – Pitel, Kazda, Dobiáš, Fila, Hečko, Kozumplík, 
Morkus M., Morkus J., Musil, Dančák, Trtílek, Pánek

Branky: Morkus J. 3x, Dobiáš 3x, Trtílek 2x, Pánek, Dančák, Mor-
kus M.

Druhý tým, který nám vzal v podzimní části body, si možná na 
nás brousil zuby, ale realita jej tvrdě vrátila na zem. Od začátku hráli kluci 
velmi dobře, přitlačili domácí k vlastní bráně a udělali si z ní střelnici. V 
pohodovém zápase nastříleli 11 branek, když mnoho dalších zůstalo ne-
proměněno. Soupeř naše síly zdaleka neprověřil a naši hráči po vstřelení 
několika branek zvolnili a hráli „na pohodu“. Třemi brankami se blýsknuli 
Jonáš Morkus a Adam Dobiáš, nicméně musím vyzvednout výkon Lukáše 
Trtílka, který se v posledních zápasech snaží nejenom branku dát, ale při-
pravuje i velmi mnoho šancí pro své spoluhráče a je tahounem naší ofen-
zívy. Definitivní rozuzlení, kdo se stane vítězem skupiny, nás ovšem čeká 
za týden na domácí půdě proti Šlapanicím. Pokud vyhrajeme, bude již 3 
kola před koncem v podstatě rozhodnuto. Takže pánové, zápas „roku“ je 
tady! Díky za předvedený výkon a ty lízátka budou v úterý na tréninku..

Starší přípravky
12. kolo OP starších přípravek: 

FC Kuřim B – FC Kuřim A 1:0 (0:0)
Branka: Schlögl (Hégr)
Sestava FC Kuřim B : Winkler – Laštůvka, Peňáz, Sláma – Pleskač, 

Schlögl, vacula – Hégr D. – Fila, Otřísal, Pělucha, Kříž, Miška, Katolický
Sestava FC Kuřim A : Nešetřil –  Antoňů, Bábor, Dvořák, Peřina – 

Al-Dury, Šťastný, Vašíček, Zavřel – Hajsler, Kulibaba.
Hodnocení FC Kuřim B: 
Ke klíčovému utkání jara jsme narozdíl od našich starších kamará-

dů nastoupili po delší době v kompletní sestavě. Přesto drtivou porci času 
zvládli hráči základní sedmičky, což bylo vzhledem ke kvalitě soupeře ne-
zbytné. Poučeni z „výplachu“ z Boskovic jsme kluky nabádali od první mi-
nuty k odvážné hře s vědomím, že podzimní náskok je vlastně poločasový 
výsledek a proto není nutné se uchylovat k jeho bránění. Hráči si naše 
slova vzali asi k srdci, neboť vyvinuli v úvodních 10 minutách poměrně 
značný tlak, kterému scházela jen přesnější koncovka. Přesněji řečeno 
rychlejší. Navíc jsme mnohdy místo střely na rosou pokrytém trávníku 
volili ještě přihrávku na ne zcela volného či připraveného hráče. Tolik 
času jako předešlí soupeři nám totiž „jedničky“ k zakončení nedopřály. 
Takže naše zdlouhavá příprava střelby umožňovala bránícím hráčům 
včas příležitosti přerušit nebo zblokovat. V obraně jsme pracovali velmi 
zodpovědně a kromě několika standardek jsme drželi „áčko“ v dostatečné 
vzdálenosti od spolehlivého Viklíka. Poločasová bezbranková remíza ne-
odpovídala poměru sil na hřišti. Zasloužili bychom si minimálně vedení 
o dvě branky, ale to už tak bývá…. V úvodních minutách druhé části se 
hra poněkud vyrovnala a díky tomu bylo více místa pro kolmé přihrávky 
do útoku. S postupem času jsme opět získávali převahu, kterou korunoval 
Tom umístěnou střelou po dokonalém Domečkově „vymíchání“ několika 
bránících hráčů. Za několik okamžiků si mohli kluci role vyměnit, ale ten-
tokrát si sice Domek po Tomově prostrčení posadil brankáře na …., ale 
branku minul. Dál jsme byli aktivnější, ale ani Lukinova ani Culdova nebo 
Šťovíkova střela neskončila v síti. U Kuby Šťovíka je nutno se pozastavit, 
neboť odvedl naprosto perfektní výkon a skvěle ubránil nejnebezpečněj-
šího hráče soupeře. Ale i ostatní kluci zaslouží velké uznání, protože svojí 
snahou a bojovností a také nespornými fotbalovými kvalitami společně 
dotáhli utkání k hubené, ale zcela zasloužené výhře. I hráči na lavičce mají 
na úspěchu svůj podíl, protože svými hlasivkami podporovali svoje kama-
rády na hřišti. Poslední dík patří našim příznivcům. Takový „kotel“ jsem 
ještě nezažil. Nezbývá než neusnout na vavřínech a dál poctivě pracovat!

Hodnocení FC Kuřim A:
Do dnešního utkání jsme nastupovali s tím, že se pokusíme smazat 

gólové manko s podzimního utkání s naším „B“. Od počátku utkání jsme 
však byli pod tlakem, ze kterého jsme se dokázali vymanit až ke konci prv-
ního poločasu. Ten naštěstí pro nás skončil bez branek. Také ve druhém 
poločase byli naši mladší soupeři fotbalovější. Nám chyběl důraz v osob-
ních soubojích, rychlejší práce s míčem a zejména zapojování se všech 
hráčů do hry. Ve 35. minutě jsme inkasovali branku poté, co jsme opět ne-
chali více prostoru soupeři před naším pokutovým územím. Kluky to sice 
nepoložilo, snažili se hrát, nicméně na soupeře to nestačilo. Z naší strany 
bylo utkání odbojované, po fotbalové stránce nepříliš vydařené. Na konci 
utkání byli mnozí kluci zklamaní z výsledku, k čemuž přispěli i někteří 
rodiče soupeře svými nemístnými poznámkami na adresu našich hráčů.

17. kolo OP starších přípravek: 
FC Veverská Bítýska – FC Kuřim A 0:15

Branky: Antoňů 4x, Peřina 2x, Al-Dury 1x, Vašíček 2x, Šťastný 1x, 
Hajsler 2x, Kulibaba 1x, Zavřel 2x.

V neděli jsme sehráli mistrovské utkání na hřišti Veverské Bitýš-
ky. Prvních 10 min. jsme se střelecky hledali, ale po první brance jako 
by kluci přišli na to, jak míče do soupeřovi sítě dostat a dál už to bylo jen 
otázkou skóre.

17. kolo OP starších přípravek: 
TJ Oslavany – FC Kuřim B 0:5 (0:1)

Branky: Vacula 3x (Sláma 1x, Schlögl 1x, Hégr 1x), Schlögl (Hégr), 
Pleskač (Hégr)

Sestava: Winkler – Miška, Peňáz, Otřísal, Katolický, Kříž, Pělucha 
– Fila, Sláma, Vacula, Pleskač, Laštůvka – Schlögl, Hégr D.

V první půli tohoto zápasu jsme bohužel nenavázali na tempo 
a naši aktivitu z předešlých duelů. I když jsme byli jednoznačně lepší a 
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neškodné domácí prakticky k ničěmu nepustili, tak naše hra byla velice 
ospalá bez náznaku zrychlení či přímočarosti. Na obranu hráčů nutno 
poznamenat, že našim kombinacím a především přípravě koncovky ne-
nahrávalo poměrně nerovné hřiště. To ale bylo například i ve Zbraslavi 
a tam jsme se s tím vypořádali daleko lépe. Pouze jedna branka za první 
poločas byl velice chabý výsledek našeho počínání.

Po důrazné domluvě o přestávce jsme byli ve druhé části o poznání 
rychlejší a naše hra připomínala předešlá představení. Střelecky se probu-
dil Culda a i další hráči byli velice blízko k úspěšnému zakončení. Kvalitní 
brankář domácích však byl většinou proti, takže jsme již v dobře odehra-
né druhé pětadvacetiminutovce vstřelili „pouhé“ čtyři branky.

Poznatkem zápasu je skutečnost, že pokud mají trenéři k dispozici 
maximální počet hráčů, kterým chtějí dopřát rovnoměrný časový úsek 
utkání, tak potom naše hra upadá do velice vlažného tempa. Přitom by se 
kluci měli naopak snažit využít maximální aktivitou svůj předem dohod-
nutý čas na hřišti. Asi je to však na jejich desetileté „hlavinky“ ještě příliš 
složité si tuto skutečnost uvědomit. Tak uvidíme jak se s tím vypořádají 
příště…

22. kolo OP starších přípravek: 
FC Kuřim B – FC Veverská Bítýška 17:0 (10:0)

Branky: Vacula 5x (Laštůvka 3x, Peňáz 1x, Pleskač 1x), Schlögl 3x 
(Laštůvka 2x, Vacula 1x), Hégr 3x (Laštůvka 1x, Sláma 1x, Pělucha 1x), 
Fila 2x (Katolický 1x, Kříž 1x), Pleskač 2x (Katolický 1x), Otřísal (Fila), 
Peňáz (Vacula)

Sestava: Winkler – Pělucha, Kříž, Miška, Peňáz, Sláma – Fila, Ples-
kač, Otřísal, Laštůvka, Schlögl, Vacula – Katolický, Hégr D.

Zahajovací sestavu tvořili tentokrát většinou kluci z lavičky, ale i 
oni určili ráz utkání a ihned se dostávali na dostřel branky hostů. Gólový 
účet načali třemi zásahy a jejich momentálně zkušenější spoluhráči ho v 
posledních deseti minutách první půle zaokrouhlili na kulatou desítku.

I ve druhé části pokračovalo naše obléhání bítýšské obrany a po-
kud jsme nebyli rychlí v zakončení, potom se prostor pro kombinaci veli-
ce rychle uzavíral. Proto jsme závěrečných 15 minut dohrávali s šesti hráčí 
v poli, což mělo kladný vliv na zrychlení útočných akcí.

Někteří kluci však v tomto utkání sotva zlehka propotili svoje dre-
sy, proto jsme se po jeho ukončení rychle ubírali směr Brno na kvalitativ-
ně jinak obsazený miniturnaj.

18. kolo OP starších přípravek: 
FC Kuřim B – Vysoké Popovice 18:0 (9:0)

Branky: Vacula 6x (Hégr 3x, Schlögl 1x, Laštůvka 1x), Hégr 3x 
(Vacula 2x, Laštůvka 1x), Katolický 2x (Pleskač 1x), Schlögl 2x (Peňáz 
1x, Vacula 1x), Fila (Winkler), Kříž, Peňáz (Vacula), Winkler (Otřísal), 
Otřísal (Pělucha)

Sestava: Winkler – Pělucha, Kříž, Miška, Peňáz, Sláma – Fila, Ples-
kač, Otřísal, Laštůvka, Schlögl, Vacula – Katolický, Hégr D.

Od první minuty utkání hraného za trvalého deště bylo zřejmé 
postavení obou týmů v tabulce. Rozdíl ve výkonnosti byl propastný. Do 
našich útočných akcí se zapojovali všichni hráči na hřišti i včetně Viklí-
ka. Některé kombinace na jeden dotek dua Culda – Domeček zakončené 
brankou do odkryté branky zahřály přítomné prokřehlé diváky a donutily 
je zatleskat i s deštníky v rukou. Mokrý trávník pomáhal k rychlým na-
hrávkám a k přízemním střelám. Je jen škoda, že jsme se mnohdy uchylo-
vali právě ke střelám polovysokým, které často končily v rukou dobrého 
brankáře hostí. Konečné skóre mohlo být mnohem vyšší.

Tímto výsledkem jsme si definitivně potvrdili vedoucí pozici v 
naší skupině OP a můžeme se těšit na okresní finálový turnaj, který se 
uskuteční 9. 6. na našem hřišti.

P.S. Poslední Culdova branka byla jeho 500. v kariéře v barvách FC 
Kuřim!!! Opravdu hezké číslo. Tak ať to Kubo „lepí“ i nadále!

19. kolo OP starších přípravek: 
AFK Tišnov – FC Kuřim B 2:10 (0:6)

Branky: Hégr 3x (Vacula 2x), Schlögl 2x (Pleskač 1x, Vacula 1x), 
Vacula 2x (Schlögl 1x), Katolický (Hégr), Sláma (Laštůvka), Laštůvka 
(Schlögl)

Sestava: Winkler – Fila, Peňáz, Sláma, Pělucha, Otřísal – Pleskač, 
Schlögl, Vacula, Miška – Hégr D., Laštůvka, Katolický

Od utkání s domácím Tišnovem jsme očekávali celoplošný fotbal 
i s nutností bránit rychlé protiútoky. To se víceméně potvrdilo a jelikož 

jsme měli více prostoru pro rozjezd našich kombinací, tak naše hra měla v 
úvodní patnáctiminutovce velice slušné parametry. Rychlý přístup k sou-
peři, přesné nahrávky, snaha o přenesení hry, trestání chyb v rozehrávce 
domácích a kvalitní koncovka byly základem pro pětibrankové vedení, 
které obstarali hráči základní sestavy. Vynikající výkon v této pasáži hry 
předvedl Felda, kdy prakticky nepustil do hry hráče širšího kádru Zbro-
jovky Dvořáka. Právě ze vzestupu výkonosti Lukáše by si měli vzít příklad 
ostatní kluci, kteří naskakují z lavičky, protože i on byl nedávno mezi nimi, 
ale nyní je svou pílí a poctivostí o kus dál. Po prostřídání došlo bohužel k 
velkému poklesu našeho výkonu a domácí nás začali přehrávat a my se jen 
stěží dostávali na dostřel jejich branky.

Ve druhé části jsme ponechali hráče „základu“ na hřišti poněkud 
déle, jen jsme jejich posty promíchali dle jejich „požadavků“. Na souhře 
to bylo trochu znát, ale další čtyři branky po dobrých kombinacích někdy 
i do prázdné branky jasně ukázaly, že i změna pozic nečiní po kratší adap-
taci klukům potíže. V závěru jsme pak domácím zcela zbytečně darovali 
dvě branky po hrubých individuálních chybách. 

Utkání nám ukázalo, že nadcházející E.ON Cup hraný na dvou 
hřištích bude pro nás tvrdým oříškem. Dvě vyrovnané sestavy bohužel 
nemáme, tak potom očekáváme větší snahu a nasazení od všech.

P.S. V utkání zdolal svůj osobní milník Domeček. Jeho první bran-
ka byla 100. v jeho kariéře. Taky dobrý….  

Mladší přípravky
13. kolo OP mladších přípravek: 

FC Kuřim A – AFK Tišnov A 14:4
Sestava : Orjabinec – Valášek, Hégr, Tomíček, Vlček, Kokeš,Toldy, 

Al-Dury.

18. kolo OP mladších přípravek: 
AFK Tišnov B – FC Kuřim A 8:11

Sestava: Orjabinec – Tomíček,, Kokeš, Al-Dury, Meduna, Čaloud, 
Váša, Procházka, Valášek, Hégr

14. kolo OP mladších přípravek: 
Zastávka – FC Kuřim A 3:14

Sestava: Kaiser – Al-Dury, Kokeš, Hégr, Zabadal, Valášek, Orjabi-
nec, Vlček.

Branky: Hégr 5x, Valášek 3x, Al-Dury 3x, Zabadal 2x, Orjabinec 
1x.

14. kolo OP mladších přípravek
Tišnov A - Kuřim B 8:5

Branky: Jakub Sláma, Šimon Martinek 2x, Jakub Tomíček a Michal 
Palkovič

Zataženo a deštivo, nikoliv však zima, ta přišla až vzápětí. Zápas 
kde výsledek vůbec nereflektuje průběh hry a vůbec hru samotnou. S Tiš-
novským „Áčkem“  by jen málokdo hádal, že naši chlapci dokáží hrát vy-
rovnanou partii po celý propršený zápas. Nakonec naši kluci dokázali, že 
fotbal vždy začíná za stavu 0:0. Na kluky z Tišnova, kde většina byla o rok 
starší, nastoupili v plné parádě a nezastavil je ani déšť. Ovšem v první půli 
přeci jen zafungovala váhová a výšková převaha Tišnova. Dostali jsme pár 
gólů z individuálních a usólovaných akcí bez jakékoliv myšlenky ze strany 
Tišnova. Naopak naši borci a Viki si konečně začínají nahrávat, konečně 
začínají být tvrdí a konečně je vidět zlepšení herní kvality. Herní projev je 
zápas od zápasu lepší a tak v budoucnu doufáme v nějaké výhry. Musíme 
poděkovat našemu půjčenému brankáři Kubovi, který mimochodem dal 
i gól a dále veliká gratulace Šimonovi Martinkovi, který kopal roh, jen se 
pousmál a z rohu krásně trefil šibenici.  Klukům za tento zápas nemůžu 
vytknout absolutně nic. Je vidět, že ze všech rostou obrovští srdcaři a bo-
jovníci a tak se má Kuřimský fotbal v budoucnu na co těšit.

15. kolo OP mladších přípravek 
Kuřim B - Zastávka 12:1

Branky: Šimon Martinek 5x, Michal Palkovič 2x, Filip Zavřel, On-
dřej Deufner, Jakub Sláma, Jirka Gregor a Daniel Neumann všichni po 
1)

Druhou výhrou v sezoně, bojovností a formou, kterou nabrali naši 
hráči v posledních zápasech, pokračovalo 15-té kolo našich nejmenších 
v Kuřimi. Tentokrát do našeho krásného města přijel tým ze Zastávky u 
Brna. Soupeř přijel se stejně starými kluky, jako jsou naši, protože v Za-
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stávce tou dobou prý probíhal turnaj a tak starší (8 let) hráči zůstali tam 
na turnaji. Hned od začátku zápasu, i s decentně obměněnou sestavou 
jsme na stejně starého a konečně i stejně velkého soupeře vlítli. Kluci od 
začátku napadali přesně tak, jak jsme si přáli, proto si obrana hostí nikdy 
nestihla ani rozehrát. Naši útočníci a obránci byli rychlejší, důraznější a 
jejich produktivita byla úžasná. Co střela to gól. Postupem zápasu jsme 
tedy začali stavět i ty hráče, kteří normálně tolik nehrají, a ti nám trené-
rům udělali obrovskou radost. Nezalekli se své šance a pevně ji chytili za 
pačesy.

Resumé: Zápas proběhl v naší režii od začátku do konce. Celý zá-
pas se hrálo na soupeřově polovině. Přesné přihrávky, přenášení míče z 
jedné strany na druhou, přesná střelba a nasazení to vše přineslo v tomto 
zápase úspěch. Svoje první trefy si připsali 3 hráči.

Jedinou kaňkou je obdržený gól v poslední minutě zápasu. Ale i 
přes tento gól, který si soupeř alespoň čestně zasloužil, musím moc podě-
kovat našim borcům a dodávám JEN TAK DÁL! S takovou za pár měsíců 
budeme porážet i ty týmy, kde hrají hráči kolem osmi let.

Míčový pětiboj na Tyršovce
 Od února do května probíhaly na ZŠ Tyršova turnaje v míčovém 

pětiboji. Čtyři sedmičlenná smíšená družstva dívek ze 6. - 9. ročníku se 
postupně utkala navzájem ve vybíjené, košíkové, florbalu, kopané a pře-
hazované - ringu. Po velmi vyrovnaných a napínavých bojích se vítězem 
stala děvčata z družstva č. 3 ve složení :

Dorota Kubíková 7.A, Eliška Marešová 7.A, Monika Chaloupková 
7.B, Veronika Reilichová 7.B, Sára Muhlpachrová 8.A, Monika Drábková 
8.A, Veronika Veselá 9.A.

Vítězkám blahopřejeme a všem sponzorům ( dmi - p. Krejčí, 
REMA TIP TOP, Revos- p.ing B. Zoufalá, OBI Brno - p. Mgr. Zána, p. L. 
Prosecký ) děkujeme za věcné dary.

 M.Zechmeisterová

Fotbalová pozvánka
Fotbalový turnaj mužů

lI.Ročník memoriálu Bohumila Plška
Pořadatel: Old Stars Kuřim

Termín: Sobota 23. června 2012
Účastníci turnaje: 

Tišnov, TJ Latinky, Placírka Kuřim, Old Stars Kuřim
Program:  l. zápas 13:30, ll. zápas 14:45, 

Zápas o 3. místo 16:15, Finále 17:30  
Délka utkání 2x30 min. 

V případě nerozhodného výsledku 
bude každé mužstvo provádět 5 pokutových kopů, 

dále po jednom až do rozhodnutí.
Rozhodčí deleguje  KR  OFS Brno - venkov   

Občerstvení zajištěno
Všichni příznivci fotbalu jsou srdečně zváni.

Domácí mistrovská utkání v červnu:
sobota 2.6.: 12:00 St.dorost - Ivančice, 14:15 Ml.dorost - Ivančice, 16:30 

Muži - Podivín
neděle 3.6.: 09:00 St.žáci - Bučovice, 10:45 Ml.žáci - Bučovice
sobota 16.6.: 12:00 St.dorost - Svratka, 14:15 Ml.dorost - Svratka, 16:30 

Muži - Vracov

Jarní turnaj ve vybíjené na 
ZŠ Tyršova

Žáci 4. a 5. tříd si vyzkoušeli své pohybové dovednosti při turnaji 
ve vybíjené, který proběhl v tělocvičně naší školy v pondělí 30. dubna.

Sportovního klání se zúčastnilo pět smíšených družstev (každou 
třídu reprezentovalo 5 dívek a 5 chlapců). Hrálo se a fandilo s velkým 
zaujetím. Hráči chytali míče, nahrávali si, mrštně uhýbali před dobře mí-
řenými útočnými hody soupeřů, ale hlavně vybíjeli, aby získali pro svá 
družstva co nejvíce bodů. Nejlépe se to dařilo třídě 5. A, která v turnaji 
vybojovala 1. místo, druhá se umístila 5. B a na třetím místě skončila 4. 
B.

Konečné pořadí všech družstev:1.  5. A (Buzášová, Odehnalová, 
Šípková, Martináková, Šudáková, Čermák, Fenik,   Jedlička, Strážnický, 
Vondruška), 2. 5. B, 3. 4. B, 4. 4. A, 5. 4. C

Vítězná družstva dostala za odměnu diplom a sladkou odměnu. 
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za bojovnou hru v 
duchu fair play.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova



44      ZLOBICE ročník 19, číslo 6/červen

Házená

Muži A
SK Kuřim - Bohunice 20:26 (10:14)

Spíše nevzhlednou plácanou s množstvím agresivních faulů připo-
mínal hlavní zápas uplynulého víkendu, kdy se v domácí hale střetl celek 
Bohunic s kuřimským áčkem. Domácí se však nemohou na nic vymlou-
vat, množství chyb v kombinaci s nedůslednou obranou mělo za výsle-
dek pohodlné navyšování náskoku bohunických. Mezi nimiž si někteří 
hráči otevřeli doslova střelnici ( J.Vraný – 10 branek). I přes poločasový 
neúspěch nastupovali do druhé třicetiminutovky naši hráči s odhodláním 
otočit výsledek na svoji stranu. To se však nedařilo zejména díky agresivní 
defenzivě hostů, která často zůstávala bez povšimnutí rozhodčích a tudíž 
zcela netrestána. Ani to však nemůže být výmluvou za prohru v domácím 
prostředí, kde bychom právě my měli být pány na hřišti. Nezbývá než do-
hrát poslední tři kola soutěže alespoň s dvoubodovým ziskem, který by 
nám do jisté míry zaručil spolehlivé udržení v soutěži, s přihlédnutím na 
rozlosování soupeřů, kteří nám dýchají na záda.

SK Kuřim - Sokol II Prostějov 28:27 (16:12)
Důrazná vysunutá obrana, soustředění na nejlepší střelce soupeře, 

a trpělivá hra v útoku. To byl ten pravý recept na tým z Prostějova, který 
druhou květnovou neděli zavítal do naší bubliny. Zejména díky výkonu 
v prvním poločase, kdy se dařila defenzivní část hry, kterou svým vyni-
kajícím výkonem jistil gólman Schwarzer, se nám dařilo diktovat tempo 
utkání, a v poločasové přestávce jsme měli v rukou vedení o čtyři branky 
(16:12). V druhé půli přišlo naše tradiční „hluché místo“, ve kterém se 
podařilo soupeři srovnat výsledek, a deset minut před koncem dokon-
ce otočit vývoj utkání na svoji stranu. My však nesložili zbraně a vidina 
bodového zisku nás nakonec dotlačila k nejtěsnější výhře v této sezóně 
28:27. V posledním utkání zajíždíme na půdu soupeře z Velkého Mezi-
říčí, odkud jsme v posledních dvou sezonách vždy přivezli plný bodový 
zisk. Věříme, že si na ukončení letošních odvetných bojů, spravíme chuť 
i tentokrát.

Velké Meziříčí - SK Kuřim 34:29 (13:12)
Do utkání naši hráči nastoupili s cílem zvítězit. Ve vedení se přeta-

hovali oba celky, kdy domácí s větším štěstím i lepší koncovkou nakonec 
získal oba body. Herně pohledné místy až tvrdé utkání, které se muselo 
fanouškům líbit. Domácí hráči si zajistili konečné 6. místo a hosté z Kuři-
mi 9. místo v tabulce 2.ligy mužů.

Tabulka
1 Hustopeče  22  20  0    2   711 : 485   40
2 N.Veselí   22  20  0    2   703 : 557   40
3 Prostějov  22  14  0    8    654 : 633  28
4 Kostelec n.H.  22  12  0 10   590 : 584   24
5 Bohunice  22  12  0 10   574 : 564   24
6 V. Meziříčí  22  11  1 10   563 : 567   23
7 Ivančice   22  10  1 11   560 : 571   21
8 H.Brod   22    9  0 13   601 : 649   18
9 SK Kuřim  22   7   2 13  593 : 659   16
10 Sokolnice  22    6  2 14   564 : 629   14
11 Maloměřice  22    6  0 16   528 : 610   12
12 Telnice  22    1  2 19   519 : 652     4

.

Muži B 
SK Kuřim - Dolní Cerekev 23:19 (10:12)

K prvním bodům v jarní části soutěže konečně přišla i kuřimská 
hráčská rezerva. V naplno roztopené hale přivítala tradičního soupeře z 
Cerekve. Přes neúspěch v prvním poločase, kdy se po počátečním oťu-
kávání ujali vedení hosté a dvoubrankový náskok udrželi až do poloča-
su, to byli právě kuřimští, kdo nakonec vydřel dva body do tabulky. Hra 
sice místy připomínala souboj ufuňěných býků, to však nakonec vůbec 
nevadilo, protože divácká kulisa byla v přetopeném skleníku minimální. 
K úspěchu nejvíce pomohla hra v prvních deseti minutách druhé půle, 
kdy se domácím dařila hlavně ofenzivní část a poločasové vedení Cerekve 
bylo rázem pryč. Vypracovaného náskoku už se kuřimští nevzdali, a po 
finálním hvizdu arbitra mohli slavit vítězství v poměru 23:19.

SK Kuřim - HC Tišnov 21:27 (11:13)
Sobotní regionální derby, ve kterém kuřimská rezerva přivítala 

tradičního soupeře z Tišnova, skončilo po nepřesvědčivém výkonu do-
mácích prohrou o šest branek. I přes jasné předzápasové pokyny, kupili 
kuřimští mnoho chyb, které hosté často bezproblémově trestali. Kromě 
patnácté minuty utkání, ve které se podařilo na několik minut otočit 
utkání o jednu branku, tahali domácí po celou dobu za kratší konec otěží. 
Oproti hostům jsme se na každou branku velmi nadřeli, zatímco vlastní 
nedůraznou obranou jsme spojkám soupeře umožnili pohodlně skóro-
vat. Tišnov si tak výhru odváží zaslouženě.

Muži C 
Velké Meziříčí B - SK Kuřim 22:28 (12:14)

V sobotu 5.5 vyrazilo kuřimské „Céčko“, v bojovné náladě na hor-
kou půdu Velkého Meziříčí, kde se mělo utkat s domácí rezervou. Muž-
stvo Meziříčí bylo dle tabulky i předchozích výsledků mírným favoritem, 
hned ze začátku se však ukázal pravý opak, kdy domácí podcenili obranu 
a hosté si tak vcelku pohodově vybudovali 4brankový náskok 6:10 (ze-
jména díky naší rychlonohé a technicky značně vyspělé střední spojce 
Michalovi Trinerovi, jež se na tomto stavu podílel 4 vstřelenými branka-
mi). Po tomto strhujícím nástupu hostí, si domácí vzali oddechový čas. 
Zlepšili obranu a pomalu, ale jistě začali úvodní manko snižovat. Do šaten 
jsme odcházeli za mírně nepříznivého stavu 12:14. O poločasové přestáv-
ce jsme se rozhodli distancovat od zbytečných debat se sudími, zlepšit 
obranu a vstřelit více branek než soupeř. Z obrany hostí se po úvodním 
hvizdu stal téměř neprostupný val, který byl zezadu jištěn vynikajícím 
brankářem Michalem Paraskou. Naše posila z „A“ týmu Jakub Fikeis za-
čal z branky domácích vymetat jednu pavučinu za druhou. Roman Šubík 
(snad ve snaze odčinit svůj zbytečný trest z první poloviny), se obranou 
domácích probíjel jako lev. Tak jsme se v 15. minutě druhého poločasu 
opět ujali vedení. Domácí se zbrklými střelami marně pokoušeli o zvrat 
utkání, ale hosté si dobře organizovanou obranou a bez zbytečných chyb 
v útoku náskok pohodlně navyšovali až do konečného stavu 22:28. Všem 
hráčům děkuje za dobře odvedený výkon, trenér a odpovědný vedoucí 
Miroslav Paraska.

Branky: Šubík 7, Fikeis 6, Schimmerle 4, Triner 4, Herman 2, Po-
spíšil, Vítek, Neměček, Paraska,Paraska po 

SK Kuřim - Třešť 25:18 (11:13)
Po velmi dobrém výkonu, především v 2. poločase jsme soupeře z 

Vysočiny přehráli přesvědčivě o7 branek.

Dorost: 
SK Kuřim – Prostějov 19:36 (8:20)
Tatran Litovel - SK Kuřim 36:15 (17:8)

Starší žáci:
Újezd u Brna – SK Kuřim 18:27 (8:13)
Bohunice – SK Kuřim 24:21 (15:11)
SK Kuřim – Dolní Cerekev 25:29 (13:12)
SK Kuřim – Velké Meziříčí 22:31 (11:16)

Mladší žáci:
Bohunice – SK Kuřim 16:9 (7:8)
SK Kuřim – Velké Meziříčí 18:16 (17:11)

Minižáci:
Přípravka v měsíci květnu pořádala turnaj v Kuřimi, Zúčastnily se 

Bohunice, KP Brno a dva Kuřimské týmy.
Zde je pořadí:
1. KP Brno
2. SK Kuřim B
3. Bohunice
4. SK Kuřim A

sport
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Petanque Šachy

Šipky

Turnaj číslo 9
V sobotu 12. 5. 2012 se v Klubu Pohoda uskutečnil devátý turnaj 

série za účasti 17 hráčů. Rozhodčím turnaje byla L. Klašková.
Do konce série zbývá už jen poslední turnaj, který rozhodne o cel-

kovém vítězi jak mezi muži,tak i mezi ženami. Zatím si první pozici v prů-
běžném pořadí nadále drží Jiří Kessner a mezi ženami Lenka Klašková.

Výsledky turnaje č.9.:1.místo D. Hovorka, 2. R. Skopal, 3. R. Sta-
něk, 4. J. Kessner, 5.-6. P. Cimbálník a R. Štěpánek, 7.-8. F. Doležel a A. 
Klaška ml. atd…

Průběžné pořadí: 1. J. Kessner 60, 2. – 3. A. Klaška ml. a P. Cimbál-
ník 50, 4. R. Staněk 49, 5. L. Klašková 48, 6. R. Štěpánek 42, 7. A. Klaška 
st. 33, 8. P. Pištěláková 31, 9. F. Doležel 30, 10. M. Kapeel 27 atd.

Další turnaj se bude konat v Klubu Pohoda v sobotu 23. 6. 2012 v 
19:00 hodin.

David Hedbávný

Májový turnaj v super rapid šachu
Šachový klub Kuřim pořádá už s dlouholetou tradicí na DDM Ku-

řim v květnu turnaj.
Toho letošního se zúčastnilo 29 hráčů z toho 9 žáků. Oproti minu-

lým ročníkům se letos zvedla kvalita díky účasti FM Jirky Majera a Dalibo-
ra Mlénského z Hustopečí, který za Kuřim hostuje v soutěžích družstev.  
Hrálo se na 7 kol tempem 2x12 minut na partii. Celkovým vítězem se stal 
Dalibor Mlénský před Jiřím Majerem starším a Jiřím Majerem mladším. 
Všichni tři získali stejný počet bodů 5,5 a tak o pořadí na bedně rozhodo-
valo až pomocné hodnocení. V kategorii žáků zvítězil Tadeáš Boček před 
Lukášem Kalabisem a Davidem Němcem. 

Na salámu přemistrováno!
Na startu letošního májového (alias salámového) turnaje, se to 

mistry jenom hemžilo. Počítejte se mnou: 1x velmistr (Evička), 1xFIDE 
mistr ( Jirka),  5x kandidáti mistra (Martin T., Martin H., Dalibor, Slávek 
S. a já), 1x mistr Buček a 2x mistři webu (Honza K. a Honza P.). Já napo-
čítal rovných 10 mistrů!

Naštěstí zakoupených salámů bylo 27, takže prestižní cena salám, 
zbyla i na nemistry. Celkový počet cen převyšoval tradičně celkový počet 
účastníků (39). Přesto bylo vidět z řad mládeže, že si salámu cení nadevše 
a dokonce radili dospělým při výběru cen tak, aby na ně zbylo salámů 
co nejvíce. Trenéři jásali: Konečně máme na mladé motivační nástroj! 
„Trénuj a vyhraješ salám!“ Jenže náš ústřední trenér mládeže je velké dob-
račisko a věnoval svůj vybojovaný lovečák dvojčatům Košuličovým. Tak 
nevím, jestli mám tento počin chválit, nebo odsoudit jako antimotivační.

A teď k průběhu turnaje. Už v prvních kolech na sebe výrazně upo-
zornil  Tomáš Kříž (ročník 2003), který sehrál prakticky celý turnaj (až na 
jednu partii) výhradně s dospělými a na předních deskách. Například po-
razil KM Martina Hyrše a Slávka Křenu!! Poté si už na něj soupeři dávali 
pozor, ale přesto je to jeho obrovský rapidový úspěch. Mimochodem hrál 
na mimořádné perfo 1809!! Když mu Slávek vzdával partii podáním ruky, 
tak to Tom jistil dotazem: To vzdáváte? Zdá se, že se rodí další kuřimská 
šachová hvězda! Rodiný klan Tajovských nastoupil do turnaje kompletní, 
přičemž se Šimon omezil pouze na roli poradce. Sice tak tátovi pomohl 
vybojovat druhé místo, ale příště prý už zkusí, vybojovat si salám sám.  Z 
dospělých oproti  výši svého ratingu zahrál mimořádně dobře Honza Vi-
tula, který v turnaji neprohrál a v posledním kole odpůlil i vítěze turnaje.

Nakonec se favorité prosadili a na pomyslné stupně vítězů vystou-
pali první tři nasazení v pořadí: 

1. Majer Jiří ml.
2.Tajovský Martin
3.Kulovaná Eva
Z žáků se suveréně nejlépe umístil už výše zmiňovaný Tomáš 

Kříž.
Kompletní výsledky turnaje najdete v odkazu na chess results.

Knípek  Cup  2012
Jubilejní již X. ročník turnaje v petanque uspořádala 19. května 

2012 TJ Sokol Moravské Knínice. 
Této tradiční a léty prověřené sportovní akce se zúčastnilo 13 dvo-

jic tvořených domácími i přespolními hráči  z M. Knínic, Brna, V. Bitýšky, 
Ostopovic a Otmarova.

Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, ze kterých postupova-
ly první dva páry do dalších finálových bojů k.o. systémem. Dvojice na 
ostatních místech hrály ve skupině o celkové  9. - 13. místo.  

Celý turnaj byl hrán na jednu vítěznou sadu. V základních skupi-
nách se hrálo do 11 bodů, semifinále do 13 a finále do 15 bodů.

Stejně jako v loňském ročníku prokázali svou kvalitu kníničtí hráči, 
když první tři místa na stupních vítězů obsadily právě domácí páry.   

Nově byla vytvořena kategorie hráčů do 15 roků o putovní pohár. 
Letos ji vyhrála dvojice Grolichová Tereza a Grolich Marek z Otmarova, 
druzí byli domácí Hanák Petr a Koláček Martin.

 Jubilejní Knípek Cup 2012 znovu potvrdil, že petanque je spor-
tem pro každého, a tak příjemně strávená sobota byla ještě korunována 
díky štědrosti sponzorů množstvím cen pro většinu z účastníků.        

Celkové pořadí: 1. Havlík M. - Jelínek P. M.Knínice, 2. Pleskač L.  
- Pleskač P. M.Knínice, 3. Hledík I. - Hanák J. M.Knínice, 4. Pleskačová 
Z..  - Pleskač M.  M.Knínice, 5. Marečková Y. - Mareček P. M.Knínice, 6. 
Lužová P. - Fišer K.  Brno/V.Bitýška, 7. Králíková M. - Šipka P. V.Bitýška/
Brno, 8. Hrdlička O. - Costa G. Brno, 9. Janík P. - Tyšl Z. Brno, 10. Foller 
J. - Gabriel J. Ostopovice/M.K., 11. Grolichová T. - Grolich M. Otmarov, 
12. Kuncová A. - Kunc L. M.Knínice, 13. Hanák P. - Koláček M. M.Knín-
ice.

PleHleVoj                     
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sport

Futsal

Příští, červencové a srpnové dvojčíslo Zlobice vyjde v pátek 
29. června 2012. 

Uzávěrka je v pátek 22. června 2012, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 25. června.
Prosím o dodržení termínů.

Zářijová Zlobice vyjde v pátek 31. srpna.

Termíny, kdy vychází Zlobice, najdete na: 
http://www.zamekkurim.cz/

zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm 

Župní sokolský slet 
v Tišnově 27.5.2012

     Sokolská župa Pernštejnská uspořádala 27.5.2012 župní sokolský 
slet u příležitosti 150 let od vzniku České obce sokolské. Na tišnovském 
víceúčelovém hřišti  za sokolovnou se představilo přes dvě stovky cviče-
nek a cvičenců ze sokolských žup Máchalovy, Vaníčkovy, Pernštejnské a 
dále ASPV a Sokol Žďár n. S. 

     Ve více jak dvouhodinovém programu byly divákům ve zcela za-
plněných ochozech  v 11 vystoupeních předvedeny ukázky sletových skla-
deb. Na cvičební ploše se vystřídaly předškolní děti, mladší i starší žactvo, 
stejně jako dospělí a senioři. 

     Akce  se zúčastnili cvičenci a cvičenky z Moravských Knínic, 
Kuřimi, Čebína, Drásova, Tišnova, Předklášteří, Lomničky, Moravských 
Bránic a Žďáru nad Sázavou.

     Sokol Kuřim měl zastoupení v podobě sletové skladby Muzikan-
tova písnička s níž vystoupili rodiče a děti. Sokol Moravské Knínice měl na 
této prezentaci pohybu hned dvojnásobné zastoupení. V úvodu vystoupi-
ly mladší žákyně pod vedením Mgr. Jany Halouzkové se skladbou Jonatán,  
a následně potom starší žactvo ve skladbě Dávej ber v režii Jany Kosíkové. 
Ve svých všech vystoupeních si všichni účinkující vysloužili obrovský po-
tlesk přítomného publika.

     Župní slet tak prokázal připravenost sokolských cvičenců na XV. 
Všesokolský slet, který se bude konat v prvním červencovém týdnu letoš-
ního roku v Praze.

L. Vojanec

Sokol

Kuřimským futsalistům se 
podařil obdivuhodný kousek

Postupovat soutěžemi výš a výš se během posledních let daří 
celku Arsenal Taurito Kuřim, složeného z velké části z kuřimských 
futsalistů. Po letošní, právě uplynulé úspěšné sezoně, tak budou mě-
řit síly s divizními celky!

 
 Přitom minimálně první polovina sezóny tomu rozhodně nena-

svědčovala. Po vlahém začátku se tým pohyboval sotva v polovině tabul-
ky a málokdo věřil, že by se mu podařilo vrátit k pěknému a účelnému fut-
salu, předváděnému v loňské sezóně, ve které tým skončil jako nováček 
krajského přeboru Jižní Moravy, celkově na čtvrtém místě tabulky. 

Ovšem poté, co se před koncem podzimní části sezóny podařilo 
úspěšně zvládnout několik důležitých utkání, a vedení týmu se přes zim-
ní přestávku podařilo vhodně doplnit kádr posilami z řad kuřimských i 
brněnských futsalistů, karta se obrátila a Arsenal do jarní části soutěže 
vletěl jako uragán. Se ztrátou pouhých dvou bodů, o které je v 19. kole 
připravil zkušený Brněnský celek Agromeli B, se pak postupně Arsenal 
propracoval do samotného čela tabulky, kde bez ztráty kytičky setrval, až 
do posledního kola soutěže a zaslouženě slavil postup do divize E.

 Tímto by chtělo vedení týmu poděkovat všem zúčastněným hrá-
čům, fanouškům, fanynkám, zkrátka všem co se nějakým způsobem zapo-
jili do úspěšného fungování týmu. V neposlední řadě patří dík samozřej-
mě také sponzorům, kteří pomáhali v důležitých chvílích. 



Nový Ford B-Max 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085

cena  

289 990,-K
č vč

 DPH
motor 1,4 - 90 PS

posuvné dveře

Placená inzerce
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Nabízíme oslavy narozenin, svatby, večírky, rauty, catering. 
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AND
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Út - Čt  16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Techno Wars - Matimur, Eddy Roar, Peritt, Nee´o, Dazy, Wolf
Matimur a Eddy Roar, oba z Třebíčska toho stihli za svoji kariéru mnoho, za zmínku sto-
jí jejich producentské úspěchy. Z Prostějovska dorazí DJ Nee´o, známý svojí brněnskou 
akcí Dirty Trip. Dále zahraje DJ Peritt, Dazy a Wolf. Amundsen 20 Kč. Vstup 0/30Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s tanečními 
disco hity z 80.-90. let až do dneška. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s tanečními 
disco hity z 80.-90. let až do dneška. Vstup zdarma.

Oldies party DJ Flash Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer 
se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Oldies party DJ Flash Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Oldies party disco Rotone Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup zdarma.

Dívka, která kopla do vosího hnízda – Filmový klub
Závěrečný díl temné detektivní trilogie Milénium, podle románu S. Larsona. Lisbeth 
plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít. Vstup 40/60 Kč. 

Electronic Beats - TyPhone, Alexx, Dazy, Pete Ripe 
Pořádná dávka house/progressive/trance. Přijede brněnský matador TyPhone. Rezident 
klubu Perpetuum Alexx předvede svůj aktuální progresivní nářez. Dazy, tentokrát ve 
speciálním house setu! Závěr bude patřit Pete Ripemu. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Stálá akce: 
Oslavte u nás narozeniny, 
dostanete sekt zdarma! 
Podrobnosti na:
www.clubescape.cz

Degustační večírek s oldies party DJ Flash Speciální
akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč 
(registr./neregistrovaní na FB). Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, Amundsen 10 Kč, Ca-
ptain Morgen 15 Kč, Cuba libre 20 Kč,... a spoustu dalších. ME fotbal Česko-Rusko. Vstup od 18 let.

Hip Hop - Namor, Čiha, Neuro DJ Namor a Čiha zahrají 
od oldschoulu po New a bude i trochu regge a raggajunglu.. Dále přijede DJ Neuro, 
který bude hrát převážně hiphop z Ameriky, RnB, možná i taneční věci. Vstup 0/30 Kč.

Drum and Bass Break trip - Styfy, Pprskh, Hop,
Ready, Frebeat Pravidelná drumová akce tentokráte ovšem s výraznou obměnou. 
Dj Ready okoření tuto akci dávkou Tekku. Pprskh, Stiffy, Hop a Freebeat předvedou drum. Přivítejte 
prázdniny večírkem zalomených beatů! Akce: za Morgana + Colu si vyber dárek. Vstup 0/30 Kč.


