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Adria je prázdná – zatím

Jak jsme nezabloudili v Bludišti

(pokračování na str. 15)

(pokračování na str. 6)

Problémová ubytovna Adria je prázd-
ná. Vstupní bránu zdobí pevný řetěz s mohut-
ným zámkem a bývalí nájemníci již všichni 
bydlí mimo Kuřim. Zbývá tak ještě dořešit, 
co bude s ubytovnou dále – podobný scénář 
by se totiž mohl zase opakovat a z ubytovny 
vedle wellness centra by se opětovně mohl 
stát zdroj velkých problémů.

Zrození ghetta 
Dvoupodlažní budova z montovaných 

unimo buněk vznikla v Kuřimi někdy v osmde-
sátých letech minulého století. Nejprve sloužila 
jako ubytovna pro stavební dělníky při výstav-
bě nového provozu kuličkových šroubů v TOS 
Kuřim. Následně jako ubytovna vietnamských 
dělníků TOSky, poté v devadesátých letech, po 
prodeji z majetku TOSky, jako centrum služeb 
a šicí dílna. Budova byla původně zkolaudována 
jako ubytovna pro dočasné ubytování dělníků, 
později rekolaudována na centrum služeb. Obě 
kolaudace však byly vydány pouze na dobu ur-

čitou, takže ve druhé polovině devadesátých let 
jejich platnost skončila a budova neměla být 
užívána. I přesto vlastník, brněnská firma Tema, 
budovu pronajal. Nový nájemce pan Dvořáček 
začal v budově pod názvem Adria provozovat 
ubytovnu. Bydleli v ní většinou dělníci ze sta-
veb v Kuřimi a okolí, případně zbloudilí turisté. 
S osazenstvem ubytovny nebyly větší problémy. 
Pan Dvořáček provozoval Adrii do roku 2011, 
kdy se rozhodl svoji činnost ukončit. V provozu 
ubytovny však dále pokračoval Luboš Sűssen-
beck z Újezda u Sezemic. Nový provozovatel 
však záhy zjistil, že nejde o tak výnosnou čin-

nost, jak si původně představoval. A našel nový 
zdroj příjmů. Stali se jím lidé v sociální nouzi, 
za které nájemné, údajně 6 tisíc měsíčně za po-
koj, případně 11 tisíc za dvoják, platila přímo 
sociálka. Nejprve se pan Sűssenbeck obrátil na 
Kuřim, zda takovéto sociálně slabé nepotřebu-
je ubytovat. Několik lidí z Kuřimi, případně ze 
správního obvodu, na ubytovně také nějaký čas 
bydlelo. Postupně se však na Adrii začala stěho-
vat úplně jiná sorta lidí – většinou problémoví 
sociálně slabší lidé z Tišnova, Brna či Uherské-
ho Brodu, většinou šlo o romské rodiny. 

Pro nezasvěcené jedince je pořad pro 
děti jen nějakou barevnou soutěží. Stále se 
něco mění, je tu napětí, znalosti, odvaha, 
fyzická zdatnost  a psychická odolnost. Při 
zmínce žáků 9. A ze ZŠ Jungmannova  že by 
se rádi přihlásili do soutěže, jsem si pomys-
lela něco o neuskutečnitelném rozmaru. 
Ale najednou Terezka Šindýlková přišla s 
konkrétním návrhem a byl pouze  potřebný 
souhlas třídního učitele a ředitele školy. A 
tak jsme se přihlásili. V lednu před jarními 
prázdninami se ČT Ostrava ozvala a domlu-

vili jsme termín na 3. dubna 2012.
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Zastupitelstvo jednalo dva-
krát

Na svém pravidelném zasedání 28. břez-
na zastupitelstvo nezvládlo projednat všechny 
plánované body a tak se konalo další jednání 
o týden později - ve čtvrtek 5. dubna. To už se 
vše projednat stihlo, je však patrné, že stále větší 
část zastupitelů je nespokojena s produktivitou 
svých jednání.

Dotace na obraz
Na další pokus došlo k další změně v pro-

jednávání toho, zda má město přispět 30.000 Kč 
na restaurování obrazu v kostele sv. Maří Mag-
daleny v Kuřimi. Zastupitelstvo nejdříve tuto 
částku schválilo mezi letošními investicemi, po-
tom odmítlo smlouvu o poskytnutí dotace, tak-
že ji z investic vyřadilo, nyní smlouvu potvrdilo 
a na obraz přispěje. Mírným překvapením asi je, 
že proti dotaci na opravu obrazu hlasovali i oba 
zastupitelé za KDU-ČSL.

Jednání o Kulťasu
Na jednání březnové schůze zastupi-

telstva bylo po rozsáhlé diskusi patrné, že se 
zastupitelstvo nedokáže dohodnout, jak dál s 
opravou či rekonstrukcí kulturního domu. Roz-
hodlo se tedy vytvořit pracovní skupinu, která 
má připravit dvě varianty investičního záměru 
a zadání projektové dokumentace. Pracovní 
skupinu tvoří po jednom zastupiteli z každé 
volební strany, a navíc paní Kalinová, která sice 
byla zvolena za ODS, ale nyní vystupuje jako 
nezávislá. Konkrétně tedy: V. Zejda, Ing. M. 
Kotek, J. Brabec, J. Koláček, Ing. O. Štarha (jako 
vedoucí skupiny), PaedDr. D. Holman, Mgr. M. 
Kalinová, Ing. M. Macková a Ing. R. Hanák.

Jednání o hale
Podobně dlouhé bylo 4. dubna projed-

návání zadání studie Městské sportovní haly 
Kuřim. Zde zastupitelstvo pověřilo radu před-
ložit v květnu zastupitelstvu postup přípravy 
projektové dokumentace včetně časového har-
monogramu. 

Infokanál
Další ukázkou toho, jak se není zastupi-

telstvo schopné na ničem domluvit, bylo jedná-
ní o infokanálu kabelové televize. Ukázalo se, že 
zastupitelé nejsou schopni ani přijmout usne-
sení, proč ruší výběrové řízení, které proběhlo 
zřejmě regulérně, ani usnesení, kterým by vítězi 
tohoto řízení zakázku přiznali. Po dlouhé disku-
si, ve které bylo operováno tvrzeními, že město 
svým konáním (či spíše nekonáním) porušuje 
zákon, přijalo ZM alespoň usnesení, podle kte-
rého o věci má rozhodovat nadále Rada. Tak 
tomu bylo i původně, dokud si v roce 2002 za-
stupitelstvo toto rozhodování nevyhradilo. 

120.000 Kč Kotvě
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlou-

vy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč s 
Alešem Kadlecem - KOTVA KA. Pan Kad-
lec dostane pro svůj infokanál od města letos 
120.000 Kč na dokumentaci činností a akcí 
spolků, sportovních a společenských klubů, 
školských zařízení všech stupňů a operativní 
informace obyvatelstvu.

Uplatněný obolus
Zastupitelstvo schválilo v rámci progra-

mu podnikatelský OBOLUS poskytnutí dotace 
ve výši 4.659 Kč pro ZŠ Kuřim Jungmannova 
na zakoupení nových učebnic pro žáky 1. tříd 
dle výběru ředitele školy. 

Funkcionářské rošády
Na svém dubnovém jednání zastupitel-

stvo vzalo na vědomí rezignaci Iva Peřiny na 
funkci předsedy a zároveň člena Sportovního 
výboru. Pan Peřina rezignoval pro přílišné ča-
sové vytížení. Ve funkci ho po zvolení zastupi-
telstvem nahradil pan PaedDr. David Holman 
(stejně jako Ivo Peřina zvolený za TOP09). Tím 
pádem pan Holman opouští post předsedy Ko-
mise zdravého města. V dubnu rezignoval i pan 
Václav Henzl na funkci předsedy a člena komise 
životního prostředí a rada na jeho místo jmeno-
vala rada pana Petra Vodku (oba ODS).

Nový povrh v hale
Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením 

investiční akce Sportovní povrch do nafukovací 
haly do rozpočtu města Kuřimi v roce 2012. K 
tomu, aby byla akce realizována je ale nezbytné, 
aby se našel dodavatel, který bude garantovat 
záruky, že lze povrch instalovat v kuřimských 
podmínkách po několik sezón.

9×job

Tři chtějí být řediteli
Celkem tři přihlášky do výběrových ří-

zení na místa ředitelů kuřimských základních 
škol podali uchazeči do termínu uzávěrky. Dva 
zájemci se utkají o místo ředitele ZŠ Tyršova, 
pouze jeden kandidát projevil zájem o místo 
ředitele ZŠ Jungmannova. Obálky budou ote-
vřeny 7. května, konkursní komise zasedne 28. 
května.

Policie na radnici
Od června se stane novým dočasným 

sídlem kuřimského obvodního oddělení Poli-
cie ČR přízemí radnice na Jungmannově ulici. 
Důvodem je rekonstrukce stávajícího sídla. Ta 
by měla začít v červnu a trvat asi čtyři až pět 
měsíců. K tématu se vrátíme v příštím vydání 
Zlobice.

Vyšší úrok
Město nově uloží volné provozní peněž-

ní prostředky na lépe úročené konto u Unicre-
dit Bank. Účet je veden jako běžný, bez dalších 

Zloději v autech
Dne 3. 4. 2012 v dopoledních hodinách 

v Nuzířově neznámý pachatel, po rozbití skle-
něné výplně dveří dodávky, zcizil doklady a fi-
nanční hotovost 11 tisíc Kč.

Dne 5. 4. 2012 si v podvečer v Čebíně 
odnesl neznámý pachatel, taktéž z dodávky, vr-
tačku a vrtací kladivo v ceně 25 tisíc Kč.

Vykuchané auto po sobě zanechal zlo-
děj, který se dne 17. 4. 2012 vloupal do Škody 
Octavia ve Vranově. Zcizil 1 kus airbagu, celý 
středový panel palubní desky a dva xenonové 
reflektory. Majiteli vznikla škoda 47 tisíc Kč.

Ode dne 20. 4. 2012 postrádá majitel 
svůj starší Fiat Tipo, který stál na ulici v Kuřimi. 
Ode dne 22. 4. 2012 chybí majitelům z České 
přívěsný vozík, který měli postavený za plotem 
na zahradě.

Dne 24. 4. 2012 v dopoledních hodi-
nách zmizela z dodávky stojící na ulici v Kuři-
mi kabelka s doklady, mobilním telefonem a 
hotovostí. Vzniklá škoda je 10 tisíc Kč, obíhání 
úřadů v to nepočítaje.

Finanční hotovost 52 tisíc Kč nenašel ři-
dič ve svém autě po návratu z nákupu v obchod-
ním domě v Kuřimi.

Zloději v domech
V rozmezí tří dnů po 14. 4. 2012 navštívil 

nevítaný host rodinný dům v Rozdrojovicích. 
Odnesl si finanční hotovost, 70 kusů DVD, 40 
kartonů cigaret a poškodil vstupní dveře do 
domu. Majiteli vznikla škoda 89 tisíc Kč.

Dne 17. 4. 2012 zmizely z rodinného 
domu v Lelekovicích šperky za 40 tisíc Kč.

Zloději po internetu
Dne 12. 4. 2012 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi občan z Jinačovic podvodné jednání. 
Na internetovém serveru bazos.cz si objednal 
mobilní telefon. Dobírkou za něj zaplatil 4 tisí-
ce Kč, ale v balíku byly jen zmuchlané noviny.

Dne 16. 4. 2012 ohlásila na Policii ČR v 
Kuřimi občanka z Moravských Knínic podobný 
problém. V e-shopu sídlícím v Anglii si objed-
nala digitální fotoaparát. Zaplatila za něj pře-
dem 533 eur. Žádné zboží ale nedostala a navíc 
e-shop zmizel z internetu.

Dne 20. 4. 2012 došla trpělivost občano-
vi z Kuřimi, který si objednal na internetovém 
portále Sbazar.cz dětskou zimní kombinézu. 
Peníze zaplatil, kombinézu nedostal a prodejce 
s ním nekomunikuje.

H.N.

poplatků tedy lze peníze čerpat nebo naopak 
ukládat. Oproti stávajícímu účtu u Komerční 
banky bude úrok z uložené částky vyšší (podle 
výše uložené částky) asi o 7 a půl tisíce korun 
měsíčně.

3×DrS

Z města
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Na dohled od Zlobice
Informace o zápisu do MŠ 
Kuřim

Dne 5.4.2012 od 10.00 hodin do 17.00 
hodin se konal zápis dětí do Mateřské školy 
Kuřim,Zborovská 887, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání podalo 245 zákonných zástupců 
dětí.

K předškolnímu vzděláváni jsou přijí-
mány děti zpravidla od tří let. V současné době 
je v MŠ 137 volných míst, na která budou děti 
přijímány dle stanovených kritérií pro předškol-
ní vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání obdrží 108 zákonných 
zástupců dětí a to ke dni 4.5.2012. Mnozí rodi-
če dětí se díky této nepříznivé situaci dostanou 
do velmi tíživé situace. Není však v možnostech 
MŠ tento problém jakýmkoliv pozitivním způ-
sobem vyřešit. 

 Přehled zapsaných dětí dle věku: 
 25.12.2005   1 dítě 
 1.1.2006 - 31.12.2006  5 dětí 
 1.1.2007 - 31.12.2007  20 dětí 
 1.1.2008 - 31.12.2008  56 dětí 
 1.1.2009 - 31.12.2009  157 dětí 
 1.1.2010 - 8.4.2010   6 dětí

Mgr.Lenka Slámová - ředitelka

Parlamentní móresy dorazily do Kuřimi
Parlament České republiky je věru zvláštní instituce. Poslanci a senátoři sice dle ústavy Čes-

ké republiky slibují, že budou svůj mandát vykonávat „v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí“. Pravda však je, že ústava už nedefinuje pojem „všechen lid“ a tak si ho každý 
z úctyhodných zákonodárců vysvětluje trochu jinak. A tak jedna skupina zákonodárců za „vším 
lidem“ našla provozovatele hazardních her a sázek, další zájemce o bioplynové elektrárny, třetím 
jsou zase „lidem“ solární baroni a čtvrtí jsou přesvědčeni, že v zájmu „všeho lidu“ je třeba povo-
lit adopci dětí páry stejného pohlaví. Tyto skupiny jsou proměnné v čase i názorech, a tak titíž 
poslanci jednou třeba zvednou ruku pro vládu trojkoalice, podruhé jsou zásadně proti této vládě. 
Zákonodárci se navíc, alespoň tehdy, vidí-li na ně kamery, rádi mezi sebou zásadově přou. A tak 
levice tepe pravici, pravice tepe levici, pravice se tepe vzájemně a jedna část levice  nepovažuje 
druhou za dostatečně levicovou. To vše však trvá pouze do chvíle, kdy je na programu dne jednání 
o omezení poslaneckých a senátorských výsad, obzvláště pak poněkud hypertrofované doživotní 
zákonodárecké imunity. V tu ránu pak naši zákonodárci vidí za „vším lidem“ sami sebe a jednota je 
téměř dokonalá. Samozřejmě se najde několik jedinců, kteří pro předložený návrh hlasují, většina 
však ruku nezvedne, což doprovodí příslušným komentářem ve stylu „já pochopitelně chci svoji 
imunitu omezit, ale tento návrh je špatný, nedostatečný, neřešící všechny oblasti či prostě jenom 
populistický“. A řeční a řeční o tom, že příště, pro lepší, dokonalejší návrh jistě ruku zvednou. A 
když přijde, opět nezvednou. A zvednou-li, zřejmě omylem, jedni, pak ti druzí, v senátu, chybu se 
stejným zdůvodněním napraví – a zase je vše při starém. A málokdo najde odvahu říct – já nikdy 
dobrovolně svoje výsady neomezím, patří mi, potřebuji je a nazdar! Čest výjimkám.

To v našem zastupitelstvu imunitu nemáme, vyjma té v lékařském slova smyslu. Přesto však, 
zdá se, móresy z parlamentu dorazily i k nám. A ukázaly se při výběrovém řízení na dodavatele 
zpravodajství města v místním infokanále. To už tam běží dlouhá léta, v posledních letech, přes 
všechny problémy, v relativně slušné podobě jak po technické, tak po obsahové stránce věci. Toto 
zpravodajství sleduje jistě většina zastupitelů a každý z nich ho také nějak hodnotí. Jednomu přijde 
ucházející, druhému třeba málo rázovité, třetímu přijde příliš drahé. Čtvrtý není spokojen s tím, že 
je tam pořád starosta a on ne a ne. Pátý zase není spokojen s tím, že na záznamu z jednání zastupi-
telstva nevypadá dobře, buď úplně mlčí, nebo naopak emotivně křičí, mává rukama, zvyšuje hlas a 
rudne v obličeji. A podle výsledků opakovaného výběru dodavatele zpravodajství soudím, že těch 
čtvrtých a pátých je v našem zastupitelstvu většina. Ano – všichni vytrvale řeční o tom, že zprávy 
ano, záznamy z jednání zastupitelstva ano – ale ne tak, jak je navrženo. To musí být daleko lépe! 
A levněji! A zprávy jindy! A záznamy ne tak často! A ostřejší obraz! A čistší zvuk! A sytější barvy! 
A hezčí redaktorky! A vůni z obrazovky! Poučeni našimi zákonodárci zastupitelé řeční a řeční – 
zpravodajství pochopitelně chceme, to jistě ano,  ale pro takovéto nikdy nezvednu ruku. Znovu a 
jinak! Udělá se to znovu a jinak, a opět je to špatně. A tak můžeme pokračovat. Donekonečna. Vstát 
a říct „zpravodajství nechci, protože v očích voličů v něm vypadám jako hlupák“, na to nemá koule 
nikdo – dámy prominou...

PS: Opakované výběrového řízení na dodavatele zpravodajství v městském infokanále pro-
běhlo naprosto korektně a v souladu se zákonem. Velmi fundovaná výběrová komise s převahou 
odborníků z oboru TV a obecného zpravodajství stanovila podle daných kritérií pořadí. To vše 
však bylo pro některé zastupitele málo. A tak část z nich použila výše popsaný parlamentní trik. 
Ruku pro doporučení výběrové komise zvedli kolegové a kolegyně Holman, Peřina, Herman, Ha-
nák, Brabec, Ambrož, Procházková a moje maličkost. Naopak proti byli (hlasovali proti, zdrželi se) 
kolegyně a kolegové Kalinová, Macková, Němec, Poledňák, Zejda, Kotek, Kříž, Koláček a Štarha.

Drago Sukalovský
(K tématu více na str. 8 - 11)

Glosa Draga Sukalovského

Maminkám k svátku
Druhou květnovou 

neděli oslaví svůj svátek naše 
maminky. Dovolte mi tedy, 
abych všem kuřimským 
maminkám co nejsrdečněji 
pogratuloval a popřál jim 
hodně zdraví, štěstí a přede-
vším hodné a vděčné děti, ať 
již jsou to děti pětiměsíční, 
nebo padesátileté.

Drago Sukalovský, starosta města
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užitečné informace

Změny v dopravě
Od 1.5. začaly jezdit sezónní letní víkendové spoje, které  budou v 

provozu až do neděle 4. listopadu. Jedná se o následující:

Linka 152 – víkendy a svátky
Směr z Kuřimi do Blanska:
Z Kuřimi žel. st. v 8:10. V Blansku je zajištěna návaznost na spoje 

do Moravského krasu: na linku 226 do Skalního Mlýna (Punkevní jesky-
ně) (9:16), na linku 231 do směru Rudice – Jedovnice – Studnice (8:43) 
a na linku 233 do směru Sloup – Suchý – Benešov (8:39). Spoj v Blansku 
rovněž navazuje na rychlík Slavkov do směru Letovice – Svitavy – Pardu-
bice – Praha (9:11).

Z Kuřimi žel. st. v 22:30 v sobotu jede jen do Lipůvky, v neděli 
a svátky až do Blanska. 5.a 6. VII a 28.IX. končí na Lipůvce. V Lipůvce 
navazuje na linku 301 do Olešnice

Z Kuřimi v 23:30 do Blanska jede jen v sobotu a 5. a 6. VII a 
28.IX.

Směr z Blanska do Kuřimi:
Z Blanska aut. st. v 7:05, z Kuřimi, kult. dům 7:31. V Kuřimi žel. st. 

navazuje na vlak do Brna.
Z Blanska aut. st. v 21:45, z Kuřimi kult. dům v 22:11. V Kuřimi 

žel. st. navazuje na vlak do Tišnova, linku 302 do Bystrce a linku 311 do 
Tišnova.

Linka 310 – víkendy a svátky
Z Kuřimi, žel. st.  v 19:54 do Podlesí. Spoj v Kuřimi navazuje na 

vlak ze Žďáru nad Sázavou.
Z Podlesí ve 20:25 do Kuřimi. Spoj v Kuřimi navazuje na vlak do 

Brna.

Změny na lince 311
S platností od 21.4. došlo ke změně jízdního řádu linky 311 Kuřim 

– Tišnov v pracovní dny. Změna se týká těchto spojů:
Spoj z Kuřimi TOS dříve ve 14:15, jezdí již ve 14:11 (nezajíždí k 

žel. st.), nově nejede přes Hradčany, ale z Čebína byl přesměrován přes 
Drásov, Siemens a Tišnov, Trnec do Tišnova.

Spoj z Kuřimi TOS ve 14:16 a z Kuřimi žel. st. v 14:21 byl přesmě-
rován z Drásova přes Drásov, Siemens a Hradčany do Tišnova.

Miloš Kotek

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
Program:

25.5. pátek – Kraví hora – THEATRUM PYROBOLI (ČR)
26.5. sobota – přehrada – FLASH BARRANOV SFX (ČR)
30.5 středa – přehrada – PIROTECHNIA RICARDO CABALLER 

(Španělsko)
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

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

Pozvánka k pietním akcím
Starosta města Kuřimi zve všechny občany k uctění památky obětí 

první i druhé světové války dne 8. května 2012 k pomníkům na náměstích 
v Kuřimi. 

V 9 hodin bude položením květin uctěna památka obětí u pomní-
ku obětem I. a II. světové války na náměstí 1. května.

V 9:30 hodin pak budou položeny věnce u pomníku osvoboditelů 
na náměstí Osvobození. Českou státní hymnu při obřadu zazpívá kuřim-
ský pěvecký sbor K-Dur, který také po skončení piety uvede na schodech 
před Kulturním domem krátký asi půl hodinový koncert.

Drago Sukalovský, starosta

Upozornění pro podnikatele !!!
Obecní     živnostenský    úřad    v  Kuřimi   upozorňuje   podnikate-

le, že v  období   od   10.05. 2012  do  15.05.2012,  včetně,  bude   provoz na 
registraci obecního  živnostenského úřadu,  z technických důvodů                                               

                                                 u z a v ř e n. 
Běžný provoz bude opět zahájen od středy 16.05.2012.

                                                                  Mgr. Zimmermannová Alena
                                                                     tajemnice
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fotosoutěž

Fotografická soutěž o krá-
sách Kuřimi má své vítěze

Komise Zdravého města Kuřimi ocenila nejlepší snímky zaslané 
do fotografické soutěže s názvem „Poznej a chraň přírodní krásy Kuřimi 
a okolí“. Do soutěže, která měla uzávěrku 22. dubna, bylo přihlášeno cel-
kem 86 fotografií a vybrat ty nejhezčí bylo opravdu velmi těžké. Všechny 
fotografie byly technicky velice zdařilé a každá měla nějakou zajímavou 
atmosféru. Porota složená ze členů komise Zdravého města Kuřimi nako-
nec vybrala tři nejlepší fotografie. Prvním místem ocenila porota snímek 
s názvem Pod peřinou, jehož autorem je Hynek Vermouzek. Druhé místo 
získal snímek Srpek Zimní nálada od Jaroslava Šuberta a třetí místo patří 
Petře Haškové za fotografii s názvem Krásy lesa. Vítězové získají měsíční 
vstupné do aquaparku Wellness Kuřim a poukazy na některé masáže a 
koupele. Vybrané fotografie budou vystaveny v Městské knihovně v Ku-
řimi od 10. května a ceny vítězům budou předány při zahájení výstavy. 
Nyní jsou všechny přihlášené fotografie k vidění na webových stránkách 
města: http://www.kurim.cz/cs/turista/fotogalerie-den-zeme.html.

sš

Pod peřinou - Hynek Vermouzek

Srpek - Zimní nálada - Jaroslav Šubert

Krásy lesa - Petra Hašková
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úspěch

Čas rychle plynul a bylo potřeba sehnat nejen soutěžící, kteří to 
celé vezmou na svá bedra, ale také dobrý kompars a zodpovědné učitele. 
Naštěstí 9. A  má samé chytré a šikovné žáky a tak  naše družstvo tvořili 
Terezka Šindýlková, Terezka Pleskačová, Ondřej Procházka a Petr Va-
ňous. Jak se posléze ukázalo, nemohli jsme vybrat lépe. V regulích soutěže 
je bohužel i soutěž učitelů. Vzali jsme s sebou i mladou paní učitelku Janu 
Hliněnskou, která nás zastupovala v soutěži při jízdě na kole. Vyhrát se ani 
jedné učitelce v soutěži nepodařilo, a tak si člověk  hned uvědomí, jak to ti 
herci mají obtížné, když  musí zvládnout  náročnost natáčení i po stránce 
fyzické. Meryl Streep má moji hlubokou úctu.

Našim prvním soupeřem byli studenti gymnazia Příbor. Byli již 
ostřílení z ranní soutěže, kterou vyhráli nad Nymburkem. My, nováčci 
po čtyřhodinové jízdě autobusem, jsme je porazili nejen vědomostmi, ale 
také odvahou a rychlostí úsudku.  A tak nás čekalo obávané noclehování 
v ubytovně. Předtucha byla správná, byla to opravdu jen ubytovna s vlast-
ním spacím pytlem. Teplá voda tekla, co víc si přát. Všichni měli zásoby 
jídla z domova a tak se chichotání a povídání protáhlo až do ranních ho-
din. Avšak to patří k jejich věku a díky pomoci oblíbené paní učitelky Jany 
Kopkové jsme to zvládli. No ale to ranní stávání už příjemné nebylo. A tak 
jsem ani moc nevěřila, že po probdělé noci rozdrtíme čerstvého soupeře 
-  ZŠ Frenštát pod Radhoštěm. Nicméně vyhráli jsme i druhou soutěž a 
už nás čekalo odpolední natáčení. A to už se objevila únava. A světe div 
se! Na odpolední natáčení přijelo suverénní družstvo z gymnázia Nový 
Jičín. Možná skutečnost, že byli tak jisti sami sebou, tak to naši čtveřici 
vyburcovalo k maximálnímu výkonu a neskutečné se stalo skutečným. 
Terezka a Terezka, Ondřej i Petr zabodovali s neskutečnou lehkostí a vy-
hráli i Jackpot v podobě obrovského těžkého balancovníku. A tak žáci ze 
ZŠ Jungmannova z 9. A vyhráli vše, co se dalo. Všichni  se radovali, jen 
jejich stará třídní učitelka z radosti brečela. A tak se pojďte s námi radovat 
z dětí z Kuřimi při sledování pořadů Bludiště po tři týdny a to 9. června, 
16. června a 23. června 2012. Všem obyvatelům Kuřimi přeje dobrý obraz 
a zvuk jejich třídní učitelka 

Marie Němcová

Jak jsme nezabloudili v Bludišti
(pokračování ze str. 1)

Deváťáci z Kuřimi famózně ovládli televizní 
soutěž

V pátek 20. dubna uvítal starosta Kuřimi na radnici vítěze 
televizní soutěže pro žáky základních škol a gymnázií Bludiště. Ku-
řimští deváťáci ze základní školy Jungmannova totiž vyhráli všechna 
tři kola této soutěže, ve které porazili žáky z gymnázií Příbor a Nový 
Jičín a ze ZŠ z Frenštátu pod Radhoštěm.

Bludiště je zábavná a vědomostní soutěž České televize, která je ná-
ročná nejen na vědomosti, ale i na fyzičku a klade velké nároky na obratnost 
a týmovou spolupráci soutěžících. V pořadu soutěží dvě čtyřčlenná družstva, 
která usilují o získání nejvyššího počtu bodů ve znalostech z nejrůznějších 
oborů a současně ve zdolávání různých překážkových drah. Naši deváťáci tak 
museli zodpovědět otázky například na témata villonské balady, režiséři sci-fi, 
historie sportu nebo ekonomie. Svou sportovní zdatnost prokázali žáci ve 

šplhu a v proplétání laserovými paprsky. Kuřimské družstvo si dalo název 
Pašíci, aby si dodali odvahy pro soutěž tím, že jsou pašáci, a také pro štěstí,  
když  jako maskota měli prasátko. To jim nakonec přineslo opravdu velké 
štěstí, protože vyhráli celou soutěž včetně Jackpotu.

A protože se jednalo o nebývalý úspěch, rozhodlo se vedení města 
pozvat všechny žáky z 9. A i s jejich vyučujícími na radnici a zeptat se je 
na průběh soutěže. Na setkání žáci, kteří tvořili úspěšné družstvo, popsali, 
jak viděli soutěž svýma očima a jaké dojmy si odvezli z natáčení. Staros-
ta Kuřimi Drago Sukalovský jim pak oficiálně poděkoval za reprezentaci 
školy a města a popřál hlavně hodně úspěchů při blížících se přijímacích 
zkouškách na střední školy. Jako drobný dárek všichni dostali poukázku 
do aquaparku Wellness Kuřim a soutěžící navíc pěknou knihu. Ještě jed-
nou tímto všem účastníkům soutěže gratulujeme. 

 Vysílání všech dílů soutěže Bludiště s týmem z Kuřimi bude 9. 6., 
16. 6., 23. 6. 2012 (soboty) vždy v 9:30 hodin na ČT 1.

sš 

placená inzerce
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placená inzerce

DDM nabízí
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Infokanál

Jak jsem vám vybíral pro-
gram do místní televize

Nikdy jsem si nemyslel, že se budu tak rozsáhle zabývat místní 
televizí, ale nakonec se to stalo. Když byl na program jednání zastupitel-
stva města dne 4.10.2011 předložen bod Výběrové řízení na zpracování 
programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim, domníval jsem se, 
že to bude až do konečného výběru dodavatele jednoduchá záležitost. K 
předloženému materiálu jsem měl formální a věcné připomínky. Hlavní 
připomínka se vztahovala k váze kritéria hodnocení - cena zakázky, kdy 
50% byla pro mne nízká hodnota. Změna váhy (důležitosti) tohoto kri-
téria by samozřejmě způsobila i změnu vah dalších dvou kritérií. Navr-
hoval jsem hodnotu 70%. Druhá důležitá změna byla „zastropovat cenu“ 
(stanovit městem nejvyšší akceptovatelnou cenu) za tzv. čtrnáctidenní 
„smyčku“ programu na 30 000,- Kč. Oba návrhy byly odmítnuty, i když 
kolem hodnoty kritéria cena padaly i jiné návrhy a zastropování neprošlo 
o jeden hlas. Dále jsem navrhoval zmírnit některé umělé a příliš vysoce 
nastavené podmínky pro uchazeče, zejména časové pro určité činnosti, 
což by omezilo jejich účast v soutěži o zakázku. Ze šesti návrhů bylo pět 
přijato. Šestý nepřijatý návrh nakonec stáhl z jednání sám předkladatel. 
Když jsem stejný bod navrhl ke stažení já, tak to nešlo. „Za minutu“ to 
samé navrhl starosta města a už to šlo. Zastupitelé tedy nehlasovali o věci, 
ale o předkladateli. Příslušné usnesení k vypsání veřejné zakázky bylo na-
konec schváleno 11 hlasy včetně mého, 5 zastupitelů se zdrželo a jeden 
zastupitel byl nepřítomen na jednání. Členové hodnotící komise byli z 
řad mediálních odborníků a pracovníků v médiích v Brně. Následně za-
čalo výběrové řízení.

Opozice výběru dodavatele programu do místní televize nepřiklá-
dala žádný zvláštní význam. Na poradě opozičníků (do jejich řad nejsou 
počítání zastupitelé J. Herman a R. Hanák) před zasedáním zastupitelstva 
města dne 13.12.2011 padl dokonce návrh, abychom se jednání o tomto 
bodu nezúčastnili, protože vše bude jasné. Šest opozičníků toho mnoho 
nezmůže. To však bylo odmítnuto a dobře jsme udělali, protože jsme se 
(opozičníci) nestačili divit, co se dělo. Domluvili jsme se, že při hlasování 
o výběru dodavatele programu bude asi nejlepší se zdržet. 

Jako člen komise pro otevírání obálek s nabídkami jsem se zú-
častnil otevření čtyř nabídek předložených uchazeči. Komise vyloučila z 
hodnocení společnost Direct Filmexport s.r.o. pro nepodepsání smlouvy 
o dílo, což je zákonná podmínka pro účast ve veřejné zakázce. Uvedená 
společnost podala odvolání proti vyloučení a námitku proti výběru nej-
vhodnějšího uchazeče, což byla společnost Pixels Productions s.r.o. Zají-
mavostí je, že společnost Pixels Productions s.r.o. vznikla asi (ne)přátel-
ským vydělením ze společnosti Direct Film s.r.o. dosavadního dodavatele 
televizního programu pro místní televizi. To podle mne podstatným 
způsobem ovlivnilo chování představitelů obou společností na jednání 
zastupitelstva města. I když jsem zaslechl i názor, že to vše jen na zastu-
pitele hráli.

Jaké byly nabídky společností? Společnost Pavel Had nabídla za 
„smyčku“ cenu - 29.136,- Kč; A-line TV, s.r.o. - 30.000,- Kč; Direct Fil-
mexport s.r.o. - 39.000,- Kč; Pixels Productions s.r.o. - 47.244,- Kč. Ceny 
jsou včetně DPH. Nyní několik kalkulací, které ovlivnily to, že jsem se za-
čal, více než jsem původně chtěl, angažovat ve výběru dodavatele progra-
mu do místní televize. „Smyčky“ mají být dvě za měsíc, tedy cena za měsíc 
je dvojnásobná a smlouva s vítěznou společností se uzavře na čtyři roky. 

Společnost Pavel Had by získala za čtyři roky trvání smlouvy 2 797 
056,-Kč; A-line TV, s.r.o. 2 880 000,-Kč; Direct Filmexport s.r.o. 3 744 
000,-Kč; Pixels Productions s.r.o. 4 535 424,-Kč. K doplnění nutno uvést, 
že v letech 2008 – 2011 platilo město Kuřim společnosti Direct Film s.r.o. 
39 032,- Kč za „smyčku“ a za dodávku programu během čtyř let celkem 3 
747 072,-Kč. Všechny uvedené částky jsou podle mého názoru obrovské 
peníze za to, co sledujeme na obrazovkách našich televizorů. Tato cena 
byla podle mne také důvodem pro střetnutí představitelů obou zmiňo-
vaných společností. Stálo za to o ni bojovat. V jejich vystoupeních bylo 
upozorňováno (někdo si to mohl vyložit jako vyhrožováno) na advokáty, 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, soudy, odvolávali se na zákony, 
etiku podnikání obecně a ve sféře médií zvlášť apod. Pro společnost to 
je jistě dobrý kšeft, na základě něhož potečou na její účet pravidelně s 

naprostou jistotou po čtyři roky peníze. To vše se mi nelíbilo. Na přípra-
vu k dalšímu jednání jsem měl dost času, neboť zastupitelstvo města po 
bouřlivé diskuzi na jednání 13.12.2011 se rozhodlo výběrové řízení zrušit 
s odvoláním se (výmluvou) na špatný postup hodnotící komise složené 
z nejlepších dostupných mediálních odborníků. Trochu mi připadá, že 
jsme z komise udělali lidově řečeno blbce, mírněji řečeno užitečné idioty, 
ale také jsem pro usnesení o zrušení hlasoval spolu s dalšími 15 zastupi-
teli, jeden se zdržel, jeden byl nepřítomen. Ještě na tomto zasedání byl 
schválen dodatek ke smlouvě s dosavadním dodavatelem programu, se 
kterým byla prodloužena spolupráce do konce dubna 2012. Jinak by vy-
sílání skončilo k 31.12.2011 a jak říká jeden zastupitel, nastal by blackout 
(lépe asi Media blackout) čili tma, v tomto případě televizních obrazovek 
s programem místní televize. Pokračování výběrového řízení bylo přesu-
nuto na zasedání zastupitelstva města 24.1.2012.

Rozhodl jsem se obrátit s několika otázkami na tajemníky měst-
ských úřadů, své bývalé kolegy, ze srovnatelných měst v Jihomoravském 
kraji a zjistit, jak je to u nich s místní televizí. Jednalo se o tajemníky měst-
ských úřadů v Tišnově, Rosicích, Ivančicích, Šlapanicích, Židlochovicích, 
Boskovicích, Bučovicích, Hustopečích, Kyjově, Veselí nad Moravou a 
Moravském Krumlově, Mikulově, Slavkově, Pohořelicích. Kromě toho 
jsem v záležitosti staronového výběrového řízení vyjednával s opozičníky 
a intrikoval s koaličníky, tedy nikoli s vlastníky medvídka koaly, ale se čle-
ny vládnoucí městské koalice. 

Co jsem se dověděl v uvedených městech? 
V posledních čtyřech vyjmenovaných městech nemají místní tele-

vizi a tím i žádné starosti s ní. V Tišnově, Ivančicích, Rosicích, Hustope-
čích, Židlochovicích a Boskovicích mají místní městská televizní studia 
a programy dělají městští zaměstnanci. V ostatních městech mají stejně 
jako v Kuřimi externí dodavatele televizního programu. Záznam jedná-
ní zastupitelstva města je pořizován a následně opakovaně vysílán jen v 
Kuřimi. V Kyjově a Rosicích bylo vysílání záznamu pozastaveno či úplně 
zrušeno. V tomto případě jsem obdržel zajímavá upozornění na vysílání 
záznamu. Přímý přenos zasedání zastupitelstva se uskutečňuje jen v Bu-
čovicích. Nejčastěji se uskutečňují komentovaná zpravodajství ze zasedá-
ní zastupitelstva o důležitých bodech jednání. 

Zajímavou otázkou bylo zjištění měsíční ceny za program. Ve měs-
tech s televizními studii uvedli, že cena za program není žádná, což není 
pravda. Musí se do ní promítat plat i s odvody pracovníka, který programy 
vyrábí. To činí kolem 350 – 400 tisíci ročně a někdy k tomu i plat další, 
zpravidla pomocné pracovnice a náklady na provoz studia. Tato města 
tedy nemají programy zdarma. Extrémisty jsou v tomto směru Kyjov pla-
tící za program měsíčně 99 tisíc a Veselí nad Moravou 70 tisíc. Oběma 
městům dodává program stejná televizní společnost působící na jihový-
chodní Moravě i pro další města. Extrémistou se měla stát také Kuřim s 
cenou 94 488,-Kč za měsíc. Jsou zastupitelé, kteří by tuto cenu bez mrk-
nutí oka zaplatili. Ne ze svého, ale z městských peněz. Náklady na provoz 
místní televize se ve většině měst pohybují v rozmezí 40 – 60 tisíc korun 
za měsíc. Zlatý střed 50 tisíc za měsíc, a jak se říká plus mínus nějaký tisíc, 
jsem akceptoval do svých úvah jako cenu vhodnou i pro Kuřim. 

Příliš jsem nepátral po obsahu celého vysílacího schématu v jed-
notlivých městech, což by bylo asi obsáhlé zjišťování, ale nyní pod vlivem 
dalšího vývoje kolem programu místní televize toho tak trochu lituji. Co 
se ve městech vysílá, je možno zjistit na internetových stránkách měst-
ských studií nebo v licencích od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vyzbrojen těmito a dalšími informacemi jsem se vzorně připravil 
na zasedání zastupitelstva města 24.1.2012. Měl k dispozici hlavu plnou 
informací, písemnou přípravu a k promítání PowerPoint ze základními 
údaji z dotazování měst a návrhy na úpravu výzvy k veřejné zakázce. Co 
však mediální čert nechtěl, na tomto zasedání zastupitelstva nezbyl k pro-
jednání příslušného bodu čas a muselo být svoláno mimořádné zasedání 
na 2.2.2012. 

Po obdržení materiálů k projednávanému bodu jsem byl překva-
pen „zastřešením ceny“ za „smyčku“ na 39 tisíc korun. Tato částka byla 
podstatně nižší než 47.244,- Kč z vítězné nabídky, ale stále ještě to bylo 
mnoho peněz. Argumentování, přemlouvání a intrikování se asi vyplatilo, 
a to doslova penězi. 

Na jednání zastupitelstva 2.2.2012 jsem svedl převážně boj s me-
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diální trojkou ve složení D. Sukalovský, D. Holman a J. Brabec. Předložil 
jsem pět upozornění a sedm návrhů na změnu textu výzvy, ale žádný z 
nich nebyl přijat. K některým návrhům blíže. Při dotazování tajemníků 
městských úřadů jsem byl upozorňován na problémy s pořizováním a 
následným opakovaným vysíláním záznamu jednání zastupitelstva měs-
ta. Právě koncem roku 2011 ukončila vysílání města jako Praha, Cheb, v 
Jihomoravském kraji zmiňovaný Kyjov a dříve Rosice. Jakési problémy 
byly v Břeclavi. Jak tomu bylo jinde v naší zemi nevím. Můj požadavek na 
zastavení vysílání záznamu a nezřizování internetového vysílání záznamu 
nebyl přijat, protože dodavatel programu bude mít vysílání záznamu za-
pracováno v licenci a to je postačující. Jen je mi divné, že to nedokázala 
takto ošetřit i jiná podstatně větší města s rozsáhlým úřednickým apará-
tem nebo jejich dodavatelé programu. 

Boj byl sveden o cenu zakázky. Po zastropování na 39 tisících ko-
runách jsem drze navrhl strop 20 tisíc korun, i když bych akceptoval i tro-
chu více, jak o tom píši jinde. Nakonec se licitovalo postupem snižování 
částky 39 tisíc korun po dvou tisících a licitace se zastavila na 31 tisících 
korunách změnou hlasování tří zastupitelů – M. Kotka, M. Mackové a L. 
Zejdy z opozice. Proč to udělali, mi nedokázali odpovědět. Ano občané, 
i takto lze rozhodovat o ceně za službu pro město. Trochu jako při koň-
ském handlu. 

Strašně jsem si přál, aby bylo rozkryto složení ceny za „smyčku.“ U 
veřejných zakázek bývá bližší rozpracování ceny běžným požadavkem, u 
stavebních zakázek pravidlem. Stačilo jen do zadávací dokumentace pro-
sadit sdělení, za kolik je pořizování záznamu zasedání zastupitelstva a za 
kolik zpravodajství. Jak je to v Kuřimi nevíme a nebudeme vědět. Je to 
jakési kupování zajíce téměř za tři miliony v mediálním pytli. 

Další boj byl veden o procentuální výši kriteria hodnocení zakázky 
- cena. Po projednání několika návrhů byla váha tohoto kritéria stanovena 
na 50%, což je dosti výjimečné a podezřelé. Zpravidla se tato váha tohoto 
kritéria pohybuje od 70 do 100%. Tato hodnota byla mediální trojkou 
zdůvodňována jakousi blíže nedefinovanou potřebou kvality produktu. 
To bych se rád poučil, co je to ta kvalita zpravodajství, něčeho na rozhraní 
umění, kultury a dobrého jemného řemesla. 

Celkově jsem však byl spokojen, protože došlo k poklesu ceny za 
„smyčku“ i když mohla být stanovena ještě nižší cena, někde kolem 50 
tisíc korun za měsíc. Protože nebylo z mých návrhů nic přijato, tak jsem se 
při závěrečném hlasování zdržel. Chci, aby v Kuřimi bylo vysílání místní 
televize, ale ne za stanovených podmínek. Odmítl jsem také být členem 
hodnotící komise. Schválením příslušného usnesení nejtěsnější většinou 
devíti hlasů zastupitelů, pět se zdrželo a tři nebyli přítomni bylo nakonec 
výběrové řízení na dodavatele televizního programu již podruhé vypsá-
no.

Dne 5.4.2012 došlo na zasedání zastupitelstva města již počtvrté 
k projednávání této veřejné zakázky. Po úvodním slovu D. Sukalovského 
a D. Holmana jsem se ohradil proti jeho obecnému vystoupení, které se 
mne nemohlo vzhledem k předcházejícímu podílu na projednání toho-
to bodu týkat. Kvůli předložení dobrozdání advokátní kanceláře města k 
projednávané záležitosti až těsně před jednáním zastupitelům jsem z jed-
nání odešel. Co se na jednání dělo nevím, prý to bylo hrozné. Vrátil jsem 
se až před hlasováním. O schválení usnesení k výběru vítězné společnosti 
jsem již nehlasoval vůbec a k převedení pravomoci vybírat dodavatele te-
levizního programu pro město zpět do kompetence rady města jsem byl 
proti. Nyní je tedy vše v moci členů rady města a veškeré námitky k pro-
gramu je nutno směřovat především k nim.

Samozřejmě, dostal jsem několik dalších nápadů k projednávané 
záležitosti, píši o nich v jiných článcích. Jeden, podle mne ten nejdůleži-
tější, najde možná využití třeba až za čtyři roky při zpracování nové výzvy 
na dodavatele televizního programu do místní televize.

P. Němec

Změnit programovou sklad-
bu vysílání místní televize

(Dopis Radě města Kuřimi zaslaný 12.4.2012)

K těmto svým poznatkům jsem dospěl, bohužel až později, někdy 
koncem měsíce března 2012, jinak bych je uplatňoval již při schvalování 
výzvy na dodavatele programu do kabelové televize. Vedle velikosti fi-
nanční částky, kterou bude měsíčně platit město Kuřim za tzv. smyčku 
právě toto považuji za téměř stejně důležité. 

To, o čem píši, se dá shrnout do věty: „Změnit programovou sklad-
bu vysílání místní televize“. 

Rozdělení času mezi jednotlivé části programu je během 24 hodin 
vysílání dáno tzv. programovou skladbou.

Programová skladba (opis z Rozhodnutí o udělení licence společ-
nosti DIRECT FILM, s.r.o. ze dne 27. března 2006):

Tři části pořadů tvoří jeden blok v délce 2 hodin – začátek každou 
sudou hodinu:
◆ 00:00 – 00:25 h – zpravodajský magazín,
◆ 00:25 – 00:30 h – infotext,
◆ 00:30 – 01:45 h – část zasedání zastupitelstva,
◆ 01:45 - 02:00 h – infotext,
◆ další blok 02:00 – 04:00 h atd.

Aktualizace zpravodajského magazínu a infotextu každých 14 dní, 
záznam zastupitelstva po každém zasedání. Konec opisu. 

Proč musí být toto schéma tak tupě zkostnatělé s určením na mi-
nutu, co se bude vysílat? 

Protože toto schéma je v podstatě znovu zapracováno ve výzvě a 
v návrhu smlouvy s novým dodavatelem televizního programu bude asi 
obtížné ho již změnit. Volně řečeno asi by se jednalo o podvod, protože 
něco jiného se chtělo ve výzvě a smlouvě a něco jiného by byl produkt 
dodávaný městu. (Chtěla se škola, vznikla hospoda).

Co toto schéma při vysílání představuje? 
Jedná se během 24 hodin vysílání této programové skladby o tako-

vé časové rozdělení: 
◆ zpravodajský magazín – 25 x 12 = 300 minut, to je 5 hodin, 20,82% 

vysílacího času
◆ infotext - 20 x 12 = 240 minut, to jsou 4 hodiny, 16,66%
◆ zasedání zastupitelstva – 75 x 12 = 900 minut, to je 15 hodin, 

62,5%
Celkem 24 hodin denně. 

Zpravodajský magazín 
Výborný pořad, asi proto je ho tak málo v programové skladbě. 

Myslíte si, že v Kuřimi není formou zpravodajského magazínu co vysílat?

Infotext
Dobré vysílání ve své myšlence, ubohost v obsahu a rozsahu. Za 

vrchol posmívání se obětem Druhé světové války je loňské oznamování 
o kladení věnců na náměstí Osvobození vysílané ještě počátkem červen-
ce. Proč se toto vysílání stále více a více omezuje jen na několik zpráv 
z městského úřadu. To není o čem informovat z oblasti kultury, sportu, 
společenského života, zdravotnictví, školství, náboženství, dopravy, prá-
ce městského úřadu a městské samosprávy, městských služeb, životního 
prostředí, potřeb místních živnostníků a podniků (hledání pracovníků) 
apod.?

A co vysílání některých (možná všech) usnesení rady a zastupitel-
stva města. Z nich je nejlépe patrno, čím se tyto orgány města zabývaly a 
co tedy mohou občané očekávat. 

Zasedání zastupitelstva města
Občané Kuřimi dostali od svých zvolených zástupců, které si vy-

brali ke správě města „možnost“ denně 15 hodin, to je 62,5% vysílacího 
času za den sledovat jejich řeči na jednání zastupitelstva města. Toto jsme 
chtěli? Zřejmě ano. 

Dokážete si představit, že by zasedání Poslanecké sněmovny nebo 
Senátu Parlamentu ČR takto vysílala komerční televize? Že by 15 hodin 
denně lidem oznamovala většinou žvanění našich parlamentních zástupců. 
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Dokážete si představit, že by veřejnoprávní televize takto informo-
vala občany o tom, co se děje v parlamentu? 

Veřejnoprávní televize to vyřešila šalamounsky. Vysílá zasedání 
poslanecké sněmovny na ČT 24 od 24: 00 hod do 06: 00 hod v noci. 

Kdyby to, co zastupitelé města Kuřimi připravili pro své občany, 
dělaly komerční či veřejnoprávní televize občanům této země, jsem si 
jistý, že občané by vyšli do ulic a zastavili by se až na Kavčích horách. 
Kuřimský infokanál však není ani soukromý ani veřejnoprávní, takže se 
nemusíme o zkušenosti jiných zajímat.

Je-li mezi zasedáními zastupitelstva města plánováno zpravidla 
kolem 55 dní, potom jsou občané nuceni (nikdo je však nenutí) dívat se 
na jedno a to samé zasedání zastupitelstva města 15 x 55 = 825 hodin, 
než uvidí něco jiného, ale vlastně to samé. Toto jsme chtěli? Zřejmě ano. 
Pokud se občané nedívají, tak to nevysílejme. To je jako oprava mostu s 
možností jízdy autem, kde však bude vjezd zakázán. Jako výstavba chod-
níku, kde nikdo nechodí.

Zvláštní kapitolou je často špatné ozvučení zasedací místnosti bě-
hem zasedání zastupitelstva města. Mikrofony jsou nastaveny tak, aby byl 
slyšen zvláště starosta města a lidé kolem něho (doslova kolem něho i ve 
funkci). Toto prý slouží k informování o veřejných záležitostech města. 

Zpravodajský magazín, infotext a zasedání zastupitelstva města, to 
je to jediné, co připravujeme a ještě navíc v uvedeném poměru a chceme 
našim občanům nabídnout. Chtělo by se dodat za ty strašné peníze ve 
výši 2 976 000, -Kč za čtyři roky? 

Nyní je již vše jen ve vaší moci. V moci členů Rady města Kuřimi.
P. Němec

Osobní vyznání 
(k místní televizi)

Nepochybně by město jako Kuřim mělo mít……a teď si každý 
doplňuje, co se mu zlíbí: nádherný fotbalový stadion, wellness, sportovní 
halu, kulturní dům, nemocnici, umělé ledové kluziště atd. Jen se podívejte 
na kuřimské webové stránky, co je tam nápadů. Nepochybně by Kuřim 
měla mít a má místní televizi. A protože jsme v Kuřimi, můžeme si zvolit 
v místní televizi hned ze dvou programů. No, které město to má!

Když už televizi máme, tak potom jde už jen o dvě věci. O peníze 
a o její program. K obojímu jsem se vyjádřil v jiných článcích. To, co se 
odehrávalo na jednáních zastupitelstva města při výběru dodavatele pro-
gramu do místní televize asi naznačuje, že jde ještě o něco více. Jde o mož-
nost ovlivňovat občany. K tomu se zatím skutečně hodí nejlépe televize. 
Proto byl asi v jejím vysílání položen při tvorbě programové skladby tako-
vý důraz na počet hodin vyčleněných pro záznam a  následné opakované 
vysílání záznamu z jednání zastupitelstva města. 

Kdyby se záznam zasedání nevysílal vůbec, podle mne by se ne-
stalo nic, respektive Kuřim by nebyla méně krásná než je nyní. Když už 
se záznam vysílá, tak se s tím musím smířit a smiřuji se, protože nejsou v 
Kuřimi a v životě vůbec jen krásné věci. Vysílání záznamu zasedání zastu-
pitelstva obce je spíše výjimka mezi 6 250 obcemi v naší zemi. Když to 
rozšířím, tak přímý přenos ze zasedání a jeho záznam se možná nevysílá 
ani v těch posledních 50 obcích. Možná ještě někde mají i zpravodajství, 
ve kterém  jsou občané seznamování  s tím, co se na zasedání zastupitel-
stva obce projednávalo.    

Nemyslím si, že vysílání záznamu z jednání zastupitelstva města 
přispívá ke správě věcí veřejných ve městě. Určitě se občané města těší na 
to, jak uvidí vzorně připravené zastupitele, kteří se velmi dobře orientují 
v programu jednání, protože se předtím dlouho na jednání připravovali, 
mluví spisovně, věcně, stručně a jasně vyjadřují své postoje, jsou důstojně 
a veřejnému jednání odpovídajícím způsobem oblečeni, učesáni a umyti. 
Určitě se jedná o televizní pořad, na který občané přepínají své televizory 
a opouštějí nudné české nebo americké seriály. Dětem, které ve škole zlo-
bí, je zasedání povinně promítáno jako vzor toho, jak se mají chovat nejen 
ve škole, ale zejména až budou dospělí.   

Nepřihlásil se mi jediný občan, který by chtěl na základě vysílání 
záznamu zasedání hlubší informace o tom, co se děje ve městě, chtěl se 
mou o věci diskutovat, dával mi rady apod. To, na co se občané ptají a k 
čemu a zejména jak se vyjadřují není ani publikovatelné. Samozřejmě, že 

jsou jiní zastupitelé, kteří znají stovky a možná i tisíce občanů města, kteří 
právě na základě vysílání záznamu zasedání zastupitelstva se probouzejí 
k veřejnému životu a bez toho by se ani nedověděli, co se ve městě děje 
a nemohli přiložit ruku k dílu při jeho zvelebování. Připouštím, že to tak 
je.

Celé vysílání záznamu slouží podle mne především k budování 
popularity těch, co umí mluvit a to bez rozdílu, zda jen tlachají nebo jsou 
skutečně věcně dobře připraveni a jsou ochotni položit za město i život. A 
také dát peníze, tedy obecní peníze. Občas se však jednání mění v medi-
ální předváděčku až mediální masturbaci a ne důstojné řešení veřejných 
záležitostí.

Pokud by se záznam nevysílal, na mém vztahu ke správě věcí veřej-
ných v Kuřimi by se nezměnilo nic. Dále bych se na jednání připravoval, 
chodil na úřad objasnit si podrobnosti, mluvil s občany, jichž se projed-
návaná záležitost týká, četl si v zákonech, obecně závazných vyhláškách 
města, minulých usneseních, radil se s jinými zastupiteli, sháněl informa-
ce o řešené věci z jiných měst a snažil se mluvil stručně a jasně atd. Není to 
nic zvláštního, vždyť pokud to nevíte, tak určitě pracují všichni zastupitelé 
města a následně to předvádějí při zasedání. Jako pomluva by znělo to, že 
si někteří ani pořádně nepřečtou materiály k jednání.  Jak se mi daří práce 
člena zastupitelstva města nevím, ale vysílání záznamu zasedání zastupi-
telstva v místní televizí mi vůbec nepomůže, abych to poznal. Zůstává mi 
tedy, vážení občané, jen samotná práce pro město a to jsem vám chtěl říci. 
Sami to můžete zhodnotit.

P. Němec

Viděno z jiného úhlu
Vážení čtenáři Zlobice. Pokud jste si přečetli všechny tři příspěvky 

pana Němce na téma infokanálu, asi máte pocit, že toho už bylo řečeno až 
moc. Přesto mi dovolte několik poznámek.

Souhlasím s tím, že puštěné kamery v zasedačce působí na mnohé 
zastupitele tak, že mají pocit, že musí o čemkoliv žvanit, aby si jejich volič 
všiml, jak jsou dokonalí. A pokud začnou žvanit někteří, mají další pocit, 
že na jejich mnohdy sporné (nebo přímo zcestné) názory je třeba rovněž 
slovně reagovat. Výsledkem tedy je, že se jedná zbytečně dlouze.

Osobně si myslím, že napsat na nějaké diskutované téma článek 
a předložit tak své argumenty písemně, je pracnější a fundovanější. Pro-
blém ovšem je, že to klade i větší nároky na občana. Něco číst je těžší, než 
si pustit žvanění v televizi k večeři.

Přestože nás záznamy zastupitelstva ukazují v nelichotivém světle, 
myslím si, že je dobré je mít a vysílat. Jsou nejobjektivnějším důkazem, 
jak projednávání probíhalo. Jiná forma - odvysílat jen sestřih diskuse, by 
mohla vést k útokům některých zastupitelů, že sestřih je neobjektivní a je 
v něm žvanění zastupitele XY, zatímco jejich moudrá slova byla občanům 
zatajena. Navíc tak vzniká archiv, kde se dá kdykoliv dohledat, kdo k čemu 
co říkal. 

Poněkud složitější je otázka, jak často takový záznam vysílat. Už 
před mnoha lety jsem navrhoval, že vysílání ve smyčce má trvat tak týden, 
čtrnáct dnů, a potom má být zastupitelstvo vysíláno v noci, podobně jako 
dnes na ČT24 (ta tehdy ovšem ještě nebyla). Nic nebrání tomu, aby se tak 
stalo, jen nedostatek vůle zastupitelů. Poznamenejme ovšem, že pořízení 
záznamu je pro mediální instituci stejně finančně nákladné, ať už se bude 
pořad reprízovat jednou nebo stokrát. Nicméně ještě jednou zdůrazňuji, 
že z výběrového řízení neplyne, jak často a v jakých hodinách se bude zá-
znam zastupitelstva vysílat. Tvrdí-li pan Němec něco jiného, ať to dokáže. 
Pak se omluvím, že mi už měkne mozek, a složím funkci zastupitele. Po-
kud mám pravdu já, je na panu Němcovi, aby buď připustil, že se mýlil, 
nebo přiznal, že mátl čtenáře, nebo aby o tématu pomlčel a psal o něčem 
jiném.

Co se týče infotextu, ví pan bývalý tajemník jistě lépe než já, že už 
za jeho tajemníkování to bylo tak, že městský úřad posílal kabelovce, co v 
něm chce mít, a ta to tam dala. Když jsem navrhoval, že pozvánky na kul-
turní akce si do něj budu zpracovávat sám, včetně grafiky, bylo mi řečeno, 
že to nejde, že se postupuje centrálně - všichni pošlou informace na MěÚ 
a tam z toho udělají podklady pro infokanál. 

Poskytovatel Infokanálu není ničím vázán, aby do programu zařadil 
pouze zpravodajství v 14 denních cyklech, záznam zastupitelstva a infotext. 
Toto jen zařadit musí. Osobně bych byl jen rád, kdyby šel třeba jednou denně 
v rámci výměny i zpravodajský blok z okolních obcí s infokanálem.
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Infokanál

Nejtěžší je diskutovat, kolik má takové vysílání stát. Má-li město 
na dělání ifokanálu své zaměstnance (musí být nejméně dva, jinak by to 
nešlo), platí jim platy včetně pojištění, nakupuje techniku, platí OSA, In-
tergram, prostory studia včetně energií, benzín do auta a tak dál, troufnu 
si prohlásit, že to asi vyjde dráž než zadat práci profi společnosti. Navíc 
zase hrozí nebezpečí, že taková městem vlastněná stanice bude poklon-
kovat starostovi a tajemníkovi, protože odtud přicházejí peníze včetně 
prémií. Zadáte-li si práci od externisty, je (doufám) toto nebezpečí nižší. 
Současný stav info kanálu v Tišnově (provozovaného městem) ukazuje, k 
čemu to může vést. Dlouholetá duše televize pan Radim Tichý se s radni-
cí nepohodl a odešel ve zlém, mezi lidmi v Tišnově se říká, že údajně příliš 
málo propagoval pana starostu a jiné šuškandy, které městu neprospívají. 

Všichni, kteří pokřikují, že je infokanál v Kuřimi drahý, nějak nedo-
kážou dovést nikoho, kdo by ho dělal levněji a přitom v přijatelné kvalitě. 
Vepřový řízek s bramborem může stát šedesát korun i dvě stovky. Jde o to, 
jestli porce masa bude vážit 80 nebo 200 gramů, bude li maso z biovepře 
či něčeho krmeného hormony, na jakém tuku bude řízek smažen, budou-
li brambory rané nebo staré, maštěné máslíčkem nebo kunerolem a tak 
dál. Je-li kuchař seriozní a vy si objednáte na akci řízky po sto padesáti 
korunách, dostanete něco jiného, než když si je objednáte po šedesáti. To, 
co se snažili vyjednat pan Němec a další, neznamená jednoznačně pro-
stou úsporu peněz. Znamená to, že dáme míň peněz a dostaneme horší 
řízek. Pokud máme hlad a málo peněz, je to v pořádku. I když možná do-
staneme žlučníkový záchvat z toho omastku, nebude nám to moc chutnat 
a hlad se vrátí za dvě hodinky. 

Priority si určujeme každý sám. Někdo přijde ze zastupitelstva 
domů s vítězným pocitem: „Tak jsme ušetřili milion na kabelovce za čtyři 
roky.“ Jiný se smutným pocitem: „Tak budeme nabízet divákům něco o 
dost horšího, než by si zasloužili oni i město.“ Zatím se ovšem vracíme 
všichni s pocitem: „Zase jsme se nedomluvili.“

Jiří Brabec
autor je zastupitel, ale i televizní scénárista, dramaturg a moderátor

placená inzerce

placená inzerce
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společnost

Dobrý den, 
ráda bych Vás informovala o konání snídaňového happeningu 

Férová snídaně ve vašem městě, který se uskuteční v sobotu 12. května 
v Kuřimi (park u ZŠ Komenského)  v 10:00 hodin. Akce proběhne na 
Světový den pro fair trade v desítkách českých a moravských měst. Češi 
se tak připojí k desetitisícům lidí na celém světě, kteří budou oslavovat 
zmíněný Světový den pro fair trade a podpoří tak myšlenku spravedlivé-
ho obchodu. Loni se veřejného pikniku v ČR zúčastnilo 2500 lidí v 41 
městech a obcích. 

Příjemná neformální akce propojuje fair trade s lokálními produk-
ty. Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako banány, kakao, 
kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený z místní mouky. Nebo 
buchtu připravenou z místních ingrediencí a zároveň i fairtradového ka-
kaa a fairtradového třtinového cukru.

Další podrobnosti naleznete na www.ferovasnidane.cz.  Videoklip 
zvoucí na akci si můžete pustit zde: http://youtu.be/2vyGgQx_rno

Gabriela Štěpánková
NaZemi – společnost pro fair trade

NaZemi – společnost pro fair trade prosazuje globální rozvojové 
vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti 
jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podpo-
ru chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 
2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.

Fair trade je způsob obchodu dávající drobným pěstitelům a ře-
meslníkům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstoj-
ných podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí fairtradový výrobek, 
má jistotu, že za ním nestojí například zneužívání dětské práce, nelidské 
pracovní podmínky, či devastace životního prostředí. Světový den pro fair 
trade se v ČR slaví již šestým rokem. Více na www.fairtrade.cz a www.
ferovasnidane.cz.

Fotografie zachycují loňské snídaně v Praze a Brně.

placená inzerce
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Z města

Placená inzerce

Problém však byl v tom, že nešlo pouze o lidi sociálně slabé, ale ve 
značné míře také sociálně nepřizpůsobivé. Nakonec asi polovinu ubyto-
vaných tvořila jedna velká romská rodina. Její někteří členové způsobova-
li velké problémy jak přímo na ubytovně, kde rušili noční klid, pořádali 
pitky, a vzájemné spory a rvačky zde byly několikrát týdně, tak v okolí, 
kdy se začalo ztrácet vše kovové z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Dá se 
říct, že nám v Kuřimi hned vedle hojně navštěvovaného wellness centra 
v tichosti vzniklo takové malé ghetto,“ komentuje tehdejší situaci starosta 
města Drago Sukalovský. Zároveň se starosta směje fámě, kterou kdosi 
vypustil mezi kuřimské seniory, že totiž jde o Romy ze Šluknova, které 
on sám pozval. „Ne, opravdu jsem nikdy žádné Romy ani jiné občany do 
Kuřimi, tím méně do soukromé ubytovny, nezval,“ říká starosta. „Tuším 
ale, kdo onu fámu ve snaze očernit moji osobu vypustil,“ dodává.

Problémy eskalují 
Problémy způsobené hosty ubytovny se postupně zvětšovaly. „Po 

počátečním oťukávání terénu a možností, které skýtá město, začaly pro-
blémy eskalovat,“ říká vedoucí obvodního oddělení Polcie ČR nadporu-
čík Alexandr Tomáš. Nejprve začaly mizet volně položené kovové kusy, 
které snad ani nikomu nechyběly. Později však mizely například kádě a 
další kovová zařízení z přilehlých zahrádek, kanálové vpusti a narostl po-
čet krádeží barevných kovů. Problémové bylo i chování nájemníků jak na 
ubytovně, tak i mimo ni. Opilecké rvačky a vulgární slovní napadání se 
dělo i vícekrát týdně. „Na Adrii jezdily naše hlídky i dvakrát třikrát týdně. 
Verbální i fyzické napadání bylo běžné, občas se vyhrožovalo i s nožem v 
ruce,“ vzpomíná nadporučík Tomáš. 

Problémy dělali hosté z Adrie i na wellness centru. Poflakovali se 
po budově a bufetu a občas vulgárně uráželi návštěvníky, v čemž vynikaly 
hlavně starší děti. Podobně se chovali i na zastávkách autobusů ve městě 
či vlakovém nádraží. „Na jejich chování si občané, především telefonicky 
a na webových a facebookových stránkách města, opakovaně stěžovali,“ 
říká starosta Sukalovský. Na webu města byla i stížnost jedné občanky, že 
jí děti z ubytovny ukradly prádlo ze šňůry. 

Adria se stala také cílem dvou nočních policejních kontrol. Při prv-
ní z nich, v sobotu 3. prosince loňského roku v pozdních nočních hodi-
nách, odhalily posílené policejní hlídky z obvodních oddělení v Kuřimi a 
Tišnově za přítomnosti inspektora veřejného pořádku a starosty Kuřimi 
dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Jedna z nich byla 
po výslechu propuštěna, druhá, vyhýbající se nástupu do věznice, byla 
zadržena a převezena na celu předběžného zadržení do Brna. Ani druhá 
kontrola, ve středu 25. ledna, nedopadla o moc lépe. Zjištěn byl jeden 
cizinec bez dokladů, zařazený v schengenské databázi hledaných osob. 
Problémy musela řešit i kuřimská sociálka, děti z ubytovny, kterých tam 
bylo asi patnáct, v různém věku, velmi často za benevolence svých rodičů, 
nechodily do výuky. Problémy nakonec přerůstaly přes hlavu i samotné-
mu provozovateli ubytovny. Ubytovaní měli problémy s placením nájmu, 
porušoval se zákaz kouření na pokojích a docházelo i na výhrůžky. 

Chybí kolaudace
Město Kuřim začalo hledat cestu, jak se problémů způsobených 

obyvateli Adrie zbavit. „Snažili jsme se nejprve domluvit s provozovate-
lem ubytovny tak, aby problémoví nájemníci skončili a na jejich místo 
přišli jiní, slušnější,“ říká starosta Kuřimi Drago Sukalovský. To se však 
nedařilo, právě těm nejproblémovějším lidem se na Adrii líbilo a ne-
hodlali z ní jen tak odejít. „Nakonec se snažil doručit jim výpověď i pan 
Sűssenbeck, ale marně. Ubytovaní ji odmítali převzít a nešťastně konci-
pované ubytovací smlouvy neumožňovaly jednoduché řešení. Možnosti, 
jak postupovat, se město snažilo hledat i u různých institucí – inspekci 
požární bezpečnosti či hygienické službě. Nakonec se řešení našlo při 
pátrání v archivu stavebního úřadu v Kuřimi. Zjistilo se totiž, že původ-
ní kolaudační rozhodnutí znělo na provoz skladů, kanceláří a ubytovny 
pro nejvýše 30 lidí a jeho platnost skončila poslední prosincový den roku 
1995. V roce 1992 byl objekt rekolaudován na dům služeb – i toto užívání 
však bylo dočasné a končilo rovněž 31. 12. 1995. Ubytovna tak vlastně 
byla provozována, zjednodušeně řečeno, načerno. „Právě tato kolaudační 
rozhodnutí nám dala v jednání s provozovatelem do ruky silný trumf,“ 
říká starosta Sukalovský. Úpravy budovy tak, aby ji bylo možno zkolaudo-

vat jako ubytovnu, by znamenaly nemalé finanční náklady, které nechtěl 
platit ani provozovatel, ani majitel. Nakonec i provozovatel svoji snahu o 
udržení ubytovny úplně vzdal. „Bylo velmi těžké přesvědčit ho, že bude 
lepší takto provozovanou ubytovnu úplně zrušit, ale nakonec se to po 
nemalém úsilí podařilo,“ komentuje jednání s provozovatelem panem 
Sűssenbeck starosta Kuřimi Drago Sukalovský. Problémy s nájemníky 
však trvaly i nadále – některým z nich, bohužel těm nejproblémovějším, 
se jednoduše z ubytovny a Kuřimi nechtělo. „Byl jsem přítomen u mnoha 
jednání osobně, nebylo to nic příjemného, hodně emocí a křiku,“ vzpomí-
ná starosta Kuřimi. Nakonec se však za právní asistence podařilo doručit 
výpovědi všem ubytovaným, kteří postupně, tak, jak se dařilo jim nachá-
zet náhradní ubytování, Adrii opouštěli. Poslední z nich odešli v pátek 
31. března. Podle policejního mluvčího územního odboru Brno-venkov 
Bohumila Maláška se většina z problémových Romů vrátila zpět do Brna 
na Bratislavskou ulici. 

Ubytovna pod zámkem, ale co dál?
V současnosti je tedy Adria prázdná a pod zámkem. Co však bude 

s budovou, která není ve vlastnictví města, dále? „Ideální by bylo, kdyby ji 
město odkoupilo a zbouralo,“ tvrdí starosta Sukalovský. „Jednak by se tím 
zamezilo případnému obnovení ubytovny nebo jiného provozu, který se 
do chystané sportovní zóny a blízko wellness centra nehodí, jednak se na 
pozemku, kde ubytovna stojí, výhledově počítá s parkovištěm pro novou 
sportovní halu,“ dodává Sukalovský. Starosta už se zástupkyní firmy, která 
Adrii vlastní, jedná. „Zájem prodat Adrii by z její strany byl, ale blíže zatím 
nechci nic komentovat,“ uvádí k jednáním Sukalovský. „Pokud bychom 
dospěli k rozumné ceně, bylo by opravdu v zájmu města a jeho občanů, 
aby zastupitelstvo koupi ubytovny a příslušného pozemku schválilo,“ do-
dává starosta. Kdy a zda vůbec k tomu dojde, však zatím není jasné.

sš

Adria je prázdná – zatím
(pokračování ze str. 1)
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Smíšený pěvecký sbor K dur 
– jarně naladěni

Poslední březnový den pro nás představoval jakési zahájení pěvec-
ké sezóny, protože jsme měli jednak první letošní vystoupení a zároveň 
první veřejné vystoupení pod vedením nového sbormistra. To vše se ode-
hrálo v rámci 1. jarního bálu přátel dobrého vína v Sokolovně. Dobrého 
vína bylo opravdu dost a doufám, že k příjemné náladě přispěl troškou i 
náš zpěv, tentokrát zejména lidových písní. 

Duben pak byl ve znamení pilného nacvičování na další vystou-
pení. Naše pracovní nasazení vyvrcholilo na víkendovém sborovém sou-
středění, které již tradičně proběhlo v krásném rodinném penzionu ve vsi 
Moravec poblíž Křižanova. Nevím, jestli to nazvat neskonalým nadšením 
pro zpěv nebo neléčenou závislostí - každopádně po celodenním čtyřfá-
zovém tréninku, když jsme po deváté večerní konečně odložili partitury, 
jsme plynule přešli ke zpěvu všech možných hitovek „z našeho mládí“ 
(datování tohoto stavu se u různých členů sboru značně liší, čemuž odpo-
vídala i šíře repertoáru). Tentokrát už v uvolněné nepracovní atmosféře s 
kytarou a vínkem a spoustou dobrého jídla na stole. Takto jsme se každý 
večer prozpívali (no, co si budeme povídat, i prosmáli) do časných ran-
ních hodin. Protože se náš mladý sbormistr měl následující víkend ženit, 
důstojně jsme s ním loučení se svobodou zapili a předali mu sborový dar. 
Tím byla „KPZ (čili krabice poslední záchrany) ženatého muže“, do které 
jsme v podobě drobných pomůcek, nezbytností či dárečků vtělili pest-
ré zkušenosti většiny členů sboru se svazkem manželským. Mužská část 
sboru navíc nazpívala na CD Svatební pochod s originálními slovy pro 
sbormistra.

Souběžně s pěveckým tréninkem probíhala na soustředění i „gast-
roterapie“. Jinak se totiž ani pestrá ochutnávka všech možných domácích 
lahůdek, které jsme dovezli, a průběžná soutěž v pečení chlebů a mazanců 
v domácích pekárnách snad ani nedá nazvat. Odjížděli jsme tedy plni ne-
jen dojmů... Myslím, že už teď se nemůžeme dočkat podzimního soustře-
dění. A vy se zase můžete těšit na nové písně v našem repertoáru, které 
jsme nacvičili.

V květnu nás čeká zpívání v rámci pietního aktu u památníku v Ku-
řimi (dne 8. května), dále poslední květnový víkend sborový festival v Ne-
chanicích a už teď vás rádi pozveme na naše zpívání v kuřimském kostele 
u příležitosti Noci kostelů dne 1. června od 19 hodin (a pokud byste nás 
nestihli v Kuřimi, budeme dále pokračovat v našem kostelním „turné“ do 
Vranova, kde zazpíváme ve 20:30 a dále do sv. Kateřiny v Šebrově).

A nakonec důležitá informace pro všechny, kteří rádi zpívají (a udr-
ží čistý tón) – stále přijímáme nové zpěváky do svých řad. Takže pokud 
už si nechcete zpívat jen doma v koupelně, ale udělat si ze zpěvu i svého 
koníčka, pojďte to zkusit s námi! Zkoušky máme každé úterý od 18 hod v 
Kulturním domě, tak si přijďte poslechnout a vyzkoušet, co ve vás je.

Nicola Šimonová, K dur
www.k-dur.cz
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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 
V pondělí 7.5.2012 se cvičení nekoná!

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

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 15.5.2012, 18:30 - 21:00 
MALOVÁNÍ TRIČEK VOSKOVKAMI
Oblíbená dílna tentokrát trochu jinak, poprvé společně vyzkouší-

me metodu malby voskovkami. Namalujeme si světlejší tričko jakýmkoli 
motivem dle vlastní fantazie nebo podle šablon. Voskovky i kontury zajiš-
těny (tričko si přineste vlastní). Cena kurzu je 100 Kč. 

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 
12.5.2012 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

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

Poděkování
Ve dnech 29.-31.3.2012 proběhla v KD burza dětského obleče-

ní, sportovních potřeb, obuvi, a těhotenské módy. Akce měla obrovský 
úspěch. Každého dalšího ročníku se účastní stále více prodávajících a ku-
pujících. Burza se stává pravidelnou a očekávanou událostí Kuřimského 
společenského dění. Rozsahu akce odpovídá také náročnost organizace. 
Vše se uskuteční jen díky veliké ochotě týmu maminek, které tráví mnoho 
hodin přípravou, prodejem a po skončení burzy ještě úklidem sálu, třídě-
ním ztracených věcí, rozvozem darů na charitu a tak dále. Ještě jednou 
veliké díky a těším se opět na podzim

Míla Kollarčíková

Den otevřených dveří v ku-
chyni mateřské školy

V sobotu 14. dubna se konal v prostorách kuchyně mateřské ško-
ly v Kuřimi na Komenského ulici Den otevřených dveří. Tato akce měla 
rozšířit každoročně pořádaný den otevřených dveří na pracovištích MŠ 
Kuřim. Ten bývá určen zejména rodičům, kteří své děti teprve do škol-
ky chtějí přihlásit. Má sloužit k tomu, aby si rodiče mohli prohlédnout 
zázemí a vybavení jednotlivých pracovišť, kam své děti chtějí umístit do 
předškolního vzdělávání. Tentokrát byli pozváni všichni, kdo se zajímají 
o výživu předškolních dětí.

Začátek akce byl avizován na devět hodin a od té doby se začali 
scházet návštěvníci, kteří byli hned na začátku vstupu do kuchyně vybave-
ni slušivými igelitovými zástěrkami a návleky, aby se mohli hned na začát-
ku trasy seznámit se zázemím stravovacího provozu. Kuchyně MŠ Kuřim 
prošla nedávno rozsáhlejší rekonstrukcí, zejména co se týká vybavení. 
Součástí kuchyně tak jsou nejmodernější kuchyňská zařízení určená pro 
velkokapacitní provozy. Návštěvníci také mohli nahlédnout do skladova-
cích částí kuchyně, kde bylo vše pečlivě popsáno a odděleno podle druhu 
použití. Už v prostorách kuchyně na návštěvníky čekaly plné tácy s peči-
vem s nejrůznějšími pomazánkami a moučníky, které od rána připravova-
ly kuchařky MŠ. Cesta pokračovala do výdejny jídel a následně do jedné z 
tříd MŠ Komenského, kde byl připraven projektor a židličky pro seminář. 
A samozřejmě další obložené mísy a talíře pomazánek a sladkých řezů. 
Velice ochotné pracovnice MŠ nabízely hostům kávu, čaj a ovocné džusy 
a neustále doplňovaly rychle mizející nabídku jídla. Na stolech pak byly 
hromádky namnožených receptů na podávané pomazánky a moučníky.

Přednáška o výživě malých dětí v předškolním věku, kterou vedla 
odbornice na výživu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Jar-
mila Čožíková, začala asi hodinu po začátku akce. Paní Čožíková měla 
připravenou rozsáhlou prezentaci o složení stravy malých dětí ve stravo-
vacích provozech mateřských škol v České republice, zejména z pohledu 
nutričních hodnot, vyváženosti dětské stravy a spotřebních košů, které 
musí kuchyně mateřských škol plnit. Paní Čožíková dokázala svým způ-
sobem přednášení zaujmout a udržet pozornost i přes 60 stran své prezen-
tace. Má letitou praxi a sama se podílela na zpracování některých norem 
pro stravování dětí v předškolních a školních zařízení. Ve svém projevu 
uváděla přesné hodnoty stanovené pro stravu malých dětí. Pro zájem 
zúčastněných nechala paní ředitelka MŠ namnožit ještě měsíční složení 
stravy dítěte v MŠ podle celostátní normy, ze kterého lze vyčíst, kolikrát 
měsíčně mají mít děti různé druhy masa, jaké má být složení obědů, sva-
čin a přesnídávek. Z přehledu vyplývá, že strava v MŠ by měla zahrnovat 
především mléčné výrobky, celozrnné pečivo, maso, ovoce a zeleninu. Pro 
příklad uvádíme složení obědů a odpoledních svačinek. Obědy - drůbež: 
3x, ryby: 2x, vepřové maso: 4x, hovězí nebo jiné maso: 5x, bezmasý po-
krm: 4x a sladký pokrm: 2x. U svačinek pak - ovocný nebo zeleninový sa-
lát: 4x, domácí pečivo: 3x, jogurt, tvaroh, puding: 3x, celozrnné výrobky: 
9x, pomazánky-sýrová: 1x, tvarohová: 1x, dle možnosti jiné: 2x. Tak si ti, 
co mají děti ve školce, mohou porovnat, co mělo k obědu a svačině během 
měsíce jejich dítě.

Z přednášky výživové poradkyně také vyplynulo, že mateřské ško-
ly dnes de facto suplují i výchovu ke zdravé stravě dětí. Podle paní Čoží-
kové už dnes děti neumí vzít do ruky rohlík jiným způsobem, než jak jsou 
navyklé držet párek v rohlíku. Výživoví poradci tak vychází z předpokla-
du, že rodiče dnes často nemají čas a svým dětem doma dávají často tzv. 
rychlá jídla, polotovary nebo kupovaná hotová jídla, a že v rodinách se 
příliš nevaří. Strava pro MŠ je podle paní Čožíkové koncipována tak, aby 
pokryla co možná největší měrou potřeby rostoucího organismu, zejmé-
na co se týká přísunu masa a mléka. Možná pak pro ni bylo překvapením, 
když se na spíše řečnickou otázku, kdo dnes doma vaří špenátovou po-
lévku, zvedla desítka rukou. Také některé názory pracovnic MŠ Kuřim 
spíše vycházejí z předpokladu, že děti často ve školce dostávají kvalitnější 
stravu než doma. Na otázku sporných kelímků s pudingem, které teď už 
nahradil vařený puding, nám bylo sděleno, že děti doma dostanou stejně 
nejčastěji právě puding v kelímku a domácí jim nikdo neuvaří. No, to je 
otázka pro každého rodiče zvlášť, jak doma pokrmy pro děti připravuje. 
Na akci přišla i velká část rodičů, kteří se vaření v kuřimské MŠ zastávali, 
takže rozdíl ve vnímání kvality a složení jídel může být různý vzhledem 
k různým způsobům stravování v jednotlivých rodinách. Nutno podo-
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tknout, že naprostá většina rodičů zajímajících se o stravování svých dětí 
byly matky, přítomnost mužů zachraňoval pouze jeden tatínek a několik 
zastupitelů. Na den otevřených dveří zavítalo celé vedení města, kromě 
starosty však nikdo nevyužil možnosti se problémům ve stravování v ku-
řimské MŠ vyjádřit.

Celá akce byla zajímavá a její zajištění i program akce perfektní. Za-
městnankyním MŠ patří uznání nejen za určitě náročnou přípravu, která 
zabrala několik hodin, ale i za vstřícnost a ochotu ke všem návštěvníkům. 
I když bylo občas cítit napětí, zvlášť když přišla skupina rodičů podepsa-
ných pod stížností, tak všichni zúčastnění drželi po většinu dopoledne 
své emoce v klidu. Rozruch trochu vyvolalo vyjádření iniciátorky stížnos-
ti paní Rozmanové pro KTN, kde řekla, že kdyby děti dostávaly takové 
pomazánky, jako mohli návštěvníci ochutnat na den otevřených dveří, ne-
měla by proti stravování v kuřimské MŠ námitek. Tento názor však může 
posoudit jen ten, kdo někdy svačiny svých dětí ve školce ochutnal. 

Po oficiálním skončení akce pak možná byli někteří trochu zkla-
maní, že nedošlo na probírání tohoto názorového sporu a na řešení kon-
krétních stížnosti na kuchyni kuřimské školky. Nicméně, jak uvedl ve své 
krátké řeči i starosta města Drago Sukalovský, tyhle záležitosti necháme 
posoudit jiným, nezávislým odborníkům. V následujících týdnech by 
měly být známy výsledky odborných posudků dvou výživových odbor-
níků. Všechny výsledky budou veřejně prezentovány na webu i facebooku 
města a v nejbližší Zlobici. Zveřejnění a popularizace celého problému 
však měly bezesporu pozitivní dopad, otevřely diskuzi, jak osobní, tak v 
elektronické podobě na facebooku města a i Den otevřených dveří v ku-
chyni MŠ byl zcela mimořádnou akcí, která by se za jiných okolností asi 
ani nekonala, a kterou vedení MŠ nyní otevřelo cestu k větší informova-
nosti rodičů.

Recepty na pomazánky z kuchyně MŠ najdete na facebookové 
presentaci města, spolu s tabulkou měsíčního složení jídel v MŠ od Bc. 
Čožíkové.

sš

poděkování
Děkuji všem známým a přátelům za projevenou účast při posledním 

rozloučení s mým zesnulým manželem.

Miloslava Pollachová
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Historie kulturního domu
III. jak byl postaven kulturní dům

Když se vedení měsysu i TOSky shodly na tom, že by měl být 
vybudován Závodní klub ROH (řečeno dnešními slovy Kulturní dům), 
navrhovaly obě strany, aby se tak stalo v lukách mezi obcí a továrnou. 
Což vzbudilo poměrně velký odpor části obyvatel, kteří prosazovali, aby 
budova vznikla uvnitř už existující zástavby, konkrétně nejčastěji byl 
navrhován prostor poblíž prvních kuřimských paneláků na ulici Školní. 
Vedení továrny i obce ale prosadilo svou s argumentem, že podle generál-
ního plánu rozvoje se bude obec rozšiřovat právě směrem k TOSce, takže 
budoucí zástavba v dohledné době kulturní dům přirozeně začlení. Stav-
ba tedy opravdu začala na zelené louce, ale už v průběhu šedesátých let 
vyrostlo před kulturním domem náměstí Osvobození a kolem sídliště.

Musíme si uvědomit, že v době výstavby KD byla Kuřim ani ne 
poloviční proti současnému stavu, a neměla ještě status města. O to víc 
vynikne rozsah budovaného díla a odvaha jeho zastánců.

Nešlo jenom o to, postavit budovu, ale kvalitně a včas připravit i 
infrastrukturu v širším slova smyslu – organizační i personální zázemí, 
koncepci. Jedním z důležitých faktorů bylo, že v roce 1957 byl zvolen do 
funkce předsedy ZK ROH Vladimír Kratochvíl, který měl s aktivní kultu-
rou bohaté zkušenosti (ochotnický herec, muzikant, promítač). 

Samotná stavba začala v listopadu 1959. Od ledna 1960 nastoupil 
poprvé v historii zaměstnanec na místo programového pracovníka v ZK. 
Byl jím pan Vratislav Bič, který funkci zastával bezmála třicet let, čímž 
asi vytvořil místní nepřekonatelný rekord v takovéto pozici. Městys se s 
ZK ROH dohodl, že ZK bude zastávat funkci Osvětové besedy v Kuřimi, 
stal se tedy národní výbor (jako orgán města) zúčastněnou osobou na 
Sdruženém závodním klubu a přispíval mu finančně. Městys ale zároveň 
v roce 1960 dobudoval Osvětovou besedu na Podlesí (dnešní Kulturní 
dům Podlesí).

Samotná stavba probíhala občas poněkud chaoticky v tom smyslu, 
že v jejím průběhu se objevovaly nové požadavky, měnily plány a prosto-
rové dispozice budovy. Stavbu financovala Ústřední rada odborů (ÚRO), 
po dokončení ji předala závodu TOS Kuřim. Od začátku šlo o Kulturní 
dům nejvyššího III. typu, tedy s více než 400 sedadel. Náklady na výstav-
bu činily přes 3.890.000 Kč a zastavěná plocha činila 919,4m2. Vybavení 
budovy bylo pořízeno ze zdrojů TOS Kuřim (150.000 Kčs), z Podniko-
vého fondu pracujících TOS Kuřim (rovněž 150.000 Kč) a Krajské odbo-
rové rady (200.000 Kč). Výstavbu prováděly Pozemní stavby Brno, jeviště 
vybavila Moravská ústředna Brno. 

Některé změny projektu, ale i projekt sám, byly dost atypické. Je 
poměrně málo kulturních domů, kde je hlavní sál v patře, většinou se 
umisťuje v přízemí. V průběhu výstavby bylo změněno umístění reflekto-
rů. Místo typického zavěšení na bocích sálu byly umístěny na půdičce nad 
hlavním sálem a díky šikmému panelu osvětlovaly pódium, aniž by byly 
vidět. Což funguje dosud. Změněna byla i dispozice restaurace v patře. 

Zde zase malá odbočka. Zákony zakazovaly postavit v KD plno-
hodnotnou restauraci s kuchyní. Asi proto, aby místo kulturáků nevzni-
kaly hospody. Zákon hovořil, že je možné začlenit prostor pro občerst-
vení a dočasnou výdejnu jídla. Což se v Kuřimi uplatnilo i na Podlesí i 
později při budování knihovny na Popkově ulici. Projekt tedy nehovořil o 
restauraci, ale o kavárně a skutečně se v ní nevyvařovalo. Pozemní stavby 
pro změny plánů za pochodu pochopitelně pochopení neměly, všechny 
projekty změn a jejich realizace byly řešeny brigádnicky, včetně shánění 
materiálu. Za osobu, která měla největší podíl, že se přesto realizovaly, 
bývá všeobecně označován pan Zdeněk Krejčí.

Celé dílo bylo ve srovnání s předchozími poměry vpravdě impo-
zantní. V budově byly 4 klubovny, 5 dalších místností, které sloužily jako 
pracovny kroužků, velký sál (298 m2),  malý sál pro kino a loutkové di-
vadlo (84 m2 – sto diváků), sál pro rytmiku (61 m2) a kavárna (88 m2). 
Veřejnosti tak sloužilo celkem 884 m2 plochy. 

Pochopitelně nejdůležitější byl velký sál. I když byl víceúčelový, při 
jeho projektování se mnohé podřizovalo divadelnímu provozu. Dokonce 
se původně počítalo s točnou. Jeviště je široké 15 metrů, ale šířka mezi 
portály je jen 7,80 m. Před portály bylo vybudováno orchestřiště, které 
pohodlně pojalo 10 hudebníků doprovázejících představení. To bylo 
nějakou dobu využíváno, ale uvědomme si, že počátek 60. let je i dobou 
nástupu divadel malých forem. Zájezdových představení s orchestry ubý-

vá, a po ukončení činnosti místních ochotníků bylo orchestřiště natrvalo 
zakryto. Impozantní a v praxi nevyužívaná je celková hloubka jeviště přes 
18 metrů, výška pak přesahuje do provaziště metrů 11.

Na druhou stranu projektanti nepočítali s tím, že bude třeba do 
sálu přepravovat na akce techniku, na jeviště nevedl žádný výtah a rov-
něž elektrické rozvody byly od počátku slabé. Pochopitelně špatná byla 
i tepelná stabilita budovy, ale to v té době levné energie bylo spíš pravi-
dlem. Velký sál měl velmi zajímavé akustické vlastnosti – prakticky bez 
dozvuku, takže zájem o jeho využití měly i rozhlas a televize.

Kavárna byla začleněna do závodního stravování TOS Kuřim (její 
obsluha byli tedy zaměstnanci TOSky) a z alkoholických nápojů poskyto-
vala jen pivo. V zápětí ale bylo rozhodnuto, že bude nabízet i víno, peníze 
z prodeje vína ale šly na konto ZK ROH. Tvrdý alkohol se zde nepodával. 
Původně se uvažovalo, že kavárna bude sloužit jen při kulturních akcích 
jako bufet, ale nakonec dostala tzv. malou koncesi a začala fungovat pravi-
delně a nezávisle na kulturním provozu.

Provoz v nové budově byl slavnostně zahájen 23. září 1962. Pro-
gram byl následující:

9-10 hod Koncert dechové hudby na náměstí
10:00 Píseň práce
10:05 Otevření budovy (stručný projev předsedy ZV ROH Fran-

tiška Juračky, přestřižení pásky tajemníkem ÚRO p. Koukolem)
10:30 shromáždění ve velkém sále, projevy, sliby, děkování…
Následovala volná prohlídka budovy a večer ve 20:00 divadelní 

představení místních ochotníků. Hrála se slavná hra pánů Voskovce, We-
richa a Ježka Sever proti Jihu v režii Emila Skřičky.

Do konce roku 1962 tedy za tři měsíce a kousíček proběhlo v KD 
10 divadel (celkem 4.002 diváků, z toho Sever proti Jihu 4x), 4 loutková 
představení (560 diváků), 2 akce divadla hudby (20 diváků), 2 koncerty 
pěveckých sborů (840 diváků), 2 přednášky Lidové akademie (85 divá-
ků), 3 akce pro děti (832 diváků), výstava fotografií, výstava grafiky a 2 
taneční zábavy.

Kuřim nové zařízení přijala za své a našla k němu okamžitě vztah.
Jiří Brabec

pozvánka
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Informace odboru sociálních věcí Městské-
ho úřadu Kuřim
Family Point Kuřim

Projekt Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, kde mo-
hou rodiče pečovat o malé děti a získat informace pro podporu rodiny. Jde 
o bezbariérová místa, která jsou vybavena přebalovacím pultem, křeslem 
pro kojení, mikrovlnnou troubou a některá také veřejným internetem. 
Pro děti jsou na Family Pointech připraveny hračky, pastelky a knihy. 

Město Kuřim získalo finanční podporu z dotačního programu Ji-
homoravského kraje „Podpora pro-

rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2011“ na projekt „Fami-
ly Point Kuřim“. Family Point Kuřim je umístěn v příjemném prostředí 
Wellness Kuřim, Blanenská 1082. Přístup do budovy i do místnosti urče-
né pro Family Point je bezbariérový. 

Provozní doba: 
Pondělí - Pátek od 8 do 21 hodin 
Sobota – Neděle od 9 do 21hodin
Místnost je vybavena kobercem, přebalovacím pultem s podlož-

kou, pohovkou vhodnou pro kojení, úložným prostorem, mikrovlnnou 
troubou pro ohřev dětské stravy, dětským nábytkem, hračkami, knížka-
mi a pastelkami. Vedlejší místnost je určena jako úschovna kočárků. Aby 
měli uživatelé Family Pointu v případě potřeby možnost vyhledat si po-
třebné informace na internetu (odjezdy IDS, telefonní 

čísla, úřední hodiny, otevírací doby a jiné) je v místnosti k dispo-
zici veřejný internet.

Více informací o projektu Family Point najdete na webových 
stránkách www.familypoint.cz. Na těchto 

stránkách je možné najít odkazy na organizace v Jihomoravském 
kraji, které nabízejí služby rodinám, aktuální informace o probíhajících 
akcích, zajímavé články z oblasti rodinné politiky, kulturní tipy aj. Jednot-
livci i organizace mají možnost podílet se na podobě těchto webových 
stránek, a to prostřednictvím zasílání tipů a nabídek pro rodiny na adresu 
info@familypoint.cz. Na stejné mailové adrese je možné požádat o zasílá-
ní elektronického newsletteru a zároveň do něj přispívat. Nabídka Family 
Pointu se neomezuje pouze na rodiny s malými dětmi, ale také na rodiny 
s dětmi dospívajícími nebo odrostlými, teenagery, snoubence, bezdětné 
páry, lidi zralého věku a seniory.

Projektu Family Point byla v květnu 2011 ve Vídni udělena pres-
tižní mezinárodní cena SozialMarie 2011 za inovativní přínos v sociální a 
rodinné oblasti. Těšíme se na spolupráci s vámi a společné rozvíjení služ-
by a podpory rodinám.
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Escape Live Music
čtvrtek  17.5. 20:00 Erika Kertesz & E. K. Avenue (Maďarsko)

Budapešťské kvar-
teto (Erika Kertesz – zpěv, 
Róbert Rátonyi – piano, 
Gergely Kolta  – baskyta-
ra, Peter Szendőfi – bicí) 
vzniklo v roce 2009. Hra-
je příjemnou směs jazzu, 
funku a soulu, Eričiny 
vlastní kompozice s ang-
lickými texty, aranžované 
členy kvarteta. Kapela má 
za sebou stovky koncertů 
v Maďarsku i v zahraničí 
(např. Gronau Jazz Festival 
v Německu, Vienna Jazz 
Floor Festival v Rakousku 
nebo Liburnia Jazz Festival 
v Chorvatsku). Více viz: 
www.erikaker tesz.com. 
Cena 100 Kč pro studenty, 
důchodce a abonenty, 120 
Kč ostatní.
Escape Live Music se usku-
teční díky laskavé podpoře 
města Kuřimi.

www.clubescape.cz.

pátek 25. 5. 20:00 Májová noc na zámeckém nádvoří 
Kofe-in, The Fakers

Pro ty, kdo chtějí slyšet skvělou hutnou muziku, je určen květnový 
večer na zámeckém nádvoří. Vystoupí dvě kapely Kofe-in a The Fakers. 

Jediný rock, jediný „čoch“ letošního jara a léta na zámeckém ná-
dvoří. Přijďte si prožít neopakovatelnou atmosféru akcí na kuřimském 
zámku pod širým nebem. Přijďte si poslechnout energická vystoupení a 
nasát radost z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Po 
skončení (01:00) after party v Escape, DJ Flash až do rána.

KOFE-IN: Progresivní hudební fúze hrající směs rocku a elek-
tronické muziky. Díky rozmanité muzikantské zkušenosti jednotlivých 
členů se v celkovém soundu odráží vliv různých hudebních stylů a pod 
rockovým hávem je možno zaslechnout electro, trance nebo drum‘n‘bass. 
Kapela Kofe-in vznikla v roce 2006 a od té doby ji charakterizují nabrou-
šené kytary, nekompromisní saxofonová sóla, teatrálně nadrzlý projev 
frontmana a pulsující rytmika živého bubeníka podpořená elektronický-
mi beaty. Skupina je rozpoznatelná i díky textům a pódiovému projevu 
charismatického frontmana Jana Kunzeho, jenž je vypravěčem silných 
písňových příběhů.

Kofe-in má za sebou koncerty v klubech a na festivalech po celé 
republice a provází ho pověst kapely, která dokáže publikum strhnout a 
spolehlivě roztančit. Ve výčtu vystoupení nechybí festivaly jako Colours 
of Ostrava, Mighty Sounds, Digital Sun nebo koncertování v Londýně. 
Kofe-in je kapelou, která stoupá vzhůru, u které lze očekávat, že zanedlou-
ho bude vyprodávat koncertní sály a festivaly. www.kofe-in.cz.

THE FAKERS: Repertoár kapely se v současné době ustálil zejmé-
na na písních americké formace Pearl Jam. Tvoří jej ale i skladby jiných, 
převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, 
Red Hot Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. 

Vstupné v předprodeji 80 Kč, namístě 110 Kč. Předprodej v Clubu 
Escape a Kulturním domě.

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek  10.5. 19:00 Dívka, která si hrála s ohněm
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega 

Larssona (Muži, kteří nenávidí ženy). Punkerka Lisbeth Salanderová 
(Noomi Rapace) se po roce stráveném v zahraničí vrací do Švédska, aby 
svému poručníkovi připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale 
nalezen mrtvý a Lisbeth je i podezřelou číslo jedna. Policie po ní zahajuje 
celostátní pátrání, podporované mediální kampaní, ve které se vytahují 
na světlo skandální informace o její potenciální nebezpečnosti a proble-
matické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) je ale 

přesvědčen o její nevině... Švédsko 2009, 129min. 

čtvrtek 24.5. 19:00 Půlnoc v Paříži 
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí do Pa-

říže. Gil se prochází nočním městem a potkává slavné osobnosti zlatého 
věku Paříže. Domnívá se, že život v minulosti byl daleko lepší. Romantic-
ká komedie z dílny Woodyho Allena získala Oscara a vlídné přijetí divá-
ků po celém světě. V hlavní roli Owen Wilson (Nesvadbovi). USA 2011, 
94min. csfd 78%. 

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

Ochotnický soubor při TJ Sokol Moravské Knínice se po loňském 
výletu do světa populární hudby letos vrátil na moravský venkov. Hra „Po 
všem hovno, po včelách med aneb vostatkové sód“ ořechovského divadel-
níka Vlastimila Pešky čerpá inspiraci v knize povídek „Slovácko sa súdí“ 
Zdeňka Galušky. Divadelní spolek tentokrát přizval ke spolupráci další 
osvědčená knínická tělesa – cimbálovou muziku Kyničan a mužácký sbor, 
a využil tak široký potenciál knínické mládeže i zralých mužů, stejně jako 
jejich lásku k folklóru. Všichni společně vytvořili ve Vácinově hospodě tu 
správnou hudební kulisu masopustního veselí. Příběh ostatkového soudu 
byl zarámován odvěkým střetem mezi mužským a ženským světem, ve 
kterém není vítěze ani poraženého, jen křiku je kolem toho opravdu hod-
ně. Příchodem slovutného a důstojného sódce Jarina ( Jiří Hanák), hlavní 
žalobkyně rozšafné tetky Páralky (skvělá Pavlína Borková), jejich pomoc-
níka, v myšlení poněkud pomalejšího policajta Bódi (zkušený Marek Ci-
bulka) a písaře, který se teprve učí psát (všestranně talentovaný Ondřej 
Lidmila), se začínají rozvíjet nadčasové příběhy o lidské závisti, nebez-
pečnosti pomluv, odvěké lakotnosti, pokrytectví sousedských vztahů, 
specifickém přístupu k výchově dětí hraničící s domácím násilím i často 
bolestném soužití mezi mladou a starší generací. Naštěstí pro všechny, 
kdo by propadali skepsi, naděje zůstává v lásce, humoru a vtipu.

V prvním soudu si divadelníci vezmou na paškál lži a pomluvy, 
kterých „je plná dědina“. Role hlavní drbny Rézky zvané Kyška se ujme 
s přesvědčivostí, která nám až bere dech, Monika Pleskačová. O tom, jak 
mohou pomluvy ublížit a jak je těžké jim čelit, se přesvědčí Tonka Tet-
řev (přesná Katka Šojatová) a její milý, architekt Modrý alias Modrofós 
(švihácký Jan Lidmila). Poslední slovo za touto kauzou zapěl strýc Jarin 
s Kyščinou useknutou hlavou v ruce: „Kdyby nás drby a pomluvy samy 
trestaly, tak by na tom božím světě nebyly!“

Ve druhém se přeneseme na dvorek sousedů, které má brzy příbu-
zensky spojit sňatek jejich dětí. Bublovi a Kohoutovi (bravurně ztvárnění 
Jitkou Hledíkovou a Ivošem Císařem, Lucií Kšicovou a Jiřím Helánem) 
zabřednou do sporu o měřice za humnama a poté, co kůžkařka (výborná 
Kristýna Staroštíková) zprivatizuje Bublovic husu, se od slovních urážek 
přejde na ruční argumentaci. Nelítostná bitka, vlastně sportovní klání, 
které pohotově komentuje redaktor Šťourač (P. Borková), sice s křížkem 
po funuse, ale překvapivě vtipně rozřeší pan soudce. Bohužel mládí, una-
vené malichernými spory obou rodičovských párů, opouští rodné statky 
a odchází vstříc lepším zítřkům, jak to komentují oba zamilovaní (Tereza 
Hanáková a Jan Lidmila). Poučení, které překvapivě vysloví obecní poli-
cajt, si patrně vybaví všichni, kdo představení viděli. 

Děj třetího příběhu o potrestání domácího tyrana se odehrává v 
rodině starého Bóchala (nezapomenutelný Jiří Hanák), o nějž se celkem 
obětavě stará jeho žena (roztomilá Vilma Krčmová). V roli despotického 
otce exceluje Jiří Helán, jeho ženu hlasově velmi přesvědčivě ztvárnila 
Jana Helánová a zaskočenou slečnu učitelku Kristýna Staroštíková. Stařík 
za pomocí vnuků (Anna Kosíková, Eliška Špačková, Ondřej a Jan Lidmi-
lovi) připraví násilníkovi výchovnou lekci - exploze bódky nad hnojem 
obsazené otcem Bóchalem, sužovaným střevními obtížemi, je vyvrcho-
lením celé kauzy. Soudci Jarinovi pak nezbývá než vynést závěrečné po-
naučení.

Finále sice obsahovalo nutné mírně optimistické poslání, ale pro 
přítomné bylo asi důležitější prožít v letos devadesátileté knínické soko-
lovně vzácné chvilky tolik potřebného humoru, smíchu a v řadě případů i 
pýchy a hrdosti, co všechno mladí Kníničáci dokážou. 

Na v pořadí již šesté inscenaci knínických ochotníků se letos po-
dílel rekordní počet účastníků. Na scéně, v prostorách pod jevištěm a v 
hospodě hrálo, zpívalo, tančilo, hučelo, sedělo a pilo celkem 29 divadel-
níků. Každý se zhostil své role na výtečnou, ale přesto: Jiří Hanák hrál, 
vyráběl kulisy, režíroval a inspiroval, primáš Martin Kšica se vedle úpravy 
scénáře postaral o náročné hudební aranžmá v podobě lidových písní, 
které vstupují do děje, komentují jej a vyplňují místa, kdy se mění scéna, 
Bohumil Kšica hrál na basu a ještě ke všemu svítil, další (A. Vlčková, P. 
Borková, V. Krčmová a J. Hledík) se podíleli na scénografii a rekvizitách a 
Janě Halouzkové vděčíme za dlouholetou péči o výchovu a rozvoj talentů 
mladých lidí v Moravských Knínicích. 

„Po včelách med a po divadle Knínicích hodně radosti.“

V. Peška: „Po všem hovno, po včelách med“
Ochotnický soubor při TJ Sokol Moravské Knínice, cimbálová 

muzika Kyničan, mužácký pěvecký soubor 
Premiéra v Moravských Knínicích 28. 4. 2012, dvě reprízy 29. 4. 

2012. 
Návštěvnost 600 diváků.

Lenka Špačková

Senátoři „za Kuřim“ 
– od deseti k pěti

Na facebookových stránkách města Kuřim jsem si před časem po-
všimnul informace, podle které měl mít 31. března v Kuřimi svůj posla-
necký den senátor Jozef Regec. Zdánlivě dobrá věc mě vedla k malému 
zamyšlení. Jeho závěr zní: se senátory „za Kuřim“ to jde od deseti k pěti.

Nejsem rodilý Kuřimák, ale žiji zde od roku 1995. Zažil jsem tedy 
čtyři senátory, reprezentující ve volebním obvodě Blansko i kuřimské 
občany. Již samotné zařazení Kuřimi do blanenského volebního obvodu 
jaksi postrádá logiku – dle mého názoru jsou problémy Kuřimi a Kuřim-
ska dosti odlišné od Blanska a značné části Blanenska. Nemluvě o tom, že 
zatímco Kuřim je v jednom volebním obvodě, většina obcí kuřimského 
správního obvodu jsou součástí volebního okrsku Brno-venkov. Ale to je 
jiná věc, svědčící spíše o lajdáckosti někdejších zákonodárců a senátoři za 
ni nemohou.

Prvním naším senátorem byl pan Libor Pavlů za ČSSD. Příliš si 
na něho nepamatuji, svůj mandát ukončil v roce 1996. Nechci tedy jeho 
práci ani nijak hodnotit. V mé paměti zůstal až senátor následující, kte-
rý byl s naším městem spjat daleko více, v dobrém i zlém. Byl jím pan 
Stanislav Bělehrádek (KDU-ČSL), ještě před tím ministr hospodářské 
soutěže. Dobře si vzpomínám, že pan senátor měl pronajatu kancelář v 
budově městského úřadu a každé první pondělí v měsíci v ní také býval 
přítomen a přijímal své voliče. Nebyl-li, pak ho k tomu vedly vážné dů-
vody, dopředu svoji nepřítomnost oznámil a jako náhrada byl přítomen 
alespoň jeho asistent. Vzpomínám si také, že to byl právě pan Bělehrádek, 
který měl velký podíl na tom, že se nakonec Kuřim po velkém úsilí stala 
pověřenou obcí třetího stupně, tzv. malým okresem. S Kuřimí je však pan 
Bělehrádek spjat i v neštěstí – 23. února 1996, tedy ještě jako ministr, utr-
pěl velmi těžká zranění při havárii své služební Tatry 700 s nákladní Tat-
rou 148 na křižovatce u Prefy. Nákladní auto nedalo osobnímu přednost a 
pan Bělehrádek tehdy utrpěl zranění hlavy a řezné rány v obličeji.

Pana Bělehrádka v následujících volbách v roce 2002 vystřídal se-
nátor nový – rodák z Podlesí a občan Lipůvky pan Stanislav Sehnal. I on 
měl pronajatu kancelář na úřadě, nenavštěvoval ji však pravidelně a o pro-
blémy Kuřimi se údajně příliš nezajímal. Nepovedlo se mi dohledat žádný 
případ, kdy by pan senátor Sehnal nějak výrazně Kuřimi či někomu z Ku-
řimanů pomohl. Možná se tak stalo, ale není mi o tom nic známo. Pokud 
ano a dotyčný o tom dá vědět, rád se panu Sehnalovi následně omluvím. 

Také pan Sehnal vydržel v senátorském křesle pouhé jedno volební 
období. V minulých senátních volbách v okrsku Blansko v roce 2008 ho 
nahradil sociální demokrat a bývalý úspěšný cyklista Jozef Regec. Z po-
hledu zájmu o naše město tato změna znamenala další propad. Pan Regec 
se v Kuřimi neobjevuje pravidelně – nemá zde senátorské hodiny ani na 
radnici, ani nikde jinde. Pokud je mi známo, objevil se za více než tři roky 
svého působení asi tak dvakrát, třikrát. Nebývá zde ani pravidelně zastou-
pen svými asistenty. Senátorský den  věnoval pan Regec občanům Kuři-
mi zatím pouze jednou – právě zmíněného posledního březnového dne 
letošního roku. Audienci uděloval na radnici, ovšem nikoliv v senátorské 
kanceláři, ale, snad aby ušetřil z „bídných“ senátorských náhrad, v kance-
láři svého stranického souputníka, místostarosty Koláčka. Mimochodem 
– při hlasování senátorů o zrušení doživotní imunity poslanců, senátorů 
a ústavních soudců poslední dubnový týden pan Regec nebyl přítomen a 
tedy i jeho vinou návrh, již schválený poslaneckou sněmovnou, padl. Inu 
– kapři a vypouštění rybníka, to nejde k sobě.

Autor článku je redakci znám, nepřeje si být uveden.

došlo na adresu redakce
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I když slunce nezáří, máme 
úsměv na tváři... 
aneb Noc s Andersenem v jinačovské 
knihovně posedmé

Letošní Noc s Andersenem byla celkově již dvanáctou, u nás v 
knihovně sedmou v pořadí. 

Podle závěrečné statistiky bylo zaregistrováno celkem 1 180 čte-
cích a spacích míst, ve kterých nocovalo 44 067 dětí a pro které program 
připravovalo 17 701 dospělých. Celkem se tedy zúčastnilo  61 768 dětí 
nocležníků, nocovalo se v Česku i na Moravě, ve Slovensku, Slovinsku, 
Polsku, ale i dál v zahraničí. Dostali jsme například pozdrav z Austrálie, 
kde Noc proběhla o den dříve než u nás. Také  nám došel pozdravný e-
mail z knihovny ve městě Tainan na Taiwanu.

Díky tomu, že naše knihovna byla zaregistrována do projektu Noci 
s Andersenem mezi prvními, obdrželi jsme zdarma od firmy Picwkick 
šest krabiček čaje.

Letos nám počasí příliš nepřálo, ani jsme nezdobili (jako jiné roky) 
strom „Pohádkovník andersenův“. Loňský jehličnan před knihovnou le-
tos už nestál a nafukovací balónky na „náhradním“ stromu vzaly díky vě-
tru brzo zasvé.

Noc s Andersenem v naší knihovně začala v pátek 30. 3. 2012 v 17 
hodin.  Děti přivítala melodie „Pirátů z Karibiku“, protože celá noc byla 
pojatá v pirátském stylu. Akce se účastnilo 16 dětí (7 hochů a 9 dívek) ve 
věku od 6 do 13 let. Účast na Nocování byla podmíněna tím, že se děti  
musely zúčastnit co největšího počtu populárně-naučných stezek, které 
jsem koncem roku 2011 pořádala v okolí obce. Některé děti nocovaly po-
prvé, ale pro většinu to bylo opakované nocování, dvě nejstarší dívky se 
účastnily již popáté v řadě.

Děti si vyráběly pirátský úbor (trička, čelenky), také pirátskou vlaj-
ku a obrázek s pirátskou tématikou. Dokonce jsme ani nestihli vytvořit 
všechno, co bylo v plánu, proto se o 14 dní později ještě konala speciální  
„andersenovská“ kreativní dílnička, kde se všechno dokončilo.

Pro paní starostku a pro svoje pobavení jsme také secvičili krátké 
vystoupení na téma písně „Lichožrouti dětem“.  Paní starostce se písnička 
líbila a dětem rozdala na památku drobné dárky.

Velkou legrací skončilo tancování dětí na známou písničku „Mňam 
mňam Bobík“, která je v originále značně delší, než jak ji známe z krátkého 
TV šotu, a což teprve, když se dětem pustila 2x, 3x, 4x, 5x a nakonec 10x 
zrychlená. To zvládli opravdu jen ti nejzdatnější.

Kromě tvoření mohly děti soutěžit v tradičních soutěžích, např. o 
jednu židli méně, lovení rybiček, soutěže družstev ve skládání puzzle a  ve 
znalosti Večerníčků.

Cesta za pokladem byla do poslední chvíle kvůli nepříjemnému 
počasí nejistá, nakonec jsme ale vyrazili a v dešti došli až k rybníčkům „U 
Marušky“, kde děti podél značené trasy nalezly cestu až k zaminovanému 
pokladu. Tady se musely domluvit, přestřihnou-li červený nebo modrý 
drát. Nakonec to bylo jedno, exploze se ozvala tak jako tak... Za výstřely 
mohlo „lesní strašidlo“,  neboli jeden z posledních přeživších jinačovských 
loupežníků, který běhal po lese, děsil děti a střílel. Ještě že nám alespoň v 
pokladu nechal čokoládové podkovy, odznaky a plyšové myšky.

Po návratu jsme soutěžili v družstvech o nejhezčí mumii. Po pro-
buzení mumií se to stejně jako vloni zvrtlo  ve velkou „toaletní“ bitvu, při 
které byly kousky papíru opravdu všude. Potom jsme také volili nejsym-
patičtějšího piráta a nejsympatičtější pirátku. 

Před spaním ještě následovalo hledání pokladu na zahrádce místní 
mateřské školky, pro kluky i holky tam byly nachystané opravdu úžasné 
dárky. Ty mohly být zakoupeny díky finančnímu daru od obce, která při-
spěla jako každý rok nejen na dárky, ale i na občerstvení. Moje poděko-
vání patří také rodičům, kteří donesli pro všechny děti drobné dárky (a 
díky tomu odcházelo každé dítě domů se šestnácti drobnými dárečky), a 
také spoustu jídla (bábovky, koláče, pizzy, popcorn, sladké i slané pečivo, 
muffiny, ovoce, nápoje).

Noc jsme zakončili překvapivě brzy – děti se do spacáků dostaly už 
po jedné hodině po půlnoci,  což bylo zřejmě dané hlavně vymrznutím 
venku na noční stezce.

Myslím, že Noc se nám (opět) velmi vydařila, o čemž svědčí i nad-
šené ohlasy a e-maily od rodičů i dětí.

Pokud se budete chtít o našem Nocování dozvědět více, informa-
ce najdete na webové stránce knihovny Jinačovice:www.jinacovice.cz/
knihovna, kde kromě vyprávění najdete i fotografie a videa z akce.

Za Obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková
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Středa 2. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Májový koncert žáků hudebního oboru

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 3. května 8:30 a 10:00, velký sál KD
Léto

Divadelní představení souboru Tetiny pro MŠ. Dětem vhodného věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožní-
me vstup za 40 Kč.

Čtvrtek  3. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Helbock & Frick Duo  (Rakousko) - Escape live music

David Helbock a Simon Frick expandují od tradiční či vážné hudby k novým hudebním obzorům i mixům. Využívají 
post fusion míchání stylů jako jsou jazz, rock, avantgarda a klasická hudba, přičemž využívají elektronické efekty na 
obou svých nástrojích. Takže ve výsledku můžete vidět a slyšet hrát jak Davida přímo na struny piana a zároveň obsluho-
vat bicí soupravu nohou, tak Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky kytaru. Jejich energická groove 
sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými pasážemi.  Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. www.myspace.
com/frickhelbockduo. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského 
zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
 

Pátek 4. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies & Mix party DJ Tomme

Oldies, but goldies, starý a taky trochu novější �áky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, 
které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Tullamore dew + super dárečky. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. května, Club Escape, zámek Kuřim 
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.

Čtvrtek  10. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Dívka, která si hrála s ohněm – Filmový klub
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Punkerka Lisbeth Salanderová (Noomi 
Rapace) se po roce stráveném v zahraničí vrací do Švédska, aby svému poručníkovi připomněla jejich starou 
dohodu. Její poručník je ale nalezen mrtvý a Lisbeth je i podezřelou číslo jedna. Policie po ní zahajuje celostát-
ní pátrání, podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o její potenciální 
nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její 
nevině... Švédsko 2009, 129min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 11. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and bass Break trip Pprskh, Buba, Payrex a další.

Zavedená drumová akce opět v Clubu Escape. Z Vyškova přijede Pprskh s Bubou se svojí bandou. Od nás potom rezi-
dent Payrex se svým teamem. PPRSKH: Alkoholový mág a genius přes rychlé mixy, který svou náloží tech stepu odpálil 
nejeden systém. Zvláštní znamení: šílené taneční kreace až akrobatické kousky za mixážním pultem, vykousané plomby 
party peoples a prázdné �ašky od rumu pod gramofony. Buba předvede svoje oblíbence jako jsou High Contrast, Ma-
trix&Futurebound, John B, Nero, Camo&Krooked, DC Breaks, J Majik & Wickaman and many moore... Vstup do 
21:00 zdarma, pak 30 Kč. Drink Zetko + Coca-cola = dárečky pro vás. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 12. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies disco party Rotone

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

Neděle 13. května 15:00, areál Orla Kuřim

Děkujeme maminkám
V programu vystoupí Tom Sawyer Band, Kyničan, mužský pěvecký sbor. Hry a soutěže pro děti. Občerstvení 
zajištěno. Pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 14. května 17:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Počátky moderního umění
Počátky moderního umění – kubismus, dadaismus, surrealismus, abstrakce. Picasso, Duchamp, Dalí, Kandinskij. 
Vstup volný.

Úterý 15. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro I. stupeň ZŠ Komenského 

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro ZŠ Jungmannova – I. stupeň

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 16:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro juniory 

Kurz korálkování  je určen pro mladé slečny ve věku 12 až 16 let. Z kurzu si odnesou výrobky, například náramek 
husťáček, nebo bohatá lanka. Dále bude možné šperky vyrobit z mačkanice, ohňovek, voskovek nebo pyramid. 
Cena kurzu je 200 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606 
570 008. 

Středa 16. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert z děl slavných mistrů (k výročí skladatelů)
v podání žáků  a studentů ZUŠ zazní skladby  J. S. Bacha, J. Haydna, J. Brahmse, C. Debuussyho, A. Dvořáka a 
dalších. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

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.

Čtvrtek 17. května 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Cream Of Cream 

Vernisáž prací frekventantů výtvarných kurzů - pro dospělé 2005 – 2012 (výběr), zahájí Mgr. Martina Magni.  V 
programu vystoupí jazzový orchestr ZUŠ Aritmic Band. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek  17. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Erika Kertesz & E. K. Avenue (Maďarsko) - Escape live music
Budapešťské kvarteto vzniklo v roce 2009. Hraje příjemnou směs jazzu, funku a soulu, Eričiny vlastní kompozice 
s anglickými texty, aranžované členy kvarteta. Debutové CD „Li�le Girl“ jim vyšlo v roce 2010 u Warner Music 
Hungary. Kapela má za sebou stovky koncertů v Maďarsku i v zahraničí (např. Gronau Jazz Festival v Německu, 
Vienna Jazz Floor Festival v Rakousku nebo Liburnia Jazz Festival v Chorvatsku, kde hráli před Hiromi Uehara 
- Steve Smith - Anthony Jackson Trio). Více viz: www.erikakertesz.com. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na 
místě.

Čtvrtek 17. května 17:00, a pátek 18. května 17:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Tentokrát se bude v kurzu pracovat s barevnými lanky, provázky, mačkanicemi, dřevěnými korálky, plackami a 
olivkami. Nosným tématem tohoto kurzu budou letní modely. Cena kurzu je 300 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit 
na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606 570 008. 

Pátek 18. května 15:00, Městská knihovna 
Korálkovací kurz pro děti

Kurz pro děti, které si chtějí vytvořit vlastní šperk nebo chtějí potěšit maminku či babičku. Kurz je určen dětem 
od 6 do 11 let. Vyrobit si mohou náramek či náhrdelník na  paměťovém drátu. Dále se bude pracovat s rokajlem 
nebo mačkanicemi. Cena kurzu je 150 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na  mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) 
nebo na telefon 606 570 008. 

Pátek 18. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Rap Impact

Live hiphop night v klubu ESCAPE za účasti stoupajících hvězd české scény. LICENTIA POETICA (Packet a 
Wcelaq, Dan Aerah) - Na mikrofonu se střídají dva ostřílení mc‘s Packet a Wcelaq, záda jim kryje Dan Aerah. V 
současné době jedna z nejaktivnějších skupin v regionu. Dále B-CITY CREW (EWYSONE,Mc Gomo) kapela 
která má již slušnou řádku vlastních úspěšných nahrávek, Nakonec T & Dejl. Talentovaná dvojice raperů z Brna, 
kterou svedl dohromady společný projekt EP Není nám pomoci. V současné době Dejl s Ltým makají na dalším 
EP. Drink: panák Božkov Spiced 22 Kč + dárky. Vstup do 21:00 30 Kč, pak 50 Kč.
 

Sobota 19. května, Club Escape, zámek Kuřim 
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.

Pondělí 21. května 18:00, Městská knihovna

Venezuela
Měsíční putování začínající výhledy na nejvyšší vodopád světa Salto Angel, pětidenní náročný trek na stolovou 
horu Roraimu, třídenní cesta lodí za indiány kmene Warao v deltě Orinoka, rybářská osada Santa Fe na pobřeží 
Karibiku, Zajímavá plavba po řece Caura za vodopády Paraa, domorodé indiánské vesnice kmene Sanema, ne-
konečné pláně Los Llanos plné kajmanů, kapibar a stovek druhů ptáků. Horské rušné město Merida a túra do 
vesnice Los Nevados. Historické město Coro a zasloužený odpočinek na přeplněných plážích městečka Choroní. 
O tom všem bude vyprávět cestovatel David Švejnoha. Vstup volný.

Středa 23. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
1. Absolventský koncert hudebního oboru 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
 

Čtvrtek 24. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Půlnoc v Paříži – Filmový klub
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí do Paříže. Gil se prochází nočním městem a potkává 
slavné osobnosti zlatého věku Paříže. Domnívá se, že život v minulosti byl daleko lepší. Romantická komedie z 
dílny Woodyho Allena získala Oscara a vlídné přijetí diváků po celém světě. Hraje: Owen Wilson (Nesvatbovi) 
ad. USA 2011, 94min. csfd 78%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
 

Pátek 25. května 20:00, zámek Kuřim 
Májová noc na zámeckém nádvoří 

Kofe-in, �e Fakers
Pro ty, kdo chtějí slyšet pořádnej rock, jsme nachystali květnový večer na zámeckém nádvoří. Vystoupí dvě super 
kapely Kofe-in a �e Fakers. Po skončení a�er party v Escape DJ Flash. KOFE-IN je progresivní hudební fúze 
hrající směs rocku a elektronické muziky. Díky rozmanité muzikantské zkušenosti jednotlivých členů se v celko-
vém soundu odráží vliv různých hudebních stylů a pod rockovým hávem je možno zaslechnout electro, trance 
nebo drum‘n‘bass. THE FAKERS: Repertoár se v současné době ustálil na písních americké kapely Pearl Jam, 
tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Red Hot 
Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost 
z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Akční drink Fernet Zetko + Coca-cola za 29,- Kč. Vstup 
v předprodeji 80 Kč, namístě 110 Kč. Předprodej v Clubu Escape a Kulturním domě.

Sobota 26. května 15:00, KD Kuřim

Michalova Brnkačka 
aneb Když se Michal dobře naladí

Pořad pro děti s Michalem Nesvadbou. Pořádá Pragokoncert. Předprodej KD Kuřim, vstupné 155 a 135 Kč.
 

Sobota 26. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

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

Středa 30. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
2. Absolventský koncert hudebního oboru 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 2. června 14:30-16:00, před sokolovnou

Pohádková cesta Kuřimskou horou
Cesta po pohádkových kontrolách se sladkou odměnou. Děti v maskách odměna navíc. Občerstvení, opékání 
buřtů, živá muzika, od 17 hodin v cíli další soutěže. Cesta je průjezdná i pro kočárky. Vítáni i zájemci bez dětí. 
Startovné 30 Kč.

Prodejní a komerční akce: Po. 7. 5. Trojan (obuv), st. 23. 5. Trade s.r.o. (textil), út. 29. 5. Bellitex (textil).  Neru-
číme 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.
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com/frickhelbockduo. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského 
zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
 

Pátek 4. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies & Mix party DJ Tomme

Oldies, but goldies, starý a taky trochu novější �áky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, 
které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Tullamore dew + super dárečky. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. května, Club Escape, zámek Kuřim 
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.

Čtvrtek  10. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Dívka, která si hrála s ohněm – Filmový klub
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Punkerka Lisbeth Salanderová (Noomi 
Rapace) se po roce stráveném v zahraničí vrací do Švédska, aby svému poručníkovi připomněla jejich starou 
dohodu. Její poručník je ale nalezen mrtvý a Lisbeth je i podezřelou číslo jedna. Policie po ní zahajuje celostát-
ní pátrání, podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o její potenciální 
nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její 
nevině... Švédsko 2009, 129min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 11. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and bass Break trip Pprskh, Buba, Payrex a další.

Zavedená drumová akce opět v Clubu Escape. Z Vyškova přijede Pprskh s Bubou se svojí bandou. Od nás potom rezi-
dent Payrex se svým teamem. PPRSKH: Alkoholový mág a genius přes rychlé mixy, který svou náloží tech stepu odpálil 
nejeden systém. Zvláštní znamení: šílené taneční kreace až akrobatické kousky za mixážním pultem, vykousané plomby 
party peoples a prázdné �ašky od rumu pod gramofony. Buba předvede svoje oblíbence jako jsou High Contrast, Ma-
trix&Futurebound, John B, Nero, Camo&Krooked, DC Breaks, J Majik & Wickaman and many moore... Vstup do 
21:00 zdarma, pak 30 Kč. Drink Zetko + Coca-cola = dárečky pro vás. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 12. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies disco party Rotone

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

Neděle 13. května 15:00, areál Orla Kuřim

Děkujeme maminkám
V programu vystoupí Tom Sawyer Band, Kyničan, mužský pěvecký sbor. Hry a soutěže pro děti. Občerstvení 
zajištěno. Pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 14. května 17:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Počátky moderního umění
Počátky moderního umění – kubismus, dadaismus, surrealismus, abstrakce. Picasso, Duchamp, Dalí, Kandinskij. 
Vstup volný.

Úterý 15. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro I. stupeň ZŠ Komenského 

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro ZŠ Jungmannova – I. stupeň

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 16:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro juniory 

Kurz korálkování  je určen pro mladé slečny ve věku 12 až 16 let. Z kurzu si odnesou výrobky, například náramek 
husťáček, nebo bohatá lanka. Dále bude možné šperky vyrobit z mačkanice, ohňovek, voskovek nebo pyramid. 
Cena kurzu je 200 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606 
570 008. 

Středa 16. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert z děl slavných mistrů (k výročí skladatelů)
v podání žáků  a studentů ZUŠ zazní skladby  J. S. Bacha, J. Haydna, J. Brahmse, C. Debuussyho, A. Dvořáka a 
dalších. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

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.

Čtvrtek 17. května 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Cream Of Cream 

Vernisáž prací frekventantů výtvarných kurzů - pro dospělé 2005 – 2012 (výběr), zahájí Mgr. Martina Magni.  V 
programu vystoupí jazzový orchestr ZUŠ Aritmic Band. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek  17. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Erika Kertesz & E. K. Avenue (Maďarsko) - Escape live music
Budapešťské kvarteto vzniklo v roce 2009. Hraje příjemnou směs jazzu, funku a soulu, Eričiny vlastní kompozice 
s anglickými texty, aranžované členy kvarteta. Debutové CD „Li�le Girl“ jim vyšlo v roce 2010 u Warner Music 
Hungary. Kapela má za sebou stovky koncertů v Maďarsku i v zahraničí (např. Gronau Jazz Festival v Německu, 
Vienna Jazz Floor Festival v Rakousku nebo Liburnia Jazz Festival v Chorvatsku, kde hráli před Hiromi Uehara 
- Steve Smith - Anthony Jackson Trio). Více viz: www.erikakertesz.com. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na 
místě.

Čtvrtek 17. května 17:00, a pátek 18. května 17:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Tentokrát se bude v kurzu pracovat s barevnými lanky, provázky, mačkanicemi, dřevěnými korálky, plackami a 
olivkami. Nosným tématem tohoto kurzu budou letní modely. Cena kurzu je 300 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit 
na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606 570 008. 

Pátek 18. května 15:00, Městská knihovna 
Korálkovací kurz pro děti

Kurz pro děti, které si chtějí vytvořit vlastní šperk nebo chtějí potěšit maminku či babičku. Kurz je určen dětem 
od 6 do 11 let. Vyrobit si mohou náramek či náhrdelník na  paměťovém drátu. Dále se bude pracovat s rokajlem 
nebo mačkanicemi. Cena kurzu je 150 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na  mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) 
nebo na telefon 606 570 008. 

Pátek 18. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Rap Impact

Live hiphop night v klubu ESCAPE za účasti stoupajících hvězd české scény. LICENTIA POETICA (Packet a 
Wcelaq, Dan Aerah) - Na mikrofonu se střídají dva ostřílení mc‘s Packet a Wcelaq, záda jim kryje Dan Aerah. V 
současné době jedna z nejaktivnějších skupin v regionu. Dále B-CITY CREW (EWYSONE,Mc Gomo) kapela 
která má již slušnou řádku vlastních úspěšných nahrávek, Nakonec T & Dejl. Talentovaná dvojice raperů z Brna, 
kterou svedl dohromady společný projekt EP Není nám pomoci. V současné době Dejl s Ltým makají na dalším 
EP. Drink: panák Božkov Spiced 22 Kč + dárky. Vstup do 21:00 30 Kč, pak 50 Kč.
 

Sobota 19. května, Club Escape, zámek Kuřim 
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.

Pondělí 21. května 18:00, Městská knihovna

Venezuela
Měsíční putování začínající výhledy na nejvyšší vodopád světa Salto Angel, pětidenní náročný trek na stolovou 
horu Roraimu, třídenní cesta lodí za indiány kmene Warao v deltě Orinoka, rybářská osada Santa Fe na pobřeží 
Karibiku, Zajímavá plavba po řece Caura za vodopády Paraa, domorodé indiánské vesnice kmene Sanema, ne-
konečné pláně Los Llanos plné kajmanů, kapibar a stovek druhů ptáků. Horské rušné město Merida a túra do 
vesnice Los Nevados. Historické město Coro a zasloužený odpočinek na přeplněných plážích městečka Choroní. 
O tom všem bude vyprávět cestovatel David Švejnoha. Vstup volný.

Středa 23. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
1. Absolventský koncert hudebního oboru 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
 

Čtvrtek 24. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 

Půlnoc v Paříži – Filmový klub
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí do Paříže. Gil se prochází nočním městem a potkává 
slavné osobnosti zlatého věku Paříže. Domnívá se, že život v minulosti byl daleko lepší. Romantická komedie z 
dílny Woodyho Allena získala Oscara a vlídné přijetí diváků po celém světě. Hraje: Owen Wilson (Nesvatbovi) 
ad. USA 2011, 94min. csfd 78%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
 

Pátek 25. května 20:00, zámek Kuřim 
Májová noc na zámeckém nádvoří 

Kofe-in, �e Fakers
Pro ty, kdo chtějí slyšet pořádnej rock, jsme nachystali květnový večer na zámeckém nádvoří. Vystoupí dvě super 
kapely Kofe-in a �e Fakers. Po skončení a�er party v Escape DJ Flash. KOFE-IN je progresivní hudební fúze 
hrající směs rocku a elektronické muziky. Díky rozmanité muzikantské zkušenosti jednotlivých členů se v celko-
vém soundu odráží vliv různých hudebních stylů a pod rockovým hávem je možno zaslechnout electro, trance 
nebo drum‘n‘bass. THE FAKERS: Repertoár se v současné době ustálil na písních americké kapely Pearl Jam, 
tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Red Hot 
Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost 
z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Akční drink Fernet Zetko + Coca-cola za 29,- Kč. Vstup 
v předprodeji 80 Kč, namístě 110 Kč. Předprodej v Clubu Escape a Kulturním domě.

Sobota 26. května 15:00, KD Kuřim

Michalova Brnkačka 
aneb Když se Michal dobře naladí

Pořad pro děti s Michalem Nesvadbou. Pořádá Pragokoncert. Předprodej KD Kuřim, vstupné 155 a 135 Kč.
 

Sobota 26. května, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

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

Středa 30. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
2. Absolventský koncert hudebního oboru 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 2. června 14:30-16:00, před sokolovnou

Pohádková cesta Kuřimskou horou
Cesta po pohádkových kontrolách se sladkou odměnou. Děti v maskách odměna navíc. Občerstvení, opékání 
buřtů, živá muzika, od 17 hodin v cíli další soutěže. Cesta je průjezdná i pro kočárky. Vítáni i zájemci bez dětí. 
Startovné 30 Kč.

Prodejní a komerční akce: Po. 7. 5. Trojan (obuv), st. 23. 5. Trade s.r.o. (textil), út. 29. 5. Bellitex (textil).  Neru-
číme 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.
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školy

Co dělají vaše děti v noci?
Snad vás tento bulvárně znějící titulek přiměje proniknout i do 

dalších řádků. Teď přijde tak trošku  zklamání z článku. Bohužel pro čte-
náře a k radosti všech rodičů, nebude v článku nic, co by se zabývalo kri-
minalitou našich dětí. 

Sametka není Sametová revoluce
Motivací pro březnovou Noc s Andersenem (a už je to venku) nám 

byl Zdeněk Miler ... Slyším některé hlasy, že se nic nového dovědět nemo-
hou. Ale kdo z vás ví, že Zdeněk Miler vytvořil prvního českého superhr-
dinu komiksu Robota Mikiho? Že se proslavil v Cannes krátkým animo-
vaným dílem Sametka, které ač je staré 55 let, je neuvěřitelně současné? 
Pohádka Modrý kocourek, také není nejmladší, ale téma diskriminace, 
které se skrývá ve snímku, je více než aktuální. Jinými slovy, zdálo se mi, 
že je dílo Milera v jeho rodné zemi nedoceněno ... 

„Těšíš se na Andersena? Já jo!“
Otázka, která zaznívala stále častěji s blížícím se 30. březnem v pro-

storách naší základní školy. Zvlášť nažhaveny a napnuty byly ty děti, které 
se chystaly ve škole nocovat poprvé a některé poprvé bez rodičů.

Stejně tak, jako sportovní fanoušci letos odpočítávají dny do za-
hájení olympiády v Londýně, tak se srovnatelným napětím odpočítávaly 
děti na ZŠ Jungmannova a v celé Evropě dny do zahájení Noci s Ander-
senem.

Dnes již velkou mezinárodní čtenářskou akci spustily dvě knihov-
nice z Uherského Hradiště a výsledkem je čtenářská epidemie, která se 
šíří nekontrolovatelnou rychlostí a zamořuje nadšením knihovny, školy, 
školky, dětské domovy….

Před 12 lety přenocovalo 12 dětí a dnes 44 067!
Hurá, jsme tam!
Každý rok zakladatelky píší závěrečnou zprávu, která statisticky 

hodnotí celou akci. 
Považuji za velký úspěch, že jsem v letošní závěrečné zprávě z Noci 

s Andersenem našla dvě zmínky o ZŠ Jungmannova. Pro vaši představu, 
jaký je to úspěch, připomínám, že k sestavení závěrečné zprávy použily 
výtahy z více než 4238 e-mailů!

•	 Kuřim	poprvé
„Zdeněk Miler a Krteček letos opět nocovali také, bylo to např. ve 

Dřešíně, Vědomicích, Kuřimi, Příbrami, ZŠ Křiby ve Zlíně …“
•	 Kuřim	podruhé
„I letos se ukázalo, že naši malí i velcí spáči mají dobré srdce a ne-

myslí jen na sebe, i letos se vybíralo v mnoha školách a knihovnách … 
Nadační fond dětské onkologie Krtek dostane od dětí ZŠ Jungmannova 
Kuřim 5000,-  … Děkujeme!“ 

„Co se tedy dělo u nás během Noci?“
Nejdřív se ptám nejstarších dětí, které pomáhaly s organizací a 

úkolu se zhostily na jedničku!

Kamila Smrčková a Lucka Zámečníková z 8. A napsaly:
Na ZŠ Jungmannova se 30. března již posedmé tradičně konala Noc s 

Andersenem.  Letošní ročník provázely známé kreslené postavičky ilustrátora 
Zdeňka Milera.

Všichni jsme se sešli v17 hodin před školou a společně s paní učitelkou 
Bémovou jsme za hudebního doprovodu zahájili celou akci. Na návštěvu do 
Kuřimi za námi zavítala i Sametka, robot Miki a Krteček. Po slavnostním 
zahájení a zasazení pohádkového stromu jsme se rozdělili do skupinek podle 
tříd a vydali se na cestu plnou překvapení, úkolů a zábavy.

My starší jsme se snažili dětem pomáhat na všech 13 stanovištích. Ro-
bot Miki se s námi vypravil do komiksové dílny.  Společně s Krtkem jsme se do-
stali do chemické laboratoře, skládali jsme písničku, vydali jsme se do vesmíru. 
Uzdravovali jsme myšku a pomáhali žabce při autonehodě. Malovali jsme na 
obličeje a třídili odpad. S housenkou Sametkou a motýlem jsme si zařádili v 
naší tělocvičně. Štěňátko a včelky nás naučily vyrábět med a pavouček Provaz-
níček vyzkoušel nejen naši obratnost, ale i naši slovní zásobu.

Ve výtvarných dílnách jsme pak vyráběli robota Mikiho a domů jsme si 
odnášeli vlastnoručně namalovaný polštář a magnetku na ledničku.

Po splnění všech úkolů jsme se zavrtali do spacáků a chystali se do 
hajan. A kolik že nás vlastně letos přespalo v naší škole? Sešlo se 202 dětí z 
1. stupně a nás, pomocníků z 2. stupně, bylo 20. Ráno, když si pak pro své 
ratolesti přišli rodiče, byli překvapeni, že je už na nástěnkách čekaly hotové 
fotografie z právě uplynulé noci. 

S Krtkem a jeho kamarády je totiž nejen fotografování zábava.
V souvislosti s Nocí s Andersenem jsme se také věnovali propagaci Na-

dačního fondu dětské onkologie Krtek. Prodejem upomínkových předmětů 
jsme vybrali celkovou částku 7963 Kč.

Všem se nám letošní Noc moc líbila a těšíme se zase za rok!

„A jak se líbila letošní Noc přímým účastníkům?“
•	 Moc	se	mi	líbilo	strefování	do	balónků.	U	Sametky	mě	bavilo	

skákání na trampolíně. Taky bylo prima, jak jsme se fotili u robota Miki-
ho. Dobré bylo i malování polštářků.

Honzík Hásek 1. A

•	 Jak	jsem	dělal	robota	a	jak	jsem	tady	spal.	A	nejvíc	se	mi	líbilo	
vybarvování polštáře.

Vojta  Havel 1. B

•	 Mně	se	nejvíc	líbil	Krtek	chemikem,	protože	jsme	tam	dělali	
pokus. Naučila jsem se něco o vesmíru. Také jsme vyráběli krtečka a jeho 
kamarády. Paní učitelka nám pustila pohádku. Spala jsem až do rána. Sní-
daně byla dobrá. Už se těším na další rok!

Martina Konečná 2. B

•	 Nejvíce	se	mi	líbilo	stanoviště	Sametka	a	robot	Miki.	Líbil	se	
mi také večer, protože jsem si vyrobila polštář a magnetku. Byla to prostě 
nádhera.

Pepík Zelený 3. A

•	 Líbilo	se	mi,	jak	jsme	spali	ve	třídě.	Líbilo	se	mi,	jak	jsme	stří-
leli s panem učitelem Šmídem balónky. A jak jsme dělali popisky k obráz-
kům s paní učitelkou Kopečkovou. Líbilo se mi zdobení polštářků.

Káťa Foltýnová 3. B
•	 Na	Andersenovi	se	mi	nejvíc	líbilo,	jak	paní	učitelka	Jindřiška	

Dvořáková hrála na kytaru a zpívala. Také se mi líbily polštářky z dílniček. 
Bavilo mě to i v tělocvičně. Zkrátka na Andersenovi jsem se rozhodně 
nenudila.

Tereza Vladovová 4. A

•	 Bylo	to	výborné	jako	každý	rok,	hlavně	stanoviště:	Krtek	che-
mikem a výroba robota. Pak se mi líbila odměna a ty svítící náramky. 
V noci to vypadalo jako Star Wars. Hlavně díky paní Bémové, která to 
vymyslela. Koupil jsem si DMS Nadačního fondu Krtek. Prostě to bylo 
výborné. Bylo to na 1** 

Roman Lamač 4. B

•	 Noc	 s	 Andersenem	 byla	 jako	minulý	 rok	 nezapomenutelná.	
Všechna stanoviště byla skvělá, např. Sametka, Krtek chemikem, Pavou-
ček Provazníček a jeho pavučina, Krtek malířem atd. Sice jsem se moc 
nevyspala, ale to neva. Zkrátka nevím, jak jinak to říct než síla!

Eliška Jurková 4. B

•	 Na	Andersenovi	se	mi	nejvíc	líbilo	soutěžení	a	chození	po	sta-
novištích. Nejlepší stanoviště bylo u Sametky ve školní tělocvičně.

Theodora Naumčeska 5. A
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•	 Mně	se	nejvíce	líbilo	na	trampolíně	u	Sametky.	Ale	nejlepší	byl	
úvod Noci, protože tam mluvila Sametka, robot a Krtek. Jak jsme prošli 
všechny stanoviště, tak jsme šli do ředitelny a tam jsme dostali odměnu. 
Ještě super bylo, když jsme byli u pana ředitele na stanovišti Krtek che-
mikem. Paní učitelka nám četla před spaním knížku. Bylo to super. Byla 
moc dobrá snídaně. Pak jsme mohli přispět na nemocné děti Nadačního 
fondu Krtek.

Nikola Halová 5. B

A na závěr?
Děkuji všem zapojeným zaměstnancům školy (téměř nikdo neu-

nikl) a štědrým sponzorům z řad rodičů (a že jich bylo!). Děkuji všem 
dětem, rodičům a pedagogům za peníze, které ochotně věnovali Nadač-
nímu fondu Krtek. Vybraná částka bude použita na rekondiční pobyt pro 
onkologicky nemocné děti. 

Za ZŠ Jungmannova Dana Bémová

Dějepisná exkurze do Tech-
nického muzea

V pátek 13. dubna jsme měli my - žáci 8. ročníků ZŠ Jungmannova 
v rámci výuky dějepisu možnost navštívit Technické muzeum v Brně. K 
vidění zde byla například autentická řemeslnická ulička z počátku 20. sto-
letí s dobovými obchůdky - koloniálem, železářstvím i knihařstvím, do-
bový módní salon, kadeřnictví, ordinace zubaře, atd. Nacházela se zde i 
stará hospoda „U Pavlů“, ve které stál funkční orchestrion, na němž jsme si  
mohli poslechnout několik skladeb. V muzeu jsme navštívili i technickou 
hernu, kde jsme si mohli dosyta vyzkoušet několik experimentů s gravi-
tací či s optickými klamy. 

Chlapce především zaujala velká místnost s mnoha dobovými vo-
zidly, od závodních motocyklů až po luxusní osobní auta, dívky zajisté 
uchvátil módní salon a kadeřnictví. Hlavním cílem návštěvy muzea byl 
ovšem velký sál s parními stroji. Zde jsme se například dozvěděli, jak fun-
guje Wattův zdokonalený parní stroj, který  jsme mohli dokonce vidět v 
akci. Díky celé řadě interaktivních exponátů se nám tam všem natolik líbi-
lo, že jsme si říkali, že by stálo za to projít si celé muzeum ještě jednou.

Jediné, s čím bychom se nechtěli setkat v reálném životě, byla his-
torická zubní ordinace se starými ručními mechanickými vrtačkami bez 
vodního chlazení. Připomínalo to spíše mučírnu. Ale jinak jsme byli tech-
nickým muzeem v Brně nadšeni a díky krásnému jarnímu počasí se celá 
exkurze pozitivně vryla do paměti nás všech žáků. Takovýto školní výlet 
byl naprosto dokonalý!

Dalibor Máslo, 8.B
ZŠ Kuřim, Jungmannova

Jak jsem za trest musel učit
-Celých devět let jsem vyrušoval a za trest jsem teď musel učit. 

Učitelé si mysleli, že to psychicky nezvládneme, ale šesťáci byli hodní a 
my jsme to výborně zvládli! Učitelé byli naštvaní, ale nedali to najevo. 
(Dominik Dufek)

Dne 20. dubna v rámci oslav Dne Země proběhl na ŽŠ Jungman-
nova projektový den  s názvem Zelený ostrov. V tento den byli žáci 9. B 
povoláni do služby a učili celou školu. ( Jirka Novotný) 

Zadání  úkolu  bylo jednoduché - vymyslet pro žáky úkoly na celý 
den. Jeden by nevěřil, kolik úsilí, času i peněz zabere učitelům jeden ce-
loškolní projekt. Někteří z nás se docela zalekli: „My, s pověstí nejhorší 
třídy, máme pracovat s důvěřivými prvňáčky?“

Projekt se inspiroval skutečným příběhem ostrova Krakatoa, který 
roku 1883 zcela zničil výbuch sopky. (Aneta Večeřová) 

V ranních hodinách na hřišti ZŠ Jungmannova začala chrlit svou 
lávu sopka Krakatoa. Ani naše nejlepší a nejdražší přístroje nezachytily 
blížící se výbuch. Za tuto erozi ovšem nemohla naše matička Země, ale 
bonbony Mentos vhozené do láhve Coca Coly, obalené montážní pěnou 
nabarvenou načerno. (Štěpán Prušvic)

Bum, všichni prvňáčci byli ohromení. Jedním z úkolů byla výroba 
sopky z těsta. Nejvíc mě pobavila otázka. : „A vybuchne ta naše sopka?“ 
Pak jsme vyráběli pavoučky, první obyvatele znovu se rodícího ostrova. 
Vysvětlovali jsme si, kde všude se skrývají semínka, prohlíželi jsme si ob-
rázky sopečných výbuchů. (Anička Kosíková)

Bylo pro nás odměnou vidět, jak děti se zájmem vyplňují pracovní 
listy, plácají sopky z těsta nebo v tělocvičně utíkají žhavé lávě. Měly také 
mnoho zvídavých otázek, při kterých jsme si museli lámat hlavu. (Kristý-
na Rybníkařová)

A jak jsme si my, deváťáci, užili učitelskou profesi?

- Stála jsem před třídou 1.A. Párkrát jsem se musela zhluboka na-
dechnout. Zavřela jsem oči a otevřela dveře! Za čtyři hodiny mě třída 
úplně vyčerpala a mně se ulevilo. Měla jsem dobrý pocit, ale stejně bych 
učitelkou nikdy být nechtěla!!! (Tereza Hanáková)

-S dětmi se mi velice dobře spolupracovalo, odcházela jsem s poci-
tem, že jsem něco dokázala. (Nikol Hrbková)

-Bylo to super! Se žáky jsem si snad rozuměl lépe než učitel. Mys-
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lím si, že je to tím, že mezi mnou a žáky je menší věkový rozdíl. Škoda, že 
už jsem na škole poslední rok. Rád bych si tuto akci zopakoval. (Honza 
Helán)

-No zkrátka to měli všechno rychle hotové. Rychle a zběsile! (Pa-
trik Nováček)

-Nemálo jsme se za to dopoledne nasmáli. Celkové zhodnocení 
akce beru pozitivně. (Filip Kania)

-Byl to zvláštní pocit – mít ve svých rukou celou třídu. Myslím, že 
jsme si to užili. ( Jirka Novotný)

-Byl to úžasně prožitý pátek. Být učitelem není až tak strašné. Chce 
to jen přirozenou autoritu a talent. A to my, děcka z 9.B, máme. (Eliška 
Smrčková)

-Nikdy bych nevěřil, že budu učit a ještě k tomu zadarmo! (Honza 
Řehoř)

-Stála jsem tam a nevěděla co říct. I když jsem mlčela, cítila jsem, 
jak se mi do tváří dostává červeň. Časem začala tréma ustupovat a já vidě-
la, že to děti baví. Nikdy jsem si nedokázala představit, co vlastně učitel-
ská profese obnáší. (Markéta Křížová)

-Myslela jsem si, že to nezvládnu, ale jen co jsem otevřela pusu, 
všechen stres ze mě spadl. Ten projektový den se mi líbil. (Soňa Peško-
vá)

-S údivem jsem hleděla na ty malé děti, jak sedí na židličkách a 
všichni poslouchají a sledují prezentaci. Byl to parádní den a bude nád-
herná vzpomínka. (Petra Radvanová)

PS pro 9.B:
Díky, že jste nezklamali Helenku.  Máme vás všechny moc rádi. 

Bude se nám po vás stýskat! (učitelé ZŠ Jungmannova)

Jak Komenda fandila Kome-
tě

Hokejové šílenství spojené s finále extraligy ledního hokeje už je za 
námi. I když brněnská Kometa nakonec titul nezískala, přesto byl postup 
do finále po neuvěřitelných 41 letech sladkou odměnou za léta fandění 
pro všechny hokejové příznivce tohoto klubu. 

O tom, že Kuřim je tradiční baštou fanoušků, se přesvědčily i třídní 
učitelky druhých tříd základní školy Tyršova v budově na Komenského 
ulici. Krátce před finálovými zápasy hokejové extraligy začaly některé děti 
chodit do školy s modrobílou šálou nebo dokonce s logem Komety pří-
mo na obličeji. Když se učitelky začaly o Kometě s dětmi bavit, zjistily, že 
se dětí o hokej zajímá daleko více. Znaly z domovů, na hokej na Kometu 
často chodili jako malí už jejich otcové. Obě třídní se proto rozhodly vyu-
žít situace a zapojit fandění hokeji i do běžné denní výuky. 

Vyučování spojené s tématem Komety proniklo v druhých třídách 
snad do všech vyučovaných předmětů. V  matematice s Kometou počíta-
ly děti příklady na téma ledního hokeje, například kolik trestných minut 
dohromady mělo mužstvo, když hráči jednotlivě dostali každý tresty v 
určité výši nebo jaký je celkový čas dvou zápasů v hokeji, když jedna tře-
tina utkání trvá 20 minut. V českém jazyku psaly děti básničky a příběhy 
na téma Kometa a v dějepisu se seznámily s historií tohoto brněnského 
klubu. Paní učitelky Sýsová a Vašková tak výborně naplnily heslo Škola 
hrou a v dětech vyvolaly zájem o vyučované předměty jinou, mnohem 
zábavnější formou.  Společně pak s dětmi u klavíru nacvičily zpěv Ódy 
na Kometu, což je píseň fanoušků, která vznikla otextováním a úpravou 
známé Ódy na radost Ludwiga van Beethovena. Málokdo možná ví, že 
původně to byl text básně Friedricha Schillera, oslavující přátelství mezi 
lidmi, který až následně Beethoven zhudebnil a její původní název v něm-
čině je An die Freude, tedy Na radost.

 A s radostí ji také děti ze ZŠ Komenského zazpívaly sportovnímu 
komentátorovi České televize Ondřeji Tomkovi, který přišel za žáky na 
besedu o hokeji a přípravě hokejového zápasu. Vystoupením dětí byl na-
tolik nadšen, že následující den přijel na Komendu znovu i s kamerama-
nem a natočili moc pěknou zprávu o fandění Kometě v Kuřimi. Ještě ten 
samý den se pak děti mohly vidět v hlavním sportovním zpravodajském 
pořadu ČT Branky, body, vteřiny a druhý den vše v obměněné verzi od-
vysílala ČT v přestávce finálového zápasu Komety.
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Jak podat psovi, nebo kočce 
prášek

Každý majitel zvířecího společ-
níka se aspoň jednou dostal do situace, 
kdy byl nucen podat psovi, nebo koč-
ce doma sám tabletu. Kdo to někdy 
zkoušel, ví, že to není zas až tak úplně 
snadné. 

Většina firem se snaží dělat tab-
lety pro tato zvířata již ochucená a ga-
rantují, že je zvíře pozře samo, ale ne 
vždy se to podaří. Výhodou jsou zví-
řata, kterým je jedno, co žerou a sní vše. Pak jen stačí tabletu zabalit do 
kousku laskominy a je po problému. Ale co dělat v případě, že pes, nebo 
kočka laskominu spořádá, ale tableta zůstane v misce? Zde je pár rad.

Pokud máte někoho, kdo Vám se zvířetem pomůže, ať uchopí zvíře 
do náručí a pevně zafixuje přední a zadní nohy. Vy palcem a ukazováčkem 
levé ruky přitlačte tváře do tlamičky tak, že pysky překryjete horní zuby. 
Máte tak jistotu, že Vás zvíře nepokouše. Pilulku držte mezi palcem a 
ukazováčkem pravé ruky. Hlavu zvířeti zakloňte a prostředníčkem zkuste 
otevřít tlamičku tahem za spodní čelist směrem dolů. Až se Vám podaří 
tlamičku otevřít, položte tabletu na kořen jazyka, hodně dozadu, téměř 
až se zvíře začne dávit. Pak rychle tlamičku zavřete. Pokud se zvíře olízne, 
máte jistotu, že tabletku spolklo. 

V případě, že se Vám touto cestou do zvířete tabletu nepodaří do-
stat, můžete vyzkoušet aplikaci tablety aplikátorem. I v tomto případě je 
lepší, pokud Vám zvíře někdo přidrží. Postup je stejný, jako když podává-
te tabletu rukou, ale aplikátorem dostanete tabletu dále do pusy, a je tak 
menší šance, že zvíře tabletu vyplivne ven.

Pokud ani toto nezabírá, pak ještě můžete tabletu rozdrtit a rozpus-
tit v troše vody. Tu naberete do injekční stříkačky a se zakloněnou hlavou 
přes koutek ústní vystříknete zvířeti vodu s medicínou do pusy. Nikdy se 
nesnažte stříkačku strkat přes přední zuby, touto cestou to většinou nejde. 
Lepší je koutek úst a stříkačku směřovat nahoru a dozadu.

U některých pacientů však selhává i tato metoda. Nebo je zvíře 
natolik agresivní, že si na čumák vůbec nenechá sáhnout. V těchto pří-
padech už zbývá jen pravidelná návštěva Vašeho veterinárního lékaře a 
podávání léků injekční formou.

Hodně sil a málo pokousaných prstů přejí
MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

Obě paní učitelky tak finále extraligy, které by jinak žáky rozptylo-
valo od výuky, využily ve prospěch vzdělávání, kdy místo aby zakazova-
ly, šikovně propojily hlavní téma Brna a okolí s osnovami. Je jasné, že ne 
každé dítě je stoprocentní hokejový fanoušek, ale i ti co hokeji nefandí, 
se jinou formou výuky pobavily a snad se i něco naučily, a také se mohli 
seznámit blíže s druhým nejpopulárnějším sportem v České republice.
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

11/2012 ze dne 4. 4. 2012
140/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 28. 3. 2012. Termín 

plnění: 4. 4. 2012 (KÚ)
141/2012 RM schvaluje pořadník č. 30 na pronájem obecních bytů dle 

obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/99 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Termín 
plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

142/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného v 1. podzem-
ním podlaží bytového domu panu Rudolfu Bikárovi, trvale bytem 
Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Vý-
povědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

143/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu umístěný v suterénních prostorách domu Kuřim, man-
želům Zdeňce Chrastové, trvale bytem Kuřim, a Vlastimilu Chras-
tovi, trvale bytem Veverská Bítýška, na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

144/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěný ve IV. nadzemním podlaží domu Kuřim, 
manželům Ihor a Lyubov Klokovým, trvale bytem Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 31. 
5. 2012 (OMP)

145/2012 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu v Kuřimi ve výši ½ z částky xxxxxx,- Kč panu Fran-
tišku Juranovi, trvale bytem 664 34 Kuřim, a uzavření splátkového 
kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

146/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
s paní Petrou Brodeckou, bytem Kuřim, dle přílohy C. Termín pl-
nění: 30. 9. 2012 (OMP)

147/2012 RM schvaluje výpověď nájmu pozemků parc. č. 4328 a parc. 
č. 4329 vše v k. ú. Kuřim, RNDr. Janu Černému, bytem 468 51 
Smržovka, ve smyslu čl. III nájemní smlouvy č. 4/1994 ze dne 18. 
2. 1994 v platném znění. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín 
plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

148/2012 RM ruší usn. RM č. 316/2009 ze dne 2. 6. 2009 ve věci zřízení 
věcného břemene na pozemku parc. č. 4876 v k. ú. Kuřim. Termín 
plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

149/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Mannem, tr-
vale bytem 666 01 Tišnov, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 1. 4. 
2012 do 30. 4. 2012 za cenu 600,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 15. 
4. 2012 (OMP)

150/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Hanou Ptáčkovou, 
trvale bytem 634 00 Brno, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 1. 4. 
2012 do 30. 4. 2012 za cenu 600,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 15. 
4. 2012 (OMP)

151/2012 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Jakub-
cem, daňovým poradcem, IČ 66581770, Čebín, na zpracování da-
ňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011. Termín plnění: 30. 
6. 2012 (OF)

152/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 10067703 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí podepsané zástupcem Fondu 
dne 22. 3. 2012 na akci „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ)

153/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy úhradě vícenákladů za ztíže-
nou správu mostního objektu se státní organizací Správa želez-
niční dopravní cesty, se sídlem, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1 - Nové Město, IČ 70994234, ve výši 25.000,- Kč ročně po dobu 

existence propustku a dešťové kanalizace. Termín plnění: 31. 5. 
2012 (OIRR)

154/2012 RM souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí dotace z pro-
gramu „Zdravá města a mikroregiony JMK“ na aktualizaci analýzy 
bezpečnostní situace ve městě. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

155/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností Sportovní 
areál AMK Zbrojovky Brno, se sídlem 664 32 Vranov 250, IČ 
48480126. Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole na 
dobu od 5. 4. 2012 do 15. 4. 2012 za cenu 132,- Kč (včetně DPH). 
Termín plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

156/2012 RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech moto-
rových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí 
přes retenční nádrž pro společnost Agrostyl spol s r.o., Zámecká 
959, Kuřim, IČ 4690262, dle zápisu. Termín plnění: 25. 4. 2012 
(OD)

157/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
26. 3. 2012 v bodě č. 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 a schvaluje body č. 3.1, 
3.5, 3.7, 5 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 4. 4. 2012 (OIRR)

158/2012 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s 
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, v platném znění a v souladu s usnesením 
Rady města Kuřimi č. 07/2012 ze dne 22. 2. 2012 konkursní ko-
misi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace ve složení:

 pan Jiří Koláček - předseda komise, zástupce zřizovatele 
 Mgr. Ladislav Ambrož - člen komise, zástupce zřizovatele
 Mgr. Eva Meluzínová - členka komise, zástupce odboru školství 

KrÚ Jihomoravského kraje
 Mgr. Vojmír Křupka - člen komise, zástupce České školní inspek-

ce, Jihomoravský inspektorát
 Ing. Ladislav Němec - člen komise, odborník v oblasti státní sprá-

vy, organizace a řízení ve školství
 Mgr. Tamara Vacková - členka komise, zástupce pedagogických 

pracovníků základní školy
 pan Miroslav Blažek - člen komise, zástupce školské rady při zá-

kladní škole
 Termín plnění: 31. 5. 2012 (OŽÚ)
159/2012 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vy-
hláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady 
města Kuřimi č. 07/2012 ze dne 22. 2. 2012 konkursní komisi k 
provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředi-
tele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace ve složení:

 pan Jiří Koláček - předseda komise, zástupce zřizovatele 
 Mgr. Ladislav Ambrož - člen komise, zástupce zřizovatele
 Mgr. Eva Meluzínová - členka komise, zástupce odboru školství 

KrÚ Jihomoravského kraje
 Mgr. Vojmír Křupka - člen komise, zástupce České školní inspek-

ce, Jihomoravský inspektorát
 Ing. Ladislav Němec - člen komise, odborník v oblasti státní sprá-

vy, organizace a řízení ve školství
 Ing. Romana Havlásková - členka komise, zástupce pedagogických 



ročník 19, číslo 5/květen    ZLOBICE   35

pracovníků základní školy
 paní Gabriela Mihulová - členka komise, zástupce školské rady při 

základní škole
 Termín plnění: 31. 5. 2012 (OŽÚ)
160/2012 RM pověřuje Mgr. Hanu Němcovou funkcí tajemníka výše 

jmenovaných konkursních komisí, která organizačně a administra-
tivně zabezpečí jednání konkursní komise. Tajemník konkursní ko-
mise ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, není 
členem konkursní komise. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OŽÚ)

161/2012 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organi-
zace za rok 2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto:

 a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     494,66 Kč
 b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.700,00 Kč
 Termín plnění: 30. 4. 2012 (ředitelé škol, OŽÚ)
162/2012 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace za rok 2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto:

 a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  490.029,71 Kč
 b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  162.978,00 Kč
 Termín plnění: 30. 4. 2012 (ředitelé škol, OŽÚ)
163/2012 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za rok 2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto:

 a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    40.744,91 Kč
 b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  162.978,00 Kč
 Termín plnění: 30. 4. 2012 (ředitelé škol, OŽÚ)
164/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor - kance-

lář 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 
nájemné 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: 
30. 4. 2012 (OMP)

165/2012 RM schvaluje prodej plynového spotřebiče Junkers WRD 
14-2 G (ohřívač vody) nejvyšší nabídce. Termín plnění: 30. 6. 
2012 (OMP)

166/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je byt umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu Kuřim, 
paní Marcele Čurdové, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou tří 
měsíců. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

167/2012 RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ z 
důvodu změny zadávací dokumentace. Termín plnění: 5. 4. 2012 
(OŽP)

168/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Doplnění VO Nerudova“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo s firmou JICOM, spol. s r.o., se sídlem Jarní 
898/50, 614 00 Brno, IČ 49432095, která předložila nejvýhodněj-
ší nabídku. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OIRR)

169/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy na vedení běžného účtu s 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, 
IČ 64948242. Termín plnění: 4. 4. 2012 (OF)

170/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů 
místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ a souhlasí s uzavřením 

smlouvy o dílo s firmou:
	 •	 Porč	 Karel	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 Badalky	 340,	 Lysice	 679	 71,	 IČ	

29296439, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí

	 •	 Soukup	Miloš,	 se	 sídlem	 Jiráskova	 511,	 Zbýšov	 664	 11,	 IČ	
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
opravy lokálních výtluků infratechnologií

	 •	 KAT	stavební	a.s.,	se	sídlem	Vinohradská	1113/78,	Brno	618	
00, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii tryskovou metodou

	 •	 INOSTAV	 a.s.,	 se	 sídlem	 Zlínská	 12,	 Brno	 627	 00,	 IČ	
29264049, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky

	 •	 INOSTAV	 a.s.,	 se	 sídlem	 Zlínská	 12,	 Brno	 627	 00,	 IČ	
29264049, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky s výměnou podkladu

	 •	 KAT	stavební	a.s.,	se	sídlem	Vinohradská	1113/78,	Brno	618	
00, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací

 Termín plnění: 31. 12. 2012 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

12/2012 ze dne 18. 4. 2012
171/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 4. 2012 a pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 87/2012 do 9. 5. 2012. Termín 
plnění: 18. 4. 2012 (KÚ)

172/2012 RM ukládá jednateli společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim s r.o. Ing. L. Tomšů vypracovat ekonomický rozbor týkající 
se likvidace odpadů prováděné touto společností. Termín plnění: 
9. 5. 2012 (CTSK)

173/2012 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 
dle zápisu. Termín plnění: 18. 4. 2012 (CTSK)

174/2012 RM stanovuje odměnu jednateli CTSK s.r.o. za rok 2011 ve 
výši dle zápisu. Termín plnění: 18. 4. 2012 (OF)

175/2012 RM souhlasí se zhodnocováním objektu Svatopluka Čecha 
600, Kuřim, na náklady nájemce a dále uděluje souhlas s provádě-
ním odpisů těchto investic nájemcem. Termín plnění: 30. 4. 2012 
(CTSK)

176/2012 RM ukládá vedoucímu OMP připravit návrh ceny za služby a 
pronájem hrobového místa. Termín plnění: 9. 5. 2012 (OMP)

177/2012 RM schvaluje nájem nebytového prostoru (kanceláře č. 118) 
umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, na pozem-
ku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad 
práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, 
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby 
ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 20 % DPH s roční valorizací, na dobu 
neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 30. 6. 
2012 (OMP)

178/2012 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu umístěného ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu k. ú. Kuřim, jehož nájemci 
jsou manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, trvale bytem Kuřim. 
Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

179/2012 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s man-
žely Jaroslavem a Monikou Šudomovými, trvale bytem Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu umístěného ve II. nadzemním 
podlaží bytového domu k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba 
nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 7. 2012 s možností 
prolongace. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)
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180/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manžely Jaro-
slavem a Monikou Šudomovými, trvale bytem Kuřim, jehož pro-
střednictvím bude hrazen poplatek z prodlení ve výši xxxxxx,- Kč 
související s nájmem bytu. Měsíční splátka bude činit xxxxx,- Kč. 
Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

181/2012 RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k 
bytu Kuřim, ve prospěch slečny Naděždy Zajíčkové, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 18. 4. 2012 (OMP)

182/2012 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu k. ú. Kuřim, jehož nájemcem 
je pan Ivo Macháček, trvale bytem Kuřim, s podmínkou uzavření 
splátkového kalendáře k úhradě poplatku z prodlení. Termín plně-
ní: 30. 6. 2012 (OMP)

183/2012 RM schvaluje výměnu bytu v Kuřimi - nový nájemce Marija 
Movsisyan, trvale bytem Kuřim, za byt v Kuřimi – nový nájemce 
Ivo Macháček, trvale bytem Kuřim. Obě nájemní smlouvy budou 
uzavřeny na dobu určitou tří měsíců. Termín plnění: 31. 5. 2012 
(OMP)

184/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0029 s Miloslavem Pokorným, trvale bytem 664 34 Kuřim, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 8. 2012. Termín plnění: 30. 
4. 2012 (OMP)

185/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, 
spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, na pozemcích 
parc. č. 1861, parc. č. 1862, parc. č. 1863, parc. č. 1842 a parc. č. 
1822/1 vše v k. ú. Kuřim, za účelem uložení optického kabelu za 
jednorázovou úhradu ve výši 64.310,- Kč bez DPH. Náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OMP)

186/2012 RM ruší usnesení č. 471/2010 ze dne 8. 9. 2010 ve věci zřízení 
věcného břemene. Termín plnění: 30. 6. 2015 (OMP)

187/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, 
parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. č. 2779, parc. 
č. 2783/1 a parc. č. 2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 
v celkové délce cca 91 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jedno-
rázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 30. 6. 2015 (OMP)

188/2012 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s advokátkou Mgr. 
Evou Grabarczykovou, se sídlem Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, 
ve věci zastupování Města Kuřim a poskytování právních služeb 
souvisejících s analýzou procesu EIA ve věci záměru „Rychlostní 
silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“. Termín plnění: 31. 5. 2012 
(OMP) 

189/2012 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

190/2012 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 
2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 60 m2 k provozování „letní za-
hrádky“ firmě AG CAFE s.r.o. se sídlem Brno, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok 
s roční valorizací. Termín plnění: 31. 4. 2012 (OMP)

191/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynáren-
ského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ v rámci stavby 

„Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ s JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 jako vlastníkem plynárenského 
zařízení. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

192/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene vyvolané-
ho přeložkou plynárenského zařízení v rámci stavby „Most ev. č. 
50-1 v Kuřimi“ na pozemcích parc. č. 2208, parc. č. 2220 a parc. č. 
2219/18 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese město Kuřim. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(OMP)

193/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucím zřízení věcného 
břemene“ ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plyná-
renská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věc-
ného břemene na pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim, který je 
ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit Povodí Moravy, 
s. p. se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013, jako po-
vinný z věcného břemene a městem Kuřim jako investorem stavby 
„Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

194/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manžely 
Václavem a Danou Dobrovolnými, trvale bytem 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem obecního bytu v Kuřimi, umístěného 
ve II. nadzemním podlaží bytového domu dohodou ke dni 30. 4. 
2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

195/2012 RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín 
plnění: 10. 5. 2012 (OŽP)

196/2012 RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborov-
ská 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenky 
Slámové, na čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
1.100.000,- Kč na:

 - zakoupení herních prvků na školní zahrady odloučených pra-
covišť na ulici Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 
1011, Kpt. Jaroše 147,

 - oprava nátěrů pergol a pódií na školní zahradě pracoviště Brněn-
ská 1775,

 - zakoupení automobilu s větším úložným prostorem pro rozvoz 
stravy MŠ,

 - zakoupení malotraktoru na sekání trávy v MŠ,
 - zpracování projektu a vybudování podhledu stropu ve třídě MŠ 

Jungmannova 885.
 Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ) 
197/2012 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
v době od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012. Termín plnění: 31. 5. 2012 
(OŽÚ)

198/2012 RM schvaluje žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jung-
mannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Richarda Macha, o čerpání prostředků z investičního fondu ve výši 
975.000,00 Kč za účelem:

 - výměny tukového lapolu,
 - opravy komínů,
 - opravy havarijního stavu rozvodů vody,
 - instalování stropních podhledů v prostorách šaten,
 - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně,
 - rekonstrukce skleníku II. etapa.
 Termín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ)
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199/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 4. 
4. 2012 v bodech 1, 2 a schvaluje body 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termín 
plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

200/2012 RM schvaluje vyčlenění částky 90.000,- Kč z ORGu Drobné 
investice na provedení úprav v areálu letního koupaliště, dle zápi-
su. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OIRR)

201/2012 RM bere na vědomí rezignaci Václava Henzla na funkci před-
sedy a zároveň člena Komise životního prostředí RM Kuřimi. Ter-
mín plnění: 18. 4. 2012 (KÚ)

202/2012 ZM jmenuje předsedou a členem Komise životního prostředí 
RM Kuřimi Mgr. Petra Vodku. Termín plnění: 18. 4. 2012 (KÚ)

Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města  místostarosta

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 03/2012 ze dne 28. 3. 2012
1038/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. M. Kalinovou 

a Mgr. L. Ambrože. Termín plnění: 28. 3. 2012
1039/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. M. 

Mackovou a V. Zejdu. Termín plnění: 28. 3. 2012 
1040/2012 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

28. 3. 2012
1041/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke 12. 3. 2012. Ter-

mín plnění: 28. 3. 2012 (STA)
1042/2012 ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 1 246 m2 

a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník město Kuřim) za po-
zemky parc. č. 4487/1 o vým. 1.336 m2 a parc. č. 2642/551 o vým. 
863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, trvale bytem Brno) vše v obci 
a k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Do doby uzavření směn-
né smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě. 
Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny dle 
zákona. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

1043/2012 ZM schvaluje koupi pozemku parc. č. 4487/42, k. ú. Kuřim, 
o vým. 605 m2 od manželů Zdenka a Jany Kučerovských, trvale 
bytem Brno, za kupní cenu 800,- Kč/m2. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

1044/2012 ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. XII Územního plá-
nu sídelního útvaru Kuřim nebyla podána žádná námitka. Termín 
plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

1045/2012 ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 staveb-
ního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. XII (lokalita 
XII/3) Územního plánu sídelního útvaru Kuřim formou opatření 
obecné povahy. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

1046/2012 ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhláš-
ky č. 9/1999 „o volných bytech v majetku města a bytových náhra-
dách“ byt v Kuřimi paní Marcele Čurdové, trvale bytem Kuřim, 
a doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou tří měsíců. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

1047/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/9 
dle GP č. 2754-151/2011 nově označená jako parc. č. 2918/80 v 
k. ú. Kuřim o výměře 50 m2 za celkovou cenu 8.786,- Kč do vlast-
nictví města Kuřimi od Renaty Kašpárkové (id. ½), trvale bytem 
627 00 Brno-Slatina, a Ivany Pitourové (id. ½) trvale bytem 671 

81 Znojmo 5. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 30. 
9. 2012 (OMP)

1048/2012 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
1311/1, ostatní plocha silnice, k. ú. a obec Kuřim, o výměře cca 
62 m2 od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno, do vlastnictví Města Kuřimi v souladu se smlouvou 
o budoucí darovací smlouvě. Veškeré náklady spojené s převo-
dem pozemku ponese Město Kuřim. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OIRR)

1049/2012 ZM schvaluje bezúplatný převod části stavby „Přechodu pro 
chodce na ul. Legionářská u domu dětí a mládeže“ v rozsahu roz-
šíření silnice II/386 do vlastnictví Jihomoravskému kraji, se síd-
lem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, v souladu se smlouvou o 
budoucí smlouvě darovací. Veškeré náklady spojené s převodem 
ponese Město Kuřim. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

1050/2012 ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kuřimi s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkov-
ského 55, 664 34 Kuřim, IČ 49461362, ve výši 30.000,- Kč na re-
staurování obrazu p. Marie v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. 
Termín plnění: 31. 5. 2012 (OIRR)

1051/2012 ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci indivi-
duálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji II“ mezi městem Kuřimí a Jihomoravským 
krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OSV)

1052/2012 ZM jmenuje pracovní skupinu ve složení V. Zejda, Ing. M. 
Kotek, J. Brabec, J. Koláček, Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman, 
Mgr. M. Kalinová, Ing. M. Macková, Ing. R. Hanák a pověřuje 
ji přípravou tzv. Investičního záměru ve 2. variantách a zadáním 
projektové dokumentace KD vč. okolních prostor. Pověřuje říze-
ním pracovní skupiny Ing. O. Štarhu. Termín plnění: 30. 9. 2014 
(MSTA)

Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta   1. místostarosta

Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 04/2012 ze dne 5. 4. 2012
1053/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Z. Kříže a I. Peřinu. 

Termín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)
1054/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM J. Brabce 

a RNDr. I. Poledňáka. Termín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)
1055/2012 ZM schvaluje program jednání se změnami dle zápisu. Ter-

mín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)
1056/2012 ZM prodlužuje termín plnění usnesení č. 1104/2011 - kon-

trola používání služebních vozidel MěÚ Kuřim a příspěvkových 
organizací do 30. 6. 2012. Termín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)

1057/2012 ZM schvaluje zadání studie akce Městská sportovní hala Ku-
řim dle přílohy A (bod II. – Nezbytný rozsah a bod II. – Možný 
rozsah). Termín plnění: 9. 4. 2012 (OIRR)

1058/2012 ZM ukládá RM předložit do 15. 5. 2012 postup přípravy pro-
jektové dokumentace akce „Sportovní hala Kuřim“ vč. časového 
harmonogramu. Termín plnění: 15. 5. 2012 (RM)

1059/2012 ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci 
rozhodovat v záležitostech, které jsou v samostatné působnosti 
města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v 
Kuřimi. Termín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)

1060/2012 ZM schvaluje změnu znění „Programu finanční podpory kul-
turní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ v Článku č. 3 
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dle zápisu se změnou. Termín plnění: 30. 4. 2012 (KÚ)
1061/2012 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 

1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle ji-
ného právního předpisu. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OF)

1062/2012 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
120.000,- Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, 664 34 Kuřim, IČ 
11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a 
společenských klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní 
informace obyvatelstvu“. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OF)

1063/2012 ZM doporučuje RM po rekonstrukci mostu pro motorová 
vozidla v ul. Pod Zárubou ponechat zákaz vjezdu na most pro mo-
torová vozidla. Termín plnění: 5. 4. 2012 (RM)

1064/2012 ZM zmocňuje Finanční výbor ZM Kuřimi k provádění kont-
rol hospodaření v organizacích zřízených nebo založených městem 
Kuřim do 30. 9. 2014. Termín plnění: 30. 9. 2014 (FV)

1065/2012 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný pod-
nikatelský OBOLUS ve výši 4.659,- Kč pro Základní školu Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci, 
na zakoupení nových učebnic pro žáky 1. tříd ZŠ Jungmannova, 
dle výběru ředitele školy. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ, FO)

1066/2012 ZM bere na vědomí rezignaci Iva Peřiny na funkci předsedy a 
zároveň člena Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi a 
děkuje mu za vykonanou práci. Termín plnění: 5. 4. 2012 (KÚ)

1067/2012 ZM volí členem a předsedou Sportovního výboru Zastupi-
telstva města Kuřimi PaedDr. Davida Holmana. Termín plnění: 5. 
4. 2012 (KÚ)

1068/2012 ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Sportovní povrch 
do nafukovací haly“ do rozpočtu města Kuřimi v roce 2012. Ter-
mín plnění: 5. 4. 2012 (OF)

1069/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na 
rok 2012 se změnou. Termín plnění: 5. 4. 2012 (OF)

Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta   1. místostarosta

Michalova Brnkačka
aneb když se Michal dobře naladí

Sobota 26. května 15:00, 
Kulturní dům Kuřim

Pořádá Pragokoncert.
Předprodej v KD Kuřim, vstupné 155 a 135 Kč.

placená inzerce 

pozvánka
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ZUŠ Kuřim

Jedna výstava končí, 
druhá začíná

V komorním sále ZUŠ je ještě do poloviny května k vidění výstava 
artefaktů, které jsou výsledkem letošního projektu Noc v ateliéru - téma 
bylo zdokumentováno a fotografie a výtvarné práce mohli shlédnout i ro-
diče žáků, jimž jsme Noc v ateliéru předvedli ve zkrácené koncentrované 
podobě. Následovat bude vernisáž výstavy prací dospělých absolventů 
výtvarných kurzů Martiny Magni ve čtvrtek 17. 5. v 18 hodin.

Mg
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společnost

Ještě Pohádková cesta 
Na přání spoluobčanů, kteří se zúčastňovali námi pořádaných pohádkových cest v minulosti, se naše trampská osada rozhodla opět po mnoha 

letech připravit pro děti k MDD na sobotní odpoledne tuto akci. 
Městský úřad - fond pro podporu kulturní činnosti nám vyšel vstříc finančním obnosem, ale jelikož ceny podražily a my bychom chtěli cestu 

dobře připravit, žádáme možné sponzory, kteří by se chtěli podílet na zajištění, zda by byli ochotni pomoci. Není podmínkou finanční pomoc, ale např. 
materiální. Nejlépe po domluvě na níže uvedeném kontaktu. 

Zároveň bychom uvítali pomoc při samotné akci na pohádkových kontrolách - kostýmy a odměny zajistíme. 
Kdo by chtěl jakýmkoliv způsobem pomoci, ať se obrátí na Mojmíra Kohoutka mob.608 746 664 nebo email.mojsakohoutek@centrum.cz . 
Všem, kteří se rozhodnou pomoci, předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

Za T.O. Llano Estacado „Mojša“.

Posledním zvoněním se dne 27. dubna 2012 rozloučili letošní maturanti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim s pravidelnou 
středoškolní docházkou. Na tuto chvíli se patřičně vyšňořili a vybavili zdroji ne zcela libých vůní a zvuků. Už od 2. května je čekají maturitní zkoušky – držme 
jim palce!             foto: Vojta Novotný
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Pronajmu byt 2+kk po cel-
kové rekonstrukci na ul. Wolke-
rova, Kuřim. Volný od 1. května 
2012. Tel.: 603 792 962.

Nabízím pronájem volného 
pokoje v bytě 2+1 v Kuřimi. Volejte 
po 15. hod. Soc. a RK nevolat. Tel.: 
720 684 440.

Prodáme podkrovní byt 
3kk v OV, 95 m2 + terasa 8 m2 v 
Kuřimi ulice Zborovská. Tel.: 724 
095 060.

Pronajmu 1 pokoj + kuchyň v 
RD. Tel.: 732 184 915.

Pronajmu byt 1+1 v ul. 
Nádražní. K nastěhování od 1. 6. 
2012. Cena dohodou. Tel.: 777 
064 074.

Prodáme byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Kuřimi, v blízkosti MÚ, 
po částečné rekonstrukci (voda+ply-
n+elektrika). Tel.: 603 766 979.

Prodáme garáž 19 m2 na ul. 
Pod Zárubou, bez elektřiny. Cena 
132 tis. Kč. Tel.:  775 712 716. 

Pronajmu byt 1+1 v Tišnově, 
lokalita Hony za Kukýrnou - novo-
stavba. Cena 7500 Kč měsíčně. Do-
hoda možná. Tel.: 606 760 535.

Pronajmu velký pokoj v 
2+1 v Kuřimi, internet, tel., částeč-
ně zařízený, soc. zařízení, možno 
vařit. Tel.: 728 315 567.

Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 v Kuřimi na Královkách. Tel.: 
606 229 384.

Pronajmu chatu na Vysoči-
ně, Tři Studně č. 6 – krásná příro-
da. Zn. Medlov, Sykovec. Tel.: 732 
554 821.

Hledám v létě na dovolenou 
k pronájmu chatu, chalupu v okolí 
Kuřim, Tišnov, nebo směr Vysočina. 
Email: v.marcela.99@seznam.cz. 
Tel.: 775 079 907.

Hledám pronájem sam. 
pokoje v RD nebo bytě v Kuřimi 
nebo pronájem bytu 2+1, 3+1. 
Tel.: 601 547 948 pouze SMS.

Hledáme s manželem větší 
byt 4+1 nebo 5+1 v Kuřimi nebo v 
okolí. Spěchá. Balkon nebo terasa. 
Cena do 4 mil. Kč. BEZ RK. Email: 
radka.fridrichova@seznam.cz.

Ihned koupím byt 2+1 
nebo 3+1 v Kuřimi nebo v okolí 
Kuřimi, max. do 30 km od Brna. 
Dobrý stav a bez realitní kanceláře. 
Email: radka.black@seznam.cz.

Hledám ke koupi byt 1+1 
nebo garsonku v Kuřimi nebo okolí. 
Bez nutnosti větších úprav, nejlépe 
s balkonem,ale není podmínkou. 
Nabídky pouze od majitelů. Email: 
emma.cer@seznam.cz.

Koupím byt 2-3+1 v Ku-
řimi nebo okolí, max. do 30 km 
od Brna. Dobrý stav. Nejsem rk a 
rk prosím nevolat. Email: radka.
black@seznam.cz.

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:	
Kuřim,	1+kk,	OV,	Nám.	1.	května,	II.	NP,	49	m2,	balkon,	1	300	000,-	Kč
Kuřim,	1+1,	Dr.	Nádražní,	V.NP.	40	m2,	zasklenná	lodžie,	1	150	000,-	Kč
Česká	u	Brna,	OV,	1+1,	I.NP.,	lodžie,	40	m2,	k	adaptaci,	1	000	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	750	000,-	Kč
Veverská	Bítýška,	3+1,	OV,	přízemí,		75	m2,	1	440	000,-	Kč	vč.	provize	RK
  

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

102	m2,	zahrada	373	m2,	dvojgaráž,	info	o	ceně	k	dispozici	v	RK
RD	 Kuřim,	 horní	 část	 Kuřimi,	 řadový,	 5+1,	 část.	 podsklepen,	 užitná.	 pl.	

167	m2,		9	m2	terasa,		250	m2	zahrada,	po	kompletní	rekonstrukci		
4	 800	000,-	Kč

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	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	900	000,-	Kč
RD	Brno,	Mokrá	Hora,	1.	NP	3+kk,	2.NP	mezonet	4+kk,	po	část.	rekonstrukci,	

zast.	pl.	308	m2	včetně	zahrady,	ve	svahu,	pěkný	výhled	4	500	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,	900,-	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
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+kk,	Nám.	1.	května,	49	m2,	5	300,-	Kč,	+	2	700,-	inkaso
Kuřim,	byt	2+kk,	Metelkova,	se	zahrádkou	a	park.	st.		nezařízený,	8	000,-	Kč/

měs.	+	inkaso
Kuřim,	byt	2+1,		Na	Loučkách,		část.	zařízený,	8	800,-	Kč/m2	vč.	inkasa
Kuřim,	byt	2+1,	Na	Královkách,	část.	zařízený,	vč.	internetu	8	500,-	Kč/měs.
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok,	parkoviště	k	dispozici

Směna	bytů:
obecní	2+1	Na	Královkách	–	podkroví		za	obecní	3+1	kdekoliv	v	Kuřimi

placená inzerce 

Prodám skoro nepoužívané 
6-ti hlavé stereo video PANASO-
NIC. Cena 2500 Kč.  Tel.: 606 860 
149.

Daruji sedací soupravu za 
odvoz (poškozené područky). 
Tel.: 721 349 834.

Prodám větší litinové kalové 
čerpadlo s el. motorem 1,5 kW/380V, 
dále prodám nepoužitý 2 deskový 
radiátor, délka 2m – se slevou, dále 
prodám motocykl Tatran 125 v orig. 
stavu, pojízdný, s doklady a STK, 
plus jeden rozdělaný na n. díly. Tel.: 
604 182 704, 541 230 346.

Prodám stavební míchačku, 
vel. 2-3 kolečka, 3 fáze, cena: 3500 
Kč. Tel.: 721 247 772.

Prodám cyklosedačku HA-
MAX, sed. nepolohovací s uchyce-
ním za sedlo ve velmi dobrem stavu. 
Cena: 800,- Kč. Tel.: 604 810 964.

Koupím zachovalý stůl. 
Tel.: 606 086 576.

Koupím zachovalé dámské 
kolo. Tel.: 606 086 576.

Prodám větší množství za-
vařovacích sklenic 0,7. Tel.: 606 
086 576.

Prodám dětské kolo zn. Nor-
co, velikost 20“. Ježděné jednu se-
zónu. Zachovalé, velmi dobrý stav. 
Cena 2000 Kč (původní cena 4000 
Kč). Dohoda možná. Tel.: 776 841 
843.

Prodám diaprojektory 5x5 
Pentacon AV 100 auto + dálk. ovl., 
dále MEDIREX a fotoleštičku 
18x24. Tel.: 604 804 982.

Hledám brigádu na úklid 
RD v Kuřimi. Spolehlivost, prosím 
nabídněte. Tel.: 774 911 715.

Hledám šikovnou paní, 
která uplete nebo uháčkuje letní 
šaty, halenku. Děkuji. Tel.: 724 
131 646.

Nabízím soukromou výuku 
angličtiny s rodilým mluvčím z Bri-
tánie. Přátelský přístup a dlouho-
dobé zkušenosti s výukou. Tel.: 606 
182 480.

Prodáme garáž 19 m2 na ul. 
Pod Zárubou, bez elektřiny. Cena 
132 tis. Kč. Tel. 775 712 716.

Prodám levně dětské horské 
kolo ve výborném stavu. Spěchá. Tel.: 
602 770 818.

Pronajmu garáž Na Zahrád-
kách, tel. 608412766. 

Prodám nové plastové okno 
jednokřídlé, 120 x 120 levé, levně. 
Prodám nové dřevěné okno (4 ks) 
dvoukřídlé (159x180) z části otočné 
(120x60), nezasklené - levně. Pro-
dám 1x nové dřevěné okno dvoukří-
dlé  70x60 z části otočné (120x60), 
nezasklené. Prodám novou borovou 
dvoupatrovou postel š 80. I jednotli-
vě. Tel.: 739 353 807. (večer)
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Muži nadále tápají, mládež válí
Dubnová utkání přinesla mužům zisk pouhých tří bodů z patnác-

ti možných, což bohužel opět značí boj o záchranu soutěže až do konce 
soutěže. Dařilo se naopak všem týmům v mládežnických kategoriích. Ak-
tuální výsledky a informace o kuřimském fotbale najdete na oficiálních 
webových stránkách klubu na adrese www.fckurim.cz
 

MUŽI
18.kolo KP mužů: SK Olympia Ráječko – FC Kuřim 3:1 (2:1)

Ve druhém jarním soutěžním kole zajížděli naši borci na hřiště své-
ho nepříliš oblíbeného soupeře SK Olympia Ráječko.

Bohužel již v týdnu přišel náš tým o jednoho člena kádru – jarní 
posila David Hrůza na doporučení svého lékaře okamžitě ukončil aktivní 
sportovní činnost, k tomu se stále nedaří doladit s Tišnovem přestup či 
hostování Luboše Homoly. Vezmeme-li v potaz, že letní posily Pokorný s 
Jandou před svým úprkem z našeho klubu odehrály pro zranění také sotva 
poloviční porci svých zápasů, můžeme směle říct, že to už je pech…:o(-
Davidu Hrůzovi děkujeme za zájem hrát v našem klubu, přejeme pevné 
zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě!

Po minulé „kopané“ se Zbýšovem i díky tomu, že se v týdnu zra-
nil Lukáš Moniak,  udělal trenér Kovanda změny hlavně v rozestavení. 
K tomu se potvrdila i stará dobrá pravda, že se soupeřem roste výkon a 
kluci tak předvedli s domácími poctivý boj o každý míč. Ke vší smůle se 
však nevyvarovali chyb v defenzívě a tak dostali dle trenérových slov  3 
pologóly… Zvláště pak ten třetí v době, kdy bylo vyrovnání na spadnutí, 
ho mrzel nejvíc. „Kluci makali, snažili se, za dnešní výkon jim nemůžu nic 
jiného než poděkovat! Bohužel jsme však dostali příliš laciné góly, což si 
se soupeřem kvalit Ráječka nemůžeme dovolit. Kdyby kluci takhle hráli 
minulý týden se Zbýšovem, tak jsme ho museli v klidu přejet“, uvedl na 
závěr Tomáš Kovanda.

Branky: 10. a 27. Koutný, 89. Sehnal J. – 45. Čuhel, Sestava FC 
Kuřim: Prosecký – Kozumplík, Čuhel, Škrdlík, Šenkýř – Hanus, Straka, 
Pospíšil, Plšek, Skoumal (69. Moniak) – Bílý

19. kolo KP mužů: FC Kuřim – Framoz Rousínov 0:1 (0:0)
V 19. kole KP mužů přijel do Kuřimi splatit podzimní porážku 1:3 

od našeho týmu jeden z kandidátů na případný dodatečný postup (po-
stup Vracova už je prakticky narýsován…) Framoz Rousínov.

V jeho dresu se o svoje místo v sestavě srdnatě pere náš loňský 
plejer – spasitel Ivo Králíček, který se však dnes ukázal naším katem a 
jedinou brankou v 70. min. zápas rozhodl. Trenér Kovanda před utká-
ním postrádal pro nemoci či zranění 6 hráčů základní sestavy a tak jediné, 
co ho mohlo potěšit, bylo „ještě mokré razítko“ na registračním průkazu 
Luboše Homoly. Ve čtvrtek večer se konečně podařilo v Tišnově doladit 
hostování posledního člena „RODINY“, přesto však byl nucen povolat 
posily z dorostu, aby se na lavičce s asistentem a vedoucím mužstva ne-
báli)…

To, že ke konci sezóny obvykle kádr kvůli různým patáliím řídne, 
je běžné, mít však mimo 6  lidí po dvou odehraných kolech a zabývat se 
myšlenkami o zařazení 40-letého asistenta či náhradního brankáře na 
hrot útoku…

Zápas optikou trenéra Kovandy : „Utkání bylo celkem vyrovnané, z 
naší strany o 100% lepší než první domácí duel se Zbýšovem. V první půli 
jsme možná byli o kousek lepší, nedokázali jsme však proměnit náznaky 
šancí, ve druhé půli už pak bojovnost a nasazení na zkušený kompletní 
tým Framozu nestačily. Po vstřelení branky a našem následném oslabení 
(po asi oprávněné, zato však úplně zbytečné červené kartě Robina Bílé-
ho) si hosté závěr utkání v klidu pohlídali. Nic na tom již nezměnila ani 
hlavička – šance Tomáše Skoumala. Nezbývá, než dál bojovat a čekat na 
výsledek, který nás konečně nakopne!“ uzavřel Tomáš Kovanda.

Utkání tak potvrdilo staré známé pravidlo, že se hráčům, kteří se 
vracejí na „místo činu“, neboli do svého předešlého působiště, mimořád-
ně daří – oblíbenec trenéra Kovandy Ivo Králíček se stal i jeho katem…)

Branka : 70 min. Ivo Králíček 0:1, ČK : 72.min. Robert Bílý  FC 
Kuřim, Sestava FC Kuřim: Brodecký – Fryčka, Kozumplík, Bílý, Hanus – 
Plšek, Škrdlík, Straka, Skoumal – Pospíšil, Homola (82. Peřina)

20. kolo KP mužů: FC Kyjov 1919 – FC Kuřim 2:0 (1:0)
Zázraky se možná dějí, v neděli v Kyjově ve 20. kole KP mužů se 

však k žádnému ani náznakem neschylovalo. Domácí naše A-mužstvo sice 
nikterak nedrtili, přesto s přehledem naprosto po zásluze zvítězili 2:0.

Podle asistenta trenéra Libora Tišnovského šlo jen o to, zda naše 
oslabené mužstvo uhraje remízu 0:0. „Na nějaké vážnější ohrožení do-
mácí branky nebyly síly, jediná slibnější situace v podání Jirky Škrdlíka 
skončila po ataku od soupeře střelou těsně vedle. V závěru jsme bohužel 
přišli o Marka Fryčku, který musel hasit chybičku gólmana a byl po faulu 
– nefaulu vyloučen za faul ve vyložené brankové příležitosti.“ Pochvalu za 
dobrý výkon v premiérovém utkání v základní sestavě  si zasloužil doros-
tenec Tomáš Peřina.

Kvalita se prosadila, dnes se s body asi moc počítat nemohlo. 
Vzhledem k bodovému vývoji v tabulce KP to pravé „maso“ začne již 
příští týden kdy naši muži hostí tým Ivančic a budou se snažit zastavit 
výsledkový propad a lá Bohemians 1905…

Branky: 37. Macek, 55. Červinek, ČK: 88. Fryčka, Sestava FC 
Kuřim: Brodecký – Kozumplík, Fryčka, Straka – Hanus, Škrdlík, Peřina, 
Plšek, Skoumal T. –  Moniak, Pospíšil  - na střídání: Homola, Kovařík , 
Babák, Prosecký (bez střídání)

21. kolo KP mužů: FC Kuřim – FC Ivančice 1:0 (1:0)
21. kolo KP „přivezlo“ na náš stadion soupeře sice sympatického, 

fotbalově však ne příliš oblíbeného.Tým FC Ivančice byl totiž poslední 
dobou při vzájemných zápasech výsledkově úspěšnější, což se potvrdilo 
i v letošní sezoně kdy se mu sice moc nedaří, přesto naše A – mužstvo v 
podzimním domácím utkání 3:1 porazil…

Vlastní utkání začalo svižně, naši borci byli lepší a v 8 min. šli po 
gólu Luboše Homoly do vedení. Převaha našeho mužstva vygradovala po 
půlhodině hry druhým gólem z brankové čáry Michala Plška. Všechny ak-
téry zápasu šourající se na půlku hřiště rozehrávat však vrátil zpět pomez-
ní rozhodčí, který prokázal jak perfektně ovládá pravidla. Pro postavení 
Míši Plška za předposledním hráčem soupeře našel po asi 20 vteřinách 
ofsajd. Nechtěl bych se ani dovtípit toho co by se dělo, kdyby bylo takto 
perfektně použito toto pravidlo při ligovém, pohárovém či mezinárodním 
utkání …

S tímto okamžikem jako by na naše hráče spadla deka, začali se 
bát o výsledek a zbytek utkání byl i přes snahu a sem tam nějakou šanci 
jen boj se stále se lepšícím soupeřem. Ke konci utkání byly Ivančice lepší, 
prokázaly však, že v této sezoně i přes předjarní posílení a jarní výsledko-
vé zlepšení mají do formy let minulých zatím daleko…

Trenér Kovanda byl spokojen se třemi body, které jsou po jarních 
neúspěších v souboji s přímým sousedem v tabulce velice cenné. Byl rád 
za konečně udržené čisté konto a herně spokojen s první půlhodinou. 
„Zbytek zápasu byl velice vyrovnaný. Ivančice byly místy i lepší, kluci ja-
koby byli svázaní pohledem na tabuli a tím, že vedou, makali však naplno 
a výsledek už uhájili. Za to je musím pochválit a poděkovat jim,“ zakončil 
vynervovaný, ale spokojený domácí trenér.

Branka: 8min. Luboš Homola, Sestava FC Kuřim -  Prosecký - Be-
ránek (58. Šenkýř), Kozumplík, Straka -  Škrdlík, Hanus, Pospíšil, Plšek, 
Skoumal T. (90. Babák) – Bílý, Homola (81.Kovařík)

22. kolo KP mužů: Slovan Bzenec – FC Kuřim 3:2 (0:2)
 „Zdar! Jak to dopadlo?“ „Ty v… ani mně nemluv, kdo neviděl ne-

uvěří, místo aby jsme vedli po poločase 6:0 tak tu prohrajem, já Ti dám 
radši Tomáše ať se zase nerozzuřím!“ (asistent trenéra Libor Tišnovský).

„Psychomanšaft, psychomanšaft, psychomanšaft! To může klidně 
trénovat Mourinho, ne nějaký Kovanda a bude to furt stejné! Takto to po 
výborné půlce neztratí snad ani žáci“ (trenér A-týmu Tomáš Kovanda)… 
Teď jsou ve všeobecné módě ty odposlechy, tak jsem vám s dovolením 
jeden takový zprostředkoval… Je sice vytvořen bezprostředně po zápase 
v emocích, ale lépe bych průběh utkání asi nevystihl.

Na půdu 7. mužstva aktuální tabulky se vezlo naše A- mužstvo ne-
zvykle autobusem, hráči se tak nemuseli věnovat za volanty svých vozidel 
řízení a mohli  se v klidu připravovat na zápas. Bohužel však bez svého 
nejzkušenějšího spoluhráče – kapitána Michala Plška,  kterého se  celý 
týden pokoušela udolat střevní chřipka, což se jí v sobotu podařilo.

Po losu byla našemu mužstvu přidělena strana „po větru“, která se 
ukázala jako strategická. Naši borci začali s velkou chutí a už po čtvrtho-
dince vedli 2:0, když se trefil po dlouhé době Honza Pospíšil a 10 min. na 
to i Míša Šenkýř. Do poločasu bylo ještě několik slibných šancí, které však 
zůstaly trestuhodně neproměněné. Proč trestuhodně? Jednoduše, i pře-
sto, že trenéři o poločase upozorňovali na nutnost hrát po zemi, v klidu 
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a držet výsledek proti větru co nejdéle ve svůj prospěch, bylo v 50 min. 
vyrovnáno na 2:2…K tomu 71 min., chyba našeho gólmana při střele bez 
3 cm ze 40 metrů a divit se emocím trenérského dua lze jen těžko. No 
a aby toho nebylo dost běžel 5 min před koncem Marek Fryčka sám na 
brankáře, místo střely a oslavného gólového pokřiku absolvoval souboj s 
brankářem a poté nepříjemnou cestu do Kyjova do nemocnice s roztrže-
ným stehenním svalem. Snad je v pohodě!

P.S. Na závěr alespoň pozitivní zpráva o stavu Marka Fryčky – ši-
kovné ruce kyjovských lékařů mu díru velikou jak pěst zašily, krvácení za 
které by se nemusely stydět ani výživné americké filmy s Johnem McCla-
nem ustalo a Marek se, sice jak válečný invalida, vrátil autobusem zpět do 
Kuřimi. Ať je po hrůzném zážitku brzo fit!

Branky: 48. a 50. Ingr, 71. Dobeš – 5. Pospíšil, 17. Šenkýř, Sestava 
FC Kuřim: Prosecký – Kozumplík, Beránek (55. Moniak), Straka - Škrd-
lík – Hanus, Šenkýř, L. Skoumal, Pospíšil - Homola (75. Fryčka), Bílý

STARŠÍ DOROST
16. kolo KP st. dorostu : 

TJ Tatran Kohoutovice – FC Kuřim 0:0
Sestava: Hochman-Malásek, Babák, Peřina, Doležal – Hudec, 

Hanzl, Skoumal, Richtárik (35.Hronek) - Kovařík, Hádek (52 Stříž) - Na 
střídání : Šnyrch Š., Juchelka, Tišnovský, Dančák

17. kolo KP st. dorostu : 
FC Kuřim – FK Mutěnice 6:3 (1:3)

Ještě v polospánku nastoupili domácí do prvního poločasu. Jejich 
,,nirvánu“ na hřišti ještě umocnila branka B. Stříže v 6. min. Od této doby 
byli domácí hráči duchem nepřítomni. Soupeř tohoto stavu využil a třemi 
brankami otočil skóre. Vystřízlivění přišlo na domácí v přestávce a dru-
hý poločas začali podstatně lépe. V rozmezí 52. – 56. minuty vstřelili 3 
branky. Pojistku přidali v 82. min. I přes prohru překvapili hráči Mutěnic 
kvalitním výkonem.

Branky : Kovařík 3 x, Stříž 2 x, Hádek, Sestava: Tišnovský - Dole-
žal, Babák, Peřina, Richtárik - Hudec, Stříž, Hanzl, L. Skoumal - Kovařík, 
Hromek, Střídali: Šnyrch, Hádek

18. kolo KP st. dorostu: 
TJ Sokol Tasovice – FC Kuřim 0:4 (0:1)

Se dvěmi změnami v základní sestavě nastoupili st. dorostenci do 
utkání v Tasovicích. Domácí začali za podpory větru zdravě agresivně. 
Vytvořili si územní převahu, ale více brankových příležitostí si vypra-
covali hosté. V 11. min. se podařilo D. Richtárikovi překonat domácího 
brankáře. I přes snahu domácích o vyrovnání skončil poločas 0:1. Po pře-
stávce přišel na hřiště D. Hudec a vylepšil ofenzivní projev hostů. Branky 
D. Hromka, D. Kovaříka a L. Skoumala vyjádřily zlepšený výkon ve dru-
hém poločase.   

Branky :  Richtárik, Hromek, Kovařík, Skoumal L, Sestava: Hoch-
man – Malásek, Babák, Juchelka, Richtárik -   Š.Šnyrch, Stříž, Hanzl, 
Skoumal - Kovařík, Hromek, Střídali: Hádek, Hudec

19. kolo KP st. dorostu: 
FC Kuřim – FC Moravský Krumlov 3:2 (1:0)

St. dorostenci odehráli své domácí utkání tentokráte v opačném 
gardu. V 1. pol. si vytvořili více šancí a jednu z nich proměnili. Z ,,bram-
boračky“, kterou pak předváděli po přestávce bolely oči. Někteří hráči 
mají pocit, že jsou hotoví fotbalisté a soupeř před nimi padne na p….. 
. Další vzhledem k neúčasti na trénincích nemohou po 60-ti minutách 
zvednout nohy. Tato kombinace zajistila soupeři zasloužené vyrovnání. 
V nastaveném čase sice domácí vstřelili branku, ale herní projev byl ka-
tastrofální.

Branky: Hromek, Š.Šnyrch, L.Skoumal, Sestava:  Tišnovský – Ma-
lásek, Babák, Peřina, Richtárik – Šnyrch, Stříž, Hanzl, Hudec - Kovařík, 
Hromek, Střídali:  Hádek, Skoumal, Halouzka

20. kolo KP st. dorostu: FC Bučovice – FC Kuřim 1:2 (0:0)
Branky FC Kuřim :  Boris Stříž 2x

MLADŠÍ DOROST
16. kolo KP ml. dorostu: 

TJ Tatran Kohoutovice – FC Kuřim 3:0 (3:0)

Sestava: Valent – Doležal, Juchelka, Knopp, Šanca - Luzar, Skou-
mal, Dančák, Los – Soldán, Šnyrch S.

17. kolo KP ml. dorostu: 
FC Kuřim – FK Mutěnice 1:0 (0:0)

Hráči domácího mužstva odehráli dobré utkání. Obrana řízená P. 
Juchelkou a výborně chytajícím V. Valentem pracovala spolehlivě. Zálož-
ní řada soupeře přehrávala a svůj díl přidali i útočníci, kdy v 51. min M. 
Los překonal hostujícího brankáře. Tak se zrodilo zasloužené vítězství 
domácího týmu.

Sestava :  Valent - Doležal, Juchelka, Knopp, Šanca - Los, Bednář, 
Dančák Kratochvíla –  S. Šnyrch, Soldán, Branka: Matyáš Los, Střídali: 
Luzar, Uherek

18. kolo KP ml. dorostu: 
TJ Sokol Tasovice – FC Kuřim 2:1 (1:0)

Mladší dorostenci odehráli vyrovnané utkání a jen vlastní chyby 
je připravily o 3 body. V prvním poločase měl 3 příležitosti ke skórování 
V. Kučera, ale neproměnil ani jednu z nich. Špatně odhadnutý nákop do 
pokutového území hostů tak znamenal vedení domácích. Ve druhém po-
ločase měli hosté převahu a zaslouženě vyrovnali, když se trefil smolař z 
1. půle V. Kučera.

Domácí pak v závěru utkání využili krátkodobé nepřítomnosti P. 
Juchelky a ztráty koncentrace hostů po chybně uznaném autu. Více jak 
prohra mrzí to, že se někteří hráči věnují více komentářům k výroku roz-
hodčího než vlastní hře. Hráči se na hřišti musí soustředit na svůj herní 
projev. Ani chybný výrok rozhodčího je nemůže dostat do situace, že pře-
stanou hrát a začnou diskutovat.   

Branka: Viktor Kučera, Sestava: Valent – Doležal, Juchelka, Knopp, 
Šanca – Los, Skoumal, Dančák, Luzar – Kučera, Soldán Střídal: S.Šnyrch

19. kolo KP ml. dorostu: 
FC Kuřim – FC Moravský Krumlov 1:5 (1:2)

Mladí bojovali s kvalitním soupeřem a s neúčastí 4 hráčů základ-
ní sestavy. Přesto celé utkání odmakali a starší kolegové se mají v tomto 
směru co učit.

Branka: L. Skoumal. Sestava:  Valent – Uherek, Knopp, Šanca, 
Čurda T. -  Los, Skoumal,Dančák, Luzar -  S.Šnyrch, Kratochvíla

20. kolo KP ml. dorostu: FC Bučovice – FC Kuřim 0:14 (0:8)
Branky FC Kuřim : Kučera 8x!, Luzar 2x, Juchelka 2x, Šanca a 

Dančák

STARŠÍ ŽÁCI
13. kolo I. třídy starších žáků : 

FC Kuřim – SK Slatina 4:1 (1:0)
V prvním mistrovském zápase jsme opětovně řešili stále stejný 

problém a to nedostatek hráčů. Někteří rodiče si své „BOBÁNKY“ od-
vezli k babičkám a to, že by mohli alespoň zavolat a svého BOBA omluvit, 
tak to tedy ne.

Proto jsme museli povolat Matěje Morkuse z mladších žáků a ten 
bohužel utrpěl nepříjemné zranění po čelním střetu s protihráčem. Ná-
stup do zápasu byl celkem dobrý, ale postupem času soupeř srovnal krok 
a vytvořil si 2 brankové příležitosti, které zlikvodoval Míša společně s na-
šim brankářem.

První branku jsme vstřelili  po učebnicovém centru Martina Pav-
líčka a hlavičkovém zakončení Pavla Brátky. Do poločasu jsme si vytvořili 
ještě několik dobrých příležitostí, ale bohužel jsme je nedokázali promě-
nit. Začátkem druhého poločasu jsme vstřelili 2 branky a rozhodli jsme o 
tom, že 3 body zůstanou v Kuřimi.

Nejlepším našim hráčem byl jednoznačně Martin Pavlíček.
Branky: Brátka Pavel 3x, Šimek Daniel. Sestava:  Jiří Mikel –   Jan 

Luzar, Michal Škára , Josef Obůrka, Jiří Uherek –  David Veselý, Filip Hol-
man, Martin Pavlíček, Martin  Pacek -  Dan Šimek, Pavel Brátka. Střídal: 
Matěj Morkus

14.kolo I. třídy starších žáků: 
FC Svratka „B“ – FC Kuřim 2:0 (1:0)

Dnešní utkání proti rezervě Svratky slibovalo pro naše mladší žáky 
hrající za starší žáky, že si konečně zahrají proti svým vrstevníkům, ale 
zřejmě velká marodka našeho soupeře zapříčinila hojnou účast borců z 
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A-družstva, což přineslo zřejmou kvalitu do tohoto utkání, které tak mělo 
divizní úroveň.

Soupeře jsme cca 80% utkání přehrávali  a vytvořili si velké množ-
ství střeleckých příležitostí, které bohužel všechny pochytal výborně chy-
tající brankář soupeře.

Sestava:  Hýsek – Mikel, Škára, Uherek, Pavlíček  -  Veselý, Obůrka, 
Holman, Luzar – Šimek, Brádka

Střídal: Pacek

15. kolo I. třídy starších žáků: 
FC Kuřim – SK Řečkovice 5:2 (3:1)

Dnešní utkání proti Řečkovicím se vyvíjelo celkem příznivě - celou 
první půlku jsme měli zřetelnou převahu. I když se soupeři z dobře roze-
hrané brejkové situace povedlo vyrovnat na 1:1, vrátili jsme se  do utkání 
velice rychle a do půle jsme vsítili další 2 branky. Ve druhém poločase se 
soupeři podařilo snížit na  rozdíl 1 branky a chvilku byl na hřišti lepším 
týmem.V závěru utkání jsme však 2 brankami potvrdili naše zasloužené 
vítězství. Nejlepším hráčem byl Martin Pavlíček, který jednu branku dal 
a na další 3 přihrál.

Branky:  Pavlíček, Šimek, Pitel, Obůrka, Uherek, Sestava:  Hečko – 
Mikel, Škára, Obůrka, Uherek -Veselý, Holman, Luzar, Pavlíček -  Šimek, 
Pacek. Střídali: Pitel

MLADŠÍ ŽÁCI
13. kolo I. třídy mladších žáků: FC Kuřim – SK Slatina 7:0

Sestava: Hýsek – Kozumplík, Hečko, Pitel, Dobiáš, Pánek, Trtílek, 
Morkus J., Dančák, Paraska

Před prvním zápasem jsem měl obavy ze soupeře na 4. místě tabul-
ky  a 2 bodovou ztrátou na náš tým. Navíc se  těsně před zápasem zranil 
Matěj Morkus, který vypomáhal mužstvu starších žáků. Jak se později 
ukázalo, obavy nebyly na místě. Kluci soupeře jasně přehrávali, i když k 
ideálnímu hernímu výkonu, který od nich očekávám, měli dost daleko. Z 
mnoha šancí v první půli jsme  proměnili jen dvě.  O poločase jsme si v 
kabině řekli, že četnost střelby musí být větší, nechodit až do kuchyně atd.  
Převaha se ve druhé půli ještě zvětšila a na naše konto přibylo „pouze“ 5 
dalších vstřelených branek. Mimo v bráně se nudícího Dominika si všich-
ni kluci kvalitně zatrénovali a předvedli své „dobré“ a stabilní  výkony, z 
nichž vyzvednu jen Mikiho Parasku, který hrál lépe než v předcházejících 
zápasech. Nicméně,  všichni kluci si zaslouží pochvalu a poděkování za 
předvedený výkon.

V příštím kole na domácí půdě, v neděli 15. 4. v 10:45,  hostíme 
našeho největšího soupeře o konečnou první příčku v tabulce, Svratku 
Brno“B“ a protože „A“ tým mladších žáků Svratky hraje v sobotu, očeká-
vám velmi těžký zápas spíše s tímto týmem. 

14.kolo I. třídy mladších žáků : 
FC Kuřim  –  FC Svratka „B“  3:2 (1:1)

Sestava: Dominik Hýsek – Jan Kazda, Matěj Hečko, Michal Fila, 
Matěj Morkus, Adam Dobiáš, Martin Pitel, Michal Pánek, Lukáš Trtílek, 
Jonáš Morkus, Mikuláš Paraska

Podle očekávání jeden z našich nejtěžších soupeřů ve skupině, 
předváděl od úvodního hvizdu rychlý a technický fotbal. Prvních zhruba 
7 minut jsme byli pomalejší a tím pádem víc přenechávali míč na kopač-
kách soupeře, i když bez výraznějšího ohrožení naší branky. Pak se kluci 
rozkoukali a postupně přebírali iniciativu a ukazovali soupeři, kdo je lídr 
soutěže. Naše mužstvo pozorně bránilo, v útočné fázi jsme se dostávali 
do zakončení, ale neproměňovali jsme ani vyložené šance a nechali ně-
kolikrát vyniknout hostujícího brankáře. Naopak, jedinou hrubku v naší 
rozehrávce od branky potrestali hosté a šli do vedení 1:0. Z našeho ná-
sledného tlaku se nám podařilo do konce poločasu vyrovnat, když se v 
„trmě vrmě“ před brankářem soupeře nejrychleji zorientoval Michal Fila 
a dostal míč do sítě.

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, měli jsme územní pře-
vahu a dost šancí a po pěkných akcích vstřelili Lukášem Trtílkem a znovu 
Michalem Filou další dva góly a otočili výsledek zápasu. Soupeř snížil 
na 3:2 doslova 10 sekund před koncem a potrestal naše útočné snažení 
obranným odkopem od vlastní branky, ze kterého se stal brejkový únik.

Děkuji hráčům za kvalitní individuální i týmový herní výkon a bla-
hopřeji k zaslouženému vítězství.

15. kolo I.třídy mladších žáků : 
FC Kuřim – SK Řečkovice 4:1 (2:0)

Sestava: Hýsek – Kozumplík, Fila, Hečko, Kazda, Morkus M.,  Pi-
tel, Dobiáš, Paraska, Musil,  Pánek, Trtílek, Morkus J., Dančák.

Fyzicky dobře vybavený soupeř nás spíše než herně trápil tvrdou 
hrou, pokud se k našim hráčům dostal k tělu, bolelo to. Nicméně pokud 
si kluci balón strčili rychleji nebo „z první“ jednoznačně dokázali soupeře 
přehrát. Trvalou územní převahu jsme v prvním poločase gólově zužit-
kovali jen dvakrát. Po střelách ze střední vzdálenosti se prosadil Matěj 
Morkus a Martin Pitel. Ve druhém poločase se obraz hry moc nezměnil, 
znovu jsme tlačili, znovu neproměňovali šance, ale dvě branky, které jsme 
vstřelili, stály za to. První vstřelil Lukáš Trtílek, který zakončil rychlou 
a pěknou kombinaci 3 hráčů až z našeho pokutového území. Druhou 
vstřelil po samostatné akci a obejití 3 hráčů soupeře Martin Pitel. Jedinou 
branku dali hráči Řečkovic po rychlém protiútoku, přesném centru a za-
končení, kdy Dominik měl jen malou šanci zakročit. Chci ocenit výkon 
všech hráčů, i když jsme střídali po 6 hráčích, dokázali jsme soupeře v 
obou formacích přehrát.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
13. kolo OP starších přípravek : 
FC Čebín – FC Kuřim A 2:8 (1:5)

Sestava: Nešetřil – Antoňů, Zabadal, Peřina – Al-Dury, Šťastný, 
Vašíček, Dvořák – Hajsler, Zavřel

Branky: 3. min. Hajsler (Vašíček), 9. min. Vašíček (Zabadal), 
11.min. Zabadal, 13.min. Hajsler (Antoňů), 14.min. Hajsler (Vašíček), 
27.min. Vašíček, 33.min. Šťastný (Al-Dury), 38.min. Vašíček (Antoňů).

První soutěžní jarní utkání na hřišti soupeře se klukům vydařilo. 
Od počátku jsme soupeře přehrávali a po celou dobu utkání jsme byli 
lepším týmem. Kluci hráli s chutí a k vidění byli velmi zdařilé akce. Ne 
všechny se však podařilo proměnit v branky. Nutno také říci, že k tomu 
přispěl také brankář domácích, který klukům pochytal spoustu branko-
vých příležitostí. Dvě branky v naší síti skončily naším přičiněním ve for-
mě vlastních gólů. Je to škoda, nicméně v jednom případě jsme doplatili 
na špatnou orientaci před vlastní brankou, ve druhém případě potom na 
nesoustředěnost. Díky naší převaze pokračovali kluci ve druhém poloča-
se záměrně pouze s šesti hráči v poli, což je nutilo k většímu úsilí, nicméně 
i tuto druhou část zvládli velmi dobře.

14. kolo OP starších přípravek: 
FC Kuřim A – Sokol Dolní Loučky 10:1 (4:0)

Sestava: Nešetřil – Antoňů, Bábor, Zabadal, Peřina, Dvořák – Al-
Dury, Šťastný, Hruška, Zavřel – Hajsler, Kulibaba.

Branky: 1.min. Hajsler (Vašíček), 9. Šťastný (Hruška), 13. Haj-
sler (Hruška), 22. Kulibaba (Antoňů), 27. Hajsler (Antoňů), 30. Hajsler 
(Šťastný), 32. Šťastný (Hajsler), 35. Hruška (Hajsler), 37. Zabadal (Vaší-
ček), 48. Zabadal (Peřina).

Ve druhém mistrovském utkání jsme na domácí půdě přivítali 
mužstvo z Dolních Louček. Podle očekávání jsme soupeře přehrávali 
po celou dobu utkání. K vidění byli pěkné akce, chvílemi ale také laxní 
přístup a podcenění soupeře. Toto se nám vymstilo ke konci utkání, kdy 
jsme po zbytečné chybě inkasovali od soupeře gól. Celkově lze kluky po-
chválit, nicméně stále je co zlepšovat.

15. kolo OP starších přípravek: 
SK Vysoké Popovice – FC Kuřim A 0:8 (0:3)

Sestava: Nešetřil – Antoňů, Dvořák, Bábor, Peřina – Vašíček, Šťast-
ný, Zavřel – Hajsler, Kulibaba.

Branky: 11.min. Antoňů (Šťastný), 18.min. Kulibaba, 20.min. An-
toňů, 28.min. Vašíček (Hajsler), 30.min. Vašíček (Hajsler), 40.min. Haj-
sler, 49.min. Antoňů (Hajsler), 52.min.Hajsler.

Do utkání s Vysokými Popovicemi šli kluci s vědomím, že jde o 
velmi slabého soupeře, kterému v podzimní části vstřelili 21 branek. Kluci 
se vzápětí přesvědčili, že každé utkání je jiné. Po celou dobu utkání jsme 
sice byli lepším týmem, ale zejména v první půlce hráli kluci tak trochu 
sami na sebe, chyběl pohyb a snaha o kombinaci. Rovněž tak nepříliš kva-
litní povrch hřiště dělal klukům problém, některé individuální a mnohdy 
ukvapené akce končily daleko za soupeřovou brankou. Po přestávce se 
obraz hry víceméně neměnil. Kluci hráli s šesti hráči v poli a soupeře v 
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podstatě k ničemu nepustili. Domluva v kabině o přestávce měla však 
přece jen něco do sebe. K vidění již byly některé pěkné akce, které však 
ne vždy skončily v bráně soupeře. Kluci hráli až příliš pohodově, bylo na 
nich vidět podcenění soupeře. Snad si z toho vezmou ponaučení do příš-
tích zápasů.

13. kolo OP starších přípravek: 
SK Říčany – FC Kuřim B 1:17 (0:7)

Branky: Pleskač 6x (Laštůvka 2x, Vacula 1x, Fila 1x, Schlögl 1x, 
Katolický 1x),Laštůvka 3x (Schlögl 1x, Otřísal 1x, Vacula 1x), Vacula 3x 
(Schlögl 2x), Schlögl 3x (Pleskač 2x), Katolický (Fila), Fila (Laštůvka)

Sestava: Winkler – Fila, Sláma, Otřísal – Pleskač, Vacula, Laštůvka 
– Schlögl, Katolický

Úvodní jarní „mistrák“ jsme odehráli pouze s jedním střídajícím 
hráčem. Nemoci nás nemilosrdně „kosí“. Soupeř na tom byl ještě hůř a 
neměl na lavičce nikoho a v brance musel zaskočit hráč roč. 2000. I přesto 
se utkání odehrávalo podle očekávaného scénáře a kluci si oproti nároč-
ným zimním turnajům s chutí a snadno zastříleli. Hlavně Mates se činil a 
bylo vidět, že přesun zpět do zálohy mu očividně prospěl. Byl také auto-
rem naší 100. branky v soutěžní sezóně.

Doufejme, že v dalších zápasech budeme s početnějším kádrem 
schopni hrát ještě více ofenzivní fotbal ve vyšším tempu.

14. kolo OP starších přípravek: 
FC Kuřim B – FC Čebín 13:0 (9:0)

Branky: Vacula 5x (Pleskač 1x, Schlögl 1x, Peňáz 1x, pen.), Schlögl 
3x (Sláma 1x, Pleskač 1x, Vacula 1x), Pleskač 2x (Vacula 1x, Hégr 1x), 
Laštůvka 2x (Vacula 1x, Fila 1x), Fila (Schlögl)

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

Jarní domácí premiéru jsme zvládli na výbornou a především hra v 
první půli byla velice pohledná. V druhé půli se již náš brankostroj poně-
kud „zasekl“ a je jen škoda, že jsme některé opravdu povedené kombinace 
nedokázali proměnit ve vstřelené branky. Klid a větší přehled v předbran-
kovém prostoru nám stále chybí. Pokyn v kabině zněl sice jinak, ale kluci 
si pravděpodobně řekli, že v pátek 13. je 13 gólů tak akorát… 

15. kolo OP starších přípravek: 
Sokol Zbraslav – FC Kuřim B 0:17 (0:7)

Branky: Laštůvka 5x (Schlögl 2x, Peňáz 2x, Sláma 1x), Hégr 3x 
(Sláma 1x, Schlögl 1x, Vacula 1x), Vacula 3x (Hégr 1x, Sláma 1x), Schlögl 
3x (Laštůvka 1x, Vacula 1x, Otřísal 1x), Peňáz, Winkler (Hégr), Otřísal 
(Hégr)

Sestava: Winkler – Fila, Peňáz, Hégr D., Katolický, Pělucha – Laš-
tůvka, Vacula, Sláma, Otřísal – Schlögl

Za velice nevlídného počasí jsme na „větrné hůrce“ nastoupili proti 
soupeři, který nás na podzim „deptal“ tím, že jsme úspěšně trefovali jeho 
dobře rostlého gólmana a udělali z něj tehdy hvězdu utkání. Tentokrát 
tomu bylo jinak. Jen v úvodu jsme několika střelami z nepřipravených 
pozic dali vzpomenout na předchozí duel. Poté jsme však rozjeli pestrou 
hru s mnoha dobře zvládnutými kombinacemi a kvalitní koncovkou. Jen 
podpora obránců směrem do útoku nebyla v první půli podle představ 
trenérů.

Ve druhé části již nelze klukům prakticky nic vytknout a pokud 
docházelo k nějakým nepřesnostem, tak ty lze přičíst z části na vrub veli-
ce nerovnému hřišti. Kladem zápasu bylo na naše poměry velice kvalitní 
zakončení, kdy hráči pochopili, že přízemní umístěná střela vede buď k 
brance nebo k úspěšné dorážce. Podobný styl hry bychom si představo-
vali i v následujících utkáních s kvalitnějšími soupeři.

P.S. Utkání jsme byli nuceni mimo jiných kluků (Mišák, Adam) 
odehrát i bez našeho „Ironmana“ Matese. Ten musel po 50-ti (!!!) v řadě 
odehraných mistrácích léčit svoje zdravotní neduhy. Přejeme všem brzké 
uzdravení.

16. kolo OP starších přípravek: 
FC Kuřim B – Sokol Dolní Loučky 11:0 (5:0)

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

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

Do utkání jsme si přenesli pohodu z předešlého mistráku ve Zbra-
slavi i z přípravy v Brně. Základní sedmička předvedla v úvodních 15-ti 
minutách pohlednou hru korunovanou 5 brankami. Po prostřídání jsme 
již nebyli i přes trvalou převahu tolik produktivní, ale to nevadí. Důležité 
je, že si dokážeme vytvářet spoustu šancí.

Druhá půle se již nesla ve znamení téměř házenkářského obléhání 
branky hostí, kdy bylo těžké nalézt více místa pro kombinaci v přehuš-
těném předbrankovém prostoru. Naštěstí Loučky nejsou Chelsea a my 
nejsme „Barca“, takže jsme několik skulinek našli a skóre dovedli opět do 
dvouciferné podoby. Činil se především Domeček, ale i ostatní zaslouží 
pochvalu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
10. kolo OP mladších přípravek: 

FC Kuřim B – FC Kuřim A 0:11 (0:6)
Sestava FC Kuřim A: Kaiser – Kokeš, Zabadal, Orjabinec, Váša, 

Al-Dury, Meduna, Čaloud, Procházka.
Branky: Al-Dury 6x, Zabadal, Meduna, Váša 2x, Kokeš. 
14.4.2012 jsme nastoupili k prvnímu jarnímu mistrovskému utká-

ní s našimi mladšími spoluhráči. Zápas se odehrával v přátelské atmosféře 
s cílem, aby si to kluci užili. Za nás nastoupila sestava Attila, Nicolas, Ši-
mon, Vojta, Sabri, Honza, Kuba M, Max a Viktor. Soupeře jsme s jistotou 
gólově přehráli a zajistili si potřebné body do soutěže. Střelecky se zapojili 
skoro všichni kluci. Především Sabri, který se blýskl šesti góly. Nadruhou 
stranu si musíme uvědomit, že jsme nastoupili proti výrazně mladšímu 
soupeři (většina je jich ročník 2005). I přes vysoký počet vstřelených bra-
nek nebyl náš výkon o mnoho lepší než soupeřův.

11. kolo OP mladších přípravek: 
FC Kuřim A – Ivančice 5:3 (1:3)

Sestava: Kaiser – Kokeš, Toldy, Hégr, Valášek, Vlček, Tomíček.
Branky: Valášek 3x, Hégr, Toldy.
V sobotu 21. 4. 2012 jsme odehráli důležitý mistrovský zápas s 

Ivančicemi. První komplikace nastaly, když Nik, Attila a Maty přišli poz-
dě. Kuba Tomíček zápas vypustil úplně, naštěstí se nám ho podařilo rych-
le sehnat a díky Marcelce Hégrové dopravit na hřiště.

Zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře. Po první půli jsme prohrá-
vali 1:3. Soupeř nás přehrával po všech stránkách. Do druhé půle jsme 
nastoupili s odhodláním výsledek otočit, což se nám podařilo. Soupeře 
jsme doslova udolali. Bohužel fotbalovost na naší straně nebyla vidět. 
Zcela zklamali kluci v útoku, kteří se nezmohli ani na jednu kombinační 
hru (všechny góly padly bez nahrávky). Nedařilo se jim ani individuálně. 
V obraně kluci neplnili to, co jsme si domluvili (ani jednou). Rozehrávka 
a přechod do útoku byly také naše slabá místa.

Pokud mám někoho pochválit, tak Attilu v bráně, který nás v druhé 
půli několika pěknými zákroky podržel.

Kritika herního výkonu není možná po tomto vyhraném zápase s 
favoritem soutěže na místě, ale umíme mnohem víc, což jsme předvedli 
na posledních turnajích.

11. kolo OP mladších přípravek : 
FC Kuřim B – Tišnov B 1:9 (0:7)

Branky: Zavřel Filip – Srba Tomáš 6, Bracek Jan, Dřevěný Jakub, 
Pavelka Adam

McDonald’s Cup 2011/2012
Dne 17. 4. jsme se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje zá-

kladních škol McDonald’s Cup. Tentokrát se jednalo o okrskové kolo v 
kategorii A, kterého se kromě naší školy ZŠ Jungmannova Kuřim zúčast-
nily také domácí ZŠ Žabčice, ZŠ Modřice a ZŠ Vranovice. Naši kluci po 
výsledcích 3:2 s Modřicemi, 0:1 s Žabčicemi a 5:1 s Vranovicemi vydřeli 
postup do dalšího kola, které proběhne opět v Žabčicích dne 24.4. Ce-
lému týmu gratulujeme a držíme palce v dalších bojích . Náš tým na-
stoupil ve složení Jakub Tomíček, Šimon Řehka, Alexandr Havlík, Tomáš 
Soukop (2.B), Petr Altmann, David Heindrich, František Vlček, David 
Valášek, Sabri Al- Dury (2.A), Matěj Pleskač (3.A).

Petr Opletal
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Výsledkový servis házenká-
řů SK Kuřim
Muži A 

Kostelec n.H. - SK Kuřim 36:23 (17:11)
Všichni naši hráči se před utkáním v Kostelci zřejmě špatně vyspa-

li, nebo přinejmenším vstali špatnou nohou. Dopolední zápas proti sou-
peři ze středu tabulky byl vcelku jednoznačnou záležitostí pro domácí. Ti 
si důraznou a jednoduchou kombinační házenou, začali vytvářet náskok 
od samého začátku, zatímco naše hra šla přesně opačným směrem. Po 
první třicetiminutovce už svítilo na tabuli slušných 17:11 a my bezradně 
odcházeli do šaten. Na začátku druhé půle se začalo skóre (stejně jako v 
předchozím utkání se Sokolnicemi), postupně přiklánět na naši stranu, a 
to především díky zlepšené práci v defenzivě a zrychleném přechodu do 
útoku, což by měla být naše nejsilnější zbraň. Bohužel se však náskok do-
mácích podařilo během deseti minut stáhnout jen na rozdíl čtyř branek 
a od té chvíle byla naše hra stejná jako v první půli, ne-li horší. Domácí, 
kteří byli v tu chvíli v naprosté herní pohodě už si vítězství vzít nenechali 
a všechny naše chyby nemilosrdně trestali. Konečný výsledek hovoří za 
vše, výplata v podobě třinácti branek je však právoplatným potrestáním 
za předvedený výkon. Je třeba porážku skousnout a začít se soustředit na 
další utkání, které odehrajeme doma proti Maloměřicím.

SK Kuřim - SHC Maloměřice 25:18 (10:7)
Třítýdenní herní pauza zřejmě hráčům kuřimského áčka prospěla, 

do odvetného utkání se soupeřem z Maloměřic vstoupili lépe, než dopo-
sud s ostatními týmy v jarní části. Základem úspěchu byla důsledná obra-
na, proti které se hosté prosazovali jen s obtížemi a jejich vypracované 
šance likvidoval výborný gólman Schwarzer. I my jsme to ale v útoku ne-
měli lehké, o tom svědčí i poločasové skóre, ve kterém padlo dohromady 
pouze 17 branek. Pro náš tým  byl však výsledek o tři branky příznivější 
(10:7). Druhý poločas se vyvíjel v obdobném sledu, Maloměřičtí stále 
nemohli najít recept na důslednou domácí defenzivu. Naopak naši plejeři 
se dostali do větší herní pohody a s vidinou úspěchu se dařilo snadněji 
skórovat ze všech pozic. Utkání, ve kterém nepustili kuřimští soupeře ani 
na minutu do vedení, tak bylo prakticky rozhodnuto už na začátku druhé 
třicetiminutovky. Zasloužené dva body si tak po delší odmlce připisuje-
me na účet a posunujeme se opět na osmou příčku tabulky.

Sokol Nové Veselí - SK Kuřim 26:20 (16:12)
Proti výsledkově nejsilnějšímu soupeři soutěže zajížděli hráči 

kuřimského áčka předposlední dubnovou neděli do Nového Veselí. V 
tamní hale na ně čekala jako vždy unášející atmosféra, ve které se právě 
dohrávalo utkání první ligy dorostu. Začátek hlavního utkání dne však 
domácí určitě nečekali. Byli jsme to právě my, kdo se ujal vedení a během 
několika minut vedl 1:3. Toho se však novoveselští nezalekli a rozdíl bě-
hem několika útoků smazali. Zbytek první třicetiminutovky už jsme se 
nedostali na menší rozdíl než dvě branky, poločasový výsledek byl proto 
v režii domácích 16:12. Prvních deset minut druhé půle našim střelcům 
opět uteklo, a domácí hráči trpělivou hrou navýšili rozdíl ve skóre o další 
branky. Zlepšenou hrou ve zbytku utkání jsme však vítězství domácím 
minimálně znepříjemnili. Kompaktní obrana kuřimských s dobře chy-
tajícím gólmanem v zádech byla tím pravým receptem na domácí, kteří 
rázem přišli o vybudovaný náskok a deset minut před koncem se začalo 
rýsovat překvapení kola.To se však bohužel nekonalo, hráči Veselí opět 
zabrali a v posledních minutách utkání si povinnou výhru k postupu do 
první ligy již vzít nenechali.

Muži B
Sokol Brno IV - SK Kuřim 25:21 (10:9)

V druhém kole odvetných bojů okusila kuřimská rezerva po delší 
době utkání pod širým nebem, na hřišti soupeře ze Sokola Brno IV, které 
odjakživa disponuje nepopulárním betonovým povrchem. V kombinaci s 
očekávanou ostrou hrou soupeře bylo utkání dopředu avizováno jako ri-
zikové, už podle dosavadních zápasových zkušenosti. Kladným faktorem 
utkání bylo předepsané duo světově známých arbitrů Horáček-Novotný, 
právě druhého z dvojice však nakonec nahradil „velezkušený“ Zdenek 
Teller, který už svým věkem patří spíše mezi zasloužilé pamětníky. Přesto 
bylo utkání ze strany rozhodčích zvládnuto bez problémů. Za konečný 
výsledek si kuřimští mohou sami, zejména nedůslednou obranou, kterou 

sport - házená
nedotahovali do konce, se brněnským dařilo skórovat často z hranice 
brankoviště. Oproti tomu naši hráči soupeřili nejenom s brněnskou de-
fenzivou, ale také sami se sebou a to zejména kvůli nezvyklým herním 
podmínkám.Výsledkem předvedené hry byl poločasový výsledek o jednu 
branku příznivější pro domácí, tento stav se však v první desetiminutovce 
druhé půle otočil, a rázem bylo utkání v rukou kuřimských, kteří ke hře 
začali přistupovat zodpovědněji a důsledněji bránili. Domácí však utkání 
nevzdali a tříbrankové manko začali trpělivou hrou opět umazávat. To se 
jim podařilo deset minut před koncem, a šanci na druhý zvrat už Kuřim 
nedostala.

Muži C 
SK Kuřim – SHC Maloměřice 20:21 (9:12)

Dorost 
DTJ Polanka - SK Kuřim  39:15 (26:5)
SK Kuřim – SHC Maloměřice 24:26 (11:14)
TJ STM Olomouc - SK Kuřim 45:18 (19:7)

Starší žáci
Sokol Nové Veselí – SK Kuřim 48:18 (20:9)
Sokol Juliánov – SK Kuřim 22:19  (12:10)
SK Kuřim – HK Ivančice 19:31 (6:15)

Mladší žáci
Sokol Nové Veselí „A“– SK Kuřim 25:14 (14:6)
Sokol Nové Veselí „B“– SK Kuřim 17:11 (9:4)
SK Kuřim – SHC Maloměřice 11:18 (9:11)
Sokol Juliánov – SK Kuřim 4:11  (3:2)
SK Kuřim – HK Ivančice „A“ 11:22 (5:12)
SK Kuřim – HK Ivančice „B“ 10:21 (6:10)

Minižáci
Na mezinárodním turnaji přípravek v Kostelci na Hané jsme v sil-

né konkurenci obsadili krásné 4. místo.
Výsledky
SK Kuřim – Ivanka při Dunaji 9:14, SK Kuřim – Zubří  14:14, SK 

Kuřim – Újezd u Brna 14:4, SK Kuřim – Horka nad Moravou 9:17, SK 
Kuřim – Kostelec na Hané 26:1, SK Kuřim – Prostějov 14:8
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Pozvánka na házenou květen - domácí utkání:
So12.5. 15:00 Kuřim - Dolní Cerkev, starší žáci
So12.5. 17:00 Kuřim B - Tišnov, muži „B“ 
Ne13.5. 8:30-12:30 Kuřim TURNAJ Přípravek
Ne13.5. 16:00 Kuřim - Prostějov, Muži A
Ne13.5. 14:15 Kuřim - Prostějov, Dorostenci
Ne13.5. 17:45 Kuřim C - Hostěrádky, Muži C

Ne27.5. 10:00 Kuřim - Velké Meziříčí, Mladší žáci
Ne27.5. 11:30 Kuřim - Velké Meziříčí, Starší žáci
Ne27.5. 13:30 Kuřim C - Třešť, Muži C
Ne27.5. 15:30 Kuřim B - Ivančice B, Muži B

Krajský přebor žákyň
Letošní ročník Krajského přeboru žákyň byl v mnohém specifický. 

Po třech letech, ve kterých se stále snižoval počet týmů, se v této sezóně 
rozrostl Krajský přebor žákyň na 21 týmů. Dále za celou sezónu nastou-
pilo pouze 11 hráček, což je nezvykle málo a ještě k tomu jsme Kláru Mi-
kelovou po Vánocích uvolnili do extraligového VK Královo Pole Brno. V 
úvodu sezóny se nám velmi vydařila kvalifikace a i úvod sezóny byl dobrý. 
Kolem Vánoc jsme měli mírný útlum, z kterého jsme se dokázali zved-
nout, takže konečné 12. místo je dobrým umístěním v rozšířené soutěži. 
Hráčky z týmu žákyň také sbíraly zkušenosti v soutěži kadetek a juniorek 
a jejich přínos byl na hře znát. V neposlední řadě bych chtěl i hráčkám 
žákyň poděkovat za výpomoc na turnajích minivolejbalu. Sezónu si žáky-
ně na závěr zhodnotily v solně jeskyni v Brně a poté již volně zahajujeme 
přípravu na novou sezónu.

V Krajském přeboru žákyň za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: 
Klára Mikelová, Eliška Smrčková, Sabina Kloudová, Kamila Smrčková, 
Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplí-
chalová, Simona Kahleová, Bára Lukešová, Alena Vichtová

Pohár 7. tříd
Pohár 7. tříd v této sezóně rozšířil svoje působení za hranice kraje. 

Do soutěže byly zapsány týmy Zlína, Náměště nad Oslavou a slovenské 
Nové Mesto nad Váhom. Soutěž se tedy rozrostla na 17 týmů. V této 
soutěži se hráčky vesměs seznamují se šestkovým volejbalem, je to první 
klasická volejbalová soutěž jejích kariéry, a proto o umístění ani tak ne-
jde, jako spíš naučit se hrát. Osu týmu tvořila dvojice zkušenějších hráček 
Tereza Lípová a Kateřina Šplíchalová, které na hřišti i mimo něj velmi 
pomáhaly začínajícím hráčkám. Kvalifikace se týmu velmi povedla a mož-
ná jsme se v úvodu octli až příliš vysoko. V průběhy sezóny jsme zapojili 
do hry 13 hráčů a hráček, které získávali zkušenosti. Některé již v průbě-
hy sezóny nakoukly i do soutěže žákyň, některé nastupovaly souběžně v 
minivolejbalu. V soutěži jsme se umístili na 14. místě. Sezónu pak tým 
shodně s žákyněmi zakončil v brněnské solné jeskyni.

sport 

Volejbal - DDM HIPPO Kuřim

V poháru 7. tříd  za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tereza Lípo-
vá, Kateřina Šplíchalová, Alena Vichtová, Simona Kahleová, Bára Luke-
šová, Alena Filková, Milan Hoplíček, Sabina Kloudová, Tereza Šancová, 
Kateřina Hrdinová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová, Tereza Mojžíšová

Míčový pětiboj
V sobotu 31.3.2012 pořádal volejbalový kroužek DDM HIPPO 

Kuřim míčový pětiboj dvojic v tělocvičně ZŠ Lipůvka. Dvojici tvořila 
hráč či hráčka minipřípravky spolu s rodičem. Soutěžilo se v pěti základ-
ních disciplínách volejbal – přehazovaná, fotbal – kop na branku, házená 
– hod na branku, florbal – střelba na branku a basketbal – hod na koš dále 
dvě bonusové disciplíny, ringo a papoušek. Všichni zúčastnění podávali 
skvělé výkony a atmosféra během celého odpoledne byla úžasná. Na zá-
věr jsme si rozdali diplomy a pohár pro vítěze, ten si odnesla dvojice Lucie 
Šmardová a tatínek. Zvláštní díky patří Michaele Schnirchové, Michaele 
Šplíchalové a Kateřině Šplíchalové za pomoc s přípravami a organizací. 
Uvidíme, jestli se z akce stane zajímavá tradice.

Šipky

Turnaj číslo 8
V sobotu 14. 4. 2012 se v Klubu Pohoda uskutečnil osmý turnaj 

série za účasti 10 hráčů.Rozhodčím turnaje byla L. Klašková.
Do konce série zbývají už pouze dva turnaje. Zatím si první pozici 

v průběžném pořadí drží Jiří Kessner a mezi ženami Lenka Klašková.
Výsledky turnaje č.8.:1. místo R. Staněk, 2. P. Cimbálník, 3. L. 

Klašková, 4. J. Kessner, 5.-6. A. Klaška st. a A. Pospíšil, 7.-8. P. Pištěláková 
a A. Klaška ml., 9.-10. R. Štěpánek a F. Doležel.

Průběžné pořadí: 1. J. Kessner 54, 2.-3. A. Klaška ml. 46 a L. Klaš-
ková 46, 4. P. Cimbálník 45, 5. R. Staněk 41, 6. R. Štěpánek 37, 7. A. Klaš-
ka st. 31, 8. P. Pištěláková 28, 9. F. Doležel 26, 10. M. Kapeel 24 atd.

Další turnaj se bude konat v Klubu Pohoda v sobotu 12.5.2012 v 
19:00 hodin.

David Hedbávný
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VI. ročník Velikonočního turnaje v badmin-
tonu žactva 

Badiboj 2012
 Badiboj – turnaj mládeže v badmintonu má již své pevné místo 

ve sportovním kalendáři. V předvečer Velikonočních svátků 31.3.2012 se 
proto v Moravských Knínicích odehrál již VI. ročník této, mezi mládeží 
stále více populární, sportovní akce. 

 Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 21 nadějných adeptů hry 
s opeřeným míčkem ze čtyř tělocvičných jednot Sokolské župy Pern-
štejnské (Kuřimi, Čebína, Věžné a domácích M. Knínic), kteří se utkali ve 
dvou výkonnostních kategoriích dvouher a následně i ve čtyřhře. 

 Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními 
diplomy a drobnými věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy 
Pernštejnské zorganizovali jako v uplynulých ročnících členové TJ Sokol 
M.Knínice Jirka Hanák a Ivoš Hledík.

Výkonnostní kategorie „A“: 1. Pavel Pokorný Věžná, 2. Jan Zeman 
M. Knínice, 3. Barbora Kroupová Věžná, 4. Anna Kosíková M. Knínice, 
5. Ondra Kachlík Čebín, 6. Aneta Večeřová M. Knínice, 7. Mikuláš Merta 
Kuřim, 8. Květa Dvořáková Věžná, 9. Jarek Jelínek M. Knínice, 10. Sára 
Vetešníková Čebín, 11. Martin Polák M. Knínice, 12. Marek Kachlík Če-
bín

Výkonnostní kategorie „B“: 1. Patrik Pelíšek Věžná, 2. Tomáš Ott 
M. Knínice, 3. Eliška Špačková M.Knínice, 4. Tereza Hanáková M. Kníni-
ce, 5. Radek Dančák M. Knínice, 6. Jirka Přikryl Kuřim, 7. Petr Hanák M. 
Knínice, 8. Patrik Nováček M. Knínice, 9. Marek Polák M.Knínice

Čtyřhra: 1. Tereza Hanáková – Petr Hanák M.Knínice, 2. Patrik 
Pelíšek – Pavel Pokorný Věžná, 3. Jirka Přikryl – Radek Dančák Kuři-
m/M.Knínice, 4. Eliška Špačková – Patrik Nováček M.Knínice, 5. Tomáš 
Ott – Marek Polák M.Knínice

 HleVoj

sport

Badmintonový turnaj na Tyr-
šovce

12. 4. 2012 se pořádal první ročník badmintonového turnaje ve 
čtyřhře žáků a žákyň 6. - 9. tříd ZŠ Tyršova. Chlapeckých dvojic se při-
hlásilo devět, dívčích pět. Nutno říct, že se až na nějaké výjimky sváděly 
velmi vyrovnané boje. V chlapeckém turnaji postupovaly první dvě dvo-
jice ze dvou skupin, ty se dále utkaly - první ze skupiny A s druhým ze 
skupiny B a první ze skupiny B s druhým ze skupiny A. Dvojice, které 
prohrály, bojovaly o třetí místo, dvojice, které vyhrály, bojovaly ve finále. 
Konečnými vítězi se stali žáci Tomáš Musil a Lukáš Procházka (6. ročník) 
před Tomášem Ottem a Filipem Bečkou (7. ročník) a třetími Tomášem 
Votýpkou s Michalem Ničem (8. ročník).

Děvčata se utkala systémem „ každý s každým“. Přebornicemi školy 
se staly Pavlína Mihulová (8. ročník) a Zuzana Hiršová (7. ročník), dru-
hé se umístily Sára Muhlpachrová a Monika Drábková (8. ročník) před 
třetími Sabinou Břenkovou a Lídou Oplatkovou (8. ročník). Vítězům a 
vítězkám patří blahopřání a všem dalším zúčastněním děkujeme, že věno-
vali alespoň část svého volného času sportu.

M. Zechmeisterová

Badminton
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XIII. ročník Velikonočního turnaje 
Miňon Cup v badmintonu 7.- 8.4.2012

Velikonoční víkend v Moravských Knínicích patřil tradičně příz-
nivcům hry s opeřeným míčkem. Letošní již XIII. ročník byl vzhledem 
k narůstajícímu zájmu hráčů rozložen do dvou hracích dnů, neboť se jej 
zúčastnilo rekordních 31 hráčů a hráček z Brna, Kuřimi, Tišnova, Čebína, 
Lelekovic, České, Lomničky, Věžné a domácích M. Knínic. 

 Hráči byli rozděleni do kvalifikačních skupin, ze kterých se po-
stupovalo do semifinálových a následně do finálové skupiny. Celá soutěž 
byla potom dohrávána do celkového pořadí. Ženy hrály svou soutěž sa-
mostatně v jedné skupině. 

 O dramatičnosti turnaje svědčí fakt, že žádný z hráčů finálové sku-
piny jí neprošel bez porážky. Vítězem se stal a loňské prvenství obhájil 
domácí Tomáš Kohout. 

 Všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více jak tří desítek 
sponzorů kromě pocitu příjemně stráveného velikonočního víkendu i 
velmi hodnotné věcné ceny. 

Dvouhra mužů: 1. Kohout Tomáš M.Knínice, 2. Kunc Lukáš 
M.Knínice, 3. Veselý Roman Kuřim, 4. Hnízdil Aleš Lomnička, 5. Bohdá-
lek Dušan M.Knínice, 6. Pleskač Patrik M.Knínice, 7. Vrbacký Tomáš Le-
lekovice, 8. Coufal Martin Kuřim, 9.-10. Rohlínek Petr Čebín, Randuch 
Mirek Čebín (…), 13.-14. Melichar Broňa Kuřim … 

Dvouhra žen: 1. Krebsová Kateřina Kuřim, 2. Vrbková Veronika 
Věžná, 3. Pelikánová Marcela M.Knínice, 4. Tesařová Kateřina Lomnička, 
5. Veselá Helena Kuřim, 6. Tesařová Liba Lomnička, 7. Melicharová Hana 
Kuřim

 HleVoj

Skutečný příběh - díl II
V minulém článku jsem vám představil výsledky jednoho našeho 

klienta fitness ve Wellness Kuřim. Od té doby dosáhl dalších výborných 
výsledků, ale již si nepřál být dále prezentován a tedy respektuji jeho přání 
a představím vám svoje vlastní výsledky.

Nutno říci, že v mém případě nešlo o žádné drastické shazování 
nadváhy. Mým koníčkem je vysokohorská turistika a alpinismus a vzhle-
dem k naplánovaným letošním náročným výstupům, jsem potřeboval 
výrazně zlepšit kondici a zapracovat na stále zvětšujících se „špíčkách“ na 
břiše. Díky své práci i zálibě ve sportu jsem stále řekněme v „průměrné 
kondici“, ale už nejsem nejmladší model a s přibývajícími roky už nic ne-
jde tak jednoduše.

Vsadil jsem na dřinu vysokofrekvenčního cardio treninku na bě-
žeckém pásu a běžného posilovacího treninku. Za 4 měsíce, bez žádné 
výrazné diety, ale s litry vypoceného potu a občasného překonávání sebe 
samého, jsem se dostal na poměrně zajímavé hodnoty:

-tělesný tuk 12,8-13,2 % (původní 19,3%)
-tělesná voda 59,2-59,5l % (původní 53,5l %)
-aktivní tělesná hmota 86,8 % (původní 84 %)
Váhový úbytek činil pouze necelé 2kg, zlepšilo se mi množství 

vody v těle, nepochybně jsem výrazně posílil srdce a kondice šla rapidně 
nahoru.

Mým cílem nebylo pochlubit se, ale motivovat ostatní k vylepšová-
ní jejich tělesné schránky.

Ukázat, že i věk 40+ není limitem pro snižování depotního těles-
ného tuku.

Zdraví máme všichni pouze jedno a pravidelný pohyb výrazně utu-
žuje jak pohybový aparát, tak i fungování jednotlivých orgánů v těle.

Tedy, zapomeňte na „zaručené“ diety, na „tukožroutské polévky“ 
nebo farmakologické přípravky na snižování váhy. Hýbejte se!!! Ať už 
jezdíte na kole, běháte, plavete nebo chodíte do fitka, tak stále platí, že 
pravidelný pohyb je to nejlepší pro snížení váhy, spalování tuků a skvělou 
kondici.

A pokud si nevíte rady a chcete už jednou konečně začít, tak naše 
fitness centrum a odborný tým trenérů je vám k dispozici s kompletním 
poradenstvím v oblasti tréninku a výživy.

Jaroslav Kučera, vedoucí fitness a balneo provozu
Wellness Kuřim, s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim  

Kontakty: fitness@wellnesskurim.cz, tel.: 541 420 241
www.wellnesskurim.cz

PR
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Plavání

VIII. ročník Velikonočního turnaje ve stol-
ním tenisu v Kuřimi

 Tělocvičná jednota Sokol Kuřim uspořádala 31. března 2012 v 

Stolní tenis

3 medaile z bazénu
Po delší odmlce si zde můžete přečíst o výsledcích kuřimských 

plavců. Po otevření nového wellness centra se snaží Plavecký klub Ku-
řim navázat na úspěchy, kterými se Kuřimští mohli vždy chlubit. V měsíci 
březnu jsme se zúčastnili Velké ceny Hodonína. Bohužel v tomto ročním 
období většina našich plavců trávila zimní dovolené na horách, proto jsme 
se zúčastnili v celkem skromném počtu 4 plavců. Přesto jsme v konkuren-
ci obstáli a odvezli si 3 medailové úspěchy (z podzimních hodonínských 
Mikulášských sprintů jsme si jich odvezli 10):
Pešková Soňa (roč. 1996) 3. místo 100P 1:44,4; 4. místo 100Z 1:30,3; 

4.místo 100VZ 1:19,3
Kovaříková Natálie (roč. 1998) 3. místo 100P 1:42,1; 3. místo 100VZ 

1:39,7
Masaryk Tomáš (roč. 2002) 5. místo 100VZ 1:36,9; 9. místo 1:53,9; 10. 

místo 50P 1:00,3
Antonín Dalibor (roč. 1998) 7. místo 100P 1:41,6; 6. místo 100VZ 

1:19,0
V nejbližší době nás čekají závody Pohár Javořiny v  Uherském 

Brodě, Letní krajský přebor 9, 10 a 11 letého žactva a v neposlední řadě 
obnovený závod Velká cena Kuřimi. 

Velká cena Kuřimi v plavání
Po tříleté nucené pauze způsobené přestavbou areálu bude tato 

velká cena již s pořadovým číslem XXI. a bude se snažit navázat na její 
renomé i v nových prostorách.  Závody se uskuteční v sobotu 12.května 
od 8:00 a všichni příznivci plaveckého sportu jsou srdečně zváni.  Chtěli 
bychom Vás požádat o shovívavost, jelikož nová dispozice bazénu není 
optimalizována pro sportovní plavání, není ještě upřesněn prostor pro 
diváky. 

Sportovní pozvánka
sobota 5. května 16:30, fotbalový stadion
Fotbal FC Kuřim – IE Znojmo 
Mistrovské utkání mužů. Další domácí zápasy víkendu: 9:00 Mlad-

ší přípravka FC Kuřim B – Rosice, 10:30 Mladší přípravka FC Kuřim A 
– Tišnov A, 12:00 Starší dorost FC Kuřim – Bystrc, 14:15 Mladší dorost 
FC Kuřim – Bystrc. V neděli 6. května: 9:00 Starší žáci FC Kuřim – Rájec, 
10:45 Mladší žáci FC Kuřim – Rájec

úterý 8. května 9:00, fotbalový stadion
Fotbal Starší přípravka FC Kuřim B – Veverská Bítýška

sobota 12. května 9:00, fotbalový stadion
Fotbal Starší přípravka FC Kuřim A – Veverská Bítýška
Další utkání: 10:30 Starší přípravka FC Kuřim B – Vysoké Popo-

vice

sobota 19. května 16:30, fotbalový stadion
Fotbal Muži FC Kuřim – Rájec
Další domácí utkání víkendu: Sobota: 9:00 Mladší přípravka FC 

Kuřim B – Zastávka, 10:30 Mladší přípravka FC Kuřim A – Čebín, 12:00 
Starší dorost FC Kuřim – St. Lískovec, 14:15 Mladší dorost FC Kuřim – 
St. Lískovec. Neděle 20. května: 9:00 Starší žáci FC Kuřim – Šlapanice, 
10:45 Mladší žáci FC Kuřim – Šlapanice

 pátek 25. května 17:00, fotbalový stadion
Fotbal Starší přípravka FC Kuřim B – Domašov
Další domácí utkání tohoto víkendu: sobota 26. května 9:00 Starší 

přípravka FC Kuřim A – Oslavany

pořadí již VIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento 
tradiční závěrečný podnik stolně-tenisové sezóny se za zelené stoly posta-
vilo 21 registrovaných i neregistrovaných a hráček převážně z kuřimského 
regionu.

Soutěže se hrály jako kombinace skupin a dále vyřazovacího 
systému. Čtyřhry byly potom hrány bez rozdílu na dvě porážky. I přes 
poměrně nižší účast než v uplynulých ročnících, však o dramatické oka-
mžiky v průběhu celého turnaje nebyla nouze. Poděkování za možnost 
konání této akce patří sponzorům, kteří svými věcnými nebo finančními 
dary umožnili její konání: WELLNESS Kuřim, LESÁK-ZEMAN Váhy 
a pokladny, AUTOPETR Krejčí Petr, ŽALUZIE Racek, KADLEC Jiří, 
STAVEBNINY Mareš, HODINÁŘSTVÍ Kočka Miroslav, ELPRUM Ku-
řim Trubák, ŽUPA PERNŠTEJNSKÁ Tišnov, KME Ing. Krupica Miloš, 
JEŘÁBKOVÁ Zdena.

Dvouhra registrovaných hráčů: 1. Galla Martin Latinky, 2. Svej-
kovský PetrSokol Kuřim, 3. Zejda Pavel Technika Brno, 4. Daněk Milan 
Sokol Kuřim, 5. Štourač Milan SK Kuřim, 6. Vojanec Libor M.Knínice, 
7.-8. Kočka Mirek Sokol Kuřim a Galla Aleš Latinky, 9.-13. Štefl Vladimír 
Sokol Kuřim, Vávra Ivan Lomnička, Šlezinger Aleš Sokol Kuřim, Sova Jan 
Latinky, Kočková Andrea Sokol Kuřim 

Dvouhra veteránů: 1. Vávra Ivan Lomnička, 2. Kadlec Jiří Sokol 
Kuřim, 3. Racek Oldřich Sokol Kuřim, 4. Kracík Ladislav Kuřim

Dvouhra neregistrovaných hráčů: 1. Berka Petr Kuřim, 2. Mud-
roň Michal Kuřim, 3. Sattler Milan Kuřim, 4. Krebs Pavel Kuřim, 5. Ta-
jovská Katka Kuřim, 6. Štourač Libor Kuřim, 7.-8. Štourač Šimon Kuřim, 
Kracík Ladislav Kuřim 

Čtyřhra hráčů a hráček bez rozdílu: 1. Vojanec L. - Galla M. 
M.Knínice/Latinky, 2. Svejkovský P. - Daněk M. Sokol Kuřim, 3. Koč-
ková A. - Kočka M. Sokol Kuřim, 4. Štourač M. - Štourač L. Kuřim, 5.-6. 
Tajovská K. - Kadlec J. Kuřim, Krebs P. - Zejda P. Kuřim/Technika Brno, 
7.-8. Racek O. - Vávra I. Sokol Kuřim/Lomnička a Galla A. - Sova J. La-
tinky, 9.-10. Sattler M. - Mudroň M. Kuřim a Šlezinger A. - Štefl V. Sokol 
Kuřim

HraVoj

Pro příznivce královské hry bude uspořádán tradiční
Májový turnaj v super rapid šachu.

Den a místo konání: neděle 20.5.2012 v DDM Kuřim Jungmannova 
Pořadatel turnaje: Šachový klub Kuřim 
Presentace: 8:30 – 8:45 hodin
Turnaj začíná v 9:00 hodin
a předpokládané ukončení je plánováno na 12. hodinu.
Hrací tempo: 2 x 12 minut na celou partii
Hraje se švýcarským systémem na 7 kol. Losování a vyhodnocení výsled-
ků bude zpracováváno počítačem.

Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuři-
mi, všech věkových kategorií a pozvaní hráči.

Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny.
Zvlášť pak bude vyhodnocena kategorie žáků.
Výsledky turnaje budou zveřejněny v měsíčníku Zlobice.

Pořadatelé turnaje se těší na vaši účast.
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Silový trojbojŠachy

Mistrovství ČR v silovém 
trojboji dorostenců a juniorů.

V sobotu 24. března se v hale pořadatelského oddílu TJ Lokomo-
tiva Krnov odehrály boje o dorostenecké a juniorské mistry republiky v 
silovém trojboji. Do soutěže bylo nominováno 49 soutěžících a o nejvyšší 
příčky bojovali nejen zástupci České republiky, ale i kolegové ze Sloven-
ska.

    Své čtyři zástupce vyslal i Klub silového trojboje Kuřim. První 
dva, Pavel Uher a Petr Šubrt, bojovali v kategorii dorostenců do 105 kg. 
Soutěžně zkušenější Pavel Uher (nar.1994) si po dřepu s 250 kg, tlaku 
vleže s 135 kg a 270 kg ve své nejsilnější disciplíně, pozvedu, zaslouženě 
odnesl zlatou medaili celkovým výkonem 655 kg. Petr Šubrt, který závodí 
prvním rokem obsadil 4. místo.

    Dalším želízkem v ohni byl junior Jakub Koten. Nastoupil v kate-
gorii do 74 kg. Ačkoliv je v soutěžích silového trojboje nováčkem, závodí 
prvním rokem, podal vynikající výkon a ve velké bitvě porazil všechny 
konkurenty z ČR. Po dřepu 212,5kg, tlaku v leže 137,5 kg a pozvedu 
215kg se mohl s výkonem 565 kg radovat z mistrovského titulu pro rok 
2012.

    Největší ambice měl ovšem Lukáš Tkadlec ve váhové kategorii 
do 83 kg. Lukáš se v minulém roce zúčastnil i ME v silovém trojboji junio-
rů v Anglii, má tedy i zkušenosti z mezinárodních závodů. Jeho výkonnost 
je taková, že mohl pomýšlet i na celkové vítězství na wilksův koeficient, 
napříč všemi váhovými kategoriemi. 

Lukáš bojoval. Dřep mu sice nevyšel podle představ. Zapsal pou-
ze základní pokus na 280 kg, ale pak zaútočil v tlaku vleže, kde poprvé 
úspěšně překonal 200 kg a ve třetí disciplíně si poradil s hmotností, v té 
chvíli nového českého juniorského rekordu v pozvedu 260,5 kg. Celkový 
součet 740,5kg znamenal jasné vítězství v kategorii. Druhého v pořadí 
porazil o propastných 92 kg! Hlavně ale zvítězil i celkově, když v přepočtu 
přes wilksův koeficient dosáhl 496,06 bodů. Hranice 500 bodů je v silo-
vém trojboji elitním výkonem.

   Celkově má tedy KST Kuřim tři nové dorostenecké, nebo junior-
ské mistry ČR, což je jistě velmi dobrá vizitka klubu a příslib do budouc-
nosti, do seniorských soutěží.

Raptor

Sokol zve na řeku Moravu
Sokol zve na vodácké putování po řece Moravě, z Hanušovic do 

Olomouce. Termín: od 1. do 7. července. Putování je vhodné i pro za-
čátečníky a rodiny s dětmi od 7 let. Ubytování je na tábořištích a v kem-
pech ve vlastních nebo vypůjčených stanech. V ceně 2450 Kč/osobu je 
zahrnuto zapůjčení lodí (plastové kánoe), pádel, plovacích vest, převoz 
zavazadel, doprovod sportovního instruktora, poplatky za stanování a 
snídaně. Dítě do 11 let na porcelánku (3. místo v lodi) za cenu 900 Kč. 
Podrobné informace a přihlášky lze získat u pořadatele: Miloš Kotek, e-
mail: xkotek@volny.cz , tel.: 728 928 894.

Sokol

Šachová Kuřim ligová 
a republiková

To, že se v Kuřimi hrají šachy na vysoké úrovni, ukazují výsledky 
našich družstev v právě ukončené sezóně:

Áčko vyhrálo nejvyšší krajskou soutěž a postoupilo do 2. ligy. Naše 
družstvo, které bylo až šesté nasazené, mělo před začátkem přeboru spíše 
záchranářské ambice. Po senzačním vítězství v prvním kole nad favoritem 
č.1 – týmem se dvěma mezinárodními mistry, jsme se rozjeli k velkému 
vítěznému tažení a prakticky skoro celou dobu drželi první místo v ta-
bulce.
1 ŠK KME-DDM Kuřim  28 53.0 16.0
2 BK Moravská Slavia Brno  27 53.0 16.5
3 ŠK Garde Lipovec   24 52.5 16.0
4 ŠK Bystrc Oilers   22 45.5 9.0
5 TJ Znojmo   17 44.5 10.0
6 ŠK Duras BVK Brno C  16 47.5 15.0
7 ŠK 64 Brno   13 41.0 9.0
8 ŠK Lokomotiva Brno D  13 40.5 12.5
9 Orel Ořechov   12 40.5 11.5
10 ŠK Lokomotiva Brno C  10 41.0 10.0
11 ŠK Sokol Tišnov      7 33.5 9.0
12 ŠK Vinohrady Brno     4 35.5 8.0

V soutěži družstev mladšího dorostu postoupili naši mladíci do 
1.ligy. Není to sice tak velký úspěch jako 2. liga u mužů, přesto ale na-
značuje naše možnosti do budoucna. Zde se projevuje koncepční práce s 
mládeží započatá před třemi léty šéftrenérem mládeže Pavlem Krupicou.
Poř. Družstvo   V R P  Body Partie Skóre
1. ŠK KME-DDM Kurim A  8 0 1  24 29 33.0
2. TJ Sokol Zastávka   6 1 2  19 24 29.0
3. ŠK DURAS BVK C  6 1 2  19 23 26.5
4. Šachový klub Hodonín  5 1 3  16 26 27.5
5. ŠK Lokomotiva Brno D  5 0 4  15 19 22.5
6. Sokol Vranovice   5 0 4  15 17 22.0
7. TJ ŠK Veselí nad Moravou  4 0 5  12 17 18.5
8. ŠK KME-DDM Kurim B  3 0 6     9 14 14.5
9. Sportovní klub Vyškov  1 0 8     3 13 15.0
10. ŠK Lokomotiv Brno E  0 1 8     1 9 12.5

Z této práce těží i kuřimské základní školy Tyršova a Jungmanno-
va, které se už podruhé za sebou probojovaly až do finále republiky. V 
rámci jihomoravského kraje tak nemají konkurenci. Lepší výsledky má 
ZŠ Tyršova, která po loňském 9. místě, skončila letos 13., což v rámci celé 
ČR je výborné umístění.
1 1 ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice  9 7 1 1 27.0 187.5 155.25
2 2 ZŠ Hošťálková    9 8 0 1 26.0 187.0 160.00
3 9 ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, E.Krásnohorské 9 7 1 1 23.0 183.5 147.25
4 13 ZŠ a MŠ Povrly    9 5 2 2 21.0 173.0 103.25
5 8 ZŠ a MŠ J. Gočára Hradec Králové  9 3 4 2 20.5 180.0 93.50
6 3 ZŠ Hradec Králové, Milady Horákové  9 3 3 3 20.5 180.0 82.75
7 16 ZŠ Most, Jakuba Arbesa   9 5 1 3 20.5 170.5 94.25
8 14 ZŠ Lupáčova, Praha   9 5 1 3 20.5 162.0 87.00
9 7 ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400  9 4 2 3 20.0 187.0 91.00
10 10 ZŠ Humpolec, Hálkova   9 4 3 2 19.5 168.0 93.75
11 5 Nový Porg, Praha   9 3 3 3 19.5 164.0 75.75
12 4 ZŠ Stříbrná Skalice   9 3 4 2 19.0 178.5 86.50
13 17 ZŠ Kuřim Tyršova   9 5 0 4 19.0 172.5 83.00
14 15 ZŠ Máj II, České Budějovice  9 4 1 4 19.0 172.5 75.25
15 6 ZŠ F.J. Řezáče Liteň   9 3 1 5 19.0 158.0 54.00
...
22 21 ZŠ Kuřim Jungmannova   9 2 1 6 14.0 138.5 16.25
...
Soutěžilo celekem 27 finalistů

Předseda Šachového Klubu Kuřim.
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sport

Sportovec roku

Příští, červnové číslo Zlobice vyjde v pátek 1. června 2012. 
Uzávěrka je v pátek 25. května 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 28. května.

Prosím o dodržení termínů.

Sportovci roku v Kuřimi oceněni
V pátek 20. dubna byly uděleny ceny Sportovcům města Kuřimi za 

rok 2011. Tentokrát vše proběhlo ve velkém sále Kulturního domu a jako 
vždy mělo napůl civilní a napůl slavnostní ráz. Od sportovců se konec-
konců neočekává, že přijdou všichni v kravatách. Akci už tradičně pořádal 
Sportovní výbor Zastupitelstva města Kuřimi a jejím účelem bylo ocenit 
nejlepší sportovce, sportovní týmy, trenéry a osobnosti sportu v Kuřimi. 
Slavnostním předáváním provázel známý sportovní komentátor Ondřej 
Tomek, který na pódium nejprve pozval a představil organizátory akce a 
ty, co měli za úkol ceny předat. Po té už začalo samotné vyhlašování. Ceny 
Sportovního výboru tak předali zástupci vedení města, významní kuřim-
ští sportovci a sportovní funkcionáři. Oceněni byli nejlepší sportovci 
ve třech věkových kategoriích, nejlepší ženský a mužský tým a nejlepší 
trenéři. Udělena byla také cena za mimořádný sportovní výkon a čest-
né uznání za podporu a rozvoj sportu. V přestávkách mezi oceněními si 
gymnastické vystoupení připravili žáci ze ZŠ Jungmannova a diváci mohli 
shlédnout také taneční vystoupení skupiny Stylles z Tišnova a ukázky bo-
jových umění TJ Infighting Moravské Knínice. Po skončení slavnostní-
ho ceremoniálu měla proběhnout taneční zábava, která se však s velkým 
ohlasem nesetkala a najatá hudební skupina hrála pro téměř prázdný sál. 
Naopak ve švech praskala přilehlá restaurace, kam většina účastníků po 
akci zamířila, aby probrala svoje dojmy z celého večera.

sš

Vítězové a ocenění:
Kategorie sportovec roku 2011 (žáci, junioři):
-Juniorky – Tereza Polášková – volejbal DDM HIPPO Kuřim
- Dorost – Pavel Uher – Klub silového trojboje Kuřim
- Žákyně – Klára Mikelová – volejbal DDM HIPPO Kuřim
- Žáci – Michal Pešek – atletický klub DDM Kuřim 

Nejlepší sportovec roku 2011:
- Martina Böhmová – dorostenka DDM HIPPO Kuřim
- Filip Kania – SK Kuřim házená
- Jakub Křivánek – Šachový klub Kuřim

Kategorie sportovec roku 2011 (muži, veteráni):
- masters – muži – Zbyněk Vejrosta – Hard Bikers silniční cyklistika
- muži – Vít Helán – Sportovně střelecký klub TOS Kuřim 

Kategorie trenér roku 2011:
- Jiří Smetana – DDM HIPPO Kuřim
- Jiří Skopal – Klub silového trojboje Kuřim 

Kategorie čestné uznání za podporu a rozvoj sportu:
- Ing. Milan Vlk

Kategorie mimořádný sportovní výkon roku 2011:
- Jindřich Fikar ml. – paragliding
- Jennifer Hladká – Olympia, USK Praha, synchronizované bruslení 

Kategorie sportovní tým roku 2011 (ženský, mužský):
- Sportovní tým – mládež dívky – volejbal DDM HIPPO
- Sportovní tým – házená SK Kuřim, družstvo mužů A



Placená inzerce



Křížkovského 48 - zámek Kuřim Tel.: 773 943 943

Info: www.clubescape.cz
Vstupenky v předprodeji 80 Kč, namístě 110 Kč. Předprodej v Kulturním domě a v Clubu Escape. 
Start 20:00. 

pátek 25. 5. 12 Kuřim

MÁJOVÝ ROCK NA NÁDVOŘÍ 
KUŘIMSKÉHO ZÁMKU

KOFE-IN PROGRESIVNÍ FÚZE 
HRAJÍCÍ SMĚS ROCKOVÉ MUZIKY
A ELEKTRA . WWW.KOFE-IN.CZ

THE FAKERS SKVĚLÁ (NEJEN) PEARL 
JAM REVIVALOVÁ KAPELA.

AFTER PARTY PO SKONČENÍ V CLUBU 
ESCAPE AŽ DO RÁNA.

DRINK: FERNET ZETKO 
+ COCA-COLA ZA 29,- KČ


