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Základní školy v Kuřimi znají své „nové“ ředitele

Hurá prázdniny!

(pokračování na str. 6)

( fotogalerie na str. 17)

V únoru letošního roku vyhlásila Rada 
města Kuřimi v souladu s novelou školského 
zákona konkurs na ředitele obou kuřim-
ských základních škol. Koncem května pak 
konkursní komise vybrala nové ředitele, kte-
ré následně Rada města odsouhlasila, a kteří 
do svých funkcí nastoupí od srpna. 

Oba dva ředitelé základních škol v Kuři-
mi byli ve své funkci déle než 6 let a Rada města 
Kuřimi proto využila možnosti vyhlášení kon-
kursního řízení. Hlavními požadavky zadavatele 
výběrového řízení byly předpoklady pro výkon 
činností ředitele/ředitelky školy a délka peda-
gogické praxe stanovené zákonem, dále znalost 
školské problematiky a školských předpisů a 
osobní předpoklady uchazečů, zejména občan-
ská a morální bezúhonnost a také organizační a 
řídící schopnosti potencionálních kandidátů.

Veřejné vyhlášení konkursů proběhlo od 
23. 2. do 23. 3. 2012. Oznámení proběhlo na 
úřední desce, internetových stránkách města a 
základních škol, a také v tisku. Zřizovatel škol-
ských zařízení, kterým je město Kuřim, v sou-

ladu s vyhláškou o náležitostech konkursního 
řízení a konkursní komise jmenoval prostřed-
nictvím Rady města sedmičlennou konkursní 
komisi. Jejím předsedou byl ustaven první mís-
tostarosta Kuřimi Jiří Koláček, do jehož kom-
petence školství náleží, a který současně zastu-
poval zřizovatele škol, kterým je město Kuřim. 
Dále v komisi zasedli zástupce České školní 
inspekce Jihomoravského školního inspekto-
rátu, zástupce odboru školství Jihomoravského 
krajského úřadu, jeden odborník v oblasti státní 
správy, odborník na organizaci ve školství, pe-
dagogický pracovník dané školy a člen školské 
rady dané školy.

Během prvního jednání konkursní ko-
mise 7. května 2012 proběhlo otevírání obálek. 
Na dvě volná místa přišly na MÚ Kuřim, co by 
zřizovatele obou základních škol, celkem tři 
zalepené přihlášky uchazečů. Jednoho z nich 
však musela vzápětí po rozlepení obálek komise 
vyloučit pro nedodržení požadavků na výběro-
vé řízení. Zůstali tak dva uchazeči na dvě volná 
místa. Malý počet účastníků konkursu překvapil 
jak konkursní komisi, tak samotné účastníky. 

Letní nálada, slunce, voda a skvělá at-
mosféra. To vše, a ještě zábava a dobrá muzika, 
zahájily letošní sezónu na otevřeném koupališti 
v Kuřimi. Odpoledne před prázdninami patřilo 
hlavně dětem, mohly si zazpívat na netradiční 
hodině angličtiny, vyrobit si pirátskou čepici, 
nechat se namalovat na obličej, povozit se ve 
člunu, a hlavně se pořádně vykoupat. Na kon-
cert skupiny Rangers – Plavci pak dorazila i o 
něco starší generace posluchačů, ale protože 
jejich hity nestárnou, zpívali si a pobrukovali 
téměř všichni. Počasí celé akci přálo a přes do-
polední oblačnost nakonec sluníčko svítilo až 
do večera. Pohodové letní odpoledne umocni-
ly skvělé pochoutky z grilu na otevřené terase 

restaurace. Podvečery s hudbou a grilováním 
chystá restaurace také po celé léto. Poděková-
ní za vydařené odpoledne patří zejména týmu 
Wellness Kuřim a zaměstnancům Městského 
úřadu, kteří akci připravili. 

sš
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Čisté světlo

Výluka na autobu-
sové lince 310 
v úseku Lelekovice - Vranov

V důsledku úplné uzavírky v Lelekovi-
cích od 16. 7. 2012 do 31. 8. 2012 nebude mož-
ný průjezd autobusů mezi Českou a Vranovem 
přes Lelekovice. Linky 41 a 310 budou při jízdě 
od Brna a Kuřimi ukončeny v zastávce Leleko-
vice, náves. V pracovních dnech bude po dobu 
uzavírky zajištěna částečná náhradní doprava ve 
směrech Kuřim - Vranov a Lelekovice - Vranov, 
v době uzávěrky Zlobice však není definitivní 
dopravní opatření známo. Na provoz linky 310 
na území města Kuřimi nebude mít tato uzavír-
ka vliv. Sledujte prosím informace na zastáv-
kách nebo webové strány www.idsjmk.cz, kde 
budou podrobné informace a jízdní řády včas 
zveřejněny.

 Michal Hlaváček
 KORDIS JMK

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. nabízí 
- Dvouleté denní nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
- Tříleté dálkové nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou  

Kód oboru Vhod-
né pro 

Úspěš-
nost „st. 
maturity“ 

2011 

Podmínka 
přijetí 

Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

Provozní technika 
23-43-L/51  100% 

Vyučení 
v tech-
nickém 
oboru 

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy strojírenských a dalších příbuzných (automechanik, klempíř, instalatér, opravář,...) 
oborů. V předmětech Technologie, Stroje a zařízení, Technická měření, Technická dokumentace a dalších, 
prohlubuje a rozšiřuje znalosti z oblasti strojírenství. Obor připravuje vyučené studenty k úspěšnému vykonání 
maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

Provozní elektrotechnika 
26-41-L/52  100% 

Vyučení 
v  

elektro  
oboru  

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ 

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy elektrotechnických oborů. V předmětech Elektronika, Elektrotechnika, Elektrická  
měření a dalších, prohlubuje a rozšiřuje znalosti v široké oblasti elektrotechniky. Obor připravuje vyučené  
studenty k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

 

 
Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. tel.: 541 231 038, etel.: 541 231 038, e--mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48   



 

Umění pomohlo umění
Dne 12. června se v kuřimském koste-

le sv. Maří Magdalény konal koncert varhanic 
Hany Bartošové (ČR) a Joan De Vee Dixon 
(USA) „Varhany, jak je neznáte“, jehož výtěžek 
šel na opravu kuřimského obrazu Panny Marie. 
Účast byla hojná, čtyřruční hra na varhany nád-
herná a čistý výtěžek dobrovolného vstupného 
byl 6150 Kč.

job

Vážení čtenáři, vzhledem ke stěhování poli-
cie (píšeme o něm na str. 3) tentokrát z technických 
důvodů rubriku nemůžeme zařadit.

Děkujeme  za pochopení.

Mateřinky
Jak jsme informovali v minulé Zlobici, 

zastupitelstvo města se rozhodlo hledat rodin-
ný dům, který by šlo upravit na jednotřídní 
mateřskou školu a tím uspokojit další žadatele 
o umístění dětí v tomto zařízení. Byl vypsán zá-
měr a přišly čtyři nabídky. Na svém jednání 26. 
června se všichni zastupitelé shodli, že ani jedna 
neodpovídá jejich představám. Proto své usne-
sení zrušili. Na druhé straně jednáním s obcí 

Česká se zjistilo, že zde otevřou novou budovu 
MŠ k prvnímu lednu 2013, čímž jim vzniknou 
volné kapacity ve stávající mateřince. Probíha-
jí jednání mezi oběma obcemi, že by zde bylo 
možné umístit asi 20 kuřimských dětí. Jde o lo-
kalitu dobře dostupnou a řešení, které by ohlo 
vyhovovat zejména těm rodičům, kteří jezdí za 
prací do Brna. O věci budeme dále informovat.

Tunel pod kolejemi
Město Kuřim  předložilo v únoru žádost 

o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Bez-
bariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“. Projekt by 
měl stát cca 17 milionů. Regionální rada Jiho-
východ schválila dotaci ve výši 14.480.894,- Kč, 
což je 85% způsobilých výdajů projektu. Zbytek 
uhradí město. Zahájení stavby se předpokládá 
na jaře r. 2013. V průběhu 2. pololetí r. 2012 
bude zpracován projekt pro provedení stavby a 
bude proveden výběr zhotovitele.

Projekt je součástí celkové úpravy nádra-
ží ČD, na kterém se budou dalšími investicemi 
podílet české dráhy a Správa železniční do-
pravní cesty. Výsledkem by mělo být moderní 
nádraží.

2×job
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Informace pro občany  - 

Odstávka registru vozidel v 
červenci

Od 1. 7. 2012 dochází k zásadní změně ve vedení agend, které se 
týkají registrace vozidel. Změna spočívá v převedení Centrálního registru 
vozidel z působnosti Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a Cent-
rální registr vozidel se stane součástí centralizovaného informačního sys-
tému veřejné správy České republiky a nahradí dosavadní, léta fungující, 
ale současným požadavkům již nedostačující agendu. 

S ohledem na to, že se jedná o poměrně komplikovaný proces 
převodu dat do nového systému, budou stávající registry fungovat do 29. 
června  2012.  V 27. týdnu, tedy  od 2. 7. 2012 do 8. 7. 2012 bude probíhat  
přenos dat a ladění nových programů.

Co z toho vyplývá pro občany ? 
Veškeré  agendy registru vozidel  (přihlašování, odhlašování vo-

zidel, změny údajů, vyřazování vozidel a další) budou fungovat do 29. 6. 
2012. 

V termínu od 2. 7. 2012 do 8. 7. 2012 bude registr vozidel Měst-
ského úřadu Kuřim mimo provoz.

Obnovení provozu pak bude od 9. 7. 2012. S ohledem na rozsah 
změn, který nový systém Centrálního registru přinese, nelze vyloučit, že i 
po obnovení provozu se vyskytnou možné provozní  problémy. Za možné 
potíže s rozjezdem nové aplikace se předem omlouváme. Děkujeme za 
pochopení.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na vedoucího odbo-
ru dopravy Městského úřadu Kuřim.

Ing.Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy

E-mail: kovar@radnice.kurim.cz 
tel. +420 541 422 335, 

mob. +420 777 363 610

Informace o cestovních do-
kladech

Letní cestovní sezona se blíží… Budete cestovat? Potřebujete vy-
hotovit cestovní pas? Pak právě pro Vás jsou určeny následující řádky. Ze 
zkušenosti doporučujeme zkontrolovat  si platnost cestovních dokladů a 
v případě nutnosti požádat o vydání nového cestovního pasu včas (lhůta 
pro vydání je 30 dnů). S příchodem letní sezony a v souvislosti se změnou 
zákona o cestovních dokladech, kdy od 26. 6. 2012 musí mít každé dítě 
vlastní cestovní pas, byla v období uplynulých dvou měsíců zvýšená po-
ptávka po vyhotovení cestovních pasů zejména pro děti. V důsledku této 
situace Město Kuřim po přechodnou dobu přistoupilo ke změně režimu 
pro podání žádostí o cestovní pasy, jehož smyslem bylo minimalizovat če-
kací doby. V důsledku tohoto opatření se podařilo tuto situaci bez větších 
problémů zvládnout.

V současné době se situace na úseku cestovních pasů již stabilizo-
vala, k podání žádosti o cestovní pas není bezpodmínečně nutné rezer-
vovat si pořadové číslo. Tato možnost však nadále existuje. V úředních 
dnech pondělí a středa jsou v případě zájmu  i nadále vydávána pořadová 
čísla s časovým údajem vyřízení. Co žádost, to jedno číslo. Do hodiny 
lze vydat 6 pořadových čísel v desetiminutových intervalech. V případě 
žádosti o cestovní pas pro dvě děti a jednoho dospělého žadatel obdrží  3 
pořadová čísla. 

Zdůrazňujeme, že tato úprava se týká pouze kombinovaného pra-
coviště,  které je vyhrazeno pro podání žádostí o cestovní pasy na pořa-

dová čísla, samozřejmostí je, že pokud kapacita pracoviště  nebude na-
plněna, budou se přes toto pracoviště provádět i ostatní úkony – podání 
žádosti o e-OP, výdej nově vyhotovených dokladů. 

Závěrem k diskutované otázce prokazování státního občanství. 
Od 1. 1. 2012 se dokládá osvědčení o státním občanství dítěte při vydání 
prvního cestovního dokladu pouze v případě pochybnosti. Tato změna v 
zákoně však nezprošťuje „úředníky“ šetřením státního občanství na zákla-
dě dokladů, které předkládá zákonný zástupce dítěte. K podání žádosti o 
první cestovní doklad pro dítě do 15-ti let je třeba předložit /informace 
je obecná/:

- rodný list dítěte
- rodné listy rodičů dítěte
- OP jednoho z rodičů dítěte
- dítě s sebou J

Pokud budete mít s sebou výše uvedené doklady, garantujeme Vám 
vyřízení žádosti bez problémů. Žádost i fotografie se vyhotovují on-line.

Podání žádostí o občanské průkazy, výdej občanských průkazů a 
cestovních dokladů zůstává beze změn, a to přes výdejové pracoviště. Po-
řadová čísla se nevydávají!

Děkujeme za pochopení a na Vašich cestách za hranice všedních 
dnů Vám přejeme hodně nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Lenka Krejčová
pověřená vedením

odboru správního a vnitřních věcí

Stěhování kuřimské policie
Od 16. července bude z důvodu rekonstrukce dočasně přestěho-

váno obvodní oddělení Policie ČR v Kuřimi. Stávající služebna policie 
v Kuřimi totiž projde generální rekonstrukcí. Prostory pro své působe-
ní v době oprav našla policie na radnici města Kuřimi. Zde bude zřízena 
služebna v přízemí vlevo od vstupu. Zpět do budovy na ulici Svatopluka 
Čecha se policie vrátí zřejmě v prosinci tohoto roku. V platnosti zůstávají 
veškeré kontakty. Služba bude na nové služebně přítomna vždy ve všední 
dny od 7 do 15 hodin. Po 15. hodině není přítomnost policistů na služeb-
ně zaručena, v nutných případech volejte linku 158. Obvodní oddělení 
Policie ČR Kuřim má územní působnost v obcích: Čebín, Česká, Hvoz-
dec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Malhostovice, Moravské 
Knínice, Nový Dvůr, Nuzířov, Podlesí, Rozdrojovice, Veverská Bítýška a 
Vranov.

Kontakty na OO PČR Kuřim: 
telefon: 974 626 442, 974 626 702, 541 230 333
fax: 974 626 442
e-mail: booopkurim@mvcr.cz

sš
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placená inzerce

Liga vozíčkářů nabídne uni-
kátní službu hendikepovaným 

Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdra-
votním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti 
těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou 
nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit ve společnosti, rozvíjet se, 
chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdra-
votním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.

V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen 
nové zážitky, ale i individuální přístup. „Budeme se společně učit různým 
výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si rela-
xační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet 
za kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo minigolf,“ 
popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však 
dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval 
jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak. 

Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si kaž-
dý může sám zvolit – například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by 
měli být ve věku od 19 do 64 let. „V Brně a okolí se podobné služby vysky-
tují, většinou jsou však zaměřeny na seniory, na mentálně postižené nebo 
duševně nemocné lidi. My chceme oslovit především tělesně postižené, 

Veřejné projednání územní 
studie sídliště Na Loučkách

V úterý 12. června uspořádalo město Kuřim veřejné projednání 
územní studie sídliště Na Loučkách. Předmětem studie je řešení záměrů 
na budoucí prostorové uspořádání sídliště, zaměřené zejména na úpravy 
veřejných prostranství, ploch pro dopravu, parkování, komunikací pro 
pěší, zeleně a občanské vybavenosti. Připomínky a podněty občanů byly 
během projednávání diskutovány a zaznamenány a město se jimi bude 
zabývat. Celá studie je umístěna na webových stránkách města. Případné 
další dotazy, připomínky či podněty mohou občané podávat do úterý 10. 
července 2012 písemně nebo emailem na uvedenou kontaktní adresu: 
Město Kuřim, Odbor investiční a regionálního rozvoje, Jungmannova 
968, Kuřim, 664 34, kontaktní osoba: Ing. Jindřiška Honců, tel.: 541 42 
23 57, honcu@radnice.kurim.cz

sš

Vyschlá studánka se brzy zaplní
Ten, kdo v posledních měsících šel kolem studánky ve vodní kap-

li sv. Jána pod Kuřimskou horou, byl možná překvapen téměř vyschlou 
nádrží vodní stavby. Dlouhodobý problém s narušením starých toků pra-
menů také kvůli letošnímu velmi suchém jaru způsobil, že voda přestala 
přitékat úplně a zásobní nádržka pod kapličkou postupně vyschla.

Podle důkladného hydrogeologického průzkumu, který zadalo 
město Kuřim, a který proběhl v okolí studánky na podzim loňského roku, 
vyplynulo, že za snížení přítoku vody do vodní kaple může zejména špat-
ný stav starého, ještě dřevěného potrubí, které vodu do studánky přivádě-
lo. Zdevastované dřevěné drenáže tak nemohou vodu do studánky dále 
přivádět, i když průzkum prokázal, že v pramenech je jí stále dostatek a 
voda z nich se ztrácí do podloží.

To se má však brzy změnit. Radnice nejen, že investovala do hyd-
rogeologického průzkumu, ale po obdržení výsledků, rozhodlo Zastupi-
telstvo města Kuřimi o investiční akci, která by měla zahrnovat znovuob-
novení přítoku vody do studánky i údržbové práce na stavbě kaple.

Podle slov vedoucího oboru investičního a regionálního rozvoje 

Stanislava Bartoše je příprava této investiční akce města v současnosti ve 
stadiu zpracování projektové dokumentace: „První fáze celé akce se bude 
týkat zejména zemních prací, kdy bude nutné navést prameny znovu do 
koryta studánky. Odhaduji, že práce by mohli začít už po prázdninách. 
Realizace bude záviset také na posudku památkářů, neboť kaple z roku 
1722 je památkově chráněným objektem.“ 

Nejpozději do konce podzimu by však voda měla do studánky zno-
vu téct. Při průzkumu byly navrtány na lesní cestě za kaplí hned tři pra-
meny a všechny jsou poměrně vydatné. Po vyřešení obnovení vodního 
přítoku do studánky se radnice bude podle sdělení starosty města Draga 
Sukalovského zabývat také kvalitou vody ve studánce, která v posledních 
letech vykazovala přítomnost pro člověka nebezpečných bakterií.

sš
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z regionu placená inzerce
pro které zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala Hana Svobodová. 
Centrum denních služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dob-
ré se v tomto případě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka o 
vhodnou službu. 

A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní 
a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho 
lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a 
odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového.  Centrum den-
ních služeb bude fungovat od 8.00 do 15.00 každý všední den,“ upřesnila 
vedoucí programu. Zájemci se můžou dozvědět víc na webových strán-
kách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se rovnou můžou obrátit 
na Hanu Svobodovou (537 021 485, 777 010 335, hana.svobodova@
ligavozic.cz).

Středověk na hradě Veveří
V sobotu 19. 5. 2012 proběhla společenská akce na hradě Veveří. 

Akci organizovala regionální organizace TOP 09 Brno-město společně s 
Národním památkovým ústavem. Tato akce byla určena všem návštěvní-
kům hradu, hlavně rodinám s dětmi. Akci navštívilo téměř tři tisíce ma-
lých i velkých návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý program. V rámci 
programu se každou celou hodinu uskutečnilo vystoupení se středověkou 
tématikou. Pro děti bylo připraveno sedm soutěžních stanovišť, po jejichž 
absolvování obdržely Dekret, kterým se staly pážaty Veverského panství. 

Program pokračoval kostýmovanými večerními prohlídkami hra-
du a zakončen byl ohňovou show, po níž se o půlnoci uzavřely brány hra-
du.

Akci navštívili také politici, krajský předseda Jan Vitula, poslanec 
Roman Kostřica, rektor a kandidát na senátora Karel Rais, plzeňský regi-
onální předseda Ondřej Ženíšek s dalšími členy plzeňské organizace.

„S radostí můžeme konstatovat, že tato tradiční akce (uskutečnila 
se již potřetí) byla velice úspěšná navzdory dvěma souběžně probíhajícím 
akcím, a to semifinálovému zápasu české hokejové reprezentace a souběž-
ně konané muzejní noci“ říká organizátor akce Jaroslav Kacer.

Jiří Poláš

Předseda jihomoravské TOP 09 Jan Vitula a kuřimští členové Hana Noďová 
a Jiří Poláš.
Vlevo: malý návštěvník a velké kladivo.
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Základní školy v Kuřimi znají 
své „nové“ ředitele

(pokračování ze str. 1)

Podle některých bylo důvodem to, že dosud nebyly vyhlášeny 
konkursy na místa ředitelů základních škol v Brně. A některé uchazeče 
možná odradila silná pozice obou dosavadních ředitelů nebo náročnost, 
kterou tato funkce na uchazeče klade.

Druhé jednání komise proběhlo 28. května a jeho obsahem už byly 
pohovory s oběma uchazeči. Na každého z uchazečů měla komise dobu v 
rozsahu 15 až 60 minut a pohovor se dotýkal zejména koncepce dalšího 
rozvoje a řízení daných základních škol. Vzápětí po obou pohovorech se 
komise sešla ke svému závěrečnému usnesení. Podle zákona pak měli čle-
nové konkursní komise napsat své pořadí kandidátů a odevzdat je předse-
dovi komise. V případě nerozhodného počtu preferencí by pak měl roz-
hodující hlas předseda konkursní komise. Vzhledem k nízké účasti, kdy 
de facto na každé místo existoval pouze jeden uchazeč, napsali členové 
komise pouze souhlas či nesouhlas s daným kandidátem. 

Podle předsedy komise prvního místostarosty Kuřimi Jiřího Ko-
láčka odsouhlasila konkursní komise na místa ředitelů oba dva uchazeče, 
dosavadního ředitele ZŠ Jungmannova Mgr. Richarda Macha a dosavad-
ního ředitele ZŠ Tyršova Mgr. Stanislava Plchota. „Komise rozhodla po-
měrně jednoznačně a bez nějakých pochybností o správnosti svého výbě-
ru. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem a vybraní „staronoví“ 
ředitelé splnili bez výhrady požadavky výběrového řízení“. Jak pak dále 
uvedl první místostarosta Koláček: „Oba dva ředitelé, kteří obhájili své 
stávající pozice, jsou ve svých funkcích osvědčení profesionálové s letitou 
praxí a dobrou reputací. S jejich pracovními výsledky jsme dlouhodobě 
spokojeni. Jejich účast ve výběrovém řízení prokázala jejich aktivní zájem 
o vedení obou školských zařízení. Přihláška k výběrovému řízení musela 
obsahovat i koncepci rozvoje školy, ve které oba ředitelé prokázali, že dis-
ponují potenciálem pro další novou etapu ve vedení školy.“

Vzhledem k tomu, že se zákona je konkursní komise doporuču-
jícím orgánem, musela jejich rozhodnutí ještě odsouhlasit Rada města 
Kuřimi. Rada na svém zasedání 30. května všemi zúčastněnými členy od-
souhlasila jmenování nových ředitelů do jejich funkcí od 1. srpna 2012.  
Oba dva ředitelé byli jmenování na dobu určitou na období šesti let.

Soňa Šmahelová

Mgr. Richard Mach
ředitel ZŠ Jungmannova

Vystudoval Gymnázium v Ústí nad 
Orlicí a Pedagogickou fakultu Jana Evan-
gelisty Purkyně v Brně, specializace učitel-
ství pro 1. stupeň ZŠ a tělesná výchova. Za 
dobu své praxe učil na základních školách v 
Chocni, Brně a Blansku a byl ředitelem ZŠ v 
Ráječku. Od roku 2002 je ředitelem Základ-
ní školy Jungmannova v Kuřimi. V průběhu 
své praxe prošel řadou školení pro pracov-
níky v managementu škol a stal se instrukto-
rem celé řady sportů, jako je vodní turistika, 
lyžování nebo snowboarding. Současně se 
věnuje počítačové grafice a tvorbě www 
stránek své školy.

Příjemné prázdniny všem ze 
ZŠ Jungmannova
Milé děti, žáci a žákyně,

školní rok uplynul a je zase před prázdninami. Dva měsíce můžete 
zapomenout na drnčící budík, prověrky, zkoušení, testy, učení a přípravu 
na školu. Řada z Vás neuvidí celé dva měsíce své kamarády a bude Vám po 
nich smutno. Já bych Vám chtěl poděkovat za práci, kterou jste tento škol-
ní rok odváděli ve škole i doma. Chci Vám také popřát rodinnou pohodu 
o prázdninách, krásné chvíle volna s rodiči, či kamarády.Zvlášť bych chtěl 
popřát mnoho úspěchů Vám, deváťáci. Děkuji také všem, kteří reprezen-
tovali školu v olympiádách a soutěžích. Přeju Vám krásné sluníčkové léto 
a těším se na Vás 3. září v 9:00 na školním hřišti při slavnostním zahájení 
dalšího, věřím že úspěšného, zdolávání vrcholu jménem Základní škola 
Jungmannova.

Vážení rodiče, členové SRPŠ, Školská rado,
chci Vám poděkovat za spolupráci v letošním školním roce. Zvlášť 

Vám chci poděkovat za trpělivost a vstřícnost, kterých jste prokázali pře-
hršel, v měsíci září a říjen, kdy jsme zateplovali naši budovu. Rodičům 
druhých ročníků děkuji za pochopení, kterého se nám dostalo při spojo-
vání tří druhých tříd ve dvě. Rodičům žáků devátých tříd děkuji za dlou-
holetou spolupráci a rodičům budoucích prvňáčků za důvěru v naši práci. 
Všem Vám, kteří jste se aktivně podíleli na vzdělávání a výchově Vašich 
dětí moc děkuji i za ně. Myslím, že tento školní rok, byl díky práci našich 
zaměstnanců úspěšný, o čemž vypovídá počet přijatých dětí na střední 
školy a výsledky testů našich žáků. I příští školní rok bude našim cílem 
dát Vašim dětem maximum a být k Vám i dětem maximálně otevření. Na 
webových stránkách www.zskj.cz najdete koncepci naší školy na rok 2012 
– 2018, kterou budeme každoročně hodnotit a upravovat. Prosím Vás o 
její případné připomínkování. Mějte se pěkně, krásné prázdniny a mnoho 
radosti s Vašimi dětmi.                                             

Vážené kolegyně a kolegové,
Chci Vám poděkovat za výborné zvládnutí právě končícího škol-

ního roku. Provozním zaměstnancům děkuji za servis, který pro nás při-
pravili. Pedagogickým zaměstnanců za profesionalitu při plnění běžných 
i neběžných úkolů. Školní rok se nesl v rovině častých kontrol a konkurz-
ního řízení. S tím související zpřísněné kontrolní činnosti vedení školy. 
Myslím, že jste obstáli na výbornou maximálně na chvalitebnou. Děkuji. 
Děkuji řadě z Vás, za otevřenost při zpracování SWOT analýzy školy. Po-
zorně jsem ji prostudoval a doufám, že sami pociťujete některé změny, 
ke kterým dochází. Jako vítěz konkurzu povedu naši školu další období 
a zaměřím se na zkvalitňování výuky a klimatu školy. V nejvyšší možné 
míře Vám připravím takové zázemí, abyste svoji profesionalitou mohli 
docílit nejlepších výsledků. Jsem si vědom toho, že výsledky školy stojí a 
padají na práci pedagogů. Budu rád, když se Vám bude dařit. Budu Vám 
k dispozici stejně jako žákům a rodičům. Děkuji, byli jste dobří. Užijte 
si zasloužené volno, odpočiňte si, radujte se ve svých rodinách, ze svých 
dětí, přátel. Krásné prázdniny a hodně zdraví … 

Váš ředitel

Tento způsob konkursu...
začal by možná úvahu V. Vančura. Přitom všichni znalí, koho jsem 

se ptal na názor, říkali, že konkurs je fajn věc. Dosavadní praxe byla tako-
vá, že ředitel školy prakticky nemohl být z funkce odvolán, pokud nepro-
vedl něco hodně špatného. K odvolání nestačilo, že svou práci dělá špatně 
a byl by tu někdo, kdo by ji dokázal dělat líp. Takový ředitel se tak mohl 
stát brzdou školství v obci na dvacet let. 

To ovšem nebyl případ Kuřimi. Oba kuřimští ředitelé ZŠ jsou 
dobří. Což ovšem neznamená, že by se nemohl objevit v rámci konkursu 
někdo ještě lepší. Jenže odkud? Pokud by se do konkursu přihlásil ně-
který z pedagogů dané školy, třeba zástupce ředitele, asi by tím riskoval. 
Kdyby prohrál, jeho pozice na škole by nebyla dobrá, a kdo ví, jestli by si 
nemusel hledat raději místo jinde. Kdyby se přihlásil někdo zvenčí, asi by 
měl problémy s kvalitní analýzou stavu školy. Ale do budoucna k tomu 
docházet bude. Jak proběhnou konkursy na brněnských školách, začnou 
se objevovat další zájemci o místa ředitelů z Brna a okolí. Kuřim je dobrá 
destinace - dětí jako smetí, dopravní spojení rychlé a časté, školní budovy 
v technicky dobrém stavu.

Letos to byl takový cvičný konkurs. Páni ředitelé své posty obhájili 
a mají dalších šest let na to, aby realizovali své plány. Ale už vědí, že po 
těch šesti letech je budou muset obhajovat. Být učitelem je práce těžká a 
velmi odpovědná. Řídit pedagogický sbor je složité a výsledky své práce 
vidí učitelé i ředitelé až po letech. 

Přejme jim hodně zdaru. Oba pány ředitele jsme požádali o před-
běžnou bilanci na konci roku a rozhovor, ve kterém jsme jim písemně po-
ložili stejné otázky. Myslím, že je dobré, že jejich názory se někde shodují 
a někde liší. 

Jiří Brabec
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Náš rozhovor s R. Machem
Kolik bylo v končícím školním roce na Vaší škole tříd, žáků, učitelů, 

ostatních pracovníků?
Ve školním roce 2011/2012 ukončilo školní docházku 48 deváťá-

ků z celkového počtu 431 dětí, které naši školu navštěvovaly. Děti se učily 
v 18ti třídách, kde o ně pečovalo 28 učitelů, 5 asistentů pedagoga a 4 paní 
vychovatelky. O pohlazení bříšek našich dětí se staralo 6 kuchařek, které 
dětem připravovaly dva druhy jídel. O pořádek se staraly 4 paní uklízečky 
a pan školník.

Dotkly se vás nějak události na ministerstvu školství? Zejména diskuse 
o platu pedagogů?

Události na ministerstvu školství se nás nijak nedotkly. Dotčen 
jsem se cítil pouze já, když pan ministr Dobeš zaměstnal pana Bátoru. 
Vaše otázka asi směřuje ke škrtům v rozpočtu ministerstva školství. Sou-
časný systém rozpisu rozpočtu, s právem „krajských“, úprav, považuji za 
nepříliš šťastný. Jeho důsledkem je podobná situace jako u RUD. Na žáka 
v Praze, Liberci, Kuřimi přijde rozdílná dotace. Kraj osvícený a zapále-
ný pro základní školy ponechá základním školám částku rozpočtovanou 
MŠMT. Jinak osvícený kraj s prostředky naloží jinak – po svém. Do velice 
pikantní situace jsme se dostali letos v březnu, kdy pan ministr financí 
krátil prostředky pro resort školství. V průběhu rozběhlého školního roku 
(úvazky, rozvrhy...),  jsme museli přijmout razantní opatření, kterým je 
snížení týdenní hodinové dotace na škole o 36 hodin (snížení rozpočtu 
o cca 351 000). Velmi úsměvná na dané situaci je forma oznámení o snížení 
rozpočtu. Finanční prostředky nám nebyly sníženy či odebrány. Byly a jsou 
vázány. Každý ředitel se s danou situací musí vyrovnat. My máme štěstí, 
že v Kuřimi je dostatečný počet dětí. Nepotvrzené informace jsem o při-
pravovaném vázání měl již v pololetí, a proto jsem se rozhodl již v pololetí 
spojit 3 druhé třídy ve dvě.

Obhájil jste svou pozici ve výběrovém řízení na dalších šest let. Jaký 
jste měl z výběrového řízení pocit a má vůbec smysl, pokud v něm není kon-
kurence?

Všichni známe vtip o smíšených pocitech a každá obhajoba čeho-
koli tyto pocity přináší. V každém případě jsem si díky konkurzu provedl 
velmi důkladnou inventuru své předchozí práce a velmi odpovědně jsem 
se zamyslel nad budoucností školy, kterou mám tu čest řídit. A co se týká 
konkurence? Systém konkurzů na místa ředitelů není pouze o konkurenci, 
je o závěru konkurzní komise, která doporučí či nedoporučí uchazeče ke 
jmenování svému zřizovateli. Tedy, kdybych nebyl dostatečně připraven, 
konkurzní komise může s klidným svědomím otočit palec dolů, stejně 
jako je to i právo rady, respektive pana starosty. Sportovně musím přiznat, 
že jsem byl z konkurzu nervozní, (i díky fámám a zaručeným informacím, 
které se ke mně donesly). A nervozita by u mě jistě narostla v případě 
více uchazečů. Smysl konkurzů? Já nevím, konkurz je legitimní nástroj 
výběru. Stejně jako průběžné hodnocení práce. Myslím, že kombinace 
těchto dvou mechanismů je v pořádku. Otázka konkurzů byla prezento-
vána často nešťastně. Zřizovatel nemusí vypsat konkurz, ale může. Má na 
to plné právo, stejně jako má přinejmenším právo kontrolovat a průběžně 
hodnotit ředitelky a ředitele svých organizací.

Poprvé, i když pokusně, se konalo testování žáků pátých a devátých 
tříd. Má podle vás dobrý smysl? Jak probíhalo, a jaké poznatky vám přines-
lo?

Na naší škole šlo již o druhé testování. Jako pilotní škola jsme tes-
tovali již v loňském roce. Já jsem příznivcem takovýchto testů a to ve větší 
míře. Osobně bych se přikláněl k testování i v 3. a 7. třídách. Domnívám 
se však, že testování mělo předcházet úplné, prokonzultované vytvoře-
ní standardů. Věřím, že při ostrých testech pevné standardy stanoveny 
budou. Přínos testování byl dvojí. Porovnání výkonů dětí s jejich aktu-
álním hodnocením ve škole. Dále porovnání výsledků s výsledky testo-
vání SCIO, které dlouhodobě provádíme a v budoucnu se snad dočkáme 
i alespoň orientační informace o postavení naší školy v celé síti škol, jak 
je tomu u testů SCIO.

Diskuse probíhají o tom, jsou li pro žáky důležitější vědomosti nebo 
kompetence. Možná to je laikům nejasné. Jak jim ten rozdíl vysvětlujete a jaký 
je Váš osobní názor?

Dovolím si tuto otázku vysvětlit takto. A vracím se ke standar-
dům… .  Každý člověk je individualita a má dané předpoklady, které 
může rozvíjet – posouvat k maximu, ideálu. Tréninkem, učením se krok 

po kroku posouvá co nejblíže k vrcholu. Jaromír Jágr musel usilovně pra-
covat, aby dosáhl toho, čeho dosáhl. A stejné je to ve škole. Snažíme se, 
aby dítě získalo co nejvíce vědomostí, se kterými bude umět zacházet, 
a to jsou ony kompetence. Někdy se to daří více jindy méně. Dokážu-li 
se perfektně teoreticky připravit na zkoušky v autoškole a nezvládnu-li 
řízení, nemám zvládnuté kompetence. Je třeba děti posouvat co nejvýše v 
obou vámi zmíněných prvcích.

Ve veřejné diskusi se zdůrazňuje, že škola musí žáky bavit. To ale už 
říkal i Komenský – Schola ludus. Nehrozí nebezpečí, že škola vychová žáky k 
tomu „dělej, co tě baví“, a pak v práci budou mít potíže s tím, že občas člověk 
musí dělat i to, co ho nebaví?

Pokud to už říkal Komenský, tak je to pravda a také je pravda, že od 
dob Komenského může hrozit ono nebezpečí. Tento pocit je oprávněný a 
má ho každá generace, každá generace se s ním pere a hledá odpověď. My 
učíme malé děti a větší děti a ještě větší děti. Schola ludus je o formách a 
metodách výuky a výchovy. Pokud budou metody a formy práce barevné 
(a nejde to vždy), budou děti snáze a radostněji vnímat a přijímat sdělené. 
Přechod do praxe je spojený se spoluprací s rodiči, víme, že jde o těžký 
úkol, pro ty, kteří nechtějí a naopak snadný, pro ty, kteří chtějí. 

A já Vám něco řeknu, já si myslím a jsem o tom přesvědčený, že i 
škola má právo a povinnost učit děti tomu, aby je bavil život a aby byly 
stále mladé, aby byly veselé a spontánní. Nemyslím biologicky mladé, to 
není umění, ale duševně mladé. Ono to duševní mládí člověka posouvá a 
pomáhá v řešení úkolů a problémů a k životu vůbec. Máte některé třicát-
níky, do kterých bych „kopnul“. Ono je jim 199. A máte některé „dědky“, 
a ono jejím 20. To je krása.

Média nás pravidelně informují o tom, že výsledky českých žáků se ve 
srovnání s ostatními zeměmi zhoršují. Jaký je váš názor na úroveň vzdělání 
(obecně i na vaší škole) a na takováto srovnávání?

Odborná média a seriózní průzkumy opravdu hovoří o celkovém 
poklesu úrovně vzdělávání. A jsme zpátky u plošného testování dětí v 5. 
a 9. ročníku a u srovnávání. To je hrozně důležité a je licoměrné výsledky 
nezveřejňovat. To nepotřebuje Oxford, a aby vznikaly nové malé Oxfordy 
je třeba o nich vědět, je třeba školy srovnávat a dát rodičům jasně signál. V 
tomto jsme nejlepší a naopak. A škola to sama neudělá, snaží se držet ima-
ge. My jsme například dobří – výborní podle posledního testování SCIO 
v matematice a německém jazyce. A moje nová koncepce je postavena 
právě na tom, abychom byly výborní ve všem.

V čem si myslíte, že jste lepší než konkurenční kuřimská ZŠ a v čem jim 
naopak přiznáváte, že jsou lepší oni?

To je těžká otázka, možná to je otázka, kterou může zodpovědět 
náš zřizovatel, nebo školní inspekce, nebo výsledky srovnávacích testů. A 
jejich zveřejnění. A taky rodiče můžou porovnávat. Pan ředitel Plchot má 
ve svém týmu určitě velmi kvalitní zaměstnance a na všech pozicích a já 
mu jen přeji, aby se mu s nimi dařilo plnit jejich cíle a sny a plány a všech-
no. Ono je to to těžké. V Kuřimi se soutěživost mezi školami zaměňuje za 
rivalitu, je to v podhoubí a jestli se to někdy změní, to je otázka a možná 
také úkol pro mne a pana ředitele Základní školy Tyršova.

Co nejdůležitějšího chystáte na příští školní rok?
Chystáme se opravit vodu, komíny, skleník, dopravní hřiště a řadu 

dalších věcí. A pro děti chystáme úpravu školního vzdělávacího progra-
mu Everest a úpravu koncepce rozvoje školy zaměřené na souznění Vámi 
zmiňovaných vědomostí a kompetencí. V neposlední řadě je nutné říct, 
že dojde i k zásadním organizačním změnám, v souvislosti s vázáním.

Těšíte se na prázdniny?
Moc se těším, prožívám nejkrásnější období. Těšení na prázdniny. 

Jen se „děsím“ toho, až prázdniny začnou a budou se zkracovat a zkraco-
vat. A to se budu těšit znovu. Na zimu.

Předem děkuji za odpovědi.
Jiří Brabec

Děkuji za Vaše otázky a přeji krásné slunečné léto. 
Richard Mach
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Mgr. Stanislav Plchot
ředitel ZŠ Tyršova

Vystudoval Gymnázium Křenová 
v Brně a Pedagogickou fakultu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Brně, speciali-
zaci chemie a zeměpis. Za dobu své praxe 
učil na Základní škole Těšany, kde se stal zá-
stupcem ředitele a na Středním odborném 
učilišti a Obchodní akademii ELDO Brno, 
kde zastával rovněž pozici zástupce ředitele. 
Od listopadu roku 2003 je ředitelem Zá-
kladní školy Tyršova v Kuřimi. Během své 
praxe absolvoval řadu dalších vzdělávacích 
programů a kurzů, které souvisí s vedením 
školských zařízení. Hovoří dvěma světový-
mi jazyky - německy a rusky. 

Bilance na konci roku
Závěrečnou bilanci uplynulého školního roku zpracováváme bě-

hem prázdnin a zveřejňujeme ji ve výroční zprávě školy na přelomu září a 
října. Přesto se pokusím zatím anonymně (beze jmen soutěžících a jejich 
kantorů) vypíchnout Top 10 (doufám, že to nebude bráno za politikum 
J) nej-úspěchů naší školy nejen na poli sportovním, ale zejména vědo-
mostním:
- 2. místo v přespolním běhu – Želešická růže
- 2. místo ve skoku vysokém – Vánoční hala Brno
- 2. místo ve florbalu – O pohár ministra školství
- 1. a 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v Aj
- 1. místo – okresní kolo Olympiády pátých ročníků v matematice
- 4. místo – okresní kolo Olympiády v českém jazyce
- 4. a 5. místo – okresní kolo Olympiády ve fyzice
- 2x 1 místo a 2x třetí místo v okresním kole recitační soutěže
- 1. místo v krajském kole recitační soutěže + účast v celorepublikovém klání
- 5. místo v krajském kole konverzační soutěže v Aj

Rád bych poděkoval všem učitelům, kteří žáky do soutěží připra-
vují a šíří tak dobré jméno naší školy. Dík patří i organizátorům různých 
humanitárních akcí – je s tím spousta práce, ale je to práce potřebná a 
záslužná. Nemohu si dovolit zapomenout poděkovat našim správním za-
městnancům, kteří se vzorně starají o to, abychom netrpěli hlady a aby-
chom se pohybovali v čistém a příjemném prostředí. Jmenovitě si dovo-
lím poděkovat panu Karlu Musilovi, našemu dlouholetému předsedovi 
SRPŠ, který s touto funkcí letos končí a s ním i celému výboru SRPŠ a 
všem členům školské rady za to, co vše již pro školu udělali, dělají a dou-
fám, že i nadále dělat budou. V současné napjaté „finanční situaci“ děkuji 
rovněž o to více všem našim věrným sponzorům.

Rozhovor se S. Plchotem
Kolik bylo v končícím školním roce na Vaší škole tříd, žáků, učitelů, 

ostatních pracovníků?
Ve školním roce 2011/2012 bylo na naší škole 21 tříd, průměrně 

435 žáků, 35 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD, 4 asis-
tentky pedagoga a 14 správních zaměstnanců. Dlužno dodat, že ne všich-
ni mají plný pracovní úvazek.

Dotkly se vás nějak události na ministerstvu školství? Zejména diskuse 
o platu pedagogů?

Diskusi samozřejmě sleduji a nedá se říci, že bych viděl „světlo na 
konci tunelu“. Časté výměny ministrů školství nejsou určitě přínosem pro 
práci resortu. Nás se však nejvíce dotklo tzv. „vázání finančních prostřed-
ků“, což v překladu znamená sebrání peněz  a z toho vyplývající spojování 
tříd, propouštění lidí…atd.

Obhájil jste svou pozici ve výběrovém řízení na dalších šest let. Jaký 
jste měl z výběrového řízení pocit a má vůbec smysl, pokud v něm není kon-
kurence?

Na vyhlášení výběrového řízení má dle zákona zřizovatel právo. I 
když jsem, jako většina ředitelů, z toho nebyl dvakrát nadšený (chystat 
se na konkurz v době, kdy je ve škole spousta práce), musím ocenit jak 

korektní přístup ze strany zřizovatele, tak i ze strany konkurzní komise. 
Vzhledem k tomu, že konkurence mi odpadla, vidím význam výběrového 
řízení hlavně v tom, že člověk může představit své plány do budoucna zři-
zovateli. To by se ale dalo uskutečnit příjemnější formou než konkurzem. 
Otázkou zůstává, kolik tyto konkurzy v rámci celé republiky stály daňové 
poplatníky.

Poprvé, i když pokusně, se konalo testování žáků pátých a devátých 
tříd. Má podle vás dobrý smysl? Jak probíhalo, a jaké poznatky vám přines-
lo?

Testování pátých a devátých tříd z mého pohledu má smysl v tom 
případě, že u jednoho a toho samého žáka máme možnost zjistit, nakolik 
se v průběhu školní docházky zlepšil nebo zhoršil. Porovnávat jednotlivé 
školy jen na základě výsledků tohoto testování by bylo poněkud zavádě-
jící.

Diskuse probíhají o tom, jsou li pro žáky důležitější vědomosti nebo 
kompetence. Možná to je laikům nejasné. Jak jim ten rozdíl vysvětlujete a jaký 
je Váš osobní názor?

Vědomosti považuji za základ kompetencí. To, co se člověk naučí 
ve škole, by měl umět hlavně uplatnit v praxi. A je jen dobře, že se snažíme 
k tomu naše žáky vést.

Ve veřejné diskusi se zdůrazňuje, že škola musí žáky bavit. To ale už 
říkal i Komenský – Schola ludus. Nehrozí nebezpečí, že škola vychová žáky k 
tomu „dělej, co tě baví“ a pak v práci budou mít potíže s tím, že občas člověk 
musí dělat i to, co ho nebaví?

Nemyslím si, že by takové nebezpečí ze strany školy hrozilo. Každý 
žák musí absolvovat penzum povinných předmětů, ať již ho baví více či 
méně. Umožnit žákovi dělat to, co ho baví, splňuje škola formou nabídky 
povinně-volitelných a nepovinných předmětů. Nebezpečí vidím spíše v 
rodině. Rodiče, kteří nevedou své děti k tomu, že kromě zábavy musí také 
plnit určité povinnosti, nám v tomto směru ztěžují práci ve škole.

Média nás pravidelně informují o tom, že výsledky českých žáků se ve 
srovnání s ostatními zeměmi zhoršují. Jaký je váš názor na úroveň vzdělání 
(obecně i na vaší škole) a na takováto srovnávání?

Pravdou je, že výsledky mezinárodních srovnávání s ostatními ze-
měmi nehovoří zrovna v náš prospěch. Je ale třeba vzít v úvahu, že se často 
srovnávají výsledky žáků rozdílných školských systémů. Zatímco pro žáky 
západních zemí je zjišťování vědomostí převážně formou testů téměř den-
ním chlebem, naši žáci mají s tímto druhem zkoušení mnohem méně zku-
šeností. Lepších výsledků pak může být dosaženo i tím, nakolik testovaný 
dokáže správnou odpověď vytipovat, popřípadě neztrácet čas řešením 
náročných otázek a postupovat rychle dál. Není ale žádným tajemstvím, 
že úroveň vzdělání klesá prakticky na všech stupních škol. Co se týče naší 
školy, jsme v realizovaných srovnáních nad celorepublikovým průměrem 
a je nejen našim přáním, ale spíše povinností dostat se co možná nejvýše.

V čem si myslíte, že jste lepší než konkurenční kuřimská ZŠ a v čem jim 
naopak přiznáváte, že jsou lepší oni?

Především ZŠ Jungmannova nepovažuji za konkurenční ale za 
partnerskou školu. Cestu do budoucna vidím v těsnější spolupráci a pře-
dávání kladných zkušeností. Cílem určitě není „přetahování“ žáků pomocí 
„superaktivit“ jedné či druhé školy. Musí nám jít zejména o to, aby počty 
žáků ve třídách byly rovnoměrné a zajistily tak pokud možno optimální 
podmínky pro plnění plánovaných úkolů. Zdravá soutěživost je samozřej-
mě na místě. Netroufám si zvenčí hodnotit, kde tlačí bota „Jungmanku“, 
musím ale přiznat, že bychom se na ně měli „dotáhnout“ v prezentaci a 
propagaci výsledků své práce. 

Co nejdůležitějšího chystáte na příští školní rok?
Úkolem číslo jedna v příštím školním roce bude dotáhnout do 

zdárného konce čerpání prostředků z OPVK (operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost) tj.: doplnit ještě nějakou techniku 
a hlavně dopracovat programy pro jednotlivé předměty. V plánu máme 
také rozjet aktivity k podpoře rozvoje fyzické kondice a zdraví žáků. Dů-
vodem je fakt, že pokud by v mezinárodním srovnávání byla zařazena i 
tělesná zdatnost, byly by výsledky zřejmě ještě smutnější.

Těšíte se na prázdniny?
Prázdniny – co to je? Matně si vzpomínám, že se asi jedná o dva 

měsíce trvající příjemný pocit, který jsem zažíval v době, kdy jsem nebyl 
v řídící funkci. To si ale nestěžuji, spíše jde o konstatování skutečnosti, 
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kterou jsem si dobrovolně zvolil. To co představují pro zemědělce „letní 
žňové práce“, jsou pro ředitele školy prázdniny - rekonstrukce, přestavby, 
přístavby, renovace, stěhování, malování…atd. Snad se mi podaří „vypad-
nout“ z tohoto kolotoče alespoň na týden, možná na celé dva… Srdečně 
ale přeji hezké prázdniny všem kuřimským žákům, jejich rodičům i za-
městnancům škol, kteří si je bezpochyby plně zaslouží.

Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří to s naší školou myslí 
dobře, dokázali se za ni postavit v případech nevybíravých útoků a vyjád-
řit nám veřejně svou v takových případech nedocenitelnou podporu.

Z naší strany uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezkla-
mali a získali si další příznivce.

Srdečně 
Mgr. Stanislav Plchot

ředitel školy 

Indiánské léto s Kuřimaty ve 
Skryjích

Ve dnech 18.-22. 6. ožil stanový tábor ve Skryjích smíchem a kři-
kem malých Kuřimských indiánů. Společně s maminkami a jedním od-
vážným tatínkem zde prožili krásný slunečný i bouřkový týden, plný her a 
zážitků. Běhen pobytu postupně vznikala naše táborová hymna. 

Indiáni, indiáni znají spoustu prima her,
po lese se prohánějí, čelenky maj z ptačích per.

Ohně znají, kytky znají, se zvířátky přátelí,
jsou to dobří kamarádi, malí i ti dospělí.

V potoce se vykoupají, loďky z kůry pouštějí,
luk a šípy také mají, na trička si malují...

...naši malí indiáni se také zúčastnili olympiády s indiánskými dis-
ciplínami a úspěšně prošli úkoly na šipkované až k pokladu. Pátého dne 
se unavení a opálení indiáni rozloučili s táborem. Náčelník „Sloní tlapa“ 
rozdal všem diplomy za přežití v táboře a odměnu v podobě indiánského 
náramku a pak už hurá (?) zase zpátky do civilizace.

Děkujeme panu Bednářovi za poskytnutí toho úžasného místa pro 
naše divočení a přejeme všem krásné pohodové prázdniny ve Skryjích i 
všude jinde kam vás letní vítr zavane.

MRC KuřiMaTa 

Za kroji do Předklášteří
V Podhoráckém muzeu v Předklášteří, pobočce Muzea Brněnska, 

je v plném proudu unikátní výstava svátečních krojů svobodných párů z 
velké části Moravy a Slezska. Nese  název „Ta jeho milá modré oči má“. 
Pestrý a jásavý, střídmý a zároveň důstojný lidový oděv s fotografiemi a 
videem bude celou letní sezónu 2012 vítat návštěvníky a upomínat na mi-
nulost a současnost kroje. Některé kusy je možné si nejen prohlédnout, 
ba dokonce vyzkoušet. K této výstavě je také pořádáno několik dopro-
vodných akcí, speciální výklady, přednášky, soutěže. 

Výstavu doplňuje menší instalace Fotografie současných krojů z 
Brněnska od Lenky Válkové

Irena Ochrymčuková

KUŘImata

KUŘImata

Pozvánka
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Pasování prvňáčků na rytíře 
řádu čtenářského

Tento rok jsem měla možnost podruhé popasovat prvňáčky na ry-
tíře řádu čtenářského. Stejně jako vloni bylo pasování domluveno se ZŠ v 
Rozdrojovicích. Na akci přijelo v pátek 8. června 2012 jedenáct prvňáčků 
s paní učitelkou, mgr. Dagmar Bláhovou.

Celá akce byla rozdělena na čtyři části: besedu, tvoření, čtení dětí 
a pasování.

Během besedy jsem děti seznámila s různými druhy knížek, po-
povídala jsem o tom, jak mohou číst knihy nevidomí lidé, nebo co jsou 
to audioknihy. Povyprávěli jsme si také o tom, jak nevhodně a špatně se 
někteří čtenáři ke knihám chovají a také, čím vším si mohou neukáznění 
čtenáři knihy zakládat. Dětem se líbilo povídání o bibliobusech a biblio-
velbloudech.

Seznámila jsem je i s prací knihovnice. Ta jen nepůjčuje knihy, ale 
také po nocích přespává v knihovně, vydává se s dětmi o půlnoci do lesa 
za strašidly, o víkendech na pochody po okolí, v knihovně kromě tvoření 
funguje i měnárna kartiček z obchodů a podobně.

Poté následovalo krátké tvoření, děti si mohly na památku pomalo-
vat a odnést krásné šnečí ulity.

Prvňáčci mi potom ukázali, jak se za ten necelý rok naučili číst, 
předčítali ze slabikáře pohádku a musím říct, že jim to všem ohromně šlo 
a byli velmi šikovní.

Po čtení následovalo samotné pasování, po kterém všechny děti 
dostaly památeční diplomy, sladkosti a drobnosti z knihovny a knihu od 
ZŠ Rozdrojovice.

Po pasování jsem od dětí a od jejich paní učitelky dostala jejich 
vyrobené, několikametrové nádherné leporelo. To má teď v knihovně vý-
znamné místo a každý čtenář si ho může pečlivě prohlédnout.

Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková
Sarka Ondrušková

bemovasarka@email.cz

Zakončení školního roku v 
mateřské škole na Brněnské 
ulici

V pondělí 18. 6. 2012 uspořádal kolektiv pracovnic mateřské školy 
na Brněnské ulici pod vedením vedoucí učitelky I. Čuhelové rozlouče-
ní se školním rokem 2011/2012. Zúčastnili se samozřejmě děti, jejich 
rodiče, prarodiče a příznivci mateřské školy. Počasí bylo letní, zpočátku 
trochu horké, ale později již příjemné, zejména pro skotačení dětí a klábo-
sení rodičů. Postupně jsme shlédli vystoupení dětí z jednotlivých tříd pod 
vedením jejich učitelek a na závěr celého programu „pasování“ nejstarších 
dětí  na školáky – námořníky před jejich odchodem do základní školy. 
Na námořníky proto, aby se jim s úspěchem dařilo proplouvat úskalími 
života, do něhož prvním krokem vstupují na základní škole. 

Po celou dobu hrála reprodukovaná hudba, cvakaly fotoaparáty a 
bzučely kamery. O občerstvení a skákací hrad se postarali sponzoři z řad 
rodičů. Jako dárek dostaly všechny děti z mateřské školy sadu na tenis, aby 
si měly přes prázdniny s čím hrát. Dokonce byl uveden do chodu malý vo-
dotrysk k osvěžení dovádějících dětí. I někteří rodiče říkali, že by se rádi 
osvěžili, ale před dětmi se přece jenom trošku styděli. Úplně na závěr byl 
zapálen oheň a začalo opékání špekáčků. Podle některých z přítomných 
patřilo toto rozloučení se školním rokem k jednomu z nejlepších za dobu 
existence mateřské školy na ulici Brněnské. 

P. Němec

mateřská škola
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K dur – v plném proudu
Přesně v duchu nadpisu prožil náš sbor květnový měsíc v plném 

pěveckém nasazení. Nejdříve nás čekalo vystoupení u příležitosti státního 
svátku 8. května. Na náměstí Osvobození jsme při pietním aktu zazpívali 
státní hymnu (pro mnohé z nás to byla první příležitost zazpívat si ji ve 
čtyřhlasém sborovém provedení) a po skončení vzpomínkové akce jsme 
ještě přidali pro potěchu přítomných několik písní z našeho repertoáru.

Uprostřed květnových veder, kdy rtuť teploměru olizovala třicítku, 
bylo nejlépe ukrýt se někam do chládku. A to se našemu sboru poštěstilo, 
protože jsme si mohli zazpívat v příjemně „klimatizovaném prostředí“ s 
okouzlující akustikou v jedné prostorné jeskyni poblíž Brna. Na tuto ve-
skrze komorní událost se sešly tři sbory, atmosféra byla velmi přátelská a 
zpívání s čelovkami na hlavě vskutku netradiční. Náš sbormistr se navíc 
projevil jako mistr překvapení a zdatný improvizátor, protože v polovině 
našeho vystoupení opustil připravený repertoár a nečekaně zařadil něko-
lik lidovek. Myslím, že jsme v této „zkoušce postřehu“ obstáli se ctí.

Naše další přípravy a horečné zkoušení směřovaly k festivalu ko-
morních sborů v Nechanicích. Této velmi příjemné akce, která se letos 
konala o víkendu 26. a 27. května, jsme se zúčastnili již podruhé. Festival 
byl sice nesoutěžní, o to přátelštější a soudržnější atmosféra však mezi de-
seti zúčastněnými sbory vládla.

Pěvecký maraton začal o sobotním poledni zpíváním v nechanic-
kém parku, kde se každý sbor představil jednou písní. Na společnou notu 
jsme se pak ještě naladili společnou skladbou.

Odpoledne jsme se rozjeli do několika kostelů v blízkém okolí. V 
každém kostele měly vždy dva až tři sbory společný koncert převážně du-
chovní hudby a spirituálů z různých koutů světa. My jsme své vystoupení 
odzpívali v Novém Bydžově. Věděli jste například, že v Novém Bydžově 
mají šest kostelů? My jsme to zjistili až na místě a ten správný, kde jsme 
měli vystupovat, jsme trefili už na třetí pokus (což při celkovém počtu 
šesti kostelů není zas až tak špatné skóre). Večer nás pak čekal galakon-
cert v kulturním domě v Nechanicích, kde se každý sbor představil čtyřmi 
skladbami rozmanitých stylů. A že bylo na co se koukat a co poslouchat! 

Festival byl v neděli zakončen v krásném prostředí romantického 
zámečku Hrádek u Nechanic. Zde se opět střídal jeden sbor za druhým s 

krátkými vystoupeními. Ke známým skladbám se přidávali svým zpěvem 
i ostatní a tak občas vznikl vskutku nádherný mohutný chór. Kdyby nás 
byl hlavní organizátor býval nepřerušil s tím, že je čas na společné foto a 
závěrečnou píseň, byli bychom tam  zpívali asi až dodnes, jak jsme si to 
pěkně užívali.

A poslední květnový týden opět usilovné přípravy. Čekalo nás to-
tiž poslední vystoupení sezóny a zároveň pro nás i opravdová třešnička 
na dortu - naše první „celorepublikové turné“, jak jsme neskromně naši 
pěveckou pouť po třech kostelích v Kuřimi a blízkém okolí nazvali. Jak 
jistě tušíte, toto „turné“ se odehrálo během Noci kostelů 1. června. Kro-
mě našeho kuřimského svatostánku jsme navštívili ještě poutní kostel ve 
Vranově a malý romantický kostelík sv. Kateřiny v Šebrově. Všude jsme 
vystupovali se stejným,  asi půl hodinovým repertoárem, přesto pro nás 
bylo každé vystoupení jedinečné. Jak atmosférou a setkáním s lidmi, tak 
prostorem a akustikou kostela. Doufáme, že si posluchači užili naše vy-
stoupení minimálně tak, jako jsme si je užili my všichni káduráci. 

Abychom titulku tohoto článku učinili skutečně za dost a také 
abychom nasbírali i jiné než pěvecké zážitky, vydal se v polovině června 
náš sbor do divokých proudů řeky Jihlavky. Ke sjíždění této krásné řeky 
se nás sešlo 8 posádek složených z kádurových zpěváků a podpořených 
dalšími rodinnými příslušníky včetně dětí. Do svých lodí jsme nasedali na 
vypouštěné vlně pod hrází přehrady Mohelno a s proudem jsme uháněli 
až do našeho cíle v Ivančicích. Je dlužno dodat, že některé posádky, zvláš-
tě z řad vodáků nováčků, si párkrát vyzkoušely i nechtěné vystupování z 
lodi za jízdy spolu s testováním aktuální teploty vody. Ukázalo se, že jsou 
mezi námi i tací milovníci vody, kterým dlouhé sezení v lodi prostě ne-
dělá dobře, a potřebují se pravidelně ochlazovat ve vlnách. Po doplňkové 
instruktáži o řízení nemotorových plavidel a vysvětlení, že chladit se lze 
i namočeným kapesníkem, již většina posádek od těchto (byť efektních) 

artistických kousků na dolním toku upustila. 
Během obědové pauzy jsme ještě stihli nováčky ve jménu Poseido-

na i Neptuna pokřtít na pravověrné vodáky, takže v Ivančicích již opouště-
li své lodě samí ostřílení řekoplavci. Zhodnotím-li celou akci, musím kon-
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statovat, že skončila úspěšně  -¬  v cíli naší plavby jsme napočítali stejný 
počet účastníků, jako nasedal na horním toku do lodí. Takže výslednou 
bilancí jsou pouze tři uplavané botky a jedno pádlo, zato spousta silných 
dojmů a nezapomenutelných zážitků. Pevně věřím, že příští rok se kádu-
rová flotila rozroste ještě o další lodě.

Na závěr mi nezbývá, než vám popřát krásné léto plné barevných 
tónů, vyladěných zážitků a pestrých rytmů.  Nebo si prostě jen dejte po-
mlku a přelaďte na „piánko“, jak je komu libo. A po prázdninách se opět 
budeme těšit na setkání s vámi, ať už posluchači či novými zpěváky.

Nicola Šimonová, 
www.k-dur.cz

Kurzy angličtiny pro dospělé 
na ZŠ Tyršova 2012/2013

Mírně středně pokročilí (A2 – B1)
Učebnice: Project English.
(3. díl, od lekce 7B do konce, není třeba kupovat.)
Dále cca od listopadu New English File Pre-Intermediate 
Termín: pondělí 18.00 - 19.30 hod.
Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (30 x 90 minut): 3.500,-Kč (platba za celý rok)
1. hodina: 17. 9. 2012
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová

Konverzace pro mírně pokročilé (B1)
Učebnice: Vlastní materiály.
Termín: čtvrtek 18.00 - 19.30 hod.
Počet studentů: 6 – 8.
Cena za 15 lekcí (15 x 90 minut): 2.000,-Kč (platba za jedno polo-
letí)
1. hodina: 20. 9. 2012
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová

Informace a přihlášky: ilona_eklova@volny.cz  
telefon: 777 629 061

Orelská pouť na Svatou 
Horu v Příbrami

Orel Kuřim vypravil v sobotu 19. května autobus na celorepubli-
kovou akci –  pouť Orlů v Čechách, konkrétně na Svatou Horu v Příbra-
mi.  Zájezdu se zúčastnili jak Orli, tak i farníci z Kuřimi a  Moravských 
Knínic. Vyráželo se za brzkého ranního kuropění a než jsme se  v autobu-
se stačili dospat, byli jsme v Příbrami na náměstí. Z náměstí pak vyrazil 
průvod v doprovodu orelských praporů ke svatohorské bazilice, kde byla 
sloužena slavnostní mše svatá. Po mši si každý našel to své – procházka 
po ambitech a přilehlém okolí, prohlídka baziliky, oběd, kávička, koupit 
nějaký ten suvenýr  apod. Počasí nám víc než přálo, obloha byla azuro-
vá, a tak když jsme k večeru odjížděli domů, měli jsme pocit, že ten den 
strašně rychle utekl. Rozcházeli jsme se s tím, že se rádi opět setkáme při 
nějaké další pouti. A proto kdo bude chtít, Orel Kuřim bude opět vypra-
vovat autobus (tentokrát zůstaneme na Moravě) na Svatý Hostýn. Zájezd 
se uskuteční v neděli 26. srpna 2012, podrobnosti a přihlášky ve Studiu 
bydlení v Kuřimi.  

Za kulturní radu Orla
Ivana Nováčková

Orel a Svátek matek
Druhá květnová neděle patřila v Kuřimi Orlu a Svátku matek. Pod 

názvem „Děkujeme maminkám“ připravili členové naší jednoty odpoled-
ní program, který nabízel všem věkovým kategoriím příjemné vyžití. Ve 
venkovním sportovním areálu byly pro děti nachystány soutěže a hry o 
zajímavé ceny a vydovádět se mohly také na skákacím hradu. Pro dospělé 
v kulturním programu vystoupila skupina Tom Sawyer Band a cimbálo-
vá muzika Kyničan s mužským pěveckým sborem. Samozřejmostí bylo 
i  připravené občerstvení. Bylo hezké pozorovat náš florbalový  tým bez 
hokejek, jak starostlivě grilují a čepují. A jak sami říkají, v Orlu jde vždyc-
ky o všestrannost. Na závěr byly odcházející maminky obdarovány růží. 
Myslím si, že se akce zdařila a slibujeme maminkám, že jim nabídneme 
setkání k jejich svátku i v příštím roce.

Za kulturní radu Orla
Ivana Nováčková

placená inzerce

z orla

pozvánka
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kultura - pozvánka

Kuřimský běs - 
Hororová filmová 
noc v letním kině, 
pátek 13. 7.

Jste pověrčiví? Zažijte děs i úlevný smích 
v pátek třináctého! Na kuřimském zámečku 
vás čeká tříchodová hororová porce. První film 
bude promítán v Clubu Escape, další dva na ná-
dvoří v letním kině.

Program:

19:00 Pátek třináctého 
(Friday the 13th, 

režie: Sean S. Cunningham, 1980) 
Vítejte v táboře Crystal Lake! Fantom v 

brankářské masce číhá někde mezi námi - kdo 
přežije jeho brutální výpady? Legendární vy-
vražďovačka.

21:45 Stáhni mě do pekla 
(Drag me to hell, 

režie: Sam Raimi, 2009)
Zkuste nakrknout starou cikánskou ča-

rodějnici, která nemá na hypotéku. To se roz-
hodně nevyplácí! Okusí to i jedna krásná a am-
biciózní bankovní úřednice. Vizuálně strhující 
příběh o temných silách, u něhož vám budou 
napětím praskat trenky, abyste vzápětí vyprskli 
krvavé sliny smíchu! 

00:00 Od soumraku do úsvitu 
(From Dusk Till Dawn, 

režie: Robert Rodriguez, 1996)
Upíři, krásné ženy, krev, akce a humor - 

originální mix podle receptu geniálního scéná-
risty Quentina Tarantina.

Vstupné: 80 Kč jeden nebo dva filmy, 
100 Kč tři filmy.



16      ZLOBICE ročník 19, číslo 7-8/červenec-srpen

ZUŠ Kuřim

Závěr školního roku s výtvar-
ným oborem ZUŠ Kuřim

Tlapkafest, tradiční zahradní slavnost pro kuřimské děti v režii 
žáků výtvarného oboru, proběhl letos začátkem června na zahradě Zá-
kladní umělecké školy již po desáté a jako vždy s novým programem. Se-
stavily jej Kateřina Těšíková s Martinou Jelínkovou, která jako novinku v 
programu uvedla sérii půlminutových představení, na kterých se podílelí 
i samotní protagonisté – žáci 2. ročníku. Tradičně bylo možné si zařá-
dit ve výtvarných dílnách, poslat vlastnoručně vyrobenou pohlednici z 
Tlapkafestu, poradit se ve věci psychologie psů, vyluštit kvíz, přihlásit své 
zvířátko do soutěže krásy, nechat mu změřit IQ nebo ukázat, co ten kte-
rý domácí mazlíček umí, také vyfotit se ve zvířecím kabátku, popřípadě 
si dát designově upravit obličej. Ale to nebylo zdaleka všechno; v pest-
ré nabídce atrakcí byl velký zájem o věštění z tlapek, o napínavou soutěž 
pod dozorem letošních absolventů Filipa Maršálka a Hannese Troestlera, 
o zvířecí horoskopy a v nepřetržitém provozu byla i letos osvědčená ve-
terinární poradna. Ve svižném tempu odpolední párty mladých umělců 
moderovaly Martina Jelínková s Veronikou Váňovou a protože letos mi-
mořádně vyšlo i počasí, všichni odcházeli s dobrou náladou.

Poděkování patří zvěrolékařce paní Lattenbergové, poradkyni paní 
Věře Vlašínové, firmě Ing. Horák – Květiny a krmiva za ceny do soutěží, 
kuřimskému Wellness za zapůjčení slunečníků, firmě Rejthar za materiál 
a maminkám a babičkám za sladké příspěvky, bez nichž by se ani letos 
slavnost na zahradě u kuřimské ZUŠ neobešla. 

Za aktivní a samostatnou práci nejen na přípravě Tlapkafestu, ale 
i dalších akcí našeho oboru, byly pro letošní školní rok oceněny Kateřina 
Těšíková a Martina Jelínková.

Koncem června jsme veřejnosti představili v komorním sále ZUŠ 
výtvarný projekt Živá zahrada s podtitulem ateliér – terasa – zahrada. 
Rozumí se školní zahrada a terasa, které máme na dosah a kam si může-
me z ateliéru vyběhnout. Nabízí nám přírodní mikrosvět, kterým jsme 
se nechali v průběhu celého roku inspirovat. Na výstavě se navíc kolekcí 
pozoruhodných prací se představili letošní absolventi I. stupně Tereza 
Šindýlková, Tereza Šiprová, Filip Maršálek a Hannes Troestler. Program 
vernisáže hostům zpříjemnil pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové se sólis-
tou Antonínem Žákem. Výstava bude přístupná ještě na podzim v pro-
vozních dnech školy.

V kuřimském Wellness jsme zahájili výstavu prací nejstarších žáků 
– zvolili jsme klasický žánr zátiší, která jsme sestavili z předmětů vzta-
hujících se ke světu wellness, koupání, relaxace a odpočinku. Cyklus byl 
vytvořen „na míru“ prostorám restaurace a z ohlasu návštěvníků verni-
sáže bylo jasné, že se kresby mladých tvůrců (14-17letých) líbily, že do 
interiéru skvěle zapadly. Poděkování patří sólistům populárního Aritmic 
bandu a jejich vedoucímu Pepino Kolářovi za svižně jazzovou tečku v 
programu.

Martina Magni
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Hurá prázdniny
Co vše jste mohli v pátek 22. června v plaveckém areálu vidět:
(levý sloupec fotografií:)
Kangoo robic,
hasiče rozhazující plavcům lahve s nealko nápoji 
vystoupení dětí z Dětského domova v Tišnově
(pravý sloupec fotografií:)
ZUZU angličtinu pro nejmenší
nestárnoucí Rangers - Plavce
malování na obličeje
ukázky nordic walking
(a ještě mnoho dalšího)
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Péče o psa v 
letních měsí-
cích 

Blíží se letní čas, a to je doba 
spojená s dovolenou, teplým počasí 
a častějším pobytem venku. Proto je 
dobré myslet v těchto měsících na 
to, aby bylo dobře nejen Vám, ale i Vašim čtyřnohým přátelům. V tom-
to článku Vám proto dáme pár dobrých rad, jak přežít léto bez větších 
komplikací. 

Pokud se chystáte se svým psem na delší cestu autem, nezapo-
meňte psovi přibalit vodu. V prodejnách s chovatelskými potřebami se 
dá koupit mnoho typů cestovních misek. Dělejte časté přestávky a pravi-
delně psovi nabízejte tekutiny a nechejte ho proběhnout. Pokud můžete, 
jeďte raději přes noc. 

V případě cesty do zahraničí musíte mít psa vybaveného cestovním 
pasem a načipovaného. Pokud cestujete v rámci EU, nebo do Chorvatska, 
stačí Vám již výše zmiňovaný pas a čip. Ostatní země mají pro vstup na 
své území trochu jiné podmínky. Proto je dobré se před cestou o těchto 
podmínkách informovat, a to na stránkách Státní veterinární správy www.
svscr.cz. 

Přibalte si do zavazadla pro svého psa malou lékárničku. Měla by 
obsahovat minimálně dezinfekci, obvazy, léky na průjem, nebo zvracení, 
léky na alergii. Pokud Váš pes užívá dlouhodobě nějaké preparáty, zkon-
trolujte, zda jich máte dostatečné množství. Psa si před létem odčervěte 
a aplikujte mu přípravek proti klíšťatům a blechám. Pro cesty do jižních 
částí Evropy je velmi vhodné použít preparáty s repelentním účinkem na 
komáry, a to z důvodu zabránění možného přenosu dirofilariózy, srdeční 
červivosti, kterou právě komáři a pakomáři přenáší a její výskyt v jižní Ev-
ropě je velmi častý.

V letních měsících tráví většina psů více času ve vodě. Nadměrné 
koupání nepříznivě ovlivňuje mikroflóru ve vnějším zvukovodu uší, a to 
častěji u psů s převislými ušními boltci. Nezapomínejte proto na pravi-
delnou hygienu. U psů s volnější kůže může zase dojít k zapařování kůže, 
pokud psa dostatečně nevysušíte. Vznikají potom povrchové záněty kůže, 
takzvané „ hot spot“. Poznáte je podle toho, že se pes intenzivně škrábe 
na určitém místě na kůži, toto místo je zarudlé, mokvavé a může dojít i ke 
ztrátě chlupů. V těchto případech musíte vyhledat pomoc veterináře. 

Pozornost je třeba věnovat i polštářkům. Chodníky v tomto obdo-
bí jsou velmi rozpálené a pohyb po nich rozhodně není pro psa příjemný. 
Polštářky jim mohou praskat. Používejte proto na jejich ochranu vhodné 
krémy na tlapky, nebo obyčejnou bílou vazelínu. 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Vašeho vete-
rinárního lékaře.

Příjemné léto bez komplikací Vám přejí 
MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturní výbor
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim.

Ladislav Ambrož
předseda kulturního výboru

kultura

placená inzerce
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Pátek 6. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

První prázdninová párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Přijďte se pobavit. Drink Zelená Bož-
kov panák za 15 Kč. Přes prázdniny vstup zdarma!
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 13. července, club Escape a nádvoří zámek Kuřim 

Kuřimský běs 
Filmová hororová noc v letním kinu

Zažijte děs i úlevný smích v pátek třináctého (13.7.). Kuřimský zámeček, letní kino a tříchodová hororová porce. 
Jednonoční přehlídka hororových 
lmů. První 
lm bude promítán v Clubu Escape, další dva 
lmy na potemně-
lém nádvoří zámku - v letním kinu. Program: 

19:00 Pátek třináctého (Friday the 13th, režie: Sean S. Cunningham)
21:30 Od soumraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, režie: Robert Rodriguez)

00:00 Stáhni mě do pekla (Drag me to hell, režie: Sam Raimi)
Vstupné: 80 Kč jeden nebo dva 
lmy, 100 Kč tři 
lmy.

Sobota 14. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Fernet Zetko 
+ Coca-cola za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 20. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. 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! Vodka Amund-
sen 20 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 21. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka 
Amundsen 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 26. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Keltský večer na zámku
Tradiční účastník Sliotar (IRL) se zbrusu novým CD

Bran (ČR) špičková kapela hrající především hudbu keltské Bretaně
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a v Clubu Escape.

Výstava

Provozní doba společenského centra Kulturní dům o prázdninách

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

Pondělí -Čtvrtek 8:12, středa i 13:00 - 17:00, pátek zavřeno

Oddělení pro dospělé: středa a pátek 9:00 -12:00 a  13:00 -18:00
Oddělení pro děti: středa 9:00 -12:00 a  13:00 -18:00

Letní kino na zámeckém nádvoří
Jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč. Začátky promítání ve 20:30. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 13. srpna - Muži v černém 3 
Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2012. Režie: Barry Sonnenfeld. Hrají: Will Smith, Tommy Lee 
Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Emma �ompson, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole Scherzinger, 
Mike Pyle.

Úterý 14. srpna  - Čtyři slunce 
Drama / Komedie, Česko, 2012, 105 min, Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, 
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-
Trojanová, Marie Ludvíková, Vladimír Merta, Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský, Kateřina Jandáčková, Mária 
Pavlová, Miroslav Sabadin.

Středa 15. srpna  - Probudím se včera 
Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 min, Režie: Miloslav Šmídmajer, Hudba: Zdeněk Merta 
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata 
Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matásek, 
Bohumil Klepl, Martin Zounar a další.

Čtvrtek 16. srpna  - Líbáš jako ďábel 
Komedie, Česko, 2012, 113 min, Režie: Marie Poledňáková, Hudba:Petr Malásek. Hrají: Kamila Magálová, Ol-
dřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer, Petr 
Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová.

Sobota 25. srpna  
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 

 �e Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One, Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický USA, 2011, 116 
min, Režie: Bill Condon, Hudba: Carter Burwell. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pa�inson, Peter Facinelli, Kel-
lan Lutz, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Taylor Lautner, Elizabeth Reaser, Maggie Grace, Anna 
Kendrick a další.

Neděle 26. srpna  - Železná lady 
�e Iron Lady, Drama / Životopisný, Velká Británie, 2011, 105 min. Režie: Phyllida Lloyd, Hudba: �omas New-
man. Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head, Richard E. Grant, Olivia Colman, 
Roger Allam, Julian Wadham, Harry Lloyd, Nicholas Farrell, Iain Glen.

Pondělí 27. srpna  - Alois Nebel
Animovaný / Drama, Česko / Německo, 2011, 81 min, Režie: Tomáš Luňák, Hudba: Petr Kružík, Ondřej Ježek. 
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois 
Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíšková, Simona Babčáková, Jan Vondráček, Jiří Štrébl a 
další.

Úterý 28. srpna  - Lorax 
 �e Lorax (USA) Animovaný / Rodinný / Fantasy, USA, 2012, 94 min, Režie: Chris Renaud, Kyle Balda 
Hrají:Zac Efron, Danny DeVito, Taylor Swi�, Ed Helms, Be�y White, Rob Riggle, Jenny Slate, Stephen Tobo-
lowsky, Jim Ward.

Středa 29. srpna  - Rodina je základ státu 
Drama / Road movie, Česko, 2011, 103 min, Režie: Robert Sedláček. Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin 
Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan Budař, Marek Taclík, Marek Daniel, 
Jana Janěková, Jan Novotný, Luděk Jelen, Jiří Strejček, Matouš Outrata, Petr Opluštil, Sylvie Krupanská, Filip 
Štolfa.

Čtvrtek 30. srpna - Perfect Days - I ženy mají své dny 
Komedie, Česko, 2011, 108 min, Režie: Alice Nellis. Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kro-
nerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Igor Chmela, Jiří Zeman, Martha Issová, 
Vladimír Škultéty.

Pátek 31. srpna - Prci, prci, prcičky: Školní sraz 
American Pie: Reunion,  American Reunion (USA), Komedie / Romantický, USA, 2012, 113 min, Režie: Jon 
Hurwitz, Hayden Schlossberg. Hrají: Alyson Hannigan, Seann William Sco�, Mena Suvari, Jason Biggs, Katrina 
Bowden, Tara Reid, Shannon Elizabeth, Chris Klein, Jennifer Coolidge, �omas Ian Nicholas, Dania Ramirez, 
Eddie Kaye �omas, Eugene Levy, Chris Owen, Jay Harrington, Molly Cheek, John Cho, Natasha Lyonne, Jere-
my Ambler, Ali Cobrin.

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

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

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

Prodejní a komerční akce: Út. 3. 7. Team Břeclav (textil), St. 11. 7. Hanák (smíš. zboží), Čt. 19. 7. Rucek  (smí-
šené zboží).  Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

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

Předprodeje

Pátek 27. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies & Mix party Rotone

Největší hity z různých stylů uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

Sobota 28. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink 
Captain Morgan za 25 Kč! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Od pátku 29. Června 2012
Barevná inspirace

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

Provozní doba městské knihovny o prázdninách
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Pátek 6. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

První prázdninová párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Přijďte se pobavit. Drink Zelená Bož-
kov panák za 15 Kč. Přes prázdniny vstup zdarma!
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 13. července, club Escape a nádvoří zámek Kuřim 

Kuřimský běs 
Filmová hororová noc v letním kinu

Zažijte děs i úlevný smích v pátek třináctého (13.7.). Kuřimský zámeček, letní kino a tříchodová hororová porce. 
Jednonoční přehlídka hororových 
lmů. První 
lm bude promítán v Clubu Escape, další dva 
lmy na potemně-
lém nádvoří zámku - v letním kinu. Program: 

19:00 Pátek třináctého (Friday the 13th, režie: Sean S. Cunningham)
21:30 Od soumraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, režie: Robert Rodriguez)

00:00 Stáhni mě do pekla (Drag me to hell, režie: Sam Raimi)
Vstupné: 80 Kč jeden nebo dva 
lmy, 100 Kč tři 
lmy.

Sobota 14. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Fernet Zetko 
+ Coca-cola za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 20. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. 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! Vodka Amund-
sen 20 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 21. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka 
Amundsen 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 26. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Keltský večer na zámku
Tradiční účastník Sliotar (IRL) se zbrusu novým CD

Bran (ČR) špičková kapela hrající především hudbu keltské Bretaně
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a v Clubu Escape.

Výstava

Provozní doba společenského centra Kulturní dům o prázdninách

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

Pondělí -Čtvrtek 8:12, středa i 13:00 - 17:00, pátek zavřeno

Oddělení pro dospělé: středa a pátek 9:00 -12:00 a  13:00 -18:00
Oddělení pro děti: středa 9:00 -12:00 a  13:00 -18:00

Letní kino na zámeckém nádvoří
Jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč. Začátky promítání ve 20:30. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 13. srpna - Muži v černém 3 
Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2012. Režie: Barry Sonnenfeld. Hrají: Will Smith, Tommy Lee 
Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Emma �ompson, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole Scherzinger, 
Mike Pyle.

Úterý 14. srpna  - Čtyři slunce 
Drama / Komedie, Česko, 2012, 105 min, Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, 
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-
Trojanová, Marie Ludvíková, Vladimír Merta, Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský, Kateřina Jandáčková, Mária 
Pavlová, Miroslav Sabadin.

Středa 15. srpna  - Probudím se včera 
Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 min, Režie: Miloslav Šmídmajer, Hudba: Zdeněk Merta 
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata 
Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matásek, 
Bohumil Klepl, Martin Zounar a další.

Čtvrtek 16. srpna  - Líbáš jako ďábel 
Komedie, Česko, 2012, 113 min, Režie: Marie Poledňáková, Hudba:Petr Malásek. Hrají: Kamila Magálová, Ol-
dřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer, Petr 
Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová.

Sobota 25. srpna  
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 

 �e Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One, Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický USA, 2011, 116 
min, Režie: Bill Condon, Hudba: Carter Burwell. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pa�inson, Peter Facinelli, Kel-
lan Lutz, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Taylor Lautner, Elizabeth Reaser, Maggie Grace, Anna 
Kendrick a další.

Neděle 26. srpna  - Železná lady 
�e Iron Lady, Drama / Životopisný, Velká Británie, 2011, 105 min. Režie: Phyllida Lloyd, Hudba: �omas New-
man. Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head, Richard E. Grant, Olivia Colman, 
Roger Allam, Julian Wadham, Harry Lloyd, Nicholas Farrell, Iain Glen.

Pondělí 27. srpna  - Alois Nebel
Animovaný / Drama, Česko / Německo, 2011, 81 min, Režie: Tomáš Luňák, Hudba: Petr Kružík, Ondřej Ježek. 
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois 
Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíšková, Simona Babčáková, Jan Vondráček, Jiří Štrébl a 
další.

Úterý 28. srpna  - Lorax 
 �e Lorax (USA) Animovaný / Rodinný / Fantasy, USA, 2012, 94 min, Režie: Chris Renaud, Kyle Balda 
Hrají:Zac Efron, Danny DeVito, Taylor Swi�, Ed Helms, Be�y White, Rob Riggle, Jenny Slate, Stephen Tobo-
lowsky, Jim Ward.

Středa 29. srpna  - Rodina je základ státu 
Drama / Road movie, Česko, 2011, 103 min, Režie: Robert Sedláček. Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin 
Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan Budař, Marek Taclík, Marek Daniel, 
Jana Janěková, Jan Novotný, Luděk Jelen, Jiří Strejček, Matouš Outrata, Petr Opluštil, Sylvie Krupanská, Filip 
Štolfa.

Čtvrtek 30. srpna - Perfect Days - I ženy mají své dny 
Komedie, Česko, 2011, 108 min, Režie: Alice Nellis. Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kro-
nerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Igor Chmela, Jiří Zeman, Martha Issová, 
Vladimír Škultéty.

Pátek 31. srpna - Prci, prci, prcičky: Školní sraz 
American Pie: Reunion,  American Reunion (USA), Komedie / Romantický, USA, 2012, 113 min, Režie: Jon 
Hurwitz, Hayden Schlossberg. Hrají: Alyson Hannigan, Seann William Sco�, Mena Suvari, Jason Biggs, Katrina 
Bowden, Tara Reid, Shannon Elizabeth, Chris Klein, Jennifer Coolidge, �omas Ian Nicholas, Dania Ramirez, 
Eddie Kaye �omas, Eugene Levy, Chris Owen, Jay Harrington, Molly Cheek, John Cho, Natasha Lyonne, Jere-
my Ambler, Ali Cobrin.

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

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

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

Prodejní a komerční akce: Út. 3. 7. Team Břeclav (textil), St. 11. 7. Hanák (smíš. zboží), Čt. 19. 7. Rucek  (smí-
šené zboží).  Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

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

Předprodeje

Pátek 27. července, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies & Mix party Rotone

Největší hity z různých stylů uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

Sobota 28. července, club Escape, zámek Kuřim 
Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink 
Captain Morgan za 25 Kč! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Od pátku 29. Června 2012
Barevná inspirace

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

Provozní doba městské knihovny o prázdninách
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pondělí 13. 8. 
Muži v černém 3 

 Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / 
Akční, USA, 2012

Režie:Barry Sonnenfeld 
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, 

Jemaine Clement, Josh Brolin, Emma Thomp-
son, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole 
Scherzinger, Mike Pyle.

Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí 
agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) 
zpět... A opět včas. Během svého patnáctileté-
ho fungování v agentuře Muži v černém viděl 
J spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani 
mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako 
jeho sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když 
je život agenta K i osud planety Země v ohro-
žení, musí agent J cestovat v čase zpět do mi-
nulosti, aby dal vše do pořádku. J zjistí, že exis-
tují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy 
neřekl. A ona tajemství budou odhalena, když 
se v minulosti spojí s mladým agentem K ( Josh 
Brolin), aby zachránil svého partnera, agenturu 
a budoucnost lidstva.

úterý 14. 8. 
Čtyři slunce 

Drama / Komedie, Česko, 2012, 105 
min, Režie:Bohdan Sláma 

Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel 
Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor 
Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana 

Plodková, Klára Pollertová-Trojanová, Marie 
Ludvíková, Vladimír Merta, Zuzana Kronero-
vá, Kryštof Rímský, Kateřina Jandáčková, Mária 
Pavlová, Miroslav Sabadin.

Kolik sluncí je třeba, abychom byli 
šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího 
města vypráví o touze proměnit svůj život k lep-
šímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňo-
vány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, 
ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny 
Jára ( Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních 
chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické mo-
menty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová) 
vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající 
syn z Járova prvního manželství Véna (Marek 
Šácha), který v příběhu sehraje klíčovou roli 
po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho 
( Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta 
vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce 
a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu 
nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná 
nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvár-
nil v nezvyklé herecké poloze Karel Roden.

středa 15. 8. 
Probudím se včera 

Letní kino
Zvykli jsme si na něj snadno. Stačí na-

hlédnout na zámecké nádvoří, jestli už je ma-
ringotka kočovných filmařů zaparkovaná na 
ploše, jestli se mírně krabatí plátno, které prostě 
z principu nelze vypnout k úplné dokonalosti a 
podívat se na zámecká vrata, na kterých pestro-
barevně povlávají plakáty, které se mládež snaží 
otrhat jak hrušky.

Letní kino je tady, pomyslíme si a pro 
zhruba tisícovku lidí to znamená, že někdy bě-
hem příštích čtrnácti dnů si sem půjde užít vla-
hého večera a romantiky filmu v přírodě.

Sehnat filmy je ale každým rokem těžší a 
těžší. Digitální kina vytlačují klasický celuloid. 
Pochopitelně, digitální kopie jsou levnější, leh-
čí, snáz se distribuují. A tak některé filmy už na 
klasickém materiálu ani nejsou, jiné, které by 
před pár lety byly v třiceti kopiích, se vyrobí ve 
třech a zbytek jde na digitál. Tak jsem letos ne-
uspěl s Okresním přeborem, a Dobou ledovou 
IV. 

Proto také zkoušíme v rámci hororové 
přehlídky Kuřimský běs v pátek 13. července 
malé digitální kino. Ovšem základem i letos 
bude letní kino klasické.

Oproti loňsku jsme nezměnili vstupné 
- 80 Kč na osobu a film, 200 Kč za tříčlennou 
či čtyřčlennou rodinu. Začátky promítání tra-
dičně uvádíme ve 20:30, ale všichni vědí, že to 
je jen pustá teorie. Záleží na tom, kolik oblaků 
zakryje sluníčko, čili kdy se udělá tma.  A to ni-
kdo neví. I nadále platí, že promítáme za téměř 
jakéhokoliv počasí (pokud bouře nezpůsobí 
výpadek elektřiny v síti), pro jakýkoliv nenulo-
vý počet diváků a že při shánění kopií, kdy se 
každý rok nějaká nesnáz vyvrbí, jsme schopni 
malých logistických zázraků.

Stejně tak můžeme mít jistotu, že vedení 
školy na zámku nás přivítá pohostinně, sedačky 
a lavice budou čisté, záchody také. K tomu ob-
čerstvení za velmi přijatelnou cenu, možnost po 
filmu zajít do Escape na diskusi o shlédnutém s 
partnerem či partou, prostě letní kino sice smě-
řuje někam do nebytí s tím, jak se mění techno-
logie, ale letos ještě ne. Letos si ho užijeme.

A pokud vás zajímá, proč to letos není 
klasicky nejdřív celý týden, pak dva víkendy, 
tak za to může olympiáda v Londýně. Klasický 
termín by se s ní kryl, a to jsme nechtěli, a ne-
jen my. Takže budeme čtyři dny promítat, pak 
si maringotku odvezou z Okříšek na týden k 
nim, pak ji zase převezeme zpět a budeme po-
kračovat.

Věřím, že si mezi filmy vyberete i letos, 
ostatně máme v repertoáru několik kasových 
trháků, několik cenami ověnčených spektáklů a 
několik filmů, o kterých mluví znalci s úctou.

Naší strategií je prostě „ode všeho něco“ 
od dětského filmu po romantiku i napětí. 

Je ovšem jasné, že pokud Kuřim nebude 
mít kinosál s digitálním kinem, je letní kino jen 
malou záplatou na chybějící kus kultury, kterou 
by každý právem ve městě nad 10.000 obyva-
tel očekával. Záplatou, která je sama každý rok 
děravější.

Jiří Brabec 
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Placená inzerce

Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 min, 
Režie:Miloslav Šmídmajer, Hudba: Zdeněk 
Merta 

Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip 
Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela 
Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovská, Sva-
topluk Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner, 
Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matá-
sek, Bohumil Klepl, Martin Zounar, Tomáš Vá-
hala, Jakub Štáfek, Karel Šíp, Filip Cíl, Michael 
Foret, Michal Hruška, Tomáš Matonoha, Dana 
Černá, Eliška Křenková, Simona Postlerová, Jit-
ka Čvančarová, Anna Polívková, Petr Forman, 
Zdena Hadrbolcová, Jana Doleželová, Martin 
Donutil, Jana Pidrmanová, Jan Hraběta, Ladi-
slav Ondřej, Jan Vondráček, Jiří Mádl, Eva Jo-
sefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav 
Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata 
Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler, 
Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, 
David Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar, 
Tomáš Váhala, Jakub Štáfek, Karel Šíp, Filip Cíl, 
Michael Foret, Michal Hruška.

Komedie s originální zápletkou, v níž si 
věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky tříd-
nímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou 
kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy 
v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji 
má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho ži-
vota. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Ces-
tovat zpět v čase do svých studentských let a 
vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. 
Dostane možnost napravit, co promeškal. Jen-
že zahrávat si s minulostí není jen tak. Návraty 
nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do změti 
komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vti-
pem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná 
od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle 
zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých ci-
tech a získal její lásku?

čtvrtek 16. 8. 
Líbáš jako ďábel 

Komedie, Česko, 2012, 113 min, Režie:-
Marie Poledňáková, Hudba:Petr Malásek 

Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, 
Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, 
Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer, 
Petr Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová.

Helenin bývalý manžel, úspěšný spiso-
vatel Karel se sice konečně odstěhoval ze spo-
lečné domácnosti, může žít naplno svůj život 
svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. 
Na Františkovu exmanželku Bohunu, energic-
kou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá 
ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a 
Helenu znovu získat pro sebe. František s He-
lenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné 
východisko – rozhodnou se být chvíli sami a 
daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou 

dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou 
nejen potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve 
Františkových a Heleniných cestovních lapáli-
ích, k nimž patří ztracená zavadla, ukradené do-
klady a řada dalších problémů, vidí příležitost, 
jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve 
teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu. 

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako 
Bůh přichází autorka a režisérka Marie Poledňá-
ková s volným pokračováním úspěšné komedie. 
Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manžel-
ské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s 
Františkem se pokoušejí začít nový, společný ži-
vot. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým 
životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále 
je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partne-
ři do společného života nutně stále patří.

sobota 25. 8. 
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 
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 The Twilight Saga: Breaking Dawn: 
Part One, Dobrodružný / Drama / Fantasy / 
Romantický USA, 2011, 116 min, Režie: Bill 
Condon, Hudba: Carter Burwell 

Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Peter Facinelli, Kellan Lutz, Ashley Greene, 
Jackson Rathbone, Nikki Reed, Taylor Lautner, 
Elizabeth Reaser, Maggie Grace, Anna Ken-
drick, MyAnna Buring, Booboo Stewart, Mi-
chael Welch, Rami Malek, Christian Camargo, 
Mía Maestro, Christian Serratos, Billy Burke, 
Sarah Clarke, Julia Jones, Alex Meraz, Gil Bir-
mingham, Kiowa Gordon, Justin Chon, Chaske 
Spencer, Bronson Pelletier, Tinsel Korey, An-
drea Gabriel, Noel Fisher, Alex Rice, Stephe-
nie Meyer, Tyson Houseman Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Peter Facinelli, Kellan Lutz, 
Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed, 
Taylor Lautner, Elizabeth Reaser, Maggie Gra-
ce, Anna Kendrick, MyAnna Buring, Booboo 
Stewart, Michael Welch, Rami Malek, Christi-
an Camargo, Mía Maestro, Christian Serratos, 
Billy Burke, Sarah Clarke, Julia Jones.

V první části závěrečného dílu strhující 
upíří romance s názvem Twilight sága: Roz-
břesk se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward 
Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají 
na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, 
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat 
své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella 
zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, 
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodla-
kovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy 
zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro 
ni však znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy 
bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se 
s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí 
do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, 
nebo zda bude žít plnohodnotným lidským 
životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí 
se vine celým Belliným příběhem jako červená 
nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vl-
kodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k 
celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou 
mít nedozírné následky.

neděle 26. 8. 
Železná lady 

The Iron Lady, Drama / Životopisný, 
Velká Británie, 2011, 105 min.

Režie: Phyllida Lloyd, Hudba: Thomas 
Newman. Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, 
Alexandra Roach, Anthony Head, Richard E. 
Grant, Olivia Colman, Roger Allam, Julian 
Wadham, Harry Lloyd, Nicholas Farrell, Iain 
Glen 

Margaret Thatcherová, neobyčejná a vše-
stranná žena, která dokázala, že vysoká politika 
není jen výsadou mužů, se jako první žena stala 
premiérkou Spojeného království Velké Britá-
nie a Severního Irska. Svým nekompromisním 
přístupem k politickému, ale i osobnímu živo-
tu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje 
Margaretino jedenáctileté působení v pozici 
předsedkyně britské vlády, její neústupnost a 
rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za po-
litický vliv a moc.

pondělí 27. 8. 
Alois Nebel

Animovaný / Drama, Česko / Německo, 
2011, 81 min, Režie:Tomáš Luňák, Hudba:Petr 
Kružík, Ondřej Ježek 

Hrají:Miroslav Krobot, Karel Roden, 
Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie 
Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, Ondřej 

Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíšková, 
Simona Babčáková, Jan Vondráček, Jiří Štrébl, 
Miloslav Maršálek, Jan Nebeský, Lenka Zoga-
tová, Tobiáš Jirous, Jan Holík, Marek Pospíchal, 
Martin Myšička, Thomas Zielinski, Karel Zima, 
Marek Daniel, David Švehlík, Lukáš Král Mi-
roslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., 
Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, 
Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Tro-
jan, Klára Melíšková, Simona Babčáková, Jan 
Vondráček, Jiří Štrébl, Miloslav Maršálek, Jan 
Nebeský, Lenka Zogatová, Tobiáš Jirous, Jan 
Holík, Marek Pospíchal, Martin Myšička 

Alois je samotář, co žije s čepicí, plá-
cačkou a kocourem v jesenickém zapadákově 
Bílý potok. Taky tu žije svině Wachek s otcem, 
hromada rudoarmějců a další přízraky konce 
normalizace. Aloise občas navštěvují duchové 
minulosti, takže skončí v blázinci, kde potká 
tajemného narušitele státní hranice, kterému 
všichni říkají Němý…

úterý 28. 8. 
Lorax 

 The Lorax(USA) Animovaný / Rodin-
ný / Fantasy, USA, 2012, 94 min, Režie:Chris 
Renaud, Kyle Balda 

Hrají:Zac Efron, Danny DeVito, Taylor 
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Swift, Ed Helms, Betty White, Rob Riggle, Jen-
ny Slate, Stephen Tobolowsky, Jim Ward 

Co je to za svět, ve kterém už není ani 
kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, 
v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu 
náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stro-
mů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem 
nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco 
variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou a 
neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž 
neprůchodnost dohlížejí gorily místního vlád-
ce, pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a 
většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá 
opravdová příroda. Nepřijde jim divné, že čers-
tvý vzduch se prodává v pet lahvích, což je voda 
na O´Hareho mlýn. Jenže Tedova láska Audrey, 
coby nevyléčitelná romantická duše, touží po 
stromu „z masa a kostí“. Akční babička Norma 
chlapci poradí, aby si zašel pro radu k legendami 
opředenému Jednorázovi. Ten ovšem údajně 
žije za zdmi města. A tak se Ted poprvé v životě 
podívá ven, do skutečného světa. Ten pohled za 
moc nestojí. Vidí jen smutnou měsíční krajinu 
plnou pařezů. A na obzoru zvláštní dům. Ten, 
jak se Ted záhy dozví, patří právě Jednorázovi, 
podivínskému samotáři. Byl to právě on, kdo 
proměnil kvetoucí krajinu na pustinu a vyhnal z 
ní jejího mýtického ochránce Loraxe. A na Ted-
ovi bude, aby ji zachránil tim, že vysadí poslední 
existující sazenici živého stromu a připomene 
lidem, že vždycky nebylo všechno umělé. Jenže 
takové chování přímo ohrožuje živobytí pana 
O´Hareho. A to nemůže zůstat bez odezvy. 

středa 29. 8. 
Rodina je základ státu 

Drama / Road movie, Česko, 2011, 103 
min, Režie: Robert Sedláček 

Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin 
Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáko-

vá, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan Budař, Marek Ta-
clík, Marek Daniel, Jana Janěková, Jan Novotný, 
Luděk Jelen, Jiří Strejček, Matouš Outrata, Petr 
Opluštil, Sylvie Krupanská, Filip Štolfa

Když vám hoří půda pod nohama, není 
nad rodinný výlet. Libor (Igor Chmela), bývalý 
učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažer-
ského postu ve významném finančním ústavu, 
si řadu let spokojeně žije společně se svou rodi-
nou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný 
život ale netrvá věčně a na povrch začnou vy-
plouvat machinace s penězi klientů týkající se 
celého vedení banky. Libor se následně ocitá 
pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří 
mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se unik-
nout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení 
celé situace své nic netušící manželce (Eva Vrb-
ková). Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy 
pod záminkou společné dovolené odveze celou 
rodinu na jižní Moravu. Prchání před spravedl-
ností se stane cestou plnou hledání ztracených 
vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich 
spolužáky z vysoké školy ( Jiří Vyorálek, Simo-
na Babčáková), které náhodou potkávají a kteří 
žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po 
krátké době ale policie odhaluje další souvis-
losti včetně místa, kde se rodina nachází, což 
odstartuje skutečné rodinné drama a stále se 
zrychlující cestu – útěku před spravedlností i 
pod povrch vztahů v rodině.

čtvrtek 30. 8. 
Perfect Days 
- I ženy mají své dny 

Komedie, Česko, 2011, 108 min, Re-
žie:Alice Nellis 

Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžov-
ská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch 
Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Igor 
Chmela, Jiří Zeman, Martha Issová, Vladimír 
Škultéty.

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými 
narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která 
sice nedostane největší kytici, jakou si dove-
de představit, zato ale pěkné přáníčko od své 
bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný 
vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého man-
žela (Bob Klepl), krém na vrásky od homose-
xuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a 
dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky 
(Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, 
při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě 
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě pře-
bere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eri-
ky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před 
a po”. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní 
pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s 
terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím 
rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – 
a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí 
se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala 
jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé 
věci se nalinkovat nedají, například mladičký 
barman Adam (Vojta Kotek).

pátek 31. 8. 
Prci, prci, prcičky: 
Školní sraz 

 American Pie: Reunion,  American Reu-
nion (USA), Komedie / Romantický, USA, 
2012, 113 min, Režie: Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg 

Hrají: Alyson Hannigan, Seann Willi-
am Scott, Mena Suvari, Jason Biggs, Katrina 
Bowden, Tara Reid, Shannon Elizabeth, Chris 
Klein, Jennifer Coolidge, Thomas Ian Nicholas, 
Dania Ramirez, Eddie Kaye Thomas, Eugene 
Levy, Chris Owen, Jay Harrington, Molly Che-
ek, John Cho, Natasha Lyonne, Jeremy Ambler, 
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Ali Cobrin

Je tomu devět let, co jsme naposledy vi-
děli Jima, Oze, Finche a Kevina. Teď ale starou 
bandu svádí dohromady třídní sraz. Na plátně se 
zhmotnili všichni staří známí a začala komediál-
ní palba, o jaké si valná většina teenagerských 
komedií nechává jen zdát. Čtvrté Prcičky samo-
zřejmě příliš „teen“ nejsou. I tak v nich ale hrají 
prim obnažená ňadra, sex na všechny způsoby 
a zvrácené trapasy. Hlavní hrdinové jsou sice o 
generaci starší a mají lehce pozměněné priority. 
Jinak je to ale ta stejná banda zakřiknutých ro-
mantiků, nemehel a pařanů, která se důsledně 
snaží vrátit do časů, kdy jí bylo nejlíp.

Vynikající podívanou z filmu dělá přede-
vším Stifler, který má tunu prostoru.

Tím jsou pochopitelně myšleny časy 
střední školy, kdy nikdo nemusel zvládat roz-
pustilou přítelkyni, dělat poskoka kreténskému 
šéfovi nebo mít v baráku všudypřítomného ca-
parta. Hrdinové Prciček prostě chtějí jen zakalit 
jako kdysi a utužovat přátelství, což by jim mož-
ná i klaplo. Opět se jim ale do cesty přimíchá 
divoká karta jménem Steve Stifler, která jako 
tradičně dělá to, co umí nejlíp – rozpoutává 
neskutečný kolotoč ujetých dobrodružství, na 
která nikdo nezapomene do konce života.

 

rádi zveřejňujeme

Chtěla bych poděkovat a 
věřím, že nebudu jediná…

Vážená redakce Zlobice,
bydlím v Kuřimi teprve krátce a ještě ni-

kdy jsem do místních novin nepsala, nicméně 
nyní jsem se k tomu odhodlala, protože akce, 
kterou jsem se svým synem absolvovala v sobo-
tu 2. 6. si  zaslouží publicitu a veřejné poděko-
vání. Jedná se o Cestu pohádkovou horou, která 
se konala k příležitosti oslavy Dne dětí. Nevím 
přesně, kdo byl iniciátorem a organizátorem, 
zřejmě nějaká parta nadšenců či trampů z Ku-
řimi (v místních sdruženích se opravdu neori-
entuji, bydlím tu krátce, omlouvám se).Nicmé-
ně to byla akce natolik povedená, že za ni chci 
jménem svým i svého malého syna poděkovat. 
Parta lidí, dle mého pozorování zřejmě kama-
rádů, udělala dětem nádherné odpoledne plné 
zážitků, dobré nálady a dětského smíchu. Celý 
program byl výborně organizován, kulisy i kos-
týmy pohádkových postaviček na stanovištích 
byly skvostné a cesta i úkoly byly uzpůsobeny 
i pro ty nejmenší účastníky pochodu. Právě ra-
dost a rozzářená očíčka těch nejmenších bylo to, 
co všem, co se účastnili pochodu lesem, zvedla 
náladu a tahle pozitivní energie se nesla nad ce-
lou akcí. Všichni organizátoři, kteří byli příjem-
ní, výborně s dětmi komunikovali, chválili je za 
jejich výkony při soutěžích,  si zaslouží velký 
dík nás rodičů. Píšu záměrně NÁS, protože dle 
reakcí ostatních maminek a tatínků, se kterými 
jsme se sešli v cíli při opékání špekáčků, mohu 
říci, že jsem nebyla sama, kdo byl z akce nadše-
ný. Kéž bylo více takových akcí pro děti!!!!

Petra Vašková

2.června 2012   

Pohádková cesta 
Kuřimskou Horou 

Zajímá Vás strohá zpráva? Dopadlo 
to výborně. Bylo skoro tři sta dětí a k tomu 
maminky, tatínci, babičky, dědečci atd. psy 
nevyjímaje.

Teď pro Ty, co se chtějí dozvědět trochu 
víc.

Na startu u sokolovny se tvořila fronta 
až k silnici již před druhou hodinou. Trpělivost 
přinesla ovoce, již na startu při informacích děti 
obdržely malou čokoládičku.

Na cestě kolem Jánečka nad Podhořím 
bylo první stanoviště u památníku T.G.Masar-
yka s překážkou v podobě plachty, úkol prolézt 
tunelem a říci jména sedmi trpaslíků a Sněhur-
ky. Za odměnu si do sáčku daly žvýkačky.

Druhá kontrola Hejkalové, kde se házelo 
kroužky na tyčku. Odměnou byla magnetka. 
Škoda, že ale hejkal hejkal pouze, když jste mu 
stoupli na nohu. 

Na lesní křižovatce u studánky byli vod-
níci s bazénkem, ze kterého bylo nutno ulovit 
na udici nějaký plovoucí předmět. Dostal kaž-
dý dušičku (nafukovací balónek) a tatranku.  
Potom již začínala obtížnější cesta do kopce, ale 
u vodárny se každý zastavil v království u prin-
cezny a prince, kde musel každý setnout hlavu 
drakovi mečem.  Mnozí se fotili na trůnu s ptá-
kem Ohnivákem.

A pokračujeme do kopce. Pod retrans-
lační věží čekali dva čerti s pekelnou koulí, kte-
rá se musela koulet kolem oranžové značky do 
kopce i s kopce. Odměnou bylo pitíčko.

Dále se již jde po široké cestě směrem do 
Koblásu. Čekají tady Rumcajs s Mankou, Cipí-
sek nebyl doma a tak mohli všichni házet žaludy 
do jeho nočníku. Každý dostal loupežnický du-
kát a od Manky upečený koláč.

Poslední, tedy spíše předposlední, sta-
noviště. Ježibaba a Černokněžník. U nich bylo 
úkolem trefit přivázanou kuličku nebo míček 
do kelímku. Byla zde i možnost svézt se na lo-
patě. A co by asi mohla mít odměnou ježibaba? 
No přece perníček.

Někteří již začali smutnit, že je konec, ale 
v cíli čekali dva tuláci, kteří odměnili děti v mas-
kách plyšáky, všem vydali tombolovou výhru a 
pamětní kolečko Pohádkové cesty.

V sadě u cesty hořel ohýnek na kterém 
se vesele opékaly buřtíky. Na louce se skákalo v 
pytlích za velkou čokoládu a kousek nad barem 
s občerstvením se střílelo z velkého praku gra-
náty (z molitanu).

Ke všemu veselí hrála country kapela 
„GASUKO“.

Čekáte konec? Ne. Cestu projížděl šašek 
ze severu na koloběžce, který se snažil všechny 
pobavit, cestou a v cíli dával dětem různé dáreč-
ky. V sadě potom několikrát přivodil nad dětmi 
déšť v podobě bonbónů a lízátek. A proč ze se-
veru? No měli jste přijít a věděli byste.

Hodnotit by spíše měli účastníci, ale dle 
ohlasů a spokojených dětí můžu za pořádající 
trampskou osadu Llano Estacado říci „VYŠLO 
TO“.

 Chtěl bych moc a moc poděkovat všem 
kamarádům co nám pomohli s přípravou, hlav-
ně s ušitím kostýmů, všem co stáli na stanoviš-
tích a obětovali sobotu pro děti. Všem sponzo-
rům. A také všem účastníkům, kteří se chovali 
v lese tak, jak se má. Že byli trpěliví, když se 
někde tvořily fronty. V neděli jsme prošli ces-
tu ještě jednou, abychom poklidili případné 
odpadky, ale věřte, že jsme sbírali pouze starý 
binec.

 Zvláštní poděkování, alespoň v podobě 
zveřejnění, pro sponzory, kteří nám jakkoliv 
pomohli. Panu Sehnalovi se moc omlouváme, 
nebyl napsán na startu. Doufám, že teď na žád-
ného nezapomenu.

Mojmír „Mojša“ Kohoutek za T.O.Llano 
Estacado

Sponzoři pohádkové cesty 
Kuřimskou Horou 

Fond pro kulturní a společenskou čin-
nost,  Městský Úřad Kuřim, CAMPOS pan 
S.Sehnal, Digitální váhy pan Z.Zeman,  Výš-
kové práce pan D.Horák,  KME pan M.Krup-
ica, restaurace A.Vágner,  XAIR,  Country Bar,  
MIX MAX paní J.Andury,  A.+P.Maloňovy 
H.Loučky,  Alianz pan Z.Galuška,  potraviny 
pan Z.Malý,  pan K.Dosoudil, páni J.+P.Čaňko-
vi,   Večerka pan R.Brázda,  
Autosport pan Michl,  Javor Kuřim,  čalounictví 
pan J.Gregor,  REAKCE,  žaluzie pan O.Racek,  
AUTO PETR pan P.Krejčí,  paní J.Ráčková a 
syn, paní H.Rozsypalová,  PEPSI.

DĚKUJEME
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Prodám byt 2+kk po rekon-
strukci (nová el., voda, plyn. kotel, 
podl. vytápěn v koupelně), OV, ul. 
Na Královkách, Kuřim, 1. NP / 4, 
51,4 m2 + sklepy. Nevolat RK. Tel.: 
605 850 929.

Prodáváme byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v Kuřimi, v blízkos-
ti MÚ, po částečné rekonstrukci 
(voda+plyn+elektrika). Tel.: 603 
766 979.

Prodám byt 2+kk s šatnou 
53m2 v OV v novostavbě na ulici U 
Stadionu v Kuřimi, plně vybavená 
kuchyň. linka vestavnými spotřebiči, 
vestavné šatní skříně, vlastní regulace 
a měření spotřeby tepla, sklep 3m2, 
cena 1600 000,-Kč. Tel.: 602 793 
484.

Vyměním byt 2+1 v OV v 
Kuřimi na ulici Bezručova za gar-
sonku v Kuřimi + doplatek. Nebo 
prodám a koupím. Tel.: 777 699 
911.

Koupím garáž s el. (nejlépe ve 
Svazarmu). Tel.: 605 021 478.

Koupím zahradu v Kuřimi 
nebo blízkém okolí. Kontakt: Libor 
Frank, tel.:723 638 805.

Mladá rodina hledá byt do 
pronájmu v Kuřimi, nabídněte ,dě-
kuji. Tel.: 775 182 740.

Prodám nové pneu BARUM 
BRAVURIS 185/60/14H82. Tel.: 
736 450 736.

Nabízím k odprodeji zacho-
valou rustikální kuchyni. Zájemci 
zašlu foto. Tel.: 777 297 681.

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+1,	OV,	ul.	Nádražní,	VIII.NP.	ze	XII.,	lodžie,		1	100	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Na	Královkách,	VI.	NP	z	VIII.,	56,4	m2,	balkon,	1	650	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Na	Královkách,	I.	NP	ze	IV.,	54	m2,	bez	balkonu	1	600	000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	Bezručova	čtv.,	II.NP,	60	m2	+	sklepy,	balkon,	1	500	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

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

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

kroví	v	horní	části	Kuřimi	ve	vlastnictví	Obce	Kuřim

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

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

i	rekreaci	1	800	000,-	Kč
RD	Lažany	/	okr.	Blansko/,	novostavba,	107	m2	obytné	plochy	,	3+kk,	velká	

komora,	garáž,	zahrada	494	m2,	zast.	pl.	127	m2,	3	400	000,-	Kč
RD	Lažany	–	hrubá	stavba,	ve	stejné	velikosti	2	400	000,-	Kč
RD	Šebrov,	zast.	plocha	737	m2,	zahrada	403	m2,	celopodsklepený,		prostor-

né	3+kk,	další	užitné	prostory	i	k	podnikání,	2	500	000,-	Kč
RD	Lažánky,	2+1	se	zahrádkou,	zast.	pl.	75	m2,	890	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	Březina	u	Tišnova,	1357	m2,	všechny	sítě,	790,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	š.	37	m

Garáže:
Kuřim	U	vlečky,	bez	elektřiny		150	000,-	Kč	/	k	jednání/
Kuřim,	Bezručova	čt.	s	elektřinou,	150	000,-	Kč

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+kk,	Wolkerova,	nezařízený,	5	900,-	Kč/měs	
Česká	u	Brna,	3+kk,	novostavba,	70	m2,	lodžie,	13	500,-	Kč	
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok,	parkoviště	k	dispozici

placená inzerce 

Soukromé hodiny angličti-
ny s rodilým mluvčím. Individuální 
přístup a přátelské jednání. Tel.: 606 
182 480.

Puli bez pp  Krásná černá 
štěňátka dva volní kluci stáří 8 
týdnů po rodičích s pp vzácné ple-
meno s dlouhýma dredama nelíná 
nečeše se štěňátka jsou očkovaná 
odčervená čipovaná europas kup-
ní smlouva krmení+hračka do za-
čátku. www.blackpuli.estranky.cz. 
Tel.: 607 715 467.

Prodám malotraktor domácí 
výroby. Levně. Tel.: 602 770 818.

Pronajmu pokoj + kuchyň 
v rodinném domě v Čebíně. Cena 
4.000. Tel.: 732 184 915.
Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, 

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

 

K rukám ředitele Mgr. Stanislava Plchota 
Základní škola Tyršova 1255 
66434 Kuřim 

V Kuřimi dne 23. května 2012
Vážený pane řediteli, 
dovolte nám, jako rodičům letošních druháčků, tímto dopisem projevit 

velkou spokojenost a obdiv nad tím, jakým mimořádným způsobem paní uči-
telka Mgr. Patricie Sýsová, vyučující tento školní rok ve třídě 2. A, vyučovala 
naše děti po dobu dvou let. 

Velmi oceňujeme její přístup nejen po stránce vzdělávací, ale i morální 
a motivační. Během celého období zpestřovala dětem vyučování řadou progra-
mů a aktivit, zaměřených na zajímavé doplnění výuky, ale i na jejich sportov-
ní, hudební a tvořivý rozvoj. Mnohé aktivity probíhaly mimo rámec běžných 
povinností učitele ve volném čase. 

Paní učitelka tímto způsobem navodila přátelské klima nejen ve třídě, 
ale i mezi rodiči, kdy perfektně spolupracovala a na třídních stránkách nás 
vždy o všem podrobně informovala. Nechyběla ani pečlivě zpracovaná foto-
dokumentace. 

Jsme si vědomi, že právě první léta školní docházky představují v životě 
malého školáčka významný mezník a velmi záleží především na učiteli, jakým 
způsobem jej pomůže dítěti zdolat. Paní učitelka Sýsová to zvládla po všech 
směrech dokonale a za to jí patří naše vřelé poděkování a uznání. 

S přátelským pozdravem, 
rodiče žáků 2. A 

poděkování 
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

16/2012 ze dne 30. 5. 2012
268/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 23. 5. 2012. Termín 

plnění: 30. 5. 2012 (KÚ)
269/2012 RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbito-

vě Kuřim s účinností od 1. 7. 2012 dle zápisu. Termín plnění: 30. 
6. 2012 (OMP)

270/2012 RM schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení exeku-
ce“ ve věci vymáhání pohledávek Města Kuřimi s Mgr. Ing. Jose-
fem Cingrošem, se sídlem Bohunická 519/24, Brno, IČ 63 38 64 
61. Smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2013. Termín plnění: 31. 7. 
2012 (OMP)

271/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého 
rozsahu „Zprostředkování obchodu s el. energií a plynem na Čes-
komoravské komoditní burze Kladno“, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídek a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení dle návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

272/2012 RM schvaluje výpověď smlouvy „o výkonu funkce certifiko-
vaného specialisty BOZP způsobilého pro provádění úkolů v 
prevenci rizik a osoby odborně způsobilé v oblasti PO“ uzavřené 
s paní Monikou Janečkovou, Brno, IČ 68115385. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OMP)

273/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2012/
O/0010 s paní Věrou Fialovou, trvale bytem Brno, IČ 18141544, 
jehož předmětem je prodloužení doby nájmu v nebytovém prosto-
ru č. 2 (kancelář ve II. NP) v objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova 
do 31. 12. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

274/2012 RM souhlasí s úpravami budovy č. p. 902 na nám. Osvobo-
zení (KD Kuřim), které provede bez nároku na úhradu vložených 
finančních prostředků nájemce restaurace firma GOOD 24 s.r.o., 
se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. Povolené úpravy:

 a) vyhlazení omítek a nová malba na WC ve II. nadzemním podla-
ží, položení dlažby a nové obklady na WC ve II. nadzemním pod-
laží, výměna dveří na WC ve II. nadzemním podlaží;

 b) výmalba levé části schodiště a zdi před vchodem do restaurace.
 Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)
275/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manžely Ro-

manem a Renátou Bariovými, trvale bytem Kuřim, jehož prostřed-
nictvím bude hrazen poplatek z prodlení ve výši xxxxxxxxx,- Kč 
související s nájmem bytu. Měsíční splátka bude činit xxxxx,- Kč. 
Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

276/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Pada-
líkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi 
na dobu určitou do 31. 5. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

277/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manžely Vojtěchem 
a Veronikou Gazsikovými, trvale bytem Kuřim, jejímž předmě-
tem je nájem bytu umístěného v II. nadzemním podlaží bytového 
domu v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 za nájemné ve výši 
56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 7. 2012 
(OMP)

278/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je byt umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu Kuřim, 
panu Aleši Brázdovi, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou tří mě-
síců. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

279/2012 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 pozemku parc. č. 66/1 v k. ú. Kuřim, obec 
Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 4 bm s tím, že náklady na jeho 

zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běž-
ný metr liniové stavby. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

280/2012 RM bere na vědomí přípravu investiční akce - projekt „Kuřim 
– vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí s návrhem prove-
dení zděné varianty. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

281/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
166/2008 s firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Laza-
retní 11a, 615 00 Brno, IĆ 00559709, který původní smlouvu roz-
šiřuje o možnost uveřejnění ortofotomapy na mapovém portálu 
města Kuřimi v plném rozlišení 10 cm/pixel. Termín plnění: 30. 
6. 2012 (OIRR)

282/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo 
53/2007 s firmou ELIOS, v.o.s, se sídlem Heršpická 758/13, 656 
62 Brno, IČ 00545147, kterým se mění čas plnění a počet světel-
ných míst. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OIRR)

283/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim 
– 2. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELIOS 
v.o.s., se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, 
která předložila nejvýhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 7. 
2012 (OIRR)

284/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku nového 
osobního automobilu na rozvoz stravy pro Mateřskou školu Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2012 (MŠ)

285/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 
„Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-
Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - Lipůvka“. 
Termín plnění: 31. 8. 2012 (KÚ)

286/2012 RM schvaluje předložení žádosti o podporu Města Kuřimi na 
projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost, oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy, výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, 
financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

287/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 35.000,- Kč na realizaci projektu 
„Udržování čistoty cyklostezky Kuřim- Malhostovice, km 0,5 – km 
1,2 (I. etapa cyklostezky)“. Termín plnění: 31. 8. 2012 (KÚ)

288/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 10.000,- Kč na projekt Family Po-
int Kuřim. Termín plnění: 31. 8. 2012 (KÚ)

289/2012 RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršo-
va u sokolovny občanskému sdružení Pro Tišnov, IČ 229 02 384, 
Králova 1673, Tišnov, za účelem instalace reklamního banneru na 
akci Hudbou pro UNICEF 2012 v době od 31. 5. do 16. 6. 2012. 
Termín plnění: 30. 5. 2012 (KÚ)

290/2012 RM schvaluje přechodnou úpravu provozu na ulici Jungman-
nova 968, Kuřim, a to na parkovišti před budovou Městského úřa-
du Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OD)

291/2012 RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 
2011. Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ)

292/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
21. 5. 2012 v bodech č. 3, 6, a schvaluje body č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. 
Termín plnění: 31. 5. 2012 (OIRR)

293/2012 RM souhlasí se zněním odpovědi na „Petici za navýšení po-
čtu míst v MŠ“, dle přílohy se změnou. Termín plnění: 20. 6. 2012 
(OŽÚ) 
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294/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 2012/D/0019 
(112421)“ mezi Městem Kuřimí a firmou OKNOSERVIS s. r. o. 
se sídlem Tuřanka 115, 627 32 Brno, IČ 25519760, která realizuje 
napojení vstupu do budovy MěÚ na EZS prostřednictvím výměny 
hlavních vchodových dveří. Termín plnění: 30. 6. 2012 (KÚ)

295/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zpracování 
projektové dokumentace pro zakázku A) „Revitalizace toku a nivy 
Lučního potoka“ B) „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou do-
provodné zeleně“, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
ATELIER FONTES, s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00 
Brno, IČ 63 48 64 66, za celkovou cenu 290.160,- Kč,- Kč včetně 
DPH. Termín plnění: 5. 6. 2012 (OŽP)

296/2012 RM souhlasí s termínem podání žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2012/2013. 
Termín plnění: 31. 7. 2012 (MŠ, OŽÚ)

297/2012 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro 
školní rok 2012/2013“. Termín plnění: 31. 7. 2012 (MŠ, OŽÚ)

298/2012 RM schvaluje poskytnutí daru ke „Dni dětí“ ve formě poukáz-
ky na celodenní vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro všechny 
děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných Městem 
Kuřimí dle přílohy. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OŽÚ)

299/2012 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1808, k. 
ú. Kuřim, o výměře cca 30 - 40 m2 v prostorách před objektem č. 
p. 902 (Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem pro-
vozování letní zahrádky pro hostinskou činnost, za cenu 300 Kč/
m2/rok na dobu neurčitou s roční valorizací, společnosti GOOD 
24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. Termín pl-
nění: 15. 6. 2012 (OMP)

300/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Českým výbo-
rem pro UNICEF, IČ 1588177, se sídlem E. Peškové 17/741, 150 
00 Praha 5. Termín plnění: 10. 6. 2012 (OSV)

301/2012 RM souhlasí s uzavřením „Dodatku ke smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny č. 830063514“ na odběrné místo č. 
3100040349 Na Královkách č. 937, 664 34 Kuřim, se společností 
E. ON Energie, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerst-
nera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 26078201. Termín plnění: 31. 5. 
2012 (OIRR)

302/2012 RM schvaluje od 1. 6. 2012 nový ceník prací prováděných 
JSDH Kuřim. Termín plnění: 1. 6. 2012 (KÚ)

303/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
28. 5. 2012 v bodech č. 2b, 3, 6, 7, 8 a schvaluje body č. 1, 2a, 4, 5 
dle zápisu v příloze. Termín plnění: 30. 5. 2012 (OIRR)

304/2012 RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 9.500,- Kč na akci 
„Já a moje rodina“ paní Haně Noďové a panu Jiřímu Polášovi. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2012 (OF)

305/2012 RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 19.000,- Kč na akci 
„Den dětí v golfovém areálu Kaskáda“ pro Mikroregion Kuřimka, 
IČ 71 248 749, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OF)

306/2012 RM schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení exe-
kuce“ ve věci vyklizení bytu umístěného v Kuřimi s JUDr. Petrem 
Kociánem, se sídlem Veveří 125, Brno, IČ 60531355, se změnou. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

307/2012 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a v sou-
ladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Richarda Macha na období 
šesti let na pracovní místo ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmanno-
va 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 
8. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OŽÚ)

308/2012 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s 
§ 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a 
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
a kvalifikační předpoklady určuje plat a jeho složky Mgr. Richardu 
Machovi řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle pří-
lohy s účinností od 1. 8. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OŽÚ)

309/2012 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a v sou-
ladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Stanislava Plchota na 
období šesti let na pracovní místo ředitele Základní školy Kuřim, Tyr-
šova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace s účinností 
od 1. 8. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OŽÚ)

310/2012 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s 
§ 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a 
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a 
kvalifikační předpoklady určuje plat a jeho složky Mgr. Stanislavu 
Plchotovi řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle přílohy s 
účinností od 1. 8. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OŽÚ)

311/2012 RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 
v k. ú. Kuřim GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 
m2 panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice 172, za cenu 3.500,- 
Kč/m2. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

312/2012 RM schvaluje podání žádosti na společnost E. ON o rezerva-
ci výkonu fotovoltaické elektrárny, a to pro případnou FVE na ZŠ 
Jungmannova s kapacitou 30 kW a ZŠ Tyršova s kapacitou 30 kW. 
Termín plnění: 5. 6. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

17/2012 ze dne 13. 6. 2012
313/2012 RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000,- Kč na spor-

tovní dovybavení kolektivu dorostenců SDH Kuřim, Zahradní 
236, 664 34 Kuřim, IČ 65265696, na mistrovství ČR v požárním 
sportu ve dnech 6. – 8. 7. 2012 v Sokolově. Termín plnění: 30. 6. 
2012 (KÚ)

314/2012 RM schvaluje Program prevence kriminality města Kuřimi pro 
roky 2012 – 2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (KÚ)

315/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou ARCHTEAM s.r.o., 
Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, na přepracování soutěžní studie 
a zhotovení návrhu stavby Společenského a kulturního centra v 
Kuřimi ve dvou variantách včetně zajištění potřebných průzkumů, 
za cenu 340.000,- Kč. Termín plnění: 20. 6. 2012 (OIRR)

316/2012 RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle 
přílohy se změnou. Termín plnění: 1. 9. 2012 (KÚ)

317/2012 RM snižuje celkový počet zaměstnanců o 4 a stanovuje cel-
kový počet zaměstnanců Města Kuřimi zařazených do Městského 
úřadu Kuřim (v pracovním poměru) na 64. Deleguje na tajemníka 
úřadu pravomoc uzavírat dohody o pracích konaných mimo pra-
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covní poměr a pracovní smlouvy na dobu určitou. Termín plnění: 
1. 9. 2012 (KÚ)

318/2012 RM ruší část usnesení č. 170/2012 ze dne 4. 4. 2012 ve věci vý-
běrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v 
roce 2012“ v druhém bodě (infratechnologie). RM schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo s firmou H a B cz s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 
686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, která předložila nabídku 
na opravu místních komunikací infrahomogenizační technologií, 
a to za cenu 580,- Kč/m2 opravené plochy. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (OIRR)

319/2012 RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na 
činnost Střediska výchovné péče Kelč, pro Dětský diagnostický 
ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, 
Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9, IČ 00601811. Termín plně-
ní: 30. 6. 2012 (KÚ)

320/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ARCHTEAM 
s.r.o., Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 25287338 na vypraco-
vání urbanistické studie řešení celého Náměstí Osvobození v Kuři-
mi za cenu 85.000,- Kč. Termín plnění: 20. 6. 2012 (OIRR)

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

pozvánka

kauza

Krajská ZURka zrušena
Nejvyšší správní soud zrušil 21. června Zásady územního rozvo-

je (ZUR) Jihomoravského kraje. Kromě horkovodu v Tetčicích vyhověl 
stížnosti čtrnácti obcí a třinácti majitelů pozemků. Hlavním důvodem je 
to, že kraj neposuzoval kumulativní vliv jednotlivých staveb na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Jde o dosud největší zásah soudu do územního 
plánování. 

Soud rozhodl o zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje s výjimkou koridoru horkovodu z Dukovan na hranici kraje ke dni 
vyhlášení rozsudku. „Je třeba hodnotit vlivy nejen jednotlivých, izolo-
vaně nahlížených záměrů, ale také souhrnný vliv vyvolaný vzájemným 
spolupůsobením několika záměrů vyskytujících se v území v blízké vzdá-
lenosti,“ uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Nejvýraznějším příkladem, kde k pochybení kraje došlo, je oblast 
Troubsko – Ostopovice – Brno-Bosonohy. Zde se sbíhají tři dopravní ko-
ridory rychlostní silnice R43, koridor zahrnující rozšíření dálnice D1 a 
koridor tzv. jihozápadní tangenty. Každý z koridorů byl navržený v něko-
lika variantách a podle NSS kraj dostatečně neposoudil kumulativní vliv 
každé z variant na životní prostředí.

NSS uvedl v tiskové zprávě: „Jelikož zásady územního rozvoje jsou 
nejvyšším stupněm územně-plánovací dokumentace, mají strategický 
charakter a jejich obsahem je závazné stanovení dopravních koridorů v 
řešeném území, je třeba klást velký důraz na posouzení kumulativních a 
synergických vlivů právě v této fázi územního plánování, protože pouze 
na této úrovni lze zvažovat různé varianty jednotlivých koridorů. Vyhod-
nocení kumulativních a synergických vlivů plní významnou preventivní 
funkci ve vztahu k zamezení vzniku nepříznivých dopadů na území. Zane-
dbání této funkce na úrovni zásad územního rozvoje nemůže být uspoko-
jivě nahrazeno následnými kompenzačními či nápravnými opatřeními.“

Soud označil za nezákonný i postup při výběru koridoru rych-
lostní silnice R43 v úseku Kuřim – Černá Hora. „Jako nejvýhodnější 
se tedy jevila varianta ‚malhostovická‘, nicméně krajský úřad na základě 
doporučení zastupitelstva zvolil sledování koridoru ve variantě ‚němec-
ké‘. Výběr variant koridorů nelze dle názoru soudu opírat o rozhodnutí 
zastupitelstva kraje,“ dodala mluvčí. Stavební zákon totiž předpokládá, že 
výběr se provede výlučně na základě odborných kritérií.

Poslední výtka soudu směřovala k tomu, jakým způsobem kraj ří-
dil veřejné projednávání návrhu zásad územního rozvoje. Účastníci jed-
nání měli na přednes námitek a připomínek pouze tři minuty a v diskuzi 
nesměli vystoupit opakovaně. Lidé také nemohli reagovat na vyjádření 
orgánů veřejné správy, která na diskuzi zazněla. „Soud je o tom, že veřejné 
projednání je i diskusním fórem, které by mělo sloužit k výměně náhledů 
na otázky územního plánování. Tomu měl krajský úřad uzpůsobit organi-
zaci průběhu veřejného projednání a vyhradit dostatečný časový prostor 
pro vystoupení veřejnosti,“ dodala Dostálová.

(zdroj: Česká televize)
Co z toho vyplývá pro Kuřim? V minulých dnech byly pracně do-

končeny práce na územním plánu města, který byl aktualizován, aby ZUR 
vyhověl. Teď se ukazuje, že pokud kraj neuspěje s odvoláním k Ústavnímu 
soudu, nebude ZURka ještě pár let. Tím pádem se jí město nemusí řídit 
a může navrhovat i využití lokalit, které navrhované dopravní trasy vylu-
čovaly. 

Rozhodutí soudu vyvolalo v krajských představitelích pozdviže-
ní, nikdo s ním zdá se nepočítal. Na podzim se konají krajské volby, do 
té doby podle všeho kauza vyřešena nebude, takže je možné, že po nich 
nové vedení kraje změní názory a Kuřimi se třeba podaří prosadit jižní 
obchvat.

Každopádně když jsem v roce 2006 kandidoval do zastupitelstva, 
říkal jsem, že nejdůležitější dokument, který musíme ve volebním období 
2006-10 projednat, je územní plán. Když jsem kandidoval v roce 2010, 
říkal jsem, že v tomto období ho rozhodně projednáme. Teď už si nejsem 
jist. Nicméně vypadá to, že soud rozhodl logicky - o odborných věcech 
mají rozhodovat odborníci a odborná kritéria.

Celou věc, která je pro Kuřim životně důležitá, budeme i nadále 
sledovat.

Jiří Brabec
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IV. Zlatá šedesátá
Šedesátá léta jsou považována za nejdůležitější dekádu v historii 

kultury (a zábavy) dvacátého století. Platí to jak ze světového hlediska, 
tak možná dvojnásobně pro nás. Sešly se v nich mimořádný technologic-
ký pokrok a společenský kvas a změnilo se mnohé.

Z technologického hlediska jde v českých poměrech především o 
čtyři objevy a jejich aplikace. Tou první je transistorové rádio. Poprvé v 
historii vzniklo praktické, malé přenosné zařízení, díky kterému se z po-
slouchání rádia stala samozřejmost kdekoli. Tedy už nejen rodinná sešlost 
kolem lampového rádia, ale s tranzistorákem na chalupu, k vodě, s partou 
na procházku městem. Zajímavé je, že na rozdíl od současné sluchátko-
vé generace, tehdy se považovalo za normální vyhrávat nahlas do okolí (i 
když sluchátka existovala). Rozvoj transistorového rádia vedl k tomu, že 
na západě vznikly nové stanice, orientované třeba na mládež nebo šoféry 
tracků, a ty hledaly a pouštěly jinou hudbu. Transistorové rádio tak mělo 
velkou zásluhu za rozvoj rocku a country. A s aplikací tranzistorové tech-
nologie souvisí i celkový rozvoj elektroniky.

Druhým vynálezem byla v českých poměrech televize. Pochopi-
telně, že ta vznikla v padesátých letech, ale na začátku šedesátých let byla 
ještě velmi nadstandardním vybavením domácností. Na konci 60. let ji 
měly téměř všechny rodiny. Pokud si komunistický režim zmonopolizoval 
kulturu, protože určoval, jaké se budou točit a distribuovat filmy, vydávat 
knihy, kdo má právo hrát divadlo a podobně, televize koncem šedesátých 
let byla nejdokonalejším prvkem homogenizace kultury. Celý národ se 
večer díval na stejnou inscenaci a ráno o tom diskutoval v práci. Sdílel 
stejnou kulturu. Televizí se poprvé dostala do rodin audiovizuální kultu-
ra. I když kvalita černobílého obrazu nebyla nic moc a výběr byl prakticky 
na úrovni koukat nebo vypnout (žádné desítky kanálů), byl to výrazný 
zásah především do postavení kin a divadel v kulturním provozu. 

Třetím vynálezem byl magnetofon (tehdy kotoučový). Ještě v pa-
desátých letech, kdy už sice existoval, bylo jeho vlastnění trestné, neboť 
se považoval za zařízení špionské. V šedesátých letech se dostal na trh a 
i když šlo o drahý špás (na úrovni slušného měsíčního platu), lidé si ho 
začali pořizovat. Magnetofon účinně rozbil státní monopol na distribu-
ci kultury. Mezi audiofily se začaly vyměňovat nahrávky. Když byl v roce 
1969 Karel Kryl donucen k emigraci a jeho deska zmizela z obchodů, ne-
bylo nic snazšího, než se dostat k její kopii na pásce. Stejně tak jako ke 
kopiím alb Beatles, Stoneů, Dylana a dalších.

Konečně čtvrtým vynálezem bylo LP. Nebo přesněji vynálezem 
byla nová strategie gramofirem, která místo malých desek (SP) vsadila na 
velké (LP). Kromě toho, že bylo pohodlnější obracet desku jednou za 25 
minut a ne každé 3 minuty, umožnilo to představit ambicioznější hudební 
projekty a vedlo k vzestupu kultury pop music na úkor divadel. A tento 
model LP vydržel prakticky zhruba do roku 2010, kdy se, zdá se, znovu 
začíná vracet model nákupu a prodeje jednotlivých skladeb (v elektronic-
ké podobě).

Z hlediska společenského života jsou i na západě považována 60. 
leta za divoká – doba sexuální revoluce, hippie a barikád. U nás je to deká-
da postupného uvolňování represivního socialismu, zakončená kotrmel-
cem a okupací po roce 1968. Uvědomme si, jak moc se za těch deset let 
změnilo vnímání kultury. Na začátku 60. let tím nejdůležitějším asi byla 
pro malá města klasická divadla. Tehdy ale nastupují divadla malých scén, 
Rokoko, Apollo, Semafor a další, které přinášejí novou poetiku a písničky 
jako součást představení. Šedesátá leta se stávají nejdůležitější dekádou i 
pro český film (Forman, Menzl, Chytilová, vrcholný Vláčil a další). Na 
začátku šedesátých let se chodí na koncerty orchestrů (Vlach, Brom a 
další) na kterých vystupuje několik sólistů, na konci se chodí na koncert 
jednoho zpěváka, kterého doprovází jeho kapela. V roce 1962 vymyslel 
Mladý svět Zlatého slavíka – první českou anketu popularity zpěváků. V 
průběhu šedesátých let se objevují první hitparády (rozhlasové i tiskové), 
diskotéky, přicházejí nové žánry (rock, folk, country, soul). Na konci 60. 
let už existují specializované festivaly jednotlivých žánrů (Beatsalon, Por-
ta…) A především tehdy začala kariéra mnoha zpěváků, zpěvaček a hu-
debních skupin (taky nový fenomén), kteří určoval scény dalších 40 – 50 
let. A to bez ohledu na žánry: Gott, Matuška, Pilarová, Neckář, Vondráč-
ková, Kubišová (s režimem zaviněnou pauzou), Urbánková, Hegerová, 
ale i Ulrychovi, Olympic, Synkopy, Rangers, Greenhorns, Kryl, Hutka, 
Merta, Paleček - Janík, Petr Novák, Spálený Petr i Jan… Prostě byl by to 

dlouhý výčet.
Změna v hudebním vkusu vedla i ke změně vztahu mezi kapelami 

a jejich zřizovateli. V době velkých orchestrů to byla symbióza. Kapela 
vlastně nějaký ten kulturní dům potřebovala, aby měla kde zkoušet, vy-
užívala jejich aparaturu a podobně. Vznikající rockové a folkové skupiny 
považují zřizovatele většinou za kouli u nohy. Zkoušet mohou ve stodole, 
aparaturu si vyrobí sami (nebo koupí) a zřizovatel zde opravdu funguje 
spíš jako státní dohled nad nezávadností. Což se dočasně uvolňuje kon-
cem šedesátých let.

Podíváme-li se na činnost KD Kuřim (tehdy ještě ZK ROH), pak v 
roce 1962 zde bylo odehráno 10 divadel, koncert populární hudby žádný 
(2 taneční večery, dva koncerty pěveckých sborů). V roce 1963 musela 
být výrazně posílena elektrifikace budovy – vybudováním dalších obvo-
dů a byla postavena kinokabina, čili vzniklo nové Kino 100 (podle počtu 
sedadel), které promítalo vždy ve středu. V roce 1963 bylo v KD 40 fil-
mových představení, 20 divadel (11 amatérských, 9 profesionálních), 20 
tancovaček a prvních pár koncertů pop music (mj. Gustav Brom). 

V roce 1964 byla pod KD přiřazena i osvětová beseda na Podlesí 
(aneb KD Podlesí).  Ten rok bylo provedeno přes 100 filmových předsta-
vení (promítalo se i na Podlesí), 11 divadel (z toho 8 profesionálních), 
nějaké ty tancovačky a další akce.

Sledujeme-li provoz KD v průběhu šedesátých let, vidíme, že 
v něm stále převažuje divadlo nad hudební produkcí co do počtu akcí. 
Ovšem postupně klesá průměrná návštěvnost na divadelních představe-
ních. Kina se promítají neustále na obou místech, na Podlesí je však (přes 
investici do nových projektorů) účast zoufale malá. 

V záznamech KD najdeme informace o zakládání a zase rušení 
různých hudebních skupin („kytarových“ či „trampských“.) 

V roce 1966 pod ZK působí kromě jiného: orchestr p. Fajta, or-
chestr Dr. Štarhy, taneční orchestr mladých (ved. Hřebíček), bigbeatová 
skupina (ved. Ing. Buchta), učňovský big beat, kytarová skupina Zelení 
delfíni, dechová hudba (Kašparec). Téhož roku se zase ukázalo, že elek-
trorozvody jsou poddimenzované a zase se musely měnit. Při tom se zjis-
tilo, že jsou na několika místech ohořelé. 

Jakýmsi symbolickým koncem za 60. lety by mohl být v Kuřimi v 
roce 1968 odchod předsedy ZK Vl. Kratochvíla, který byl hybnou silou 
při budování kulturního domu, a v roce 1968 umřel po těžké nemoci. Vy-
střídal ho pan Václav Tomečka, který měl před tím na starosti kino v KD. 
V roce 1970 se mění statut ZK ROH. Dostává se mu právní subjektivity, 
čímž končí období, kdy v jeho čele stál volený výbor. Nyní je do jeho čela 
jmenována rada. Zároveň je rozhodnuto zařízení přejmenovat tak, aby 
lépe vystihovalo jeho funkci. A tak se od dubna 1970 objevuje nový název 
Dům kultury ROH.

Jedním z prvních rozhodnutí pod novou hlavičkou je zrušení big-
beatové kapely The Yanx (vedené Milošem Krupicou), ze to, že údajně 
špatně účtovala honoráře. Vstupujeme do normalizačních sedmdesátých 
let…

Na závěr tohoto dílu pár kuriozních zápisů z kroniky KD z té 
doby:

„Půjčení elektrického proudu
Před estrádním představením „Dědeček to zařídí“ dne 12. prosin-

ce (1964) byl přerušen elektrický proud. Prootže ve vedlejším domě však 
porucha nebyla. Představení se proto hrálo s vypůjčeným elektrickým 
proudem - kabelem byla spojena zásuvka u Šmetků s dvěma reflektory 
před jevištěm.“

„Úraz Marie Pleská 
M. Pleská utrpěla dne 15. března (1965) otevřenou zlomeninu zá-

pěstí. Stalo se tak při pádu na náledí na dvoře, kam šla pro koště, které jí 
vypadlo z okna při vyklepávání prachu.“

„Zastavení nácviku estády
K tomu došlo poprvé v praxi ZK. Estrádu s dětmi ZDŠ nacvičoval 

Emil Bláha. Na žádost ZK se jedné zkoušky a to 4. 10. (1965) zúčastnila 
metodička DO s. Šehýrová. Vzhledem k hodnocení - mělký obsah, ne-
vhodnost skladeb pro dětské interprety atd. -  byl nácvik přerušen.

Jiří Brabec

Náš seriál - Historie Kulturního domu
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Vydařená fotbalová sezóna
Letošní fotbalová sezona definitivně skončila v sobotu 23.6. me-

moriálem Bohumila Plška na kuřimském stadionu. O tom že bude hod-
nocena jako úspěšná, se rozhodlo již o tři týdny dříve, kdy si A tým mužů 
definitivně zajistil příslušnost k nejvyšší krajské soutěži i pro příští ročník. 
Nezbývá než poděkovat všem hráčům i trenérům za práci v uplynulém 
ročníku, fanouškům za přízeň, popřát všem krásné léto a na jeho konci 
odpočatí vyrazíme společně znovu do boje. Aktuální informace o nové 
sezoně a o kuřimském fotbale jsou k dispizici na webu www.fckurim.cz.

II.ročník Memoriálu Bohumila Plška
V sobotu 23.6.2012 proběhla na našem hřišti zápasová derniéra 

jarní části sezony. Pod taktovkou volného  sdružení bývalých divizních 
hráčů našeho klubu Oldstars se zde konal 2.ročník memoriálu Bohumila 
Plška.

Turnaj je určen pro hráče starší 35let a jeho hlavním cílem je jak 
pohodová družba zúčastněných plejerů, tak vzpomínkové  setkání všech 
generací. Aktéry letošních lítých bojů byly týmy Velké Bíteše, Rajhradu, 
Lažánek a domácího Oldstars.

Zahajovací los určil za semifinálové soupeře Oldstars a Lažánky, ve 
druhém zápase se pak představili Rajhrad a Velká Bíteš. Na vynikajícím 
trávníku za snad až příliš krásného počasí se konaly urputné boje, které 
určily pro boj o 3. místo Lažánky a Velkou Bíteš, finále pak obsadily zku-
šenější výběry Rajhradu a domácích.

Vyrovnaný boj o třetí místo pro sebe  rozhodli  až ve druhém 
poločase  borci z Lažánek.  Velmi kvalitní finálové utkání mezi domácí 
družinou a hosty z Rajhradu rozhodli symbolicky bratři Plškové. Staršího 
Martina doplnil druhou trefou také Michal a stanovil tak konečný výsle-
dek 2:0.

Přes částečné potíže s „logistikou“ (mladší žáci hráli ještě v 15.00 
turnaj v Kroměříži a tak jsme netrpělivě čekali až dorazí Adam Dobiáš s 
Lukášem Trtílkem…) jsme jako součást přestávkových programů předali 
ceny našeho webu pro Hráče měsíce, Zlatou kopačku a Nejoblíbenějšího 
fanouška (v našem případě fanynku, neboť od p. Jarmily Holcové by se 
mohli i pánové učit jak se po léta fandí vlastnímu týmu…) Děkuji všem 
kopáčům za trpělivost a předávajícím za pomoc!

Vzpomněli jsme také na smutné 1. výročí úmrtí bývalého funk-
cionáře a kamaráda p. Stanislava Fikara. Myslím, že oba spolu s Bobem 
Plškem byli tam někde nahoře s Memoriálem spokojeni.

Jednu kaňku turnaj však určitě měl. Je smutné, že největší město 
okresu Brno-venkov nemá ve svém sportovním areálu ne snad tribunu, ale 
alespoň přístřešek s pár sedadýlky, který by ochránil návštěvníky nejoblí-
benějšího sportu před úpalem, úžehem či jinou zdravotní komplikací… 
Kdo vydržel v té výhni sledovat všechna 4 utkání před tím smekám…

Muži
27.kolo KP mužů 

FC Kuřim – Slavoj Podivín 4:1 (1:1)
28-té hrané kolo KP mužů mohlo potvrdit definitivu našeho A-

týmu v soutěži i pro příští sezonu. Vzhledem ke „květnovému povstání 
zbýšovského týmu“ (za do května odehraných  22 kol  KP  získal Baník 11 
bodů, v 5 květnových stejný počet – lepší v tomto měsíci byl se 13 b. pouze 
Kyjov…mj.Blansko 10 b., Mor. Krumlov 10 b., Vracov 7 b. S takovou fa-
mózní formou je pro příští sezonu jasným favoritem soutěže… jestli tedy 
nesestoupí…) nebylo utkání žádnou selankou,  protože Zbýšov v tabulce 
přímo dýchal Slavoji na záda a náš A-tým by se prohrou mohl před závě-
rečným dvoukolem  se silnými týmy Mor.Krumlova resp. Vracova dostat 
do „pjekéjní“ situace… (Králíčka z klobouku letos určitě nevytáhneme.) 
A to ještě existuje teoretická možnost, že sestoupí 3 týmy …

Začátek utkání byl svižný a potvrdil, že se našemu mužstvu v do-
mácím prostředí moc nedaří - 6. min. Očenášek 0:1.

Nepříznivý stav však kluky nesrazil, naopak výkonnostní křivka 
nabrala stoupající tendenci a už v 15. min. vyrovnal svojí první jarní bran-
kou Lukáš Moniak, který se trefil poprvé od 9. kola, nebo chcete – li – 
poprvé od 1. 10. 2011.

Přestože byli naši hráči lepší, šlo se do kabin za srovnaného stavu. 
Druhá půle byla v naší režii, dlouho to však vypadalo na plichtu. Až zá-
věrečné 3 minuty utkání rozsekly a výsledku daly nádech pohodového 

zápasu.
87. min. Michal Šenkýř  2:1 , 88. min. Luboš Homola  3:1, 89. min. 

Lukáš Moniak (pen.)  4:1
Trenér Kovanda byl rád, že se mužstvo 2 kola před koncem soutěže 

zachránilo a může si závěrečné zápasy s týmy z vrcholku tabulky  v klidu 
zahrát . Utkání hodnotil jako povedené - „Po celý zápas jsme byli lepší, s 
pevnou vůlí  jsme si šli za svým cílem a v závěru zaslouženě rozhodli !“ 

Slavoj čeká v závěrečných zápasech společně s RAFK Rajhrad a 
Baníkem Zbýšov bitva o záchranu!

Branky: 15. a 90. (pk) min. Lukáš Moniak, 88. min. Michal Šenkýř, 
89. min. Luboš Homola –  6. min. Očenášek

FC Kuřim: Brodecký - Beránek (64. Straka), Kozumplík, Bílý – 
Škrdlík, M. Šenkýř, Hanus, Plšek, T. Skoumal –  Pospíšil (77. Homola), 
Moniak.

28.kolo KP mužů: 
FC Moravský Krumlov – FC Kuřim 4:2 (3:1)

V předposledním hracím kole KP cestovalo naše A – mužstvo na 
půdu Moravského Krumlova. Domácí v minulém kole prohráli nikterak 
překvapivě ve Zbýšově a aktuálně se mohli chlubit 50 body, které jim ur-
čovaly 6 místo v tabulce.

Hrálo se pohodové utkání se spoustou šancí a pěkných zakončení, 
ve kterém soupeř potrestal v podstatě každou naši chybu, nám se totéž 
bohužel nepodařilo. Začátek zápasu se klukům již celkem tradičně nepo-
vedl a tak domácí, kteří se neuvěřitelně  oklepali z minulé porážky vedli 
již v 10 min. 2:0. Za nás snižoval z pokutového kopu po faulu na Jirku 
Škrdlíka Lukáš Moniak – 21. min. 2:1. Bůhví, jak by se utkání dál vyvíjelo 
kdyby rozhodčí uznali další branku Lukáše Moniaka po pěkné přihrávce 
Honzy Pospíšila – jestli to byl offside, tak půlmilimetrový… Domácí pak 
do poločasu potrestali jednu z dalších chyb 38 min. 3:1.

Odhodlání do druhé půle dostalo ránu hned v 53 min. kdy domácí 
dali na tento týden velmi frekventovaných, hořkých 4:1… Kluci se snažili 
snížit, v 61 min. se jim to po přihrávce Tomáše Skoumala Kubovi Hanu-
sovi i povedlo – 4:2. Výsledkem dalšího snažení pak již bylo jen nastřele-
né břevno.

Dle trenéra Kovandy utkání připomínalo velmi kvalitní „pouťák“ 
bez nervů, které po záchraně minulý týden z jeho svěřenců spadly. Rozdíl 
mezi týmy pak viděl především v tom, že domácí na rozdíl od jeho hráčů 
proměnili více nabídnutých příležitostí.

Za největší perličku utkání pak lze nazvat situaci, která nastala  ješ-
tě před zápasem. Do naší kabiny „pronikl“ hlavní rozhodčí pan Jiří Špaček 
z Hustopečí, který přinesl 4 lahve (mimochodem vynikajícího) vína jako 
rozlučku se svým působením v krajském přeboru … Takže pane Špaček, 
děkujeme a – mnoho úspěchů!

Vyvrcholení krajského přeboru bude na programu příští týden kdy 
se bude snažit RAFK Rajhrad zachránit výhrou na půdě Baníku Zbýšov, 
který po úžasné bodové sérii dostal nasekáno 5:1 ve Vracově. Horní patra 
tabulky se pak rozhodnou v Kuřimi, kde se bude snažit o postup právě 
vedoucí Vracov a v Kyjově, kde domácí FC1919 hostí FK Blansko.

Branky: 6. Zelníček 1:0, 10. Schwarz 2:0 38. Staněk 3:1 53. Pelikán 
4:1 – 21. (pk) Moniak 2:1, 62. Hanus 4:2

FC Kuřim: Prosecký –  Bílý, Kozumplík,Beránek -  Hanus,  Škrdlík, 
Šenkýř, Plšek, Skoumal - Pospíšil, Moniak (Fryčka, Straka).

29. kolo KP mužů: 
FC Kuřim – FC Vracov 1:1 (0:0)

Výborný zápas, výborný výkon, výborný charakter! To nejlepší 
na konec! Nejlepší výkon našich borců na domácím hřišti přinesl krásné 
utkání s velice kvalitním soupeřem, který za své celosezonní výkony slaví 
první místo v tabulce. Gratulujeme!

Jsou víkendy, kdy nevychází nic, a pak jsou víkendy, kdy vše končí  
tak, jak by mělo. Těch si musíme vážit, protože těch je strašně málo… 
Krásný domácí zápas, krásný wroclawský zážitek od našich reprezentantů 
doplněný cestou povýšených „Advocaatů“ domů, spravedlivý sestup těch 
co si ho zasloužili….

Pěkné prázdniny, krásnou dovolenou a hlavně, aby se na podzim 
začalo tam kde se skončilo!

Branky: 65. Moniak – 70. Zýbal
FC Kuřim: Brodecký – Kozumplík, Škrdlík (77. Fryčka), Šenkýř, 
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ka, Matyáš Los 
Sestava:  Valent – Škára, Juchelka, Šanca, Pavlíček – Los, Obůrka, 

Dančák, Čurda L. – Soldán, Kučera

Starší žáci 
20. kolo I. třídy starších žáků: 

FC Kuřim – FC Bučovice 2:2 (2:1)
Dnešní utkání proti Bučovicím bylo utkáním dvou rozdílných 

poločasů. Celou první půlku  jsme měli zřetelnou převahu a vytvořili si 
několik  výborných šancí, z  kterých jsme bohužel vstřelili pouze 2 branky. 
Ve druhém poločase nám došly síly (někteří borci už měli v nohách 3. 
víkendový zápas) a tak nás soupeř zatlačil před naši branku a po nastřele-
ném břevnu a tyčce vstřelil zaslouženou vyrovnávající branku.

Branky:  Obůrka, Strouhal
Sestava: Mikel –  Škára, Pavlíček, Bohdan, Veselý -  Strouhal, Hol-

man, Obůrka, Pitel - Šimek, Pacek
Střídali: Kazda, Pánek

21.kolo I. třídy starších žáků: 
FC Čebín – FC Kuřim 1:7 (0:2)

Proti jasně herně nejhoršímu týmu tabulky jsme nastoupili velice 
vlažně a soupeř, který měl problém 3x po sobě přeběhnout obrovské če-
bínské hřiště nás v pohodě udržel v bezpečné vzdálenosti od branky. Až 
už soupeř úplně nemohl, tak jsme mu ve druhém poločase nasázeli ně-
kolik branek. Za dnešní utkání si zaslouží pochvalu Bohdan Dudar, který 
nastoupil ke svému teprve druhému soutěžnímu utkání a odvedl velice 
dobrý výkon.

Branky FC Kuřim: Pavlíček 2x, Šimek 2x, Obůrka, Bohatec, Hol-
man

Sestava: Bohatec - Škára ,Pavlíček, Dudar, Mikel –  Strouhal, Hol-
man, Obůrka, Luzar - Šimek, Trtílek

Střídali: Pacek,Veselý

8.ročník Memoriálu Milana 
Krčála

Již 8 ročník Memoriálu Milana Krčála začal pro pořadatele nepří-
jemným šokem, a to když přijelo družstvo Rájce, které nebylo přihlášené. 
Bohužel do stávajícího systému turnaje jsme je již nemohli zařadit. Turnaj 
se hrál za úmorného vedra ve dvou 4 členných skupinách.

Za této konstalace domácí nastoupili k prvnímu zápasu bez jedi-
ného hráče na střídání proti prvoligové Spartě Brno. Kluci utkání zvládli 
velice dobře a i když remizovali 2:2, tak  měli  více brankových příležitostí. 
Druhý zápas kluci nastoupili opětovně proti ligovému týmu, tentokrát z 
Vyškova a tentokrát jsme soupeře bez větších problémů porazili. Poslední 
zápas jsme nastoupili proti Dostě Bystrc a k mému překvapení jsme tak-
též bez problému vyhráli a postoupili do semifinále proti druhému týmu 
Sparty Brno.

Před utkáním jsem si myslel, že kluci již nebudou mít dostatek fy-
zických sil, ale k mému úžasu suverénně porazili Spartu Brno II 4:1. Ve fi-
nále nás čekal fyzicky jednoznačně nejsilnější tým turnaje – tým Blanska. 
I když jsme prohráli, tak jsme se snažili hrát kombinační fotbal a předvedli 
několik velice vydařených kombinací, které však všechny brankář Blanska 
pochytal. Závěrem musím všech 9 hráčů pochválit, protože ve všech utká-
ních bojovali jako lvi a odehráli nejlepší venkovní turnaj.

Hanus, Straka, Pospíšil, Moniak (73. Homola), Plšek, Skoumal, Bílý.

Starší dorost
25.kolo KP st.dorostu: 

FC Kuřim – FC Ivančice 5:2 (3:0)
Zasloužené vítězství domácích. Stínem zůstává zranění 3 hráčů.
Branky FC Kuřim: Martin Hanzl, Tomáš Peřina, Boris Stříž,  Da-

vid Kovařík, Šochruch Šnyrch
Sestava: Hochman - Malásek, Babák, Peřina, Halouzka – L. Skou-

mal, Stříž,   Hanzl, Hudec - Richtárik, Kovařík 
Střídali:  Hromek, Vlček, Doležal, Š. Šnyrch

26.kolo KP st.dorostu: 
SK Moravská Slavia – FC Kuřim 3:1 (2:1)

Neproměněné šance zvláště v 1.poločase rozhodly o prohře hostů 
s nejhorším mužstvem jarní části soutěže.

Branka FC Kuřim : Boris Stříž
Sestava: Tišnovský - Malásek, Doležal, Halouzka – Skoumal, 

Š.Šnyrch, Stříž, Hanzl,Hudec – Richtárik, Dančák
Střídali:  Šanca,Vlček

Dohrávka 14. kola KP st. dorostu: 
FC Kuřim – FC Svratka Brno 1:6 (1:2)

Výsledek a hlavně nezodpovědnost některých hráčů s jakou ab-
solvovali poslední zápas zamrzí. Pro 5 kluků byl tento zápas posledním 
v jejich dorostenecké kategorii. I když zapas skončil debaklem, sezóna 
2011/2012 je nejúspěšnější v novodobé historii klubu. Přestože je stále 
co zlepšovat, kluci zaslouží poděkování a těm, kteří přechází do kategorie 
dospělých přejeme mnoho úspěchů!

Branka FC Kuřim : David Kovařík
Sestava: Hochman – Malásek, Doležal, Peřina, Richtárik - L.Skou-

mal, Stříž, Hanzl, Hudec – Kovařík, Hromek
Střídali:  Hádek, Halouzka, Š. Šnyrch  

Mladší dorost
25.kolo KP ml. dorostu: 

FC Kuřim – FC Ivančice 3:0 (0:0)
Příchod starších žáků do druhého poločasu znamenal opět pod-

statné zvýšení herní kvality a navíc domácí přidali i 3 branky.
Branky: Doležal, Los, Obůrka  
Sestava:  Valent - Šanca, Pavlíček, Knopp, Čurda T. - Los, Krato-

chvíla, Dančák, Čurda L. – F. Šnyrch, Soldán
Střídali:  Škára, Obůrka, Strouhal, Doležal 

26. kolo KP ml. dorostu: 
SK Moravská Slavia – FC Kuřim 1:6 (0:3)

Hosté proti fyzicky zdatnějším soupeřům zabojovali a zaslouženě 
vyhráli.

Branky FC Kuřim: Michal Soldán 3x, Viktor Kuřera 2x, Josef 
Obůrka

Sestava: Valent – Los, Pavlíček, Šanca, Škára – Strouhal, Kučera, 
Obůrka, Luzar – F.Šnyrch, Soldán

Střídali: Holman, Čurda L.

Dohrávka 14. kola KP ml. dorostu: 
FC Kuřim – FC Svratka Brno 6:0 (2:0)

Závěr sezóny v podání ml. dorostenců vyšel excelentně a ukázal, 
jak dobrou práci odvedli trenéři Pavel Obůrka a Víťa Škára. Za 8 let při-
pravili své svěřence tak, že ačkoli ještě patří do kategorie starších žáků, bez 
problémů dokáží konkurovat i mladším dorostencům. V tomto případě 
si lze jen přát, aby kluci u fotbalu vydrželi, ať už v Kuřimi nebo jinde ve 
vyšší soutěži. 

Za realizační tým  Ivo Peřina, Dušan Juchelka a Ivo Koláček
Branky FC Kuřim: Viktor Kučera 3x, Michal Soldán, Patrik Juchel-
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Volejbal

Sportovec města Kuřimi 2011
V pátek 20. 4. 2012 se uskutečnilo slavnostní vyhlašování ankety 

sportovce Kuřimi za rok 2011. V anketě se již tradičně úspěšně umístily 
hráčky DDM HIPPO Kuřim. V kategorii talent roku uspěla Klára Mike-
lová, v kategorii dorostenka roku uspěla Tereza Polášková. Nejlepší hráč-
kou oddílu byla vyhlášená Martina Böhmová. V kategorii tým roku uspěl 
tým kadetek a Jiří Smetana byl vyhlášen úspěšným trenérem. Rok 2011 
byl pro DDM HIPPO Kuřim velmi úspěšný a vyhlášení ankety to jen po-
tvrdilo. Všem úspěšným hráčkám, trenéru a týmu gratulujeme a přejeme 
navázání na součastné výkony.

Velká cena Brna
V sobotu 19.5.2012 vyrazily juniorky na antukový turnaj do Brna. 

V silné konkurenci podávaly velmi dobré výkony a v konečném pořadí 
obsadily 4. místo. Na turnaji zanechaly velmi dobrý dojem z předvedené 
hry.

Turnaje se zúčastnily: Martina Böhmová, Veronika Štossová, Tera-
za Polášková, Tereza Plíšková, Klára Netrefová, Eliška Smrčková, Michae-
la Šplíchalová, Tereza Lípová

Barevný beachvolejbal
V sobotu 19.5.2012 zahájilo DDM HIPPO Kuřim i beachvolejba-

lovou sezónu. Na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě se konal 
turnaj v barevném beachvolejbale. V kategorii modrých si velmi dobře 
vedla dvojice Smrčková - Šplíchalová, která se velmi rychle adaptovala 
na plážový volejbal, a vyhrála základní skupinu bez prohry. Ve vyrovnané 
bitvě pak vypadla ze závěrečného pavouka. Dvojice v červeném a oran-
žovém volejbale se hůře srovnaly s podmínkami na písku a zejména s 
úpravami pravidel, které zavedl pořadatel, se naše týmy těžce vyrovnávaly 
oproti týmům, které jsou na tyto výjimky zvyklé. Turnaj byl celkově v 
pohodovém duchu a zahráli jsme si všichni do sytosti a navíc jsme se za 
krásného počasí na písku opálili.  

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Modrý – Kamila Smrčková, 
Kateřina Šplíchalová

Červený – Kateřina Hrdinová, Sára Henešová
Oranžový – Lucie Šmardová, Amálka Svobodová

Kvalifikace na mistrovství ČR v 
beachvolejbale

I v letošním roce jsme se zúčastnili kvalifikace na mistrovství ČR 
v beachvolejbale. První turnaj se odehrál v Brně a zúčastnily se ho hned 
tři dvojice DDM HIPPO Kuřim. Hráčky na písku podávaly dobré výkony 
a bylo vidět, že se rychle adaptují na nové podmínky. Se svojí účastí byli 
všichni spokojeni a za zmínku stojí i velmi dobré výkony naší bývalé hráč-
ky Kláry Střížové v barvách VK KP Brno. Druhý turnaj se hrál ve Znojmě 
Přiměticích. Na turnaj odcestovala pouze jedna dvojice a za nepříliš pěk-
ného počasí se jí nepodařilo postoupit ze základní skupiny, nutno dodat, 
že počet účastníků byl nižší, ale úroveň turnaje mnohem vyšší. Nejlepší 
beachvolejbalovou dvojicí z DDM HIPPO Kuřim tak v letošním roce 
byly sestry Šplíchalovy.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kateřina Šplíchalová, Micha-
ela Šplíchalová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Tereza Polášková, 
Klára Mikelová a Michaela Schnirchová

HIPPO CUP 2012
V letošním posezónním období se konal druhý ročník HIPPO 

CUPu, což jsou tři turnaje tří forem volejbalu. Úvodní turnaj byl v šest-
kovém volejbalu, bohužel se nedostavil plný počet účastnic, a tak se na-
konec utkala pouze pětice a čtveřice. Z vítězství v poměru 3:0 se radovaly 
Martina Böhmová, Tereza Polášková, Veronika Polášková, Bára Fikesová 
a Michaela Šplíchalová. Další turnaj se konal na písku a tedy souboj v plá-
žovém volejbalu. Tohoto turnaje se zúčastnilo nejvíce hráčů a hráček a to 

Turnaj ve stolním tenise na 
Tyršovce

28.5.2012 proběhl  na  ZŠ Tyršova turnaj žáků a žákyň 2. stupně 
ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 13 chlapců a jedna dívka. Nejprve se 
odehrály boje ve třech základních skupinách, z nichž do finálové skupiny 
postupovali vždy první dva. Přeborníkem školy se stala jediná dívčí účast-
nice - Simona Machačová z 8.B, která v celém turnaji nenašla přemožitele. 
O druhém v pořadí rozhodlo díky stejnému počtu bodů v závěrečném 
součtu vzájemné utkání- takže 2. místo patří Liborovi Šťastnému z 8.B  a 
třetí sko nčil Filip Moravec z 8.A.

Blahopřejeme vítězům !                                                                                                                                         
M. Zechm.

Sport na ZŠ Tyršova

12. Zvítězila dvojice Tereza Plíšková, Tereza Polášková. Závěrečný tur-
naj byl ve volejbalových deblech. Tohoto turnaje se zúčastnilo 9 hráček a 
zvítězila dvojice Tereza Plíšková, Kamila Smrčková. Letošní ročník vyšel 
herně i počasím. Nezbývá něž se těšit za rok na další ročník.
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Silový trojboj

sport

KST KUŘIM 
přehled výsledků v silovém trojboji a benč-
presu jednotlivců 2012.

Soutěže jednotlivců se pořádají v našem sportu od ledna do srpna 
a soutěže družstev od září do konce roku. Soutěže postupové jsou pro 
závodníky bez výkonnostní třídy nebo závodníky, kteří v minulém roce z 
různých důvodů nestartovali. Výkonnostních tříd je pět, třetí až první nad 
nimi je mistrovská třída a nejvyšší je „Elite“, která je na úrovni evropských 
respektive světových výkonů. Z níže uvedených výsledků je vidět úroveň 
našeho oddílu.

 TROJBOJ
Postupové soutěže JM. váh.kat. Jméno r.n     umístění  výkon     výk. třída
Dorostenci  93 kg Šubrt Petr / 1995      5.  455,0 kg   III.
   120 kg Uher Pavel / 1994 1.  667,5 kg    II. 
Junioři   74 kg Koten Jakub / 1991 2.  517,5 kg   II.
Muži   105 kg Opluštil Jiří / 1980 1.  575,0 kg   III.

 Všichni nováčci zvládli svoje první závody na výbornou nikdo 
nevypadl, naopak odvedli předpokládané výkony, které odpovídají délce 
tréninku a genetickým dispozicím.

U Pavla Uhra se dá předpokládat, že během několika let bude 
úspěšným reprezentantem. 

Nominační soutěž M. M.
Muži   93 kg Kolář Marek / 1988  1. 700,0 kg I.

   120 kg Pop Vladimír / 1975  2. 765,0 kg I.
MISTROVSTVÍ ČR

Dorostenci  105 kg Uher Pavel / 1994  1. 655,0 kg I.
 v disciplíně mrtvý tah výkonem 270,0 kg vytvořil nový český rekord !

   105 kg Šubrt Petr / 1995  4. 485,0 kg III.
Junioři   74 kg Koten Jakub / 1991  2. 565,0 kg I.

   83 kg Tkadlec Lukáš / 1989  1. 740,0 kg E
Muži   83 kg Tkadlec Lukáš / 1989  1. 742,5 kg M 

 Lukáš je objev roku - jako junior porazil všechny muže !
   120 kg Pop Vladimír / 1975  2. 770,0 kg I. 

Masters   105 kg Martynink Mir./ 1960  2. 465,0 kg III. m2
   120 kg Grobař Květoslav / 1949 1. 650,0 kg E m3

MISTROVSTVÍ EVROPY – DOROST A JUNIOŘI
Dorostenci  120 kg Uher Pavel / 1994  2. 677,5 kg 
Junioři   83 kg Tkadlec Lukáš / 1989  4. 710,0 kg 

SVĚTOVÝ POHÁR MUŽI
Na světový pohár bylo nominováno 190 soutěžících, z české re-

publiky pouze dva: Jiří Horník a kuřimský Marek Kolář, který soutěžil ve 
váhové kategorii do 93 kg. Tato kategorie byla jednou z nejpočetnějších, 
startovalo v ní 24 soutěžících. 
Muži   93 kg Kolář Marek / 1988  10. 700,0 kg I.

 BENČPRES
MISTROVSTVÍ M. váh.kat. Jméno r.n  umístění výkon výk. třída
Muži   93 kg Hýbl Miloš / 1986  1. 230,0 kg M

   105 kg Župka Pavel / 1984  7. 190,0 kg II.
   120 kg Pop Vladimír / 1975  3. 200,0 kg I. 

MISTROVSTVÍ ČR
Junioři   83 kg Tkadlec Lukáš / 1989  4. 195,0 kg M
Muži   93 kg Hýbl Miloš / 1986  1. 242,5 kg E

MISTROVSTVÍ SVĚTA
Na tuto soutěž bylo nominováno 106 závodníků v osmi váhových 

kategoriích. V pětici českých reprezentantů byl i Miloš Hýbl, který si na 
této soutěži vytvořil nový osobní rekord

V soutěži národů jsme skončili na 9. místě z 23 za Ukrajinou a 
USA.
Muži   93 kg Hýbl Miloš / 1986  6. 242,5 kg 

Pro jednotlivce už zbývají pouze dvě soutěže mistrovství Evropy 
Open v Benčpresu a také mistrovství Evropy Masters v trojboji. V obou 

soutěžích máme nominovaného jednoho reprezentanta. 
Všem výše uvedeným blahopřejeme a věříme, že budou i nadále 

pokračovat ve svých výkonech. 
 PWL

Orel Kuřim zakončil sezónu v Orelské flor-
balové lize

Pátý ročník Orelské florbalové ligy 2011/2012 dospěl ke svému 
závěru. V tomto roce se zapojilo 108 týmů v 8 kategoriích, 1395 hráčů ode-
hrálo 684 zápasů a 52 rozhodčích odpískalo 31 950 minut florbalové hry.

Ve dnech 19. a 20. 5. 2012 se ve Vyškově uskutečnil finálový turnaj 
Orelské florbalové ligy (OFL) v kategorii mužů za účasti osmi nejlepších 
týmů. Mezi špičkou nechyběl ani Orel Kuřim, který se kvalifikoval ze své 
divize. Největšími konkurenty nám po dobu pravidelných zápasů v divizi 
byla družstva Žďáru nad Sázavou, Ivančic, Brna-Řečkovic, Blanska ……a 
abych neurazil – i ta ostatní . 

Ve finálovém turnaji byly týmy rozděleny do dvou skupin:
•	 Skupina	A:	Kuřim,	Šlapanice,	Uherské	Hradiště,	Velké	Němčice
•	 Skupina	B:	Blansko	B,	Zlín,	Boskovice,	Havířov

V „kuřimské“ skupině se nejlépe vedlo loňskému vítězi z Uherské-
ho Hradiště. Obsadil první místo se ziskem 6 bodů. Hned za ním skončili 
kuřimští Orli, kteří první místo ztratili ve vzájemném zápase s Hradištěm, 
když mu podlehli 5:3. Ostatní dva zápasy ale zvládli skvěle, v otevíracím 
zápase turnaje si poradili se Šlapanicemi 5:2 a stejným výsledkem vy-
provodili Orly z Velkých Němčic. Do nedělního čtvrtfinále jim výsledky 
druhé skupiny přisoudily Blansko B, s kterým se pravidelně setkávali bě-
hem základní části OFL. Překročit práh čtvrtfinále a poprvé nakouknout 
do bojů o medaile se však Kuřimi nepovedlo. Blansku Orli podlehli 6:2, 
když o výsledku rozhodla druhá třetina, ve které si Kuřimští nechali dát 4 
branky. Celý turnaj ovládli Orli ze Zlína, když ve finále porazili Uherské 
Hradiště. 

Výsledky Orla Kuřim: skupina A: Kuřim - Šlapanice 5:2, Uherské 
Hradiště - Kuřim 5:3, Velké Němčice - Kuřim 2:5, čtvrtfinále: -Kuřim - 
Blansko B 2:6.

Konečná tabulka skupiny A:
1. Uherské Hradiště  19:16 6
2. Kuřim   13:9    6
3. Šlapanice   13:13 4
4. Velké Němčice  12:19 1
Konečné pořadí v kategorii mužů: 1. Zlín, 2. Uherské Hradiště, 3. Bos-

kovice, 4. Blansko B, 5. Kuřim, 6. Šlapanice, 7. Velké Němčice, 8. Havířov
Sestava: brankář - Michal Možný, obránci – Petr Macek, Pavel 

Blaha, Aleš Hanák, Jan Liškutín, útočníci – Michal Prudek, Aleš Haman, 
Václav Bednář, Jan Bednář

V této sezóně se kuřimským Orlům dařilo. Celkové páté místo po-
tvrzuje kvalitativní růst našeho týmu. V minulé sezóně jsme se do finálo-
vého turnaje ani neprobojovali. Doufám, že se bude dařit i žákům, které 
bychom chtěli do soutěže na podzim přihlásit. Na závěr bych rád podě-
koval všem sponzorům, Městu Kuřim a Jihomoravskému kraji za přízeň a 
finanční podporu a vedení místní jednoty Orla za pochopení a podporu 
florbalového oddílu.

 Petr Macek
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Atletika

Šipky

XVII. ročník Atletického čtyř-
boje v Moravských Knínicích

 Tradiční sportovní akcí pro děti a mládež pořádanou TJ Sokol a 
OÚ Moravské Knínice pod patronací sokolské župy Pernštejnské byl le-
tos již XVII. ročník atletického čtyřboje. Soutěžilo se v disciplínách běh 
na 50 resp. 25 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Závěr patřil 
běhu všech aktérů bez rozdílu kategorií a věku v „Knínickém kolečku“. 
Letošní ročník byl s ohledem na proměnlivost počasí a bezpečnost všech 
mladých sportovců zkrácen o disciplínu skoku do výšky. Ani faktor počasí 
však neubral na popularitě tohoto oblíbeného podniku, a tak jsme se do-
čkali dalšího účastnického rekordu v počtu 58 startujících v 8 věkových 
kategoriích ze 7 TJ či oddílů.

 Poděkování za věcné ceny, diplomy a medaile patří Sokolské župě 
Pernštejnské a OÚ M.Knínice.

Kategorie 3 - 4 roky: 1. Šimek David M.Knínice 1770, 2. Pleskač 
Robin M.Knínice 1727, 3. Horáčková Klára Železné 1556, 4. Kozinová 
Adéla V.Bitýška 1489, 5. Vojanec Lukáš Kuřim 1371,  6. Holíková Klá-
ra Brno 1176, 7. Strážnická Petra M.Knínice 1139, 8. Černá Libuše AK 
Tišnov 893

Kategorie 5 - 6 let: 1. Eliška Konečná Kuřim 2505, 2. Holík Ví-
tek Brno 2400, 3. Mauerová Marie M.Knínice 2245, 4. Cibulka Šimon 
M.Knínice 2200, 5. Drhlíková KarolínaAK Tišnov 2004, 6. Kaláb Martin 
M.Knínice 1973, 7. Pokorný Tobiáš AK Tišnov 1948, 8. Jelínková Vero-
nika Kuřim 1918, 9. Roubal Jan Brno 1850, 10. Zeman David M.Knínice 
1669 

Kategorie 7 - 8 let: 1. Jelínek Šimon Kuřim 2840, 2. Holík Jan 
Brno 2727, 3. Černý Ondřej AK Tišnov 2486, 4. Kahleová Irena M.Knín-
ice 2406, 5. Chocholatý ViktorAK Tišnov 2370, 6. Pokorná Dorota AK 
Tišnov 2364, 7. Matyáš Štěpán M.Knínice 2355, 8. Vojancová Magda 
Čebín 2165, 9. Roubal David Brno 2101, 10. Křížová Denisa M.Knínice 
2096, 11. Kalábová Petra M.Knínice 2027, 12. Roubalová Marie Brno 
1984 

Kategorie 9 - 10 let hoši: 1. Drhlík Filip AK Tišnov 2938, 2. Ko-
nečný Jonáš Kuřim 2439, 3. Kozina Vladimír AK Tišnov 2400, 4. Šejnar 
Michal Kuřim 2359, 5. Koláček Martin M.Knínice 2135, 6. Pelikán To-
máš M.Knínice 1639

Kategorie 9 - 10 let dívky: 1. Koláčková Adéla AK Kuřim 2509, 
2. Jelínková Eva M.Knínice 2025, 3. Večeřová Zuzana M.Knínice 2014, 4. 
Slámová Jana M.Knínice 2013, 5. Vojancová Adéla Čebín 1990, 6. Maue-
rová Anežka M.Knínice 1782, 7. Havlíková Nela M.Knínice 1419 

Kategorie 11 - 12 let hoši: 1. Dušek Vojtěch AK Tišnov 2962, 
2. Stibal Jakub Kuřim 2944, 3. Pavelka Dušan Tišnov 2774, 4. Paraska 
Mikuláš Kuřim 2623, 5. Večeřa Štěpán M.Knínice 2572, 6. Kahle Petr 
M.Knínice 2450, 7. Polák Martin M.Knínice 2417

Kategorie 11 - 12 let dívky: 1. Havlátová Markéta AK Tišnov 
2962, 2. Ruszová Hedvika AK Tišnov 2474, 3. Parasková Zdeňka AK 
Kuřim 2293

Kategorie 13 - 15 let hoši: 1. Kopečný Jan AK Tišnov 3591, 2. 

Přikryl Jiří Kuřim 3311, 3. Kozina David V.Bitýška 2920, 4. Jelínek Jaro-
slav M.Knínice 2905, 5. Zeman Jan M.Knínice 2382

Knínické kolečko bez rozdílu: 1. Konečná Eliška Kuřim, 2. Ko-
pečný Jan AK Tišnov, 3. Mauerová Marie M.Knínice.

Libor Vojanec

Desátý turnaj
V sobotu 23. 6. 2012 se uskutečnil poslední turnaj letošní sezony 

za účasti osmi hráčů. Jak se předpokládalo Šipkovým králem Kuřimi se 
stal Jiří Kessner a Královnou Lenka Klašková, která se po celou sezonu 
starala o hladký průběh všech turnajů jako rozhodčí. Tím to bychom vítě-
zům chtěli pogratulovat a popřát jim, aby se jim v dalších sezonách dařilo 
stejně dobře jako v té letošní.

Výsledky turnaje č.10 : 1. místo R. Staněk, 2. A.Klaška ml., 3. J. 
Kessner, 4. P. Cimbálník, 5.-6. L. Klašková a R. Štěpánek, 7.-8. A. Klaška 
st. a F. Doležel

Konečné pořadí : 1. J. Kessner 67, 2. R. Staněk 59, 3. A. Klaška ml. 
58, 4. P. Cimbálník 56, 5. L. Klašková 53, 6. R. Štěpánek 47, 7. A. Klaška 
st. 37, 8. F. Doležel 34, 9. P. Pištěláková 31, 10. M. Kapeel 27. Bodovalo 
celkem 35 soutěžících.

Následující sezona se uskuteční začátkem září 2012, přený termín 
se dozvíte v následujícím vydání.

David Hedbávný

D-tri  vítězem
2. ročník fotbalového turnaje firem pod záštitou starosty města 

Kuřim proběhl 22. 6. na místním stadionu. Letošní ročník přinesl více 
fotbalové kvality (manažeři týmů úspěšně zapracovali na doplnění kád-
rů) a některé momenty mohly směle kandidovat v různých anketách. V 
té sportovní by jistě přední místo zaujala branka, kterou o svém vítězství 
2:1 rozhodli ve finálovém zápase hráči mužstva reprezentující firmu D-t-
ri. Pohár pro vítěze tak letos získala firma D-tri, když porazila obhájce z 
minulého roku SIEMENS Drásov. 3. místo patří TOSu Kuřim, 4. obsadila 
firma Walter. Na pátou příčku klesla oproti minulému ročníku f.AGRO-
AD a 6.místo patří Slévárně Kuřim.

Největším kladem však bylo, že turnaj proběhl v přátelské atmosfé-
ře a nikdo ze zúčastněných si nepřivodil žádnou zdravotní újmu.

Příští ročník nabízí pro některé účastníky možnost vylepšení umís-
tění. Snahou pořadatelů bude turnaj rozšířit a pozvat další firemní týmy z 
Kuřimi či blízkého okolí.

Za pořadatele  Ivo Peřina

Fotbal
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sport

Příští, zářijové číslo Zlobice vyjde v pátek 31. srpna 2012. 
Uzávěrka je v pátek 24. srpna 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 27. srpna.

Prosím o dodržení termínů.

Říjnová Zlobice vyjde v pátek 5. října.

Termíny, kdy vychází Zlobice, najdete na: 
http://www.zamekkurim.cz/

zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm 

Atletika

Kuřimská běžecká liga – 
Běh kolem Babího lomu

Za optimálního běžeckého počasí se na suché lesní trati konal 10. 
ročník Běhu kolem Babího lomu. Hlavního závodu se zúčastnilo 54 běž-
kyň a běžců a na kratší trať se vydalo 21 dětí. 

Vítězství si tentokrát odvezl Jakub Skalka z Trutnova, který porazil 
domácího Martina Kleibla z Podlesí. Nejrychlejší ženou pak byla Tereza 
Procházková z Ořechova, která na závod dorazila těsně před startem. V 
lidovém běhu byl nejrychlejší Lukáš Slabák. 

Dalším závodem letošního ročníku bude Memoriál MUDr. Vališe, 
který se tradičně koná poslední čtvrtek školního roku, tedy letos 28.6. od-
poledne u ZŠ Komenského.

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

Výsledky (8,7 km):
Ženy do 34 let: 1. Tereza Procházková Orel Ořechov 40:05, 2. 

Dorota Drozdová AC Mor. Slávia 41:57, 3. Jana Čermáková SKOL Brno 
46:10, 4. Lucie Hladíková SKOL Brno 47:28, 5. Magdalena Chlápková 
SKOL Brno 52:03

Ženy od 35 do 44 let: 1. Lucie Novotná Brno 44:07, 2. Lenka Su-
chá Letovice 46:31, 3. Šárka Buchtová Brno 47:41, 4. Renata Březinová 
Kuřim 50:29, 5. Simona Nečasová Kuřim 51:16, 6. Alice Votýpková Ku-
řim 53:29, 7. Dana Kumprechtová TJ Slovan Podlesí 54:38…

Ženy nad 45 let včetně: 1. Ivana Volavá Barnex sport Brno 46:51, 
2. Jitka Čermáková SKOL Brno 49:33, 3. Lenka Slabáková AK Olymp 
Brno 50:13

Muži do 39 let: 1. Jakub Skalka Loko Trutnov 31:58, 2. Martin 
Kleibl TJ Slovan Podlesí 32:51, 3. Martin Pohanka AC Mor. Slávia 33:14, 
4. Marek Polák Brno 34:03, 5. Josef Cacek Cáca tým Tišnov 34:05, 6. Ra-
dek Ticháček Jičín 34:17, …, 13. Aleš Sikora TJ Slovan Podlesí 38:34, …, 
18. Michal Pešek AK Kuřim 43:06

Muži od 40 do 49 let: 1. Jan Macura Horizont Blansko 34:38, 2. 
Jiří Nožka Dino sport Ivančice 35:23, 3. Libor Konečný Kuřim 39:34, 4. 
Jan Krátký Brno Vinohrady 39:36, 5. Jaroslav Kropáček Brno 39:58, 6. 
Alexandr Mrůzek Uni Brno 40:23, 7. Karel Dočkal Podlesí 45:36, 8. Jaro-
slav Kratochvíl Lelekovice 49:03, 9. Martin Jaskulka Kuřim 50:30

Muži od 50 do 59 let: 1. Ladislav Rozman Cyklo Lasl Brno 36:37, 
2. Martin Skyba Dino sport Ivančice 36:55, 3. Luboš Prudek Kuřim 
38:05, 4. Josef Kunc LRS Vyškov 42:32, 5. Vladimír Volavý AC Mor. 
Slávia 46:23, 6. Stanislav Holeček Hare Kršna 46:23, 7. Vladislav Fildán 
EKOL tým 46:57, 8. Lubomír Liška Kuřim 49:23

Muži od 60 do 69 let: 1. Vladimír Cetkovský ARC Brno 43:37
Muži nad 70 let včetně: 1. Josef Holý AC Mor. Slávia 54:30

Výsledky lidového běhu (2,6km):
Dívky – přípravka: 1. Daniela Kropáčková Brno 2001 12:54, 2. 

Karolína Kleiblová TJ Slovan Podlesí 2002 13:12, 3. Martina Kuncová 
LRS Vyškov 2001 13:49, 4. Johana Kratochvílová Lelekovice 2004 16:31, 
5. Martina Konečná AK Kuřim 2002 16:51

Dívky - mladší žačky: 1. Lenka Suchá ml. ASK Blansko 2000 
12:36, 2. Monika Kuncová LRS Vyškov 1999 15:32

Chlapci – přípravka: 1. Jan Dočkal AK Kuřim 2003 12:33, 2. Mi-
lan Chaloupka Brno 2002 12:46, 3. Matyáš Galvas AC Mor. Slávia 2004 
13:28, 4. Tomáš Pink Kuřim 2003 14:30, 5. Kryštof Doležal Lelekovi-
ce 2002 14:45, 6. Libor Suchý ml. ASK Blansko 2003 14:49, 7. Ondřej 
Cacek Cáca tým Tišnov 2005 15:25, 8. Zbyněk Chaloupka Brno 2004 
18:47, 9. Dalibor Dočkal TJ Slovan Podlesí 2005 19:56, 10. Šimon Janík 
TJ Slovan Podlesí 2004 19:59

Chlapci - mladší žáci: 1. Martin Votýpka AK Kuřim 2000 11:59, 
2. Adam Prudek AK Kuřim 1999 14:24, 3. Adam Janík TJ Slovan Podlesí 
2000 17:38

Chlapci - starší žáci: 1. Lukáš Slabák AK Olymp Brno 1997 11:38

Přípravka v cíli.

Osmý ročník Memoriálu M. Krčála
V neděli 17.6.2012 se uskutečnil osmý ročník Memoriálu Milana 

Krčála, bývalého hráče fotbalu nejen v Kuřimi, trenéra a příznivce tohoto 
sportu. Hlavními organizátory memoriálu jsou bývalí svěřenci M. Krčála 
a nyní trenéři starších žáků Pavel Obůrka a Vítězslav Škára.

Počasí jako již téměř tradičně turnaji přálo a kolem poledne bylo 
tropické horko, což kladlo na mladé hráče zvýšené nároky.

Letos hráli starší žáci ročníky 1997 – 1998 na malém hřišti vždy 1 
krát 23 minut. Platila pravidla soutěžního řádu pro přípravku z roku 2010. 
Na rozdíl od minulého roku, kdy se zúčastnilo jen pět mužstev letos jich 
bylo osm, z nichž někteří jsou již tradičními účastníky. 

Ve skupině A startovala mužstva: FC Kuřim, FC Sparta Brno 98 I, 
SK ROSTEX Vyškov 98 a FC DOSTA Brno. Ve skupině B to byla muž-
stva: FC APOS Blansko 98, FC Řečkovice, SK ROSTEX Vyškov 99 a FC 
Sparta Brno 98 II. 

Ve skupinách hrála mužstva systémem každý s každým. Následně 
se utkaly vždy první ze skupiny A s druhým ve skupině B, tedy FC Sparta 
Brno 98 I s FC APOS Blansko 98 s výsledkem 1 : 4. Současně hráli první 
ze skupiny B s druhým ve skupině A, tedy FC Sparta Brno 98 II s FC 
Kuřim se skórem také  1: 4. Finálový zápas se uskutečnil mezi FC APOS 
Blansko 98 a FC Kuřim s výsledkem 5 : 1. Vítězem letošního turnaje se 
stalo mužstvo FC APOS Blansko 98, druhý skončil FC Kuřim a v boji o 
třetí místo zvítězil FC Sparta Brno 98 I nad FC Sparta Brno 98 II v pomě-
ru 5 : 4. Na dalších místech se umístily: FC DOSTA Brno, SK ROSTEX 
Vyškov 98, SK ROSTEX Vyškov 99 a FC Řečkovice. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal Martin Pavlíček z Kuřimi.

PN

Fotbal



Nový Ford B-Max 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085

cena  

289 990,-K
č vč

 DPH
motor 1,4 - 90 PS

posuvné dveře

Placená inzerce
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ČERVENEC

PÁTEK

13I7
19:00

SOBOTA

14I7
21:00

SOBOTA

21I7
21:00

ČTVRTEK

26I7
20:00

PÁTEK

20I7
21:30

PÁTEK

27I7
21:30

SOBOTA

28I7
21:00

PÁTEK

6I7
21:30

Nabízíme oslavy narozenin, svatby, večírky, rauty, catering. 

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

HOROROVÁ
FILMOVÁ
NOC

Út - Čt  16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Summer Dance party & Mix DJ George První prázdninová 
párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška.  Zelená 15 Kč. Vstup zdarma!

Oldies party DJ Flash Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se 
skvělou muzikou jen pro Vás. Fernet Zetko + Coca-cola za 29,- Kč. Vstup zdarma.

Summer Dance party & Mix DJ George Tanečními disco 
hity z 80. - 90. let až do dneška. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup zdarma.

Keltský večer na nádvoří zámku Sliotar (IRL) a Bran (ČR)

Summer Dance party & Mix DJ George Párty s tanečními 
disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

Oldies & Mix party Rotone Hity z let dávno minulých, které jsou 
pořád aktuální a skvěle se na ně paří! Drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

LETNÍ
KINO

NÁDVOŘÍ 
ZÁMKU 

Stálá akce: 
Oslavte u nás narozeniny, 
dostanete sekt zdarma! 
Podrobnosti na:
www.clubescape.cz

Kuřimský běs - Filmová hororová noc v letním kinu
Kuřimský zámeček klub - sál a nádvoří - letní kino, pátek třináctého a tříchodová hororová 
porce. Jednonoční přehlídka hororových filmů. Vstup 80 Kč jeden/dva filmy, 100 Kč tři filmy. 
19:00 Pátek třináctého (Friday the 13th, režie: Sean S. Cunningham) (sál)
21:30 Od soumraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, režie: R. Rodriguez) (nádvoří)
00:00 Stáhni mě do pekla (Drag me to hell, režie: Sam Raimi) (nádvoří).

Oldies dance party & Mix DJ George Starý a taky trochu 
novější dance fláky uslyšíte na oldies party. Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup zdarma.

SCKD Kuřim pořádá Letní kino na nádvoří zámku
po 13. 8. Muži v černém 3 
út 14. 8. Čtyři slunce 
st 15. 8. Probudím se včera 
čt 16. 8. Líbáš jako ďábel 
so 25. 8. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 
ne 26. 8. Železná lady 
po 27. 8. Alois Nebel
út 28. 8. Lorax (animovaný pro celou rodinu)
st 29. 8. Rodina je základ státu 
čt 30. 8. Perfect Days - I ženy mají své dny 
pá 31. 8. Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Vstup: 80 Kč, rodinné 200 Kč. Začátek po setmění. 


