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Slavnostní otevření nové třídy MŠ Zborovská Kuřim

Rekonstrukce kuřimské fary pokračuje

(pokračování na str. 6)

(pokračování na str. 8)

Nová třída mateřské školy Kuřim, kte-
rá vznikla přestavbou školní družiny v bu-
dově ZŠ Tyršova, byla slavnostně otevřena 
v pondělí 24. 9. 2012 za účasti představitelů 
města, dětí a jejich rodičů.

Nedostatek míst v mateřských školách 
ve městě se tímto způsobem rozhodlo vyřešit 
zastupitelstvo města Kuřim.

Zastupitelstvo na svém jednání schválilo 
a uvolnilo potřebné finanční prostředky ve výši 
2,5 mil. korun, a před letními prázdninami se 
mohlo začít s realizací projektu. Návrh staveb-
ních úprav zpracoval Ing. arch. Petr Němec. 
Technickou část projektu měla na starosti Ing. 
Jindřiška Honců a vlastní stavební práce pro-
vedla na základě výběrového řízení firma Po-
zemstav Brno s.r.o. Vše probíhalo za vzájemné 
spolupráce s ředitelkou MŠ Kuřim Mgr. Len-
kou Slámovou a ředitelem ZŠ Tyršova Mgr. 
Stanislavem Plchotem. 

Světlá a prostorná třída pro 28 dětí se 
nachází v přízemí ZŠ Tyršova. Její velkou výho-
dou je vstup na zahradu přímo ze třídy a velká 

tělocvična, kterou mohou děti a paní učitelky 
využívat v průběhu celého dne. Součástí praco-
viště je také sociální zařízení, prostorná šatna, 
místnost pro personál a výdejna stravy. Zde se 
pro děti vydává jídlo, které se dováží ze školní 
jídelny v MŠ Komenského. Celý prostor je za-
řízen velmi vkusným dětským nábytkem v pas-
telových barvách od firmy LOKKI a na děti zde 
čeká dostatečné množství hraček, pomůcek a 
výtvarného materiálu, který zajistila MŠ z vlast-
ních prostředků. Děti si tedy mohou 

hrát, tvořit, poznávat a experimentovat 
dle své chuti…

Organizace dne je promyšlená, dle po-

třeby je možné ji pružně přizpůsobit aktuální-
mu dění v MŠ.

Školní zahrada je vhodně zařízena a po-
skytuje dětem možnost trávit v pěkném počasí 
co nejvíce času venku. Blízký les, potok i okolní 
příroda vybízí děti k pozorování změn v průbě-
hu celého roku. 

Vzhledem k tomu, že třída MŠ v ZŠ Tyr-
šova je v těsné blízkosti MŠ Brněnská, stane se 
prakticky její součástí, a veškeré kroužky, akce 
pro děti i rodiče včetně fotografií na interneto-
vých stránkách budou společné.

Na konci loňského roku jsme vám při-
nesli reportáž o začínající rekonstrukci budovy 
fary v Kuřimi. Nový duchovní kuřimské far-
nosti otec Adam Malczynski chce faru otevřít 
veřejnosti a udělat z ní místo k setkávání nejen 
pro farníky. A protože pochází zdaleka a byl po 
dlouhé době správcem farnosti, který potřebo-
val na faře i bydlet, bylo nutné pustit se do oprav. 
Podmínky na faře totiž zpočátku neumožňovaly 
ani bydlení ani žádná společná setkávání. Tope-
ní pro dvoupodlažní budovu měla zajišťovat 
pouze troje plynová kamna, elektrické rozvody 
byly z 50. let minulého století, rozvod vody byl 
pouze v části budovy a koupelna se nacházela v 
téměř nepoužitelném stavu. 

Vzhledem k rozsahu nutných oprav a 
velkým finančním nákladům bylo nutné naplá-
novat opravy postupně. 
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Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2012

kandidátka č.:

Pro Ku im i na kraji...
N které problémy Ku imi, t eba obchvat m sta, sami  nevy ešíme.

 Proto chci hájit naše zájmy i v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Ing. Drago Sukalovský (č. 3)
 starosta Kuřimi
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Čisté světlo

Pouliční zlodějíčci
zaútočili na přelomu srpna a září 2012 

dvakrát na starší ženy v ulicích Kuřimi. V obou 
případech kolem poledne neznámý mladík strhl 
z krku majitelky zlatý řetízek a utekl.

Smutný konec
Dne 11. 9. 2012 ve večerních hodinách, 

zřejmě z vlastní vůle, ukončil svůj život muž 
středních let skokem pod projíždějící vlak na 
nádraží v České.

Červený kohout
se dne 11. 9. 2012 uhnízdil v rodinném 

domu v Malhostovicích. V nočních hodinách 
tam zasahovaly jednotky pěti profesionálních i 
dobrovolných hasičských sborů. Příčina požáru 
se škodou kolem půl milionu Kč dosud není 
známa.

Loupežné přepadení herny
Dne 22. 9. 2012 v dopoledních hodinách 

přepadli hernu v Kuřimi dva neznámí muži. 
Oblečeni v černých bundách s kapucí, s maska-
mi „Fantomas“ na hlavách a vyzbrojeni pistolí 
donutili obsluhu k vydání menšího finančního 
obnosu. Poté obsluhu spoutali, uzamčeli v her-
ně a utekli.

Zmařené přepadení

Dne 26. 9. 2012 přivolala Policii ČR pra-
covnice pošty v Drásově. Při uzamykání vcho-
dových dveří zahlédla kukátkem za dveřmi dva 
neznámé muže v kuklách. Přivolaná Policie již 
na místě nikoho nenašla. Starosta obce Drásov 
se obrátil na občany s žádostí o poskytnutí ja-
kýchkoliv informací, které by mohly souviset s 
událostí.

Samozvaný spasitel
byl zadržen Policií ČR ve večerních ho-

dinách na ulici v Kuřimi dne 27. 9. 2012. Bosý 
muž vykřikoval, že je Ježíš Kristus a policejní 
hlídku, která ho chtěla uklidnit, nazval Jídáši. 
Rychlou zdravotnickou pomocí byl převezen 
do psychiatrické léčebny.

Letem, světem
V měsíci září 2012 došlo v kuřimském 

mikroregionu k osmi vloupáním do rodinných 
domů, staveb nebo chat. Majitelé postrádají ze-
jména jízdní kola a nářadí.

Motorová vozidla všech druhů – osobní 
auta, nákladní auta i autobus, navštívili zloději 
pětkrát. Odnesli si tašky s finanční hotovostí i 
doklady, nářadí nebo si odčerpali naftu.

S alkoholem za volantem bylo přistiženo 
6 řidičů a jedna řidička.

HN

Poděkování
Děkujeme panu Rothovi, řidiči „Centra 

technických služeb města Kuřimi, s.r.o.“ za per-
fektní zvládnutí přepravy stavebního materiálu 
ve velmi obtížném terénu. Vážíme si jeho ocho-
ty, profesionálního jednání a vystupování.

RNDr. Josef Kupec, Jaroslava Kupcová

Tome, díky!
Všední odpoledne a na stadiónu probíhá 

trénink atletického kroužku. Spousta sportu-
jících dětí a v tomto prostředí objeví na zemi 
Tomáš Rozman mobilní telefon. Zkouší se ptát 
přítomné omladiny, ale nikomu nechybí. Nabí-
zí se různá řešení. Tom předá nález správci sta-
diónu. Moje zkušenosti s dnešní sebevědomou 
mládeží, která zná především svá práva, nejsou 
v mnoha případech právě povzbudivá. Tomáš 
mi ale ukázal, že není až tak zle, že slova jako 
morálka a úcta nejsou chápana jako slova cizí 
či dokonce hanlivá.  Tak Tome, od slečny které 
telefon patřil se Ti dostalo poděkování a k němu 
přidávám i svoje. 

Ivo Peřina

Přibude pítko
Park za poštou na Legionářské ulici je 

v provozu, ale ještě stále není kompletní. Dal-
ším prvkem, který v něm přibude, bude pítko. 
To bude napojeno na vodovod v budově pošty, 
voda tedy bude dostatečně kvalitní a kontrolo-
vaná.

Město nesouhlasí s byty
Rada města nevydala souhlas se zámě-

rem investora vybudovat nad objektem bývalé 
kotelny na Loučkách 5 malometrážních bytů. 
Stanovisko města však není rozhodující, po-
slední slovo má stavební úřad. I přesto investor 
s městem dále o svém záměru jedná a hledá se 
přijatelný kompromis.

Hřiště na Dílech
Na dílech u Mozovského potoka by mělo 

vzniknout hřiště pro starší děti i dospělé. Jeho 
součástí bude pumptracková dráha a hřiště na 
fotbálek či volejbal, v případě rušení dnešního 
dětského hřiště na ulici Dlouhé také herní prv-
ky pro menší děti. V současnosti vzniká pro-
jektová dokumentace, stavba samotná začne v 
příštím roce.

E.ON vypovězen
Město vypovědělo stávajícímu doda-

vateli elektrické energie, firmě E.ON Energie, 
smlouvy. Nového dodavatele určí aukce na kla-
denské energetické burze.

BOZP levněji
Služby související s bezpečností práce, 

ochranou zdraví při práci a požární ochranou 
bude pro město poskytovat nově kuřimská fir-
ma BPo servis, která ve výběrovém řízení na-
bídla nejnižší cenu. Město tak měsíčně ušetří 9 
tisíc korun.

Výměna oken
V dalších devíti městských bytech se bu-

dou měnit okna. Ve výběrovém řízení na tuto 
zakázku vyhrála společnost A-Okna z Kuřimi s 
nejnižší nabídnutou cenou.

Nová dozorčí rada
Wellness Kuřim s.r.o. má novou dozor-

čí radu. Jejími členy jsou Jiří Marek, František 
Merta a Jiří Poláš.

7×DrS

Sever a jih
Na svém zářijovém zasedání zastupi-

telstvo diskutovalo o tom, jak dál s územním 
plánem. Vzhledem k tomu že kraji byly soudně 
zrušeny Zásady územního rozvoje, rozhodlo se 
zastupitelstvo reagovat tím, že bude pokračovat 
v projednávání návrhu územního plánu s tím, že 
severní i jižní obchvat Kuřimi budou v návrhu 
Územního plánu Kuřim vedeny jako územní re-
zervy dopravních staveb. Město tím tedy dekla-
ruje, že si je vědomo, že obě varianty mají nyní 
stejný status a hodlá se tím řídit.

Vyberte si
Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim má půjč-

ku od Komerční banky. Skončilo období, na 
kdy mělo sjednán pevný úrok a má šanci najít 
si lepší (levnější) peněžní ústav. Zastupitelstvo 
jako ručitel mu k tomu dalo volnou ruku tím, že 
souhlasilo s tím, že svou záruku v případě potře-
by převede na jiný ústav.

2×job
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Den otevřených dveří v Cent-
ru sociálních služeb Kuřim
Týden sociálních služeb v ČR se letos koná 
od 8. do 14. října 2012.

Motto: ...ABY SE ČLOVĚK CÍTIL BÝT ČLOVĚKEM.

Málo kdo si uvědomuje, že sociální služby se v jakékoli podobě do-
týkají životů každého z nás. Sociální služby jsou poskytovány jednotliv-
cům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdra-
votním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů. V 
České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Centrum sociálních 
služeb Kuřim je jednou z těchto organizací.

CSS Kuřim se připojuje k celostátnímu Týdnu otevřených dveří 
poskytovatelů sociálních služeb v úterý 9. 10. 2012 od 12 hod. do 16 hod. 
a zve všechny zájemce, kteří se chtějí něco dozvědět o činnosti organiza-
ce, aby se přišli podívat do centra denních služeb na Jungmannově 950, 
Kuřim nebo do sídla organizace a domu s pečovatelskou službou na Za-
hradní 1275, Kuřim.

Za CSS Kuřim ředitelka Miloslava Bártová

Domov je doma
V týdnu  26. 11. – 2. 12. 2012  bude v celé republice probíhat in-

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

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

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

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů (i do Vašeho města), vozíme s sebou 

nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě 
dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vy-
mýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Naslou-
cháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich 
starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 27. 11. 2012 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 17.00. 
otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud ra-
ději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky www.
ranapece.cz.

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

Euroklíč v Jihomoravském 
kraji 2012

Držitelé průkazu TP, ZTP, TZP/P, diabetici, stomici, onkologičtí 
pacienti a rodiče dětí do tří let mohou získat zdarma EUROKLÍČ a za-
pojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, který 
realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční 
podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude 
distribuováno 3 896 Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude 
osazeno 51  Eurozámků. Každé místo osazené Eurozámkem bude ozna-
čeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na www.
euroklic.cz.

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných so-
ciálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Eu-
roklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst 
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech 
apod.). Eurozámkem byly rovněž osazeny toalety v 1. a 2. patře budovy 
Městského úřadu Kuřim. 

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté 

prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpří-
stupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežá-
doucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami 
apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZPT a ZT-

P/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. 
Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či. ZTP/P. U těch, 
kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsá-
no krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Distribučním místem Euroklíčů pro správní obvod Kuřim je Měst-
ský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34  Kuřim, kontaktní osoba: Re-
náta Malásková, DiS., odbor sociálních věcí a prevence, dveře č. 215,  tel.: 
541 422 377,  e-mail: malaskova@radnice.kurim.cz.

Distribuci Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let zajišťuje Síť mateř-
ských center, www.materska-centra.cz.

Dvaasedmdesát hodin proti 
lhostejnosti

Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro 
seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, 
o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu 
dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhléd-
nete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepší-
mu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho 
času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.

Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. 
Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. 
Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto 
daném časovém rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slez-
sku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí. 

A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vy-
hlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slo-
vensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. 
Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než 
deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes 200 000 dobro¬volníků. U 
nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mláde-
že (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku 
na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce 
dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, 
že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopřed-
seda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 
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hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, 

do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu pří-
buzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se 
jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici 
nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky ale-
spoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst ne-
vábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, 
hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu.

„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ond-
řej Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednodu-
še vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefo-
nu ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového 
záznamu také fungovat.

Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je 
vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny 
a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a 
označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o 
nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas 
– a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo 
vůbec nelíbí. 

Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází 
zobrazit – stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další 
činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databá-
ze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, 
kteří by se chtěli na odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepa-
trnější – sami podílet... 
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Těšíme se i na další spolupráci se ZŠ Komenského a Tyršova, která 
byla již v minulých letech s MŠ Brněnská na velmi dobré úrovni.

Přejeme si, aby byly děti v této krásné třídě mateřské školy spo-
kojené…

Iva Čuhelová, vedoucí učitelka MŠ Kuřim.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat radě a všem zastupitelům města Kuřimi v 

čele s panem starostou Ing..Dragem Sukalovským za velmi vstřícný krok 
při řešení problému s uspokojováním žádostí o umístění dětí do MŠ Ku-
řim, který vyřešili tím, že schválili vybudování nové třídy v ZŠ Tyršova.
Dále bych chtěla poděkovat panu Ing. arch. Petru Němcovi, Ing. Jindřiš-
ce Honců, Mgr. Haně Němcové, Mgr. Stanislavu Plchotovi a všem svým 
spolupracovníkům, kteří pomohli celý projekt realizovat . 

Mgr.Lenka Slámová, ředitelka MŠ Kuřim

Slavnostní otevření nové 
třídy MŠ Zborovská Kuřim

(pokr. ze str. 1)

Jak jsme na tom s přijímání 
dětí do MŠ

Nová třída mateřské školy při ZŠ Tyršova byla slavnostně otevřena 
24. září a hned se v ní rozběhl denní provoz. Celkové finanční náklady 
na předělání bývalé školní družiny na plnohodnotnou školku pro 28 dětí 
byly 2 500 000 korun. Všechny stavební i dokončovací práce se stihly ve 
stanovených termínech a po více než týdnu provozu nové školky se zdá, 
že všechno je uděláno správně a slouží svému účelu.  Ze všeho nejvíce asi 
děti ocenily rozlehlou hernu, která trochu připomíná dětskou tělocvičnu 
a bude určitě skvělá pro řádění i v sychravých dnech. Kapacita pracovišť 
MŠ Kuřim se tak výstavbou nové třídy zvýšila na 441 míst.

Podle údajů z letošního zápisu do mateřské školy v Kuřimi bylo 

Na fotografiích pohled do hlavní herny,  na sociální zařízení a pocho-
pitelně i děti a paní učitelku.
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při prvním zápisu v březnu podáno celkem 245 žádostí. Neuspokojeno 
zůstalo po prvním zápisu 102 dětí. Při druhém zápisu v červnu se do nově 
vybudované třídy při ZŠ Tyršova přihlásilo 62 dětí, přijato bylo 28 a od-
mítnuto 34 žádostí. Ještě jednu možnost pro umístění dětí do MŠ nabídlo 
kuřimským rodičům město Kuřim ve spolupráci s obcí Česká, kde se k 
počátku nadcházejícího roku otevře nová školka a starší budova bude mít 
volnou kapacitu. Rodiče dosud nepřijatých dětí tak měli možnost zkusit 
ještě třetí zápis, který se konal 1. října v MŠ Česká. Na tento zápis se z 
Kuřimi přihlásilo 24 dětí, z toho 19 dětí na celodenní pobyt a s trvalým 
bydlištěm v Kuřimi. Celkově se zápisu do MŠ česká účastnilo 31 dětí z 
České, Kuřimi a dalších obcí. Mateřská škola bude od 1. 1. 2013 přijímat 
celkem 25 dětí, 5 dětí ještě do nově postavené budovy a 20 míst je kapa-
cita původní staré školky. 

Z původně nepřijaté více než stovky dětí se čísla při dalších zápi-
sech významně snížila. Počet nepřijatých dětí je podle ředitelky kuřimské 
MŠ Lenky Slámové vždy relativní: „Často se jedná o děti, které nedosáhly 
požadovaného věku pro nástup do MŠ nebo třeba nemají v Kuřimi trvalé 
bydliště, což je jedním z důležitých kritérií při přijímání dětí do naší ma-
teřské školy.“ 

S tím souhlasí i starosta města Drago Sukalovský: „Na květnovém 
zastupitelstvu jsme byli vystaveni kritice rodičů nepřijatých dětí, i přes-
tože už jsme měli připravený návrh na výstavbu nové třídy MŠ v ZŠ Tyr-
šova. Zřejmě pod tlakem přítomnosti rodičů vyvolali někteří zastupitelé 
téměř hysterickou atmosféru bez ohledu na realitu, jenom kvůli získání 
politických bodů. Do jednání pak byly přidány i návrhy na zakoupení 
dalšího rodinného domu pro školku a na mnohamilionové rozšíření MŠ 
Zborovská. Po druhém zápisu do MŠ Tyršova se však ukázalo, že zájem-
ců o umístění dětí do MŠ je výrazně méně.“ I podle jeho názoru nemusí 
mít všechny žádosti stejné opodstatnění: „ Odmítnuté žádosti tak můžou 
představovat i rodiče dětí s trvalým bydlištěm například v Brně, kteří to 
do Kuřimi prostě zkusili. My nyní doufáme, že dohodou s obcí Česká už 
se podaří uspokojit i rodiče dětí narozených na podzim roku 2009.“

sš

Kuřimské děti v mateřských 
školách v Chudčicích a Sen-
ticích

Ne, nejedná se o omyl, ale o připomenutí situace, která zde již jed-
nou byla.

Město Kuřim řeší vytrvale zvyšování kapacity mateřské školy tak, 
aby co nejvíce rodičů do ní mohlo umístit své děti. I na stránkách Zlobice 
jsou její čtenáři informování, je-li v této věci něco nového. Na jaře letoš-
ního roku se v souvislosti se zápisem dětí do mateřské školy na školní rok 
2012/2013 objevila možnost umístit část dětí do mateřské školy v obci 
Česká.  Kuřimští pamětníci si vzpomněli, že podobná situace zde již kdysi 
byla. Při nedostatku míst v kuřimských mateřských školách byly děti v 
letech 1986 – 1990  umístěny  do mateřských škol mimo Kuřim. Infor-
mace o tom, jak to tenkrát bylo, poskytly Alena Szabová, která v té době 
pracovala jako místopředsedkyně městského národního výboru a měla 
na starosti místní školství a také další kuřimačka Emilie Odehnalová. Z 
jejich vzpomínek je čerpáno. Na některé  podrobnosti by si jistě vzpo-
mněli i rodiče dětí, které mimo Kuřim jezdily. Jen odbočka pro mladou 
generaci - městský národní výbor, zjednodušeně řečeno, byl předchůdce 
dnešního městského úřadu. 

Volná místa byla zjištěna v mateřských školách v Chudčicích a Sen-
ticích a také byla volná místa na Podlesí, i když to patří ke Kuřimi. Rodiče, 
na jejichž děti nezbylo místo v  mateřské škole přímo v centru města, měli 
možnost umístit děti jinde a až na malé výjimky to ocenili. Po přijetí dětí 
do mateřské školy mohly maminky nastoupit po mateřské dovolené do 
práce. Samozřejmě důležité byly i další důvody - výchova dětí v kolektivu, 
jejich příprava na školní docházku apod. Stejně jako dnes.

Prvním úkolem bylo vyřešit dopravu dětí do mateřské školy, pro-
tože motorizace v té době byla několikanásobně menší než je tomu dnes a 
Chudičce, ale zejména Sentice, leží mimo obvyklé cesty Kuřimanů, které 
vedly i v té době za prací převážně do Brna. Vypomohla kuřimská věznice 
svým autobusem a řidičem. Autobus byl však upraven pro převoz vězňů 
za prací do kuřimského okolí (vězni v té době ještě museli pracovat) a měl 

na počátku rozvozu dětí zamřížovaná okna, což bylo pro odvoz dětí do 
mateřských škol trochu bizarní a některým rodičům se to příliš nelíbilo. 
Naopak dětem to bylo celkem jedno a byl to pro ně každodenní zajímavý 
zážitek, o který jsou dnes kuřimské děti tak trochu ochuzeny. Později  pro 
odvoz dětí poskytl svůj autobus největší kuřimský podnik TOS Kuřim 
a na jeho provoz přispěl i podnik Prefa Kuřim. Zvýšené finanční nákla-
dy částečně pokryl také Okresní národní výbor Brno-venkov, který řídil 
školství v okrese.  

Byl uskutečněn i jakýsi výběr dětí vhodných pro jízdu autobusem. 
Chtělo se, aby nejezdily ty nejmenší a také děti, které měly zdravotní pro-
blémy při cestování v autobuse. Podle vyprávění jedné z maminek, jejíž 
dcera dojížděla do Sentic, to nebylo  pro děti a vlastně i pro rodiče až tak 
jednoduché. V 6:30 hod. musel být někdo z rodičů s dítětem na auto-
busovém nádraží. Přijít pozdě nebo jít s dítětem k lékaři znamenalo, že 
autobus odjel a dítě muselo zůstat doma. Zejména v zimě se čekalo v hale 
vlakového nádraží, kde bylo spousta lidí a velké horko. Sundávat dětem 
oblečení bylo rizikem, že se nestačí obléci, když přijede autobus a tak se 
potily a čekaly. Odpoledne to bylo podobné. Autobus přijížděl k nádraží 
v 15:30 hod. a na děti se muselo čekat. Běda, když měl autobus nebo vlak 
z Brna, kterým přijížděli rodiče z práce, zpoždění. Nebyly mobily k povo-
lání prarodičů, příbuzných a známých k vyzvednutí dětí. Ale jak se říká, 
muselo se to zvládnout.

Do mateřské školy v Chudčicích jezdilo přibližně 35 dětí, do Sen-
tic 6-7 dětí a pár dětí jezdilo také na Podlesí. Počty se každý rok trochu 
měnily. Děti nastupovaly na autobusových zastávkách, zpočátku u TOS 
Kuřim, dále u kulturního domu, u vlakového nádraží a státního statku. 
Během jízdy je doprovázela nejdříve A. Szabová a později učitelka Milada 
Jarušková a Miluše Hálová a někdy i některá z maminek, které je předaly 
do mateřských škol. Odpoledne byly děti opět za doprovodu obou osob 
dovezeny zpět do Kuřimi na místa, odkud ráno odjely a byly předány ro-
dičům. Kuřimské děti nejely až tak do neznáma, protože ředitelkou ma-
teřské školy v Chudčich byla kuřimská občanka Emílie Odehnalová. Tak 
se podařilo překlenout nedostatek míst v mateřské škole v minulosti. 

Tehdy byla docházka kuřimských dětí do okolních mateřských 
škol vítanou pomocí pro rodiče a věřím, že i pro kuřimské předškoláky. 
V letošním roce připravuje město Kuřim něco podobného, ale to je již 
kapitola, o níž budou čtenáři informováni v listopadové Zlobici.

P. Němec

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali hasičům z Kuřimi, kteří 

nám svým včasným zásahem pomohli při likvidaci hnízda sršňů, které 
bylo vysoko na stromě v naší školní zahradě.

Krtečci, Medvídci a Koťata z MŠ Brněnská v Kuřimi
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Do současnosti se podařilo realizovat nové rozvody vody a elektři-
ny, byla vybudována kotelna a rozvody ústředního topení. V přízemí nyní 
slouží úplně nová koupelna s toaletou pro potřeby veřejnosti, kompletní 
rekonstrukcí prošla také koupelna patřící k bytu duchovního farnosti. V 
prvním patře došlo k zateplení stropů, nad kterými je ještě rozsáhlá nei-
zolovaná půda. V některých místech je výška izolace až 20 cm a v částech 
nad schodištěm je dokonce izolační materiál vytvarován tak, aby přesně 
kopíroval oblouk původního stropu.

Všechny tyto práce stály zhruba 800 tisíc korun, město Kuřim 
přispělo na první fázi oprav částkou 200 000 korun. Farní budova tak 
nyní má nové topení, ale je nutné ještě letos dodělat nová okna, aby teplo 
neunikalo. Okna na faře jsou stará a navíc nejsou všude stejná, na celé 
budově lze najít minimálně tři typy oken. Okna se zjevně v průběhu let 
vyměňovala podle potřeby bez ohledu na původnost nebo vzhled. Stará 
kastlová okna, která jsou vidět z pohledu z ulice, ani nelze umývat, při 
jakékoliv manipulaci totiž hrozí vypadání okenních tabulek z rámů. Na 
faře je téměř třicet velkých oken, která bude potřeba vyměnit. Aby nová 
okna splňovala zadání památkářů, protože fara je zčásti památkově chrá-
něným objektem, a současně plnila kvalitně svou funkci, budou stát půl 
milionu korun. 

Kuřimský duchovní proto znovu požádal Zastupitelstvo města 
Kuřimi o pomoc při realizaci této části rekonstrukce. Farnost nemá velké 
příjmy a rekonstrukce fary je také částečně závislá na sbírkách, které ve 
farnosti probíhají. Otec Adam nyní plánuje pro nedostatek financí další 
opravy až na rok 2014, kdy by měla proběhnout sanace zdiva proti vlh-
kosti. Ve vstupní hale v přízemí fary je vidět vlhkost ve zdi do více než 
metrové výše. Podle otce Adama nemá nyní smysl spodní místnosti ani 
malovat, protože vlhkost by vše zase zničila: „Rádi bychom nyní dotáhli 
do konce především výměnu oken, požádali jsme proto město o příspě-
vek ve stejné výši jako před rokem, tedy o 200 000 korun.“ Jak pak vzápětí 
dodal: „Bylo by finančně náročné a zbytečné topit ústředním topením v 
budově, kde jsou okna v katastrofálním stavu a teplo kvůli nim uniká ven.“ 
Nová okna pro budovu fary budou všechna dřevěná s dvojitým sklem, 
která designem připomínají původní kastlová okna z uliční strany budo-
vy. Otec Adam tím zároveň vyvrací fámu, že se na faru budou dávat plas-
tová okna: „O tom se nikdy neuvažovalo, už na počátku debat o podobě 
oken bylo jasné, že rámy budou dřevěné, takové, které k této historické 
budově jediné patří.“ 

Výhled dalších prací v následujících letech se bude týkat přede-
vším sanace vlhkých zdí. Pak přijde na řadu úprava půdního prostoru, 
který nabízí vzhledem ke své velikosti rozsáhlé možnosti využití. Jak už 
otec Adam naznačil v rozhovoru na počátku svého působení v Kuřimi, 
jeho snahou je vytvořit z fary společenské centrum otevřené veřejnosti. 
Vidí zde možnost setkávání dětí, mládeže i národnostních menšin, zájem 
už projevili kuřimští skauti, ale až budou na faře trochu lepší podmínky 
pro setkávání dětí.

Na srpnovém zasedání Zastupitelstva města Kuřimi však návrh 
na dotaci pro nová okna na faru neprošel. Někteří zastupitelé požadovali 
více podrobnějších informací, kam peníze na opravy konkrétně půjdou. 
Zazněly i názory, že pokud farnost na výměnu oken nemá dostatek finan-
cí, neměla by se do ní pouštět. Podle starosty Draga Sukalovského, který 
návrh předkládal, je však budova fary důležitým objektem města a měla 
by se jí věnovat pozornost: „Kuřim má skutečně málo památek a o těch 
pár, co máme, máme povinnost se postarat. Budova fary je částečně pa-
mátkově chráněným objektem a podle mých posledních informací se zde 
rýsuje možnost, že bude prohlášena památkou celá budova.“ Podle zastu-
pitele Iva Peřiny je fara výjimečná i svou společenskou úlohou: „Začíná 
nám tu vznikat nové společenské centrum, fara se začíná stávat místem 
setkávání nejen věřících, ale i rodin s dětmi nebo národnostních menšin, 
také je zde prostor pro zájmovou činnost a pro jiné aktivity komunitního 
života“. 

Otec Adam proto vypracoval podrobnější rozpis stavebních pra-
cí, se kterým budou zastupitelé města seznámeni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva. Také nám prozradil, že na jaro plánuje větší společenskou 
akci pro představení národnostních menšin v Kuřimi, spojenou s kulinář-
skou přehlídkou jednotlivých národních kuchyní. 

sš

Rekonstrukce kuřimské fary pokračuje
(pokr. ze str. 1)
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Orli na Hostýně
Ve dnech 25. a 26. srpna patřil Svatý Hos-
týn opět Orlům.

 „Největší orelská slavnost – hostýnská pouť je charakteristic-
ká rodinnou atmosférou. Myslím, že dobří lidé by se měli setkávat, 
aby nezatrpkli v pohledu na svět, který se nám prezentuje pouze v té 
negativní rovině. Svět není špatný, je jen třeba odvahy dobro vidět a 
šířit.“ P. Petr Dujka, člen duchovní rady Orla

Sobotní program zahájila mše svatá celebrovaná otcem Petrem 
Dujkou. Po ní se asi osmdesátka závodníků všech věkových kategorií a 
všichni příznivci sešli u startovní čáry závodu „Běhu k Božímu hrobu“. 
Již tradičně se po zdárném absolvování závodu Orlové vydali s rozžatými 
svíčkami na křížovou cestu. Mezi jednotlivými zastaveními křížové cesty 
byla uctěna památka jak u hrobu kněží, kteří zahynuli během druhé svě-
tové války, tak u pomníku obětem komunistické totality. Poslední hrob, u 
kterého Orlové položili kytici, patří arcibiskupu Františku Vaňákovi.

 Večer se poutníci shromáždili na schodech před bazilikou a k po-
hodovému zakončení sobotního dne přispěla Židenická schóla pásmem 
písní. 

Nedělní ráno bylo deštivé. A jak říká starosta Orla Juránek: „Buď 
pěkně svítí sluníčko nebo pěkně prší“. Pro pořadatele to byla situace, kde 
víc než plány fungovala improvizace a konání naší poutní mše se přesu-
nulo z venkovního podia do baziliky. Hlavním celebrantem byl letos krá-
lovehradecký biskup Jan Vokál. „Když vidím tyto krásné prapory, dotkla 
se mě tíže a velikost dějin, která byla vložena na vaše ramena. Modleme 
se, abychom unesli prapory cti, dobroty a lásky“. Těmito slovy potěšil jis-
tě všech 48 praporečníků i všechny Orly. Náš kuřimský prapor byl mezi 
nimi. Na tomto místě mu bylo v roce 2001 požehnáno Mons. Karlem 
Otčenáškem. 

Počasí se umoudřilo a Orelské shromáždění se již konalo na nově 
vybudovaném krytém pódiu na venkovním prostranství. Během shro-
máždění přítomné pozdravil starosta Orla br. Stanislav Juránek, králové-
hradecký biskup mons. Jan Vokál, starosta Slovenského Orla Jozef Gálik, 
europoslankyně Zuzana Roithová a předseda KDU-ČSL Pavel Bělob-
rádek. Z pracovních důvodů se omluvil předseda poslaneckého klubu 
TOP09 a Starostové Petr Gazdík. Starosta Stanislav Juránek předal šesti 
jednotám pamětní stuhu u příležitosti stoletého výročí jejich založení a tři 
stuhy u příležitosti 70. výročí úmrtí atentátníků na Heidricha - Jana Ku-
biše, Josefa Bublíka a Josefa Valčíka těm jednotám a župám, která nesou 
jejich jména. Dále byla předána osobní vyznamenání za zásluhy, aktivní 
činnost a přínos Orlu udělená Ústřední radou. Nedělní program byl ná-
ročný. Ráda bych poděkovala všem z kuřimské jednoty, kteří se po oba 
dny aktivně zapojili do organizačního týmu i těm, kdo putovali na Svatý 
Hostýn autobusem, který jednota Orla z Kuřimi vypravila.

 Miluše Macková

Novinky v dopravě
Krasobus přechází na zimní provoz

Od 1.10. přechází autobusová linka 226 z Blanska ke Skalnímu 
mlýnu, tzv. Krasobus, na omezený zimní provoz. Pro cestu z Kuřimi bude 
využitelný pouze spoj z Blanska ke Skalnímu mlýnu v 7:39 (přípoj z Kuři-
mi do Blanska linkou 152 s odj. v 6:02 z Kuřimi) a zpět od Skalního mlýna 
do Blanska v 15:13.

Na lince 152 zůstávají v provozu letní spoje až do 4.11. Víkendový 
spoj v 8:10 z Kuřimi do Blanska má nadále okamžité přípoje v Blansku na 
linku 231 do směru Jedovnice – Studnice a 233 do směru Sloup – Suchý 
– Benešov. Přípoj ke Skalnímu mlýnu není od 1.10. v provozu, ale kdo by 
chtěl ještě v říjnu navštívit Punkevní jeskyně, může z Blanska využít linky 
231 do zastávky ČKD Orlík, odkud je to cca 5 km pěšky, nebo linky 232 
s odjezdem z Blanska v 9:40 do zastávky Vilémovice, Macocha, rozc. , 
odkud je to k punkevním jeskyním 4 km chůze přes Macochu.

Doprava na výlov rybníka Olšovec v Jedov-
nicích

O víkendu 27. a 28. října proběhne výlov rybníka Olšovce v Je-
dovnicích. Součástí výlovu bude prodej ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, 
candát, štika, sumec), prodej občerstvení a specialit z ryb a jarmark u baš-
ty. Motoristům doporučujeme vyhnout se sobotní dopravní špičce mezi 
10:30 a 12:30 hod. Veřejná doprava z Kuřimi je zajištěna následovně:

TAM: Autobus 152 s odjezdem v 8:10 z Kuřimi do Blanska, kde 
je zajištěn přestup na linku 231 do Jedovnic. V tomto případě postačí jíz-
denka na 4 zóny za 34 Kč, nebo celodenní za 190 Kč, na kterou mohou o 
víkendu cestovat 2 dospělí + 3 děti do 15 let. 

Dále je možno využít kterýkoliv vlak do Židenic, odkud jede vždy 
9 minut po celé hodině autobus 201 do Jedovnic. V tomto případě je po-
třeba jízdenka na 7 zón za 56 Kč, nebo celodenní jízdenka.

ZPĚT je možné cestovat opět linkou 231 s odjezdem z Jedovnic, 
náměstí v 12:59 přes Blansko, kde je zajištěn přestup na linku 152 do Ku-
řimi, nebo linkou 201, která odjíždí z Jedovnic každou celou hodinu až do 
19 hod s přestupem na vlak v Židenicích.

Návštěvu Jedovnic je možné spojit s pěknou vycházkou po zelené 
tur. značce přes Rudické propadání, návštěvou větrného mlýna v Rudici, 
a poutního kostela ve Křtinách. Délka trasy cca 9 km, 2 až 3 hodiny. Ze 
Křtin je možné se vrátit autobusem 201 s přestupem v Židenicích, nebo 
pokračovat dále pěšky po modré tur. značce krasovým údolím Jedovnic-
kého potoka kolem Býčí skály a Josefovských hutí až do Adamova, tj. 10 
km a 2 až 3 hod. navíc. Z Adamova je možný návrat vlakem přes Židenice, 
nebo vlakem v 16:34 přes Blansko s přestupem na linku 152 do Kuřimi.

Miloš Kotek



10      ZLOBICE ročník 19, číslo 10/ říjen

volby

Placená inzerce

Oznámení o době a místě 
konání voleb 
do zastupitelstva kraje ve dnech 12. a 
13.10.2012

Starosta města Kuřimi podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

o z n a m u j e : 

1.  Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:
dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
dne 13.10.2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.   Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  České 
republiky je:

Volební okrsek č. 1 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, vchod 

z ulice Brněnská). 
pro voliče bydlící v ulicích: Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlou-

há, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, 
Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, 
Tleskačova, Vontská.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna výtvarné 

výchovy, vchod z ulice Tyršova). 
pro voliče bydlící v ulicích: B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, 

Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, 
Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 
volební místnost: Centrum sociálních služeb, Zahradní 1275, Kuřim 
pro voliče bydlící v ulicích: Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, 

Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. 
května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, 
Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost: Základní škola Jungmannova 813, Kuřim (sborovna) 
pro voliče bydlící v ulicích: Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, 

Otevřená, Příční, 
Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim 
pro voliče bydlící v ulicích: Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legio-

nářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská. 

Volební okrsek č. 6 
volební místnost: Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna)
pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na 

Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7
volební místnost: Jungmannova 950, Kuřim (klubová místnost Domu 

služeb) 
pro voliče bydlící v ulicích: Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. 

Osvobození, U Stadionu. 

Volební okrsek č. 8 
volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí) 
pro voliče bydlící v ulicích: Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záho-

řím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 
nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4.  Ve volbách do zastupitelstva kraje je možné volit na voličský prů-
kaz (V územním obvodu kraje, kde má volič trvalý pobyt).

5.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 541 
422 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost 
hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v 
rámci volebního okrsku.

7.  Volič obdrží od okrskové volební komise úřední obálku barvy šedé 
a za zástěnou vloží do této úřední šedé obálky jeden hlasovací lís-
tek. Na hlasovacím lístku může volič označit zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýše čtyř kandidátů, kterým dává přednost.  

V Kuřimi dne 25.09.2012
Ing. Drago Sukalovský 

starosta

Slibem nezarmoutíš?
Pracuji v reklamě. Dát na billboard text, který nevstřebáte do tří  

vteřin, se v naší profesi považuje za velký risk. Nebo velkou blbost. Když 
ale jezdíte denně kolem plakátů s tvářemi (i kusy těl), které znáte osobně, 
je to jiné. Funguje to jinak. Nad billboardem lidovců jsem se dokonce, 
věřte nevěřte, zahloubal. Být „na jedné lodi“ s lidovci … zní to lákavě? 
Anebo chtějí říct, že už na ní jsme, a proto je zvolíme? Víc jak 3 vteřiny 
- moje chyba. Naopak plakát ČSSD jsem vstřebával s velkým zaujetím. 
Tak oni nám opraví nádraží. A ví to České dráhy? Přípravy oprav i stavby 
podchodu jsou v plném proudu, ale ČSSD slibuje, že nám opraví nádraží. 
„Jak to tedy je? Opraví to ČD nebo ČSSD?“, rýpnul jsem si nedávno do 
místostarosty Koláčka. Voliči ale mohou být klidní. Co slibuje, se dozvě-
děl, až když visel.

Zapomeňme. Na reklamu politických stran se zapomíná rychle. 
Jistě i proto se i ty plané a někdy i vyloženě lživé sliby pravidelně opakují 
a my je pravidelně zapomínáme, abychom vždy znovu a znovu pod jejich 
vlivem volili. Koho? No přeci zase ty, jejichž sliby zapomeneme dříve, než 
řekneš hejtman nebo švec. 

Pro fajnšmekry, které baví připomínat politikům, co vlastně slíbili, 
je tu novinka: www.slibujeme.cz. 

Několik aktivistů zde shromažďuje plakáty, letáky, programy a sli-
by politiků z celé naší vlasti. Prý, abychom si mohli za nějaký čas ověřit, 
jestli se ti politici fakt snažili o to, co slíbili. Případně, zda dělali opak toho, 
co slíbili, anebo cokoliv jiné mezi tím. Třeba vůbec nic. Je to rozhodně 
chvályhodný počin. Proč to nezkusit?! Zavedení videokamer ve fotbale 

Glosa davida holmana
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glosy

také neznamená konec nahraných pádů v šestnáctce, ale přesto má smysl. 
Ať už jde o fauly nebo góly ve fotbalových soutěžích, anebo o ideje (góly) 
a podvody (fauly) v předvolebním slibování, větší kontrola nad fair play 
prospěje. Fotbalu i politice.

David Holman 

Rekonstrukce nádraží – sli-
by se slibují. A co realita?

Motto:
„364 000 lidí ročně využije naše nádraží. My ho pro vás opraví-

me!“
Výše uvedený závazek můžete najít na předvolebním billboardu a 

plakátech jedné kuřimské politické strany, zastoupené na radnici prvním 
místostarostou. Zdá se tedy, že vše je na nejlepší cestě. Spadněme ovšem 
ze sloupů s předvolebními plakáty s hesly, která nezarmoutí, a podívejme 
se, jak je to s celou rekonstrukcí nádraží ve skutečnosti.

Prodloužení podchodu
Prodloužení podchodu do severní části Kuřimi je investicí města. 

Má již vydané stavební povolení, které nabylo právní moci. Znamená to 
tedy, že by se (teoreticky) mohlo začít stavět. Tak jednoduché to ovšem 
pochopitelně není. Chybí zatím jedno podružné stavební povolení na na-
pojení osvětlení příchodové rampy, proti kterému se odvolali lidé žijící 
v okolních domech. Dále bude nutno vybrat dodavatelskou firmu, což 
při složitých podmínkách práce na železnici nebude nic snadného. A pak 
také zbývá zkoordinovat stavbu podchodu s ostatními opravami, které se 
na nádraží připravují. Rozpočet na prodloužení činí asi 15 milionů korun, 
na akci jsme získali z ROPu Jihovýchod 80 procent dotaci.

Rekonstrukce nádražní budovy
Jde o akci Českých drah. Zahrnuje generální rekonstrukci nádražní 

budovy, vytvoření bezbariérového přístupu a stavbu výtahu na prvním 
nástupišti. Kromě opravy by v nádražní budově měly vzniknout i prostory 
pro nové služby cestujícím, např. kavárna. V současnosti je vypracována 
kompletní projektová dokumentace a běží stavební řízení. Vydání staveb-
ního povolení je podle informací z ČD očekáváno v říjnu. Je připraveno 
zadávací řízení pro výběr dodavatele. Kdy bude ovšem vypsáno se zatím 
neví. Vše záleží na přidělení finančních prostředků na tuto akci. Investiční 
plány na příští rok však zatím nejsou schváleny. 

Rekonstrukce stávajícího podchodu 
Jde o investici Správy železniční dopravní cesty. Součástí je rekon-

strukce stávajícího podchodu, zřízení výtahů na druhé a třetí nástupiště a 
drobné úpravy nástupišť. I zde je vypracována projektová dokumentace a 
čeká se na stavební povolení. SŽDC předpokládá zařazení této investice 
do plánu na příští rok, ani zde však zatím nejsou definitivně schváleny 
investiční akce.

Držte nám palce
Všechny tři uvedené investice, mají-li mít smysl, musí být prove-

deny společně. Pouze tak se naplní cíl celé akce, totiž otevřené, bezbari-
érové, moderní nádraží. Dosavadní jednání s Českými drahami, SŽDC, 
ROPem Jihovýchod a dalšími institucemi byla náročná a nejednoduchá. 
Stála hodně úsilí a času jak mě, tak místostarostu Oldřicha Štarhu, ve-
doucího odboru investičního kuřimské radnice Stanislava Bartoše, pro-
jektovou manažerku Naďu Šiblovou a další úředníky radnice. Musím také 
vyjádřit pochvalu ostatním zainteresovaným institucím – při jednání na 
Českých drahách, SŽDC i na ROPu Jihovýchod jsme se dosud setkali té-
měř výhradně s ochotou, snahou pomoci, hledat a najít řešení a dospět ke 
stanovenému cíli. Zbývá tedy udělat poslední krok – dostat akci do inves-
tičních plánů na příští rok, nejenom města, ale především ČD a SŽDC. 
Jak je známo – poslední krok bývá ten nejtěžší. Držte nám tedy v našem 
úsilí palce, vždyť „sliby se maj´ plnit, a to někdy i sliby cizí“.

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi

Starosta na summit, 
infokanál do kanálu

Vrcholnou událost v oboru public relations představuje každoroč-
ní summit PR v Praze.

Mezi veličinami českého marketingu a PR tentokrát nemá chybět 
ani kuřimská radnice. Starosta byl pozván, aby zde prezentoval přístup 
města Kuřim k tématu poskytování informací občanům a transparent-
nosti veřejné správy. Ne náhodou. Vloni bylo naše město oceněno cenou 
„Otevřeno“. Umístilo se na 3. místě hned za dvěma slovutnými instituce-
mi - Nejvyšším správním soudem ČR a Ústavním soudem ČR. Smutné je, 
že tato další pocta se koná právě v čase, kdy končí vysílání městského in-
formačního kanálu kabelové televize a Kuřim přichází o jeden z význam-
ných zdrojů informovanosti a tedy i otevřenosti veřejné správy.

Připomeňme si, že soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO oceňuje 
největší „přátele“ a „nepřátele“ svobody informací a otevřenosti veřejné 
správy v České republice. Soutěž Otevřeno x Zavřeno již DESÁTÝM 
ROKEM kultivuje principy demokratické společnosti prostřednictvím 
příkladů dobré i špatné otevřenosti veřejné správy.  Díky soutěži a neú-
navné práci Otevřené společnosti se za 10 let situace viditelně posunula. 
Každoroční nárůst nominací však ukazuje významné negativní jevy, ale 
také rostoucí angažovanost a aktivitu občanů ve veřejných věcech.

Vítěze 10. ročníku vybrala odborná porota  z 83 nominací, které 
prošly přísným ověřením, 17 nominací v kategorii OTEVŘENO a 66 
nominací v kategorii ZAVŘENO. Vítězové byli vyhlášeni 1. října 2012. 
V kategorii ZAVŘENO porota zaznamenala velký nárůst problematiky 
radničních novin a systematických obstrukcí ze strany povinných sub-
jektů. Celé výsledné pořadí v obou kategoriích s podrobným popisem je 
zveřejněno na www.otevrete.cz.

Pro Zlobici uveďme: 

OTEVŘENO
Hlavní cena a 1. cena: Město Černošice - za aktivní zveřejňová-

ní unikátního rozsahu informací: chystaná rozhodnutí, granty, všechny 
smlouvy, majetek (176 bodů).

2. cena: Město Semily – za online registr dokumentů - zveřejňová-
ní každé koruny veřejných financí na webu města (175 bodů)

3. cena: Nejvyšší správní soud – za průlomový rozsudek přikazu-
jící povinným subjektům na základě žádosti o informace vytvořit a po-
skytnout takové informace, které nemá, ač je k plnění svých úkolů nutně 
potřebuje (163 bodů)

ZAVŘENO
Hlavní cena  a 1.cena v oblasti „otevřenost rozhodování“: Úřad 

pro ochranu osobních údajů  - za to, že brání transparentnosti samospráv 
překrouceným výkladem ochrany osobních údajů a nepodloženými po-
žadavky, aby úřady nezveřejňovaly záznamy z jednání (zejména zastupi-
telstev, ale i jiných)  (175 bodů)

1.cena v oblasti „svoboda projevu, šíření informací“:  Vestec u Pra-
hy – za cenzuru radničního periodika a vyškrtnutí možnosti zařadit do 
něj příspěvky občanů i zastupitelů. (162 bodů)

1.cena v oblasti „přístup k informacím“: Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání CERMAT – za to, že  tvrdohlavě odmítá poskytnout 
informace ke státním maturitám, a to po 30 měsících procesu a  i přes 
rozsudek a příkaz nadřízeného (MŠMT) (151 bodů)

CENA VEŘEJNOSTI:
Letos popáté měla možnost veřejnost hlasovat o svých vítězích.  V 

hlasování o stejných nominacích, které byly zároveň předloženy odborné 
porotě, udělili občané 5217 hlasů.

V kategorii OTEVŘENO Veřejnost ocenila radnici Litomyšle za 
zveřejňování smluv, veřejných zakázek a zápisů z jednání. Nejvíce hlasů v 
kategorii Cena veřejnosti v kategorii ZAVŘENO získala MČ Brno – jih za 
cenzuru v radničních novinách.

David Holman, výsledky doplnil Jiří Brabec
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Sobota 3. listopadu od 19:30, velký sál KD

Báječný bál 
Evergreeny s K durem
Živá hudba, vystoupení pěveckého sboru K dur, 

výuka tance, bohatá tombola a další překvapení. 

Vstupné 150 Kč, vstupenky v předprodeji.

K dur 
– rozjíždíme další sezónu

Stejně jako pro většinu školáků a učitelů, je i pro nás sboristy září 
začátkem další pěvecké sezóny. Ne že bychom se přes léto úplně ulejvali, 
ale v plném počtu a nasazení jsme se sešli až se začátkem školního roku. 
Pro rychlý rozjezd jsme si hned na druhý zářijový víkend zařadili pěvecké 
soustředění na našem oblíbeném místě v Moravci na Vysočině. Pilně jsme 
trénovali repertoár na podzimní sezónu a především na soutěžní festival 
sborů Jirkovský Písňovar, zaměřený na oblast populární hudby. Festival 
se koná první víkend v říjnu v Jirkově u Chomutova a my, coby účastníci 
z nejvzdálenějšího konce republiky (viděno očima Severočechů, jinak je 
Kuřim samozřejmě v centru), se budeme snažit naše město dobře repre-
zentovat. Tak nám, prosím, držte palce. 

Již nyní bychom vás také rádi pozvali na náš tradiční Báječný bál, 
tentokrát na téma „Evergreeny s K durem“. Báječný bál se koná v sobotu 
3. listopadu v kuřimském Kulturním domě. Vstupenky si můžete  za 
150 Kč zakoupit v kanceláři KD nebo ve Flop Vičar. Těšit se můžete 
na živou hudbu, vystoupení K duru, tradiční výuku tance, bohatou tom-
bolu a další překvapení.

A pokud jsou mezi vámi pěvečtí nadšenci, kteří by rádi zakusili ra-
dost ze společného zpívání a naladění na jednu notu (tedy povětšinou 
spíše akord), máte jedinečnou příležitost - stále ještě přijímáme nové 
zpěváky do svých řad. Máte-li chuť, přijďte si to vyzkoušet (nebo poslech-
nout) na některou z našich zkoušek, které se konají každé úterý od 18:30 
v obřadní síni Kulturního domu.

Přejeme vám všem krásné podzimní dny a těšíme se na setkání s 
vámi.

Nicola Šimonová,
www.k-dur.cz

    Mateřské a rodinné centrum

        KuřiMaTa, o.s. pořádá
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)

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

Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
Umí vaše děti pást ovečky? Schovávat se za dubem pod dubem? 

Dát koním obroku nebo vzít hoblík, pilku?
Přijďte si zahrát ještě chvilku...
Program je složen ze dvou částí. První je zaměřena sportovně ta-

nečně, kdy s dětmi procházíme pásmo písniček, básniček a tanečků. Na 
některých setkáních dětem nachystáme opičí dráhu složenou z trampo-
línky, obručí, prolézacího tunelu, žíněnky a podobně.

Během přestávky děti svačí a maminky mají čas na popovídání nad 
hrnkem kávy nebo čaje.

V druhé části se společně věnujeme jednoduché výtvarné činnosti. 
Lepení, stříhání, malování, navlékání korálků a další. Výtvarné potřeby 
jsou k dispozici, doporučujeme vzít si vhodný oděv k umazání. Výrobky 
si děti odnáší domů. 

Kurzovné se platí při jednotlivém vstupu 30 Kč na dítě.
Vítáni jsou i sourozenci různého věku, miminka nás mohou pozo-

rovat z bezpečí kočárku nebo se plazit vedle po koberci.

Výroba korálkových naušnic a přívěsku
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 16.10.2012, 18:30 - 21:00 
Večer plný korálků, drátků a povídání pod vedením paní Darji. 

Bližší informace a cena kurzovného na našem webu. V případě zájmu je 
nutné se předem registrovat nejpozději do pátku 12.10.2012 na emailové 
adrese: kurimata@googlegroups.com

Hrátky s KuřiMáTky
Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
         9.10. – 11.12.2012 a 8.1. – 27.3.2013  (27.11.2012 se herna 

nekoná)       
         9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hod.

Přijďte si společně pohrát nebo spíše zařádit. Herna je určena dě-
tem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí. Pro starší děti máme lego, korálky a nově skákací ko-
berec.

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/
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Cestopisná promítání v ZUŠ
T.O. Llano Estacado se pokouší po několikaleté přestávce obno-

vit cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů a filmů, které dříve 
pořádal kuřimský oddíl turistiky v klubu důchodců a později v ZUŠ. S 
podporou Města Kuřimi a ve spolupráci se ZUŠ Kuřim je letos opět při-
praven cyklus cestovatelských besed, který proběhne v komorním sále 
ZUŠ. Besedovat budou cestovatelé převážně z Kuřimi a okolí. Všechna 
představení budou začínat v 17:30 hod a vstupné bude činit 20 Kč, děti 
polovic. Protože se jednotlivá představení ještě domlouvají, představuje-
me zatím program na říjen:

Středa 17.10. Anna Poleďnáková 
LETEM SVĚTEM JIŽNÍ AMERIKOU. 

Přijdete-li, uvidíte spousty pěkných obrázků z Peru, Bolívie a Ar-
gentiny.

Úterý 30.10. RNDr. Alena Žákovská 
NÁVRAT SEVERSKÝCH ŠAMANŮ 

Území nazývané Laponsko je svou rozlohou přibližně 5x větší než 
Česká republika. Tuhle zemi po staletí obývali Sámové bez ohledu na mě-
nící se hranice států. Dnes jich zde žije přibližně osmdesát tisíc a jsou ob-
čany Norska, Švédska, Finska a Ruska. Putování za lidmi, kteří nepřestali 
žít v těsném sepětí s drsnou přírodou a dávných tradic šamanismu, začíná 
na ruském poloostrově Kola . . . 

Miloš Kotek

Poliklinika čtyřicetiletá
Je tomu už deset let, kdy jsme oslavovali třicáté výročí zahájení 

provozu nové kuřimské polikliniky – a zdá se, jako by to bylo včera. Ale za 
těch deset let se na poliklinice změnilo mnoho: renovace, modernizace, 
nová okna, nové výtahy, byly otevřeny nové odborné ordinace a služby 
-  masérské, rehabilitační, solná jeskyně atd.

Čtyřicáté výročí oslavíme v pátek dne 23. listopadu t.r. velkým 
setkáním současných i bývalých zaměstnanců, pamětníků a přátel v ku-
řimské restauraci U Mertů. Všichni jsou srdečně zváni. Prosíme o sdělení 
také všem těm, kteří neměli možnost se seznámit s tímto včasným před-
běžným oznámením.

Přípravný výbor

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

10 let Galerie ad astra
2002 - 2012

Hlavní výstava letošní podzimní sezóny je věnována 10. výročí za-
ložení galerie. Na výstavě je uveden výběr nejzajímavějších autorů z mno-
ha, kteří zde v průběhu těchto deseti let vystavovali.

Provoz galerie byl zahájen v říjnu 2002 v nově zrekonstruovaných 
prostorách bývalé konírny na zámku v Kuřimi, a to výstavou obrazů, kre-
seb a grafik Jana Knapa. Za 10 let trváni galerie se zde konalo 66 výstav, 
na kterých se zúčastnilo 48 autorů: David Baffi, Andrea Bartošová, Jo-
sef Bolf, Tomáš Císařovský, Ivan Csudai, Michal Czinege, Filip Černý, 
Jiří David, Stanislav Diviš, Jana Farmanová, Robert Gschwantner, David 
Hanvald, Pavel Hayek, Tomáš Hlavina, Bohdan Hostiňák, Jakub Hošek, 
Milan Houser, Marcel Hűppauff, Jan Knap, Richard Kočí, Vladimír Koko-
lia, Jiří Kovanda, Denisa Krausová, Petr Kuklík, Martin Kuriš, Christian 
Macketanz, Petr Malina, Jiří Matějů, František Matoušek, Jan Merta, Ju-
liana Mrvová, Petr Pastrňák, Jiří Petrbok, Petr Písařík, Viktor Pivovarov, 
Lukáš Rittstein, Eva Sakuma, Vladimír Skrepl, Vít Soukup, Václav Stratil, 
Antonín Střížek, Erik Šille, Karel Štědrý, Jakub Špaňhel, Benedikt Tolar, 
Jan Turner, Petr Veselý, Ivan Vosecký. Řada autorů pak vytvořila jádro ga-
lerie a vystavují zde opakovaně.

Přes občasné zařazování sochařů a autorů ze zahraničí se galerie 
vyprofilovala zejména jako zaměřená na malbu tuzemských autorů střed-
ní generace, se zájmem o nejzajímavější autory generace nejmladší. V této 
linii pokračuje i pražská pobočka galerie, která působí v těsné blízkosti 
Veletržního paláce od roku 2011 pod názvem Galerie Petr Novotný.

10 let Galerie ad astra / 2002 - 2012
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
10. října – 16. prosince
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 10. října v 18 hod. 
Galerie ad astra
zámek Kuřim 664 34  tel.: 608 862 324 
galerie@ad-astra.cz www.ad-astra.cz
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Escape Live Music

čtvrtek 25. 10. 20:00 Phishbacher Brothers (USA/AT)

Po pěti letech oddělených hudebních kariér se bratrská dvojice 
Axel (kytara) a Walter (klávesy) Phishbacherovi dala opět dohromady. 
Právě natočili společné CD a pro podzim plánují velké turné a množství 
koncertů po celé střední Evropě (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Čes-
ko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Oba bratři prohloubili své osobní i 
muzikantské vztahy až k impulsivní souhře a telepatické komunikaci v 
jazzových improvizacích. Walter Phishbacher - klávesy - je Rakušan pů-
vodem, Newyorčan volbou. Jazzový pianista a klávesista, jehož hudba je 
hluboce ovlivněna syntezátorovým zvukem. Cena 100 Kč pro abonenty a 
v předprodeji, 120 Kč ostatní na místě.

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz.

sobota 27. 10. 20:0 THE FAKERS 
(nejen) Pearl Jam cover band - Live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkuše-
ní hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněnskými uskupeními, 
kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné 
době ustálil na písních americké kapely Pearl Jam, tvoří jej ovšem i sklad-
by jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In 
Chains, Red Hot Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte 

si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost z hraní, která 
tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený bri-
latně zahranými kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je zárukou 
nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč. 

Escape Live Theatre 
Malá divadla v Clubu Escape

čtvrtek 11. 10. 19:00 HRA - představení divadelního spolku 
Prkno

Dva muži rozčarovaní děním ve společnosti utečou společně na 
neurčitý ostrov, neznámo jak daleko od pevniny, do budovy bývalého 
majáku, kde žijí společně s racky. Z dlouhé chvíle si připomínají kontury 
společnosti, kterou opustili, až do doby, kdy se z neznámých příčin za-
čnou hejna racků plašit a oba muži se rozhodnout na tuto záhadu přijít. 
Sestrojí si křídla ze zbytků racků a ... Studenti, důchodci a abonenti 60 
Kč, ostatní 80 Kč.

www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 18. 10. 19:00 

Rozchod Nadera a Simin - Filmový Klub
Manželská dvojice, Nader a Si-

min, čelí životnímu rozhodnutí, které 
ovlivní nejen jejich vztah, ale přede-
vším budoucnost dcery Termeh. Jedině 
pokud odejdou z Iránu, zajistí jí svo-
bodný život, ale Nader odmítá opustit 
vážně nemocného otce… To je základ 
příběhu, který dostal Oscara v katego-
rii nejlepší zahraniční film. Natolik vás 
vtáhne, že budete problémy postav ře-
šit spolu s nimi. Mohly by totiž potkat 
každého z nás. Drama, Írán, 2011, režie 
Asghar Farhadí, 120 min., ČSFD 84%. 

Vstupné: studenti, důchodci a 
abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

středa 31. 10. 17:30 Halloweenský klystýr 
- hororové filmy v předvečer svátku mrtvých

17:30 předfilm Ve stínu 
Český amatérský horror, 2011, 25min.

18:00 Jezero smrti 
Doporučená přístupnost  - od 18 let. Horror, který pořádně vyděsí 

a navíc má co říct… Steve chce vzít svou drahou polovičku, přítelkyni 
Jenny, na romantický víkend pryč z města k jezeru Eden. V panenské pří-
rodě plánuje požádat Jenny o ruku. Setkají se tam však s partou mladých 
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teenagerů, kterým se moc nelíbí, že jsou na jejich oblíbeném místě vetřel-
ci. Steve se snaží nejprve o vyjednávání, ale zbytečně, situace se naopak 
vyhrotí.. a výlet k jezeru se změní v boj o přežití…  Jedna z prvních vý-
razných rolí současné hvězdy Michaela Fassbendera (Prometheus, Jana 
Eyrová, X-men). Velká Británie, James Watkins, 2008, 91min.

20:00 Žena v černém 
Nový duchařský horror. Příběh Arthura Kippse (Daniel Radclif-

fe), právníka, který je nucen opustit svého malého syna a odcestovat do 
odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní záležitosti související s nedávno 
zesnulým majitelem starého sídla. Hrdina začíná odhalovat místní krutá 
a znepokojivá tajemství a jeho obavy se dále stupňují poté, co zjistí, že 
místní děti za záhadných okolností umírají. Když pomstychtivá žena v 
černém začne ohrožovat i jeho nejbližší, je Kipps nucen hledat způsob, 
jakým vražedný kruh přerušit. V hlavní roli představitel Harryho Pottera 
(!) Daniel Radcliffe. Velká Británie / Kanada / Švédsko, James Watkins, 
2012, 95min.

Vstupné na celou akci: 100 Kč; na jednotlivé filmy 60 Kč (bonus: 
předfilm ZDARMA).

Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

Zájmové útvary DDM Kuřim
 neustále přibírají zájemce, 

některé kroužky nejsou ještě
plně obsazené.
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František Štěpán (1912–1986)
Výstava k 100. výročí narození akademic-
kého malíře a grafika

9. 10. – 25. 11. 2012
Vernisáž: 7. 10. 2012 ve 14.30
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska
Podhorácké muzeum v Předklášteří představuje celoživotní tvor-

bu akademického malíře a grafika Františka Štěpána (1912–1986). Při 
příležitosti 100. výročí narození umělce, úzce spjatého s krajinou Tišnov-
ska, tak nyní máme teprve druhou možnost zhlédnout jeho samostatnou 
výstavu.

František Štěpán prožil téměř celý život na Tišnovsku a stal se ne-
opominutelnou postavou místního kulturního dění. Ve svých kresbách, 
grafikách a malbách zaznamenával proměny krajiny kolem Deblína, Ní-
hova, Horních a Dolních Louček, Předklášteří, Újezdu i celé řady dalších 
měst a vesnic nejen v okolí Tišnova. Jeho dílo úzce souvisí s osobními 
životními zkušenostmi a prožitky. Ve Štěpánově tvorbě se objevuje ně-
kolik zásadních témat, která pramení z aktuální životní situace a z dění 
ve světě. Výstava v Podhoráckém muzeu je proto koncipována v rámci 
několika tematických celků (Ženy, Světské radosti, Válka, Rodina a přá-
telé, Na statku, Sociální tematika, Krajina, Železniční trať a Porta coeli). 
Návštěvníci se tak budou moci seznámit se Štěpánovou ranou tvorbou, 
s jeho studiemi ženských postav, portréty, obrazy se sociální tematikou, 
obrazy reflektujícími zkušenosti z 2. světové války i s díly zachycujícími 
život na statku. Velký prostor je věnován také krajině, budování železniční 
trati a obrazům, které zachycují genius loci kláštera Porta coeli v Před-
klášteří. Výstavu doplňují dobové fotografie a předměty a dokumenty ze 
života umělce.

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

placená inzerce
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život se zvířaty ddm

Komplex virové leukémie 
koček - FeLV 

Virová leukémie koček (FeLV) 
je virové onemocnění domácích ko-
ček, které narušuje funkci imunitního 
systému a způsobuje i některé typy 
nádorového onemocnění. K přenosu 
dochází kapénkovou infekcí, pokou-
sáním nakaženou kočkou, sdíleným společných misek na jídlo, nebo pří-
mým kontaktem. K přenosu může dojít i přes placentu z nakažené kočky 
na koťata, nebo prostřednictvím sání nakaženého mléka.

Možný je i přenos pohlavním stykem.
Nejčastěji jsou nakaženy kočky kolem 3. roku, kocouři mohou mít 

vyšší prevalenci infekce než kočky. Vyšší riziko nákazy je např. v útulcích, 
kde žijí početnější skupiny koček, nebo v městských oblastech s vyšším 
počtem toulavých koček. 

Virus ve vnějším prostředí nepřežívá dlouho a není přenosný na 
člověka. 

K faktorům, které ovlivňují formu onemocnění, patří stáří kočky a 
velikost infekční dávky. Infikovaná koťata většinou umírají do stáří 2 mě-
síců. U koček starších dochází k rozvoji tzv. dlouhodobé virémie. Tyto 
kočky, pokud se nesetkají s nějakým jiným infekčním agens, přežívají rela-
tivně dlouho a jsou potenciálním zdrojem infekce pro jiné kočky. 

K projevům, které by mohly vést k domněnce, že by kočka mohla 
být nakažena FeLV, patří delší dobu trvající letargie, úbytek hmotnosti, 
druhotné infekce, zejména je častý výskyt zánětu dásní, infekce horních 
cest dýchacích a zánětů střev. Většinou se u nakažených koček toto one-
mocnění projeví výskytem nádorů, a to nejčastěji ve formě lymfomů a 
leukémie. 

Diagnostika onemocnění se provádí na základě anamnestických 
údajů – kočka ve věku do čtyř let, která se často toulá, kocouři kteří se 
rádi perou. Dále je důležitý klinický stav zvířete –  opakující se infekce, 
hubnutí, nechutenství, zhoršená kvalita srsti, zvětšené mízní uzliny, zvý-
šení teploty, anémie. Při vyšetření krve patří k obvyklému nálezu anémie 
(snížení počtu červených krvinek), snížení bílé krevní řady a snížení po-
čtu krevních destiček. Ostatní nálezy korespondují s právě probíhajícím 
jiným onemocněním, které může daný stav u pacienta zhoršovat. 

K dispozici jsou na trhu speciální testy pro diagnostiku tohoto 
onemocnění. Tyto testy se provádí přímo z krve. S oblibou se používají 
tzv. rychlé testy pro diagnostiku FeLV, nicméně ani negativní výsledek 
nemusí zaručit, že zvíře danou chorobu nemá, což platí i obráceně. Po-
kud existuje, v závislosti na klinickém stavu zvířete, podezření na FeLV, je 
vždy dobré tyto testy po nějaké době opět zopakovat. 

Doposud nebyla objevena žádná účinná léčba tohoto onemocně-
ní, aplikuje se pouze podpůrná léčba. Doporučuje se udržovat nemocnou 
kočku v izolaci, a to jednak z důvodu možného nakažení ostatních koček, 
jednak kvůli její ochraně před jinou infekcí, která by mohla zdravotní stav 
nakažené kočky zhoršit. Kočky je vhodné vykastrovat, pravidelně odčer-
vovat, očkovat proti základním kočičím chorobám, léčit přidružené in-
fekce.

Prognóza tohoto onemocnění závisí na stupni rozvoje onemocně-
ní a celkovém klinickém stavu zvířete. Přežitelnost je v řádu měsíců až 
roků.

Proti této chorobě existují na trhu vakcíny. Nicméně je vhodné ko-
ťata před vakcinací otestovat, zda již nejsou touto chorobou nakažená. V 
případě pozitivního nálezu je vakcinace bezvýznamná. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
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PR

Mycí centrum AUTO HANÁK
V sobotu 15. září proběhlo slavnostní otevření nového mycího 

centra firmy AUTO HANÁK v Kuřimi, poskytující komplexní  služby  
ručního mytí a čištění automobilů za použití nejmodernějších techno-
logií. 

Doprovodný zábavní program oživila módní přehlídka společen-
ských šatů, oblečení pro volný čas i spodního prádla. Na své si přišli fa-
noušci automobilů, kteří si mohli prohlédnout sportovní auta a všechny 
modely terénních vozů Hummer. Účastníci akce byli automaticky zařa-
zeni do losování o věcné ceny, nejšťastnější výherce získal vyhlídkový let 
balonem od firmy Madair.

Po proslovu místostarosty města Kuřimi pana ing. Koláčka bylo 
mycí centrum AUTO HANÁK slavnostně otevřeno. První vůz byl origi-
nálně umyt… jak jinak než šampaňským. 

O. Hanák

placená inzerce

Rozloučení s prázdninami  v 
Pohodě

Již tradičně jsme se loučili s prázdninami, a to jak jinak, než s dět-
mi a se zábavným programem určeným především právě dětem a jejich 
rodičům. Vše vypuklo v neděli 9.9. od 13:00 v Klubu Pohoda ve dvoře 
kulturního domu v Kuřimi. Na své si přišli všichni návštěvníci- malí i vel-
cí, protože sluníčko svítilo, hrála pohodová hudba, o kterou se postaral 
výborný kytarista a zpěvák Tonda Žák, občerstvení bylo rozmanité a pro 
všechny  děti byly připraveny soutěže o věcné i sladké odměny, skákací 
hrad, nafukovací skluzavka, bojová atrakce gladiátor, malování na obli-
čej, střelba paintballovou pistolí na cíl… Představily se zde dvě známé 
školy angličtiny – Zuzu a Helen Doron, které předvedly zábavné ukázky 
své výuky a děti i rodiče se mohly aktivně zapojit a přesvědčit se o jejich 
kvalitách.

Po celou dobu konání akce měly dámy možnost se přikrášlit u vi-
zážistky Zuzany Oberšlíkové, která zájemkyně líčila a radila v oblasti péče 
o pleť a líčení. Martina Pešková z Kuřimi představila své krejčovství.

A jako vždy věnuji pár řádků sponzorům, kteří tuto akci finančně 
nebo věcně podporují a kterých si velmi vážíme, protože bez nich by to 
nešlo. 

Děkujeme  sponzorům: Město Kuřim, Atrakce Pohoda – půjčovna 
atrakcí, MixMax – Jana Al-Dury, Reakce – reklamní a kopírovací cent-
rum, Aitu – to nejlepší pro Vaše andílky, Maneo – velkoobchodní prodej 
potravin a nápojů, Paintball – Jamné u Tišnova. Děkujeme i všem spolu-
organizátorům a pomocníkům, kteří přidali ruce k dílu.

V případě zájmu a možnosti sponzorství této akce pro příští roč-
níky nás prosím kontaktujte na tel. 723974582 nebo na email: janahed@
seznam.cz . 

Společenský život



ročník 19, číslo 10/říjen    ZLOBICE   21

ddm

placená inzerce



22      ZLOBICE ročník 19, číslo 10/ říjen

kultura



ročník 19, číslo 10/říjen    ZLOBICE   23

kultura



říjen 2012

Pondělí 1. října a každé další pondělí 10:00 - 11:30, Penzion U mostu, Legionářská 281 
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5 - 3 roky)

Začínáme v pondělí 1.10.2012. Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, nějaké to malování, stříhání, 
lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k uma-
zání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu. Pořádají KuřiMaTa. Více zde: h�p://kurimata.webnode.
cz/program/

Úterý 2. října 19:30, velký sál KD
Screamers - Kdopak by se konce bál 

Travesti show naší nejoblíbenější travesti skupiny. (Předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč, už téměř vyprodáno.) 

Středa 3. října 18:00, Městská knihovna - Přednáška Venuše
Jak projevujeme lásku a chceme být milováni. Jak funguje Venuše v našem horoskopu? Jak ovlivňuje naše vztahy? Jaké nám dává sny, 
touhy a přání. Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstupné 70 Kč. Bližší informace na tel.: 776 646 100.

Čtvrtek 4. října 17:30, Městská knihovna - Všude dobře, doma nejlíp
Vernisáž výstavy výtvarných děl malířky Sylvie Vašinové a keramiky Vladimíra Vítečka. S. Vašinová prožila nejkrásnější roky 
svého života v Kuřimi. Své voskové batiky a obrazy vystavovala dosud na celkem 29 samostatných výstavách v Česku, Anglii, 
Francii, Rakousku a Švédsku. Keramická hlína a kov jsou základem umělecké tvorby V. Vítečka, pro výrobu groteskních �gu-
rek, kterými bude výstava doplněna. Vernisáž zahájí barokní hudba souboru Ave musica z Brna. Výstava bude přístupná v 
provozní době knihovny do 31. října 2012. Vstup volný.

Čtvrtek 4. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Okresní přebor - Filmový klub
Podle veleúspěšného televizního seriálu vznikl stejně úspěšný �lm, který ke všudypřítomnému humoru navíc přidává vážnější 
rovinu stárnutí trenéra Hnátka. Takhle zábavná a přitom chytrá a originální komedie se u nás jen tak nevidí. Komedie, Česko, 
2012, režie Jan Prušinovský; hrají Ondřej Vetchý, Miroslav Krobot, David Novotný ad., 104 min. Čsfd 78%. Vstup studenti 
40 Kč, dospělí 60 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 
943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 5. a sobota 6. října, Kulturní dům - Podzimní burza 
dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy

Čtvrtek 4. října 17:00 – 19:00 a pátek 5. října 12:00 - 13:00 příjem zboží * Pátek 5. října 13:00 - 18:00 a sobota 6. října 
9:00 – 12:00 burza pro veřejnost * Sobota 12:30 – 13:00 výdej neprodaných kusů
Oblečení pro těhulky a děti od novorozenců až po velikost 140 (cca 10 let). Sportovní potřeby i větších rozměrů jako jsou 
kola, hokejky, lyže, boby. Dětské kočárky, autosedačky, odrážedla, postýlky a přebalovací pulty. Dětský textil včetně povlečení, 
kojících polštářů a šátků na nošení miminek. Obuv podzimní, zimní, papuče, cvičky, kopačky, brusle. Panenky, autíčka, staveb-
nice, knížky, chrastítka, hudební nástroje. Pořádají KuřiMaTa. Registrace prodávajících nejpozději do 2.10.2012 na emailové 
adrese kollarcikovam@seznam.cz. 

Pátek 5. října, Club Escape, zámek Kuřim - Oldies party & mix DJ Flash
Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 6. října a neděle 7. října, zámek Kuřim

Medové dny
Pro přátele včel, milovníky včelích produktů, ale i pro všechny ostatní. Prodej, výstavy (výtvarná prací dětí, včelařská, kuři-
mských artefaktů...), doprovodný program: Sobota 14:00 - 18:00 - odpoledne pro starší a pokročilé ( Jaromír Hnilička 
Quartet a hostující Jan Šmikmátor - evergreeny, Brněnská heligonka v lidovém duchu) Na sobotní blok vstupné 20 
Kč.  * Neděle 10:00 - 14:30 Před obědem Pohoda - po obědě Kamarádi (dva bloky zábavy pro děti a jejich rodiče, spousta 
dětských atrakcí, soutěže a aktivity). * Neděle 15:00 - 18:00 Kuřim sobě Vyhlášení kulturních cen roku KUKUČ 2012 a 
vystoupení např:: Aritmic Band, Motýlí )d(efekt, A. Jarůšek a další.

Sobota 6. října, Club Escape, zámek Kuřim - Oldies party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 6. října 19:30, restaurace U Vágnerů - Country bál
Hraje The Marylen. Vstupné 100 Kč, předprodej foto Husova 278, tra�ka nádraží ČD.

Úterý 9. října a každé další úterý 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň 
jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně 
budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Ne-
zapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem 
pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Čtvrtek 11. října 19:30, komorní sál ZUŠ
Musica Dolce Vita - Klenoty české hudby

Žo�e Vokálková - �étna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa. Soubor MUSICA DOLCE VITA půso-
bí na české hudební scéně od roku 2005. Program Klenoty české hudby přináší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů 
(Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček a dal.) a za tři roky, které uplynuly od jeho premiéry, jej mohli slyšet posluchači ve více 
než stovce měst naší vlasti. Vyšlo i na CD. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předpro-
deji od 1. 10. nebo na místě před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 11. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
H� - představení divadelního spolku Prkno

Dva muži rozčarovaní děním ve společnosti utečou společně na neurčitý ostrov, neznámo jak daleko od pevniny, do budovy 
bývalého majáku, kde žijí společně s racky. Z dlouhé chvíle si připomínají kontury společnosti, kterou opustili, až do doby, kdy 
se z neznámých příčin začnou hejna racků plašit a oba muži se rozhodnout na tuto záhadu přijít. Sestrojí si křídla ze zbytků 
racků a ... Studenti, důchodci a abonenti 60 Kč, ostatní 80 Kč.

Pátek 12. října, Club Escape, zámek Kuřim - Techno Wars Dazy, Wolf, Pete Ripe, Fitch, M.S.T., RiosX
Na dalším díle Techno Wars se představí premiérově ve svém propracovaném electro setu M.S.T. . Taktéž uslyšíte příjemnou 
taneční porci tech-minimalu v podání dj Fitche. Večírek okoření tech-housem Pete Ripe a nebudou chybět ani staří známí 
rezidenti pořádného techna - Dazy a Wolf. Akci nám započne brněnský techno dj RiosX. Přijďte 12. 10. 2012 na multi žánrový 
večírek s 6 djs, kde si určitě každý najde to své. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 13. října - Hasičské hody
Tradiční akci pořádají Hasiči Kuřim. Od rána zvaní občanů stárky a stárkami, odpoledne program u hasičské zbrojnice, průvod 
městem, večer hodová zábava v KD. Blíže viz samostatné plakáty. 

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.

Sobota 13. října, Club Escape, zámek Kuřim - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.

Čtvrtek 18. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Rozchod Nadera a Simin - Filmový klub

Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost 
dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Iránu, zajistí jí svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce… 
To je základ příběhu, který dostal Oscara v kategorii nejlepší zahraniční �lm. Natolik vás vtáhne, že budete problémy postav 
řešit spolu s nimi. Mohly by totiž potkat každého z nás. Drama, Írán, 2011, režie Asghar Farhadí, 120min. Čsfd 84%. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 19. října 18:00, Městská knihovna - Kuřim – pohled do minulosti města
PhDr. Vlasta Šrámková, která je památkářkou v Národním památkovém ústavu, posluchače seznámí s historií a vývojem města 
na základě mapových podkladů od konce 18. století po polovinu minulého století. Dále se vydáme po stopách stavebních památek 
Kuřimi. Celý text doplní historická fotodokumentace a srovnání se současností. Vstup volný.

Pátek 19. října, Club Escape, zámek Kuřim - Dub step
Dočkali jste se, první dubstepová párty v Clubu Escape je tady. Pokud máte rádi toto instrumentální experimentování, přijďte 
podpořit jeho pořádání u nás a pořádně zapařit. Tuto akci si vzali na starost pánové z NEW GENE�TION dnb-dubstep Dj 
crew, které můžete znát z akcí jako Dubstep INVASION nebo Drumselecta. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. října, Club Escape, zámek Kuřim - Electronic beats - Johannes, Alexx, Nelo, Pete Ripe
Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte Nelo (www.
disharmonic.cz), dále rezident klubu Perpetuum Alexx, který předvede svůj aktuální progresivní nářez a Johannes se svojí real 
house music. Slosovatelné lístky. Vstup zdarma.

Pondělí 22. října 17:00, Městská knihovna
Moderní umění - Vasilij Kandinskij 

Pokračování cyklu Dějiny umění je zaměřeno na osobnosti a směry. Vasilij Kandinskij a jeho cesta k abstrakci. Imprese, impro-
vizace a kompozice. Bauhaus – logika a geometrie, Paříž – biomorfní abstrakce. Vstup volný.

Čtvrtek 25. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Phishbacher Brothers (USA/AT) - Escape live music

Po pěti letech oddělených hudebních kariér se bratrská dvojice Axel (kytara) a Walter (klávesy) Phishbacherovi dala opět 
dohromady. Právě natočili společné CD a pro podzim plánují velké turné a množství koncertů po celé střední Evropě (Německo, 
Švýcarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Oba bratři prohloubili své osobní i muzikantské vztahy až k impulsivní 
souhře a telepatické komunikaci v jazzových improvizacích. Walter Phishbacher - klávesy - je Rakušan původem, Newyorčan volbou. 
Jazzový pianista a klávesista, jehož hudba je hluboce ovlivněna syntezátorovým zvukem. Jeho životní příběh připomíná osud jiného 
rakouského klávesisty, který v 70. létech spojil své jméno s proslulou značkou Weather Report. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč 
na místě.

Pátek 26. října 18:00, Městská knihovna
Tour du Mont Blanc a Mont Blanc - střecha Evropy nejen shora

Mont Blanc, Monte Bianco nebo chcete-li Monarcha, je vskutku ojedinělou a právem opěvovanou horou ležící v oblasti Sa-
vojských Alp na pomezí Francie a Itálie. Hory a horská údolí skýtají nevídané možnosti sportovního vyžití. Na své si přijdou 
vysokohorští turisté, horolezci, cyklisté i rodiny s dětmi. Přednáška je zaměřena na poznání celého masívu Mont Blancu a 
možnosti turistiky, horolezectví a dalších sportovních aktivit. S batohem na zádech ujdeme téměř 160 km po legendární „Tour 
du Mont Blanc“, vysokohorské trase obcházející po území Francie, Itálie a Švýcarska celý masiv Mont Blancu. Vystoupíme i na 
samotných vrchol nejvyšší hory Evropy. O své zážitky se podělí Mgr. David Hainall. Vstup volný.

Pátek 26. října 19:30, komorní sál ZUŠ
World Meet Jazz

Čínská zpěvačka a hlasová pedagožka Feng-yűn Song je mimořádná osobnost. Osm let se učila zpěv u čínské operní osobnosti 
paní Šang Chuej-min a u nás vystudovala FF UK v Praze. Ji doprovodí kapela vedená českým jazzmanem Markem Novotným, 
který absolvoval mistrovské studium v oboru jazzové kompozice a aranžování na University of Massachuse�s – USA. Mimo-
řádná příležitost, mimořádné setkání, mimořádný zážitek. Vstupné 100 Kč, v předprodeji od 1. 10. a na místě před koncertem. 
Členové SPH Kuřim a diváci, kteří se prokáží vstupenkou z Clubu Escape z 25. října vstupné 50 Kč.

Pátek 26. října, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and bass Break trip – Pprskh, Payrex, White, Abortionist

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Zahraje Payrex, náš brněnský rezident. Pprskh, vyškovský alkoholový mág, dále White z trenikl 
sound system svůj neuro-tech a Abortionist z trenikl sound system svůj Hardcore-crossbread. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

Sobota 27. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band - Live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněnskými 
uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních americké kapely 
Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Red Hot 
Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost z hraní, která 
tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými kytarami a strojově přesnou rytmi-
kou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.

Úterý 30. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Severní Irsko-Skotsko - cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače Severní Irsko - Skotsko - putování krajinami Keltů, aneb počkej si na svého řidiče. Posezení a 
přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Středa 31. října 8:15 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Kuk a Cuk atakdále

Pořad pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Středa 31. října 17:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Halloweenský klystýr - horrorové lmy v předvečer svátku mrtvých

17.30 před�lm Ve stínu (český amatérský horror, 2011, 25min.)
18:00 Jezero smrti DOPORUČENÁ PŘÍSTUPNOST - od 18 let. Horror, který pořádně vyděsí a navíc má co říct… Steve 
chce vzít svou drahou polovičku, přítelkyni Jenny, na romantický víkend pryč z města k jezeru Eden. V panenské přírodě plá-
nuje požádat Jenny o ruku. Setkají se tam však s partou mladých teenagerů, kterým se moc nelíbí, že jsou na jejich oblíbeném 
místě vetřelci. Steve se snaží nejprve o vyjednávání, ale zbytečně, situace s naopak vyhrotí.. a výlet k jezeru se změní v boj o pře-
žití… Jedna z prvních výrazných rolí současné hvězdy Michaela Fassbendera (Prometheus, Jana Eyrová, X-men) (2008, 91min.).
20:00 Žena v černém. Nový duchařský horror. Příběh Arthura Kippse, právníka, který je nucen opustit svého malého syna 
a odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní záležitosti související s nedávno zesnulým majitelem starého sídla. 
Hrdina začíná odhalovat místní krutá a znepokojivá tajemství a jeho obavy se dále stupňují poté, co zjistí, že místní děti za zá-
hadných okolností umírají. Když pomstychtivá žena v černém začne ohrožovat i jeho nejbližší, je Kipps nucen hledat způsob, 
jakým vražedný kruh přerušit. V hlavní roli představitel Harryho Po�era (!) Daniel Radcli�e. (2012, 95min.)
Vstupné na celou akci: 100Kč; na jednotlivé �lmy 60 Kč (bonus: před�lm ZDARMA).

Středa 31. října 19:30, velký sál KD

Hradišťan 
H�DIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační 
úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. Kon-
cert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji od 17. září za 200 a 150 Kč.

Čtvrtek 15. listopadu - Miroslav Donutil - Cestou necestou 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Úterý 27. listopadu - Banjo Band Ivana Mládka 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 18. 10. Bellitex (textil), Pá. 19. 10. Hamax (smíš. zboží), St. 24. a čt. 25 Ectimex 
(second hand).
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje



říjen 2012

Pondělí 1. října a každé další pondělí 10:00 - 11:30, Penzion U mostu, Legionářská 281 
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5 - 3 roky)

Začínáme v pondělí 1.10.2012. Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, nějaké to malování, stříhání, 
lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k uma-
zání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu. Pořádají KuřiMaTa. Více zde: h�p://kurimata.webnode.
cz/program/

Úterý 2. října 19:30, velký sál KD
Screamers - Kdopak by se konce bál 

Travesti show naší nejoblíbenější travesti skupiny. (Předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč, už téměř vyprodáno.) 

Středa 3. října 18:00, Městská knihovna - Přednáška Venuše
Jak projevujeme lásku a chceme být milováni. Jak funguje Venuše v našem horoskopu? Jak ovlivňuje naše vztahy? Jaké nám dává sny, 
touhy a přání. Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstupné 70 Kč. Bližší informace na tel.: 776 646 100.

Čtvrtek 4. října 17:30, Městská knihovna - Všude dobře, doma nejlíp
Vernisáž výstavy výtvarných děl malířky Sylvie Vašinové a keramiky Vladimíra Vítečka. S. Vašinová prožila nejkrásnější roky 
svého života v Kuřimi. Své voskové batiky a obrazy vystavovala dosud na celkem 29 samostatných výstavách v Česku, Anglii, 
Francii, Rakousku a Švédsku. Keramická hlína a kov jsou základem umělecké tvorby V. Vítečka, pro výrobu groteskních �gu-
rek, kterými bude výstava doplněna. Vernisáž zahájí barokní hudba souboru Ave musica z Brna. Výstava bude přístupná v 
provozní době knihovny do 31. října 2012. Vstup volný.

Čtvrtek 4. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Okresní přebor - Filmový klub
Podle veleúspěšného televizního seriálu vznikl stejně úspěšný �lm, který ke všudypřítomnému humoru navíc přidává vážnější 
rovinu stárnutí trenéra Hnátka. Takhle zábavná a přitom chytrá a originální komedie se u nás jen tak nevidí. Komedie, Česko, 
2012, režie Jan Prušinovský; hrají Ondřej Vetchý, Miroslav Krobot, David Novotný ad., 104 min. Čsfd 78%. Vstup studenti 
40 Kč, dospělí 60 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 
943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 5. a sobota 6. října, Kulturní dům - Podzimní burza 
dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy

Čtvrtek 4. října 17:00 – 19:00 a pátek 5. října 12:00 - 13:00 příjem zboží * Pátek 5. října 13:00 - 18:00 a sobota 6. října 
9:00 – 12:00 burza pro veřejnost * Sobota 12:30 – 13:00 výdej neprodaných kusů
Oblečení pro těhulky a děti od novorozenců až po velikost 140 (cca 10 let). Sportovní potřeby i větších rozměrů jako jsou 
kola, hokejky, lyže, boby. Dětské kočárky, autosedačky, odrážedla, postýlky a přebalovací pulty. Dětský textil včetně povlečení, 
kojících polštářů a šátků na nošení miminek. Obuv podzimní, zimní, papuče, cvičky, kopačky, brusle. Panenky, autíčka, staveb-
nice, knížky, chrastítka, hudební nástroje. Pořádají KuřiMaTa. Registrace prodávajících nejpozději do 2.10.2012 na emailové 
adrese kollarcikovam@seznam.cz. 

Pátek 5. října, Club Escape, zámek Kuřim - Oldies party & mix DJ Flash
Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 6. října a neděle 7. října, zámek Kuřim

Medové dny
Pro přátele včel, milovníky včelích produktů, ale i pro všechny ostatní. Prodej, výstavy (výtvarná prací dětí, včelařská, kuři-
mských artefaktů...), doprovodný program: Sobota 14:00 - 18:00 - odpoledne pro starší a pokročilé ( Jaromír Hnilička 
Quartet a hostující Jan Šmikmátor - evergreeny, Brněnská heligonka v lidovém duchu) Na sobotní blok vstupné 20 
Kč.  * Neděle 10:00 - 14:30 Před obědem Pohoda - po obědě Kamarádi (dva bloky zábavy pro děti a jejich rodiče, spousta 
dětských atrakcí, soutěže a aktivity). * Neděle 15:00 - 18:00 Kuřim sobě Vyhlášení kulturních cen roku KUKUČ 2012 a 
vystoupení např:: Aritmic Band, Motýlí )d(efekt, A. Jarůšek a další.

Sobota 6. října, Club Escape, zámek Kuřim - Oldies party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 6. října 19:30, restaurace U Vágnerů - Country bál
Hraje The Marylen. Vstupné 100 Kč, předprodej foto Husova 278, tra�ka nádraží ČD.

Úterý 9. října a každé další úterý 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň 
jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně 
budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Ne-
zapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem 
pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Čtvrtek 11. října 19:30, komorní sál ZUŠ
Musica Dolce Vita - Klenoty české hudby

Žo�e Vokálková - �étna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa. Soubor MUSICA DOLCE VITA půso-
bí na české hudební scéně od roku 2005. Program Klenoty české hudby přináší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů 
(Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček a dal.) a za tři roky, které uplynuly od jeho premiéry, jej mohli slyšet posluchači ve více 
než stovce měst naší vlasti. Vyšlo i na CD. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předpro-
deji od 1. 10. nebo na místě před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 11. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
H� - představení divadelního spolku Prkno

Dva muži rozčarovaní děním ve společnosti utečou společně na neurčitý ostrov, neznámo jak daleko od pevniny, do budovy 
bývalého majáku, kde žijí společně s racky. Z dlouhé chvíle si připomínají kontury společnosti, kterou opustili, až do doby, kdy 
se z neznámých příčin začnou hejna racků plašit a oba muži se rozhodnout na tuto záhadu přijít. Sestrojí si křídla ze zbytků 
racků a ... Studenti, důchodci a abonenti 60 Kč, ostatní 80 Kč.

Pátek 12. října, Club Escape, zámek Kuřim - Techno Wars Dazy, Wolf, Pete Ripe, Fitch, M.S.T., RiosX
Na dalším díle Techno Wars se představí premiérově ve svém propracovaném electro setu M.S.T. . Taktéž uslyšíte příjemnou 
taneční porci tech-minimalu v podání dj Fitche. Večírek okoření tech-housem Pete Ripe a nebudou chybět ani staří známí 
rezidenti pořádného techna - Dazy a Wolf. Akci nám započne brněnský techno dj RiosX. Přijďte 12. 10. 2012 na multi žánrový 
večírek s 6 djs, kde si určitě každý najde to své. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 13. října - Hasičské hody
Tradiční akci pořádají Hasiči Kuřim. Od rána zvaní občanů stárky a stárkami, odpoledne program u hasičské zbrojnice, průvod 
městem, večer hodová zábava v KD. Blíže viz samostatné plakáty. 

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.

Sobota 13. října, Club Escape, zámek Kuřim - Dance Hits 90&News DJ George
Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a 
tak skvěle se na ně paří! Vstup zdarma.

Čtvrtek 18. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Rozchod Nadera a Simin - Filmový klub

Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost 
dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Iránu, zajistí jí svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce… 
To je základ příběhu, který dostal Oscara v kategorii nejlepší zahraniční �lm. Natolik vás vtáhne, že budete problémy postav 
řešit spolu s nimi. Mohly by totiž potkat každého z nás. Drama, Írán, 2011, režie Asghar Farhadí, 120min. Čsfd 84%. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 19. října 18:00, Městská knihovna - Kuřim – pohled do minulosti města
PhDr. Vlasta Šrámková, která je památkářkou v Národním památkovém ústavu, posluchače seznámí s historií a vývojem města 
na základě mapových podkladů od konce 18. století po polovinu minulého století. Dále se vydáme po stopách stavebních památek 
Kuřimi. Celý text doplní historická fotodokumentace a srovnání se současností. Vstup volný.

Pátek 19. října, Club Escape, zámek Kuřim - Dub step
Dočkali jste se, první dubstepová párty v Clubu Escape je tady. Pokud máte rádi toto instrumentální experimentování, přijďte 
podpořit jeho pořádání u nás a pořádně zapařit. Tuto akci si vzali na starost pánové z NEW GENE�TION dnb-dubstep Dj 
crew, které můžete znát z akcí jako Dubstep INVASION nebo Drumselecta. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. října, Club Escape, zámek Kuřim - Electronic beats - Johannes, Alexx, Nelo, Pete Ripe
Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte Nelo (www.
disharmonic.cz), dále rezident klubu Perpetuum Alexx, který předvede svůj aktuální progresivní nářez a Johannes se svojí real 
house music. Slosovatelné lístky. Vstup zdarma.

Pondělí 22. října 17:00, Městská knihovna
Moderní umění - Vasilij Kandinskij 

Pokračování cyklu Dějiny umění je zaměřeno na osobnosti a směry. Vasilij Kandinskij a jeho cesta k abstrakci. Imprese, impro-
vizace a kompozice. Bauhaus – logika a geometrie, Paříž – biomorfní abstrakce. Vstup volný.

Čtvrtek 25. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Phishbacher Brothers (USA/AT) - Escape live music

Po pěti letech oddělených hudebních kariér se bratrská dvojice Axel (kytara) a Walter (klávesy) Phishbacherovi dala opět 
dohromady. Právě natočili společné CD a pro podzim plánují velké turné a množství koncertů po celé střední Evropě (Německo, 
Švýcarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Oba bratři prohloubili své osobní i muzikantské vztahy až k impulsivní 
souhře a telepatické komunikaci v jazzových improvizacích. Walter Phishbacher - klávesy - je Rakušan původem, Newyorčan volbou. 
Jazzový pianista a klávesista, jehož hudba je hluboce ovlivněna syntezátorovým zvukem. Jeho životní příběh připomíná osud jiného 
rakouského klávesisty, který v 70. létech spojil své jméno s proslulou značkou Weather Report. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč 
na místě.

Pátek 26. října 18:00, Městská knihovna
Tour du Mont Blanc a Mont Blanc - střecha Evropy nejen shora

Mont Blanc, Monte Bianco nebo chcete-li Monarcha, je vskutku ojedinělou a právem opěvovanou horou ležící v oblasti Sa-
vojských Alp na pomezí Francie a Itálie. Hory a horská údolí skýtají nevídané možnosti sportovního vyžití. Na své si přijdou 
vysokohorští turisté, horolezci, cyklisté i rodiny s dětmi. Přednáška je zaměřena na poznání celého masívu Mont Blancu a 
možnosti turistiky, horolezectví a dalších sportovních aktivit. S batohem na zádech ujdeme téměř 160 km po legendární „Tour 
du Mont Blanc“, vysokohorské trase obcházející po území Francie, Itálie a Švýcarska celý masiv Mont Blancu. Vystoupíme i na 
samotných vrchol nejvyšší hory Evropy. O své zážitky se podělí Mgr. David Hainall. Vstup volný.

Pátek 26. října 19:30, komorní sál ZUŠ
World Meet Jazz

Čínská zpěvačka a hlasová pedagožka Feng-yűn Song je mimořádná osobnost. Osm let se učila zpěv u čínské operní osobnosti 
paní Šang Chuej-min a u nás vystudovala FF UK v Praze. Ji doprovodí kapela vedená českým jazzmanem Markem Novotným, 
který absolvoval mistrovské studium v oboru jazzové kompozice a aranžování na University of Massachuse�s – USA. Mimo-
řádná příležitost, mimořádné setkání, mimořádný zážitek. Vstupné 100 Kč, v předprodeji od 1. 10. a na místě před koncertem. 
Členové SPH Kuřim a diváci, kteří se prokáží vstupenkou z Clubu Escape z 25. října vstupné 50 Kč.

Pátek 26. října, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and bass Break trip – Pprskh, Payrex, White, Abortionist

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Zahraje Payrex, náš brněnský rezident. Pprskh, vyškovský alkoholový mág, dále White z trenikl 
sound system svůj neuro-tech a Abortionist z trenikl sound system svůj Hardcore-crossbread. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

Sobota 27. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band - Live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněnskými 
uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních americké kapely 
Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Red Hot 
Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost z hraní, která 
tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými kytarami a strojově přesnou rytmi-
kou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.

Úterý 30. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Severní Irsko-Skotsko - cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače Severní Irsko - Skotsko - putování krajinami Keltů, aneb počkej si na svého řidiče. Posezení a 
přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Středa 31. října 8:15 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Kuk a Cuk atakdále

Pořad pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Středa 31. října 17:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Halloweenský klystýr - horrorové lmy v předvečer svátku mrtvých

17.30 před�lm Ve stínu (český amatérský horror, 2011, 25min.)
18:00 Jezero smrti DOPORUČENÁ PŘÍSTUPNOST - od 18 let. Horror, který pořádně vyděsí a navíc má co říct… Steve 
chce vzít svou drahou polovičku, přítelkyni Jenny, na romantický víkend pryč z města k jezeru Eden. V panenské přírodě plá-
nuje požádat Jenny o ruku. Setkají se tam však s partou mladých teenagerů, kterým se moc nelíbí, že jsou na jejich oblíbeném 
místě vetřelci. Steve se snaží nejprve o vyjednávání, ale zbytečně, situace s naopak vyhrotí.. a výlet k jezeru se změní v boj o pře-
žití… Jedna z prvních výrazných rolí současné hvězdy Michaela Fassbendera (Prometheus, Jana Eyrová, X-men) (2008, 91min.).
20:00 Žena v černém. Nový duchařský horror. Příběh Arthura Kippse, právníka, který je nucen opustit svého malého syna 
a odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní záležitosti související s nedávno zesnulým majitelem starého sídla. 
Hrdina začíná odhalovat místní krutá a znepokojivá tajemství a jeho obavy se dále stupňují poté, co zjistí, že místní děti za zá-
hadných okolností umírají. Když pomstychtivá žena v černém začne ohrožovat i jeho nejbližší, je Kipps nucen hledat způsob, 
jakým vražedný kruh přerušit. V hlavní roli představitel Harryho Po�era (!) Daniel Radcli�e. (2012, 95min.)
Vstupné na celou akci: 100Kč; na jednotlivé �lmy 60 Kč (bonus: před�lm ZDARMA).

Středa 31. října 19:30, velký sál KD

Hradišťan 
H�DIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační 
úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. Kon-
cert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji od 17. září za 200 a 150 Kč.

Čtvrtek 15. listopadu - Miroslav Donutil - Cestou necestou 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Úterý 27. listopadu - Banjo Band Ivana Mládka 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 18. 10. Bellitex (textil), Pá. 19. 10. Hamax (smíš. zboží), St. 24. a čt. 25 Ectimex 
(second hand).
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje



Zrušení výběrového řízení 
na infokanál

Na svém zářijovém zasedání zrušila Rada města Kuřimi druhé 
výběrové řízení na dodavatele programové náplně informačního kanálu 
TKR Kuřim. Hlavním důvodem zrušení výběrového řízení měl být fakt, 
že mezi uvedenými uchazeči vznikl spor o prokázání splněných požadav-
ků. Týkalo se to požadavků na dodání prezentační nahrávky v celkové 
délce max. 30 min, což měl být záznam pořadů ze zakázek obdobného 
charakteru uskutečněných uchazečem v posledním roce s uvedením ob-
jednatele, místa a doby plnění, a také referenčních zakázek za poslední 2 
roky (s uvedením kontaktu na zadavatele). Spor mezi uchazeči se vede 
o to, že uchazeči vzájemně popírají právo označovat předložené prezen-
tační nahrávky jako vlastní autorské dílo, což může mít vliv na prokázání 
požadavků výzvy. 

Co to vlastně znamená? Znamená to, že od října budeme v Kuřimi 
bez televizního zpravodajství. Pominu-li druhý televizní kanál, který zde 
vysílá, a který lze těžko jakkoliv zařadit nebo srovnávat. A proč budeme 
bez místního televizního zpravodajství? Protože orgány samosprávy ne-
byly s to rozhodnout dokonce ve dvou výběrových řízeních. 

V loňském roce měla končit platnost smlouvy s tehdejším doda-
vatelem programu infokanálu. Zastupitelstvo města, do jehož kompe-
tence v té době rozhodování o infokanálu spadalo, rozhodlo o vyhlášení 
výběrového řízení. Výběrové řízení proběhlo, komise z odborníků dala 
doporučení na vítěze, ten však vyhlášen nebyl. Výběrové řízení bylo na 
následujícím zastupitelstvu zpochybněno kvůli zásadním formálním ne-
dostatkům výběrového řízení, hodnotící komise totiž neprovedla hod-
nocení v souladu se zadávacími podmínkami, zastupitelstvo města ho 
tedy samo zrušilo. Podobně dopadlo i druhé výběrové řízená, které bylo 
vyhlášeno vzápětí po zrušení prvního. Stejní účastnící, skoro stejné slo-
žení komise, stejný vítěz. A zase nic, tentokrát zpochybnil výběrové řízení 
jeden z účastníků, který skončil na druhém místě.

Věc se má následovně: prvního výběrového řízení na dodavatele 
programu kuřimského infokanálu se účastnilo pět firem, druhého čtyři. 
Vzhledem k tomu, že mediální trh v regionu je malý, technika stojí maj-
lant a schopné lidi, abyste pohledali, účastnily se obou výběrových řízení 
až na jednu výjimku stejné subjekty. Problém, který druhé výběrové říze-
ní zkomplikoval nejvíce, je v podstatě v termínech učitel a žák. V jednom 
ze subjektů, který se výběrového řízení účastnil a nakonec byl doporučen 
jako vítěz, totiž pracuje člověk, který před nějakou dobou pracoval pro 
minulého dodavatele programu infokanálu, kterého ve výběrovém řízení 
komise doporučila na druhém místě. Spor se vede o to, kdo má právo 
na nahrávky, kterými se u výběrového řízení prezentoval první vítězný 
uchazeč. Nahrávky měly být z posledních dvou let, kdy vítěz výběrového 
řízení a nynější majitel vlastní firmy na televizní zpravodajství ještě pra-

Média

Životní prostředí

Nová zeleň v Kuřimi
V letošním roce se v oblasti životního prostředí připravují 2 

velké projekty. Jeden směřuje do úpravy krajiny kolem Lučního po-
toka nad rybníkem Srpkem a druhý chce obnovit zeleň v samotné 
Kuřimi. Dnes se zaměříme na představení projektu revitalizace ze-
leně v Kuřimi, především firmy Projekce zahradní, krajinná a GIS, 
která zpracovává projekt, podle kterého by se samotná realizace po-
tom odvíjela:

Firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. vznikla v roce 1997 
a se svými 14 zaměstnanci sídlí v Brně – Černých Polích. Zabývá se pro-
jekční činností v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Patří mezi průkop-
níky ve zpracování projektů v digitální podobě s dodávkou dat do GIS 
(Geografických Informačních Systémů). Jejími zákazníky jsou jak města 
a obce, tak i soukromí investoři a také státní úřady (např. národní památ-
kový ústav, pozemkové úřady atd.)

Firma je složena z dvou oddělení: 
Projekční oddělení – autorizovaný ateliér v oboru zahradní a krajinář-

ské architektury; zpracovává projektové dokumentace úprav prostranství v 
sídlech, a úprav v krajině ve všech stupních. Nezabývá se pouze zelení, plochy 
řeší komplexně včetně zpevněných ploch, komunikací, vodních prvků, veřej-
ného osvětlení, mobiliáře atd), a to ve vazbě na aktuální dotační tituly a granty 
včetně zpracování a podání žádosti o dotace. Je autorizovaným projektantem 
územních systémů ekologické stability. Zpracovává rovněž plány společných 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.

Oddělení GIS – zpracovává zakázky od terénních průzkumů přes 
digitalizace podkladových dat až po náročné prostorové analýzy řešené-
ho území jak pro oddělení projekční, tak i pro další podnikatelské subjek-
ty. Vytváří generely zeleně, pasporty sídelní zeleně, pasporty chodníků, 
místních komunikací a mobiliáře, dendrologické posudky dřevin a inven-
tarizace stávajících dřevin včetně jejich ocenění

Letos v létě vyhrála Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o ve vý-
běrovém řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Projekt revita-
lizace zeleně v Kuřimi“. V současné době dokončuje průzkumové práce 
– vyhodnocení podkladů a aktualizace dendrologického průzkumu dře-
vin na veřejných pozemcích města. Na zastupitelstvu města dne 16. 10. 
2012 bude prezentovat studie řešení vybraných ploch, pak bude následo-
vat zpracování dokumentace pro územní řízení a zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci výsadeb (do tohoto posledního kroku firma 
zapracuje i připomínky od  zadavatele a projednání s dotčenými orgány 
státní správy a  správci sítí). Jako neopomenutelná součást zadání od měs-
ta Kuřimi je  administrace žádosti o dotační prostředky. Jsme rádi, že Mi-
nisterstvo životního prostředí přes veškeré nejasnosti a neschopnost do-
předu avizovat zda na tuto oblast uvolní prostředky, v pátek 14.9. vypsalo 
výzvu na Operační program životní prostředí osu 6.5.Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, která končí 23.11.2012.  V případě, že náš projekt 
bude vybrán , pak v následujících 2 letech bude také realizován. Pokud 
se nám nepodaří získat příslib dotačních prostředků, bude zřejmě město 
postupovat v realizaci projektu pro jeho finanční náročnost postupně.

Zpracovala Ing. Jitka Sikorová, 
vedoucí odboru životního prostředí  

Ilustrační fotografie z již realizovaných projektů této firmy: 
nahoře: Realizované úpravy v parku U Vlečky pro MČ Praha 12,  
vlevo: Realizované úpravy parku v Uherském Brodu



coval pro původního dodavatele. Jádrem sporu je tedy vlastnické právo 
druhého v pořadí na nahrávky, které vznikaly v jeho společnosti, versus 
autorské právo doporučeného vítěze, který sám obsah nahrávek tvořil a 
realizoval, ale pod firmou někoho jiného.

Říkáte si, že to je spor mezi těmi dvěma, prvním a druhým, a 
představitele města by to snad ani nemuselo zajímat. Oba dva zástupci 
těchto firem ale přišli na jedno jarní zastupitelstvo a tam se veřejně pěkně 
pohádali, čímž možná ztratili i poslední sympatie těch nerozhodnutých, 
kteří by ještě byli ochotni zvednout pro schválení doporučení výběrové 
komise ruku. Od jara se tedy spor řeší s právníky. Zastupitelstvo města 
nebylo schopno se usnést na žádném rozhodnutí, a proto pravomoci o 
rozhodování o provozovateli programové náplně infokanálu převelelo na 
radu města, která ho ostatně už kdysi měla. Rada města Kuřimi má pět 
členů, řekli byste možná, že tady už nějaký konsensus vzniknout musí. 
Chyba lávky, ani rada nedokázala rozhodnout jinak, než že nakonec zru-
šila i druhé výběrové řízení.

Tak teď není nikdo, kdo by infokanál provozoval. Otázkou zůstává, 
zda toto někomu vyhovuje či nevyhovuje. Už dlouho se vedou debaty a 
spory, zda se má vůbec jednání zastupitelstva vysílat. Podle jedna paní po-
vídala, za tím stojí záměrná snaha některých zastupitelů skutečně jednání 
zastupitelstva veřejně nevysílat. Někdo si není v přítomnosti kamer jistý, 
někdo je nespokojený, jak v televizi působí, někdo dokonce, jak vypadá. 
Některým možná není po chuti, aby občané věděli, jaké mají postoje, jak 
hlasují, jak dodržují svoje volební programy...

I když je zasedání Zastupitelstva města Kuřimi veřejné, ne každý 
má však čas být tam v určený den a celou dobu jednání, které se někdy 
vleče až do pozdních večerních hodin. Mohu potvrdit, že některé debaty 
jsou skutečně únavné, ale pokud něco vyřeší, proč ne. Pokaždé jsem pře-
kvapená, co všechno se tam dozvím. Zápisy z jednání jsou samozřejmě 
veřejné, ale nezachytí celou debatu a atmosféru okolo.

...a z tepla domova se na záznam dívá mnohem lépe.
Soňa Šmahelová

Čtvrtek 11. října 19:30, komorní sál ZUŠ
Musica Dolce Vita 

Klenoty české hudby
Žofie Vokálková - flétna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, 

Zbyňka Šolcová - harfa. Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na čes-
ké hudební scéně od roku 2005. Program Klenoty české hudby přináší 
koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák, Marti-
nů, Janáček a dal.) a za tři roky, které uplynuly od jeho premiéry, jej mohli 
slyšet posluchači ve více než stovce měst naší vlasti. Vyšlo i na CD. Kon-
cert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v 
předprodeji od 1. 10. nebo na místě před koncertem za 100 Kč.

Média

Kultura - pozvánky

Kultura - pozvánky

Středa 31. října 19:30, velký sál KD
Hradišťan 

HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedi-
nělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v 
počátcích vycházel zejména z folklóru. Koncert je součástí abonmá Spol-
ku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji od 17. září za 200 
a 150 Kč.

Čtvrtek 15. listopadu, velký sál KD 
Miroslav Donutil - Cestou necestou 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Úterý 27. listopadu velký sál KD
Banjo Band Ivana Mládka 

(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)
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z regionu

Oslava 100. výročí založení 
TJ SOKOL Moravské Knínice

     Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice oslavila 100 let 
od svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea uspořádala 
28. 9. 2012 důstojnou oslavu zahrnující tělocvičnou akademii, výstavu 
od historie k současnosti, a na závěr divadelní představení knínických 
ochotníků.

     Akademie byla zahájena slavnostním sokolským pochodem 
cvičenců za hudby Josefa Suka „V nový život“. Úvodní slovo pronesl sta-
rosta Sokolské župy Pernštejnské bratr Mgr. Jaroslav Komprs a starosta 
TJ Sokol M. Knínice bratr Jiří Hanák. Poté již moderátoři akce Pavlína 
Borková a Ondra Lidmila pozvali na pódium první účinkující. Byly jimi 
maminky s dětmi, které zacvičily pod vedením Romany Helanové. Násle-
dovalo vystoupení žen, které v choreografii Hany Bravencové předvedly 
nostalgicky známou skladbu Poupata, v průběhu které zejména mužská 
část publika aplaudovala do rytmu. 

     Děvčata z oddílu moderní gymnastiky pod vedením Mgr. Jany 
Halouzkové se prezentovala skladbou Jonatán, se kterou se zúčastnila i na 
XV. Všesokolského sletu.

Naděje knínické kopané v ukázce modelového tréninku přípravky 
nejmladších fotbalistů na jeviště přivedl Ladislav Miňon Pleskač. 

     Hmaty, chvaty, kopy, údery jako z akčního filmu představili ve 
své ukázce členové  a členky oddílu bojových umění Infightingu.

Dalším připomenutím vystoupení našich cvičenců na Všesokol-
ském sletu byla skladba žactva Dávej – ber, kterou s žáky a žákyněmi na-
cvičila Jana Kosíková.

     Mezi vystoupením jednotlivých účinkujících byla průběžně 
představena činnost tělocvičné jednoty v podobě její stručné historie, 
pravidelně konaných akcí včetně jednotlivých oddílů a složek jako jsou: 
základní rekreační tělesná výchova, kopaná,  tenis, badminton, moderní 
gymnastika, stolní tenis, atletika, cyklistika mládeže, infighting, pétanque 
a ochotnické divadlo. 

     Vtipné dialogy moderátorů, doplněné promítáním fotografií, 
tak umocnily prožitek diváků. Tito tak mohli shlédnout např. první ve-
řejné cvičení z roku 1912, budovu sokolovny v době její výstavby v roce 
1922, historické snímky z ochotnických divadel z let padesátých, jakož i 
počátky kopané, jako nejstaršího organizovaného sportu v jednotě. 

     Kromě sportovních vystoupení jednotlivých cvičenců, nebyli 
návštěvníci ochuzeni ani o hudební zážitek. Tento obstaralo kvarteto Jiří 
Hanák, Milan Kučera, Ivoš Hledík a Milan Gabryš  hrající jako sokolská 
kapela „Bez not“. Závěr akademie patřil rovněž hudebnímu tělesu. Kní-
nický soubor „Mužáci“ zazpíval sokolské skladby Lví silou a Spějme dál 
pod sokolským praporem.

     Následně byli diváci pozváni na výstavu „Od historie k součas-
nosti“.  Výstava mapuje  vývoj sokolského hnutí v obci. Jednotlivé expozi-
ce byly věnovány činnosti oddílů, spolků a kroužků působících při TJ. V 
rámci oblasti všesokolské zdatnosti se zde nacházely fotografie z  cvičení, 
akademií, sokolských sletů, spartakiád a dalších veřejných vystoupení.  
Zastoupena zde byla všechna sportovní odvětví. Samostatnou kapitolou 
byla expozice divadelního spolku, kdy desítky fotografií, plakátů a pozvá-
nek přibližovalo atmosféru ochotnického divadla minulých desetiletí. 

Na výstavě byla možnost zakoupit si knihu Moravské Knínice his-
torie a současnost, kterou vydal Obecní úřad Moravské Knínice, a jež se 
ve velkém rozsahu věnuje i historii TJ Sokol.

     Ukončení oslav 100. výročí založení TJ Sokol patřil knínickým 
ochotníkům. Tito sehráli spolu  s cimbálovou muziku Kyničan a sborem 
Mužáci  divadelní hru  „Po všem hovno, po včelách med aneb vostatkové 
sód“.  

     Poděkování za důstojný průběh oslav 100 let tělocvičné jednoty 
Sokol Moravské Knínice patří všem účinkujícím, starostovi obce Františ-
ku Kšicovi a výboru TJ.

     Věříme, že i v dalších letech bude místní Sokol naplňovat heslo 
umístěné v sokolovně nad oponou : „Naše věc sokolská není pro strany, 
nýbrž pro národ náš veškerý !“

L. Vojanec
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Přímý prodej hrubých sta-
veb rodinných domů na ul. Luční 
v Kuřimi včetně vybudoovaných 
inž. sítí. Pozemek cca 350 m2, za-
stavěná plocha 80 m2. Možnost i 
směny za byt v osobním vlastnictví 
+ doplatek. Tel.: 602 764 759.

Prodám rozestavěný rodinný 
dům, cp250 m2. Klidná lokalita, 
nízkoenergetický, garáž, pl. okna, 
dveře i vrata.cena vč. stavebního ma-
teriálu-sádrokarton. 2.900.000 Kč. 
Tel.: 777 856 385.

Prodáme luxusně zrekon-
struovaný byt 3+kk s balkonem v 
osobním vlastnictví na ul. Jungman-
nova, 70 m2. Tel.: 603 551 971.

Prodám zděnou garáž se 
zavedenou elektřinou na vlastním 
pozemku, ul. Sv. Čecha. Tel.: 737 
282 261.

Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezručova. Cena 9000 Kč + inka-
so. Tel.: 777 820 494.

Pronajmu garáž v Kuřimi U 
Vlečky, dolní část. Tel.: 737 916 426.

Nabízím v rod. domku 
uskladnění nábytku atd a přes 
zimu garážování motorky a kola. 
Tel.: 732 244 347.

Hledám zahradu kdekoliv v 
Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s 
chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 
403.

Koupím zděnou garáž se 
zavedenou elektřinou na vlastním 
pozemku v horní části Kuřimi 
(ul. Sv. Čecha, Na Zahrádkách, U 
Vlečky). Tel.: 732 607 052, email: 
ambra26@seznam.cz.

Prodám osobní automobil 
Honda FR-V pro 6 osob. Stáří 6 let, 
garážované, cena dohodou. Tel.: 777 
612 901, 541 231 609.

Prodám okno kastlové 170v 
x 125š borovice, okno zdvojené 
123v x 60š modřín, okno zdvoje-
né 100v x 50š, dveře vstupní 265v 
x 125š s nadsvětlíkem vchodové s 
možností otevření 2/3 s dřevěnou 
zárubní. Dva kusy levé 80 dveře 
pětikazetové s dřevěnou zárubní. 
Tel.: 604 182 704, 541 230 346.

Prodám nepoužitý dvoudes-
kový radiátor. Sleva 50%. Dále pro-
dám žulové kostky (kočičí hlavy) asi 
600 ks. Cena dohodou. Koupím ná-
hradní díly na VW Brouk nebo KDF. 
Tel.: 541 230 346, 604 182 704.

Prodám okrasné dřeviny – 
tújky, různé druhy, levně. Tel.: 530 
506 575.

Nabízím podzimní údržbu 
zahrad, ruční rytí záhonů včetně 
sklizně brambor, pořežu dřevo apod. 
Tel.: 604 804 982.

Daruji za odvoz 2 ks ana-
logové televizory Sony Trinitron, 
uhl. 50 cm a televizor Clipero, 
uhl. 36 cm. Funkční. Tel.: 604 804 
982.

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

Nabídka	nemovitostí:

Byty:	
Kuřim,	1+1,	OV,	ul.	Popkova,	IV.NP.	ze	IV.,	lodžie,	40	m2,		1	350	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Bezručova,	IV.	NP	z	IV.,	54	m2+	9	m2	sklep			1	400	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Na	Královkách,	 I.	NP	ze	 IV.,	54	m2,	bez	balkonu	1	390	

000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV		Bezručova	čtv.,	III.NP	ze	III.,	60	m2	+	sklepy,			1	450	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	DB	Na	Loučkách,	VI.NP	ze	VIII.,	panel	po	revitalizaci,	51	m2		1	

500	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		VIII.NP	z	VIII.,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	

m2,	lodžie	3	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	700	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,	V.NP	z	VIII.	panel,	dům	po	revitalizaci,	73	m2,	

lodžie,	po	část.	rekonstrukci,	1	700	000,-Kč		
  

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	Jinačovice,	3+1	+	garáž,		zast.	pl.	311	m2,	zahrada	367,	k	rekonstrukci,	

2	100	000,-
RD	Lazinov,	/	u		Křetínské	přehrady/		3+1,	garáž,			zahrada	638	m2,	k	bydlení	

i	rekreaci	1	800	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
stavební	pozemek	Kuřimské	Jestřábí,	985	m2,	všechny	sítě,	se	stavbou	sto-

doly,	1	000	000,-	Kč

Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny			

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+1,	Popkova,		část.	zařízený,	7	500,-	Kč/měs	+	KT
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok	parkoviště	k	dispozici
Brno,	byt	1+kk,	Pellicova,	 zařízený,	 po	 rekonstrukci,	 	 7	500,-	Kč/	měs	 vč.	

ink.

placená inzerce 

Prodám lis na ovoce objem 
12 l málo používaný. Dále prodám 
novou smaltovanou vaničku pro 
sprchový kout. Dále prodám nové 
plastové okno bílé jednokřídlé levé 
120 x 120 cm. Levně. Tel.: 739 353 
807 po 19. hodině.

Kdo nabídne starší pračku, tele-
vizi. Kuřim, levně. Tel.: 728 315 567.

Hledám veškeré vybavení 
domácnosti za odvoz nebo velmi 
levně. Kuřim. Tel.: 723 357 682.

Vaše soukromé filmy na VHS 
kazetách vám přepíši na DVD, dále 
vaše filmy Super 8. Tel.: 604 804 
982, email: strnad58@seznam.cz.

Prodám malou stavební 
míchačku (na 1 kolečko), málo po-
užívaná, 38 V, cena 2700 Kč. Tel.: 
604 698 347.

Prodám včelí med do vlast-
ních sklenic. Tel.: 777 013 500.

Mladá paní učitelka vystu-
dovaná klasickým hudebním vzdě-
láním, nabízí výuku zobcové sop-
ránové, altové flétny a hoboje. Pro 
děti od 5 let. Zkušenosti s pedago-
gickým působením mám. Kladu 
důraz na individuální schopnosti 
jednotlivce a podle toho přizpůso-
buji způsob výuky. Vše podáváno v 
zábavné formě. Tel.: 732128764

Soukromá výuka angličtiny s 
rodilým mluvčím z Británie. Přátel-
ské jednání a individuální přístup. 
Kuřim a okolí. Email: barnfield@
seznam.cz.

Hledám šikovnou paní na 
úklid RD v Kuřimi, úklid je včetně 
žehlení 1 x týdně /ne víkend/. Mzda 
80,-Kč/hod. Tel.: 774 677 888.

Hledám garáž k pronájmu v 
Kuřimi. Tel.: 608 243 823.

Naléhavě hledám byt 2+1 
nebo 2+kk v Kuřimi. Technický 
stav nebo umístění není rozho-
dující. Platím hotově. Volejte na 
telefon 607 792 311 od 17 hodin. 
Platím hotově.

Prodáme luxusně zrekonstru-
ovaný byt 3+kk s balkonem v osob-
ním vlastnictví na ul. Jungmannova, 
70 m2. Více informací na tel. 603 
551 971.

Daruji za odvoz starší dře-
věný (dětský) prádelník, 3 hlubší 
šuplíky, dvířka se 4 policemi, 2 
otevřené poličky, š. 80cm, h. 46cm, 
v. 120cm. Vhodné např. na chatu. 
Tel: 777119778.

Prodám počítačový stůl s ná-
stavcem, pěkný. Tel. : 777 747 876
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 25/2012 ze dne 31. 8. 2012
470/2012 RM ruší usnesení č. 450/2012 ze dne 20. 8. 2012. Termín pl-

nění: 30. 12. 2012 (OIRR)
471/2012 RM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s firmou Weton 

s.r.o., Brno-Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00, která spočívá 
v úpravě smluvního vztahu ve věci realizace díla „Sanace suterénu 
kuchyně ZŠ Jungmannova Kuřim“. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OIRR)

472/2012 RM souhlasí s vystavením objednávky na dokončení realizo-
vané stavby „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova Kuřim“ s 
firmou ESOX, spol. s r.o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, 
IČ 005 58 010, která převezme za realizované dílo 100 % záruku. 
Termín dokončení do 25. 9. 2012, výše nákladů 234.217,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

473/2012 RM souhlasí se vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí č. 
j. JMK 98880/2012 ze dne 30. 8. 2012, ve kterém rozhodl Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, o zápisu nového místa 
výkonu činnosti a změny celkové kapacity mateřské školy a škol-
ní jídelny – výdejny Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace, v rejstříku škol a školských 
zařízení, které bylo Městu Kuřimi doručeno dne 30. 8. 2012. Ter-
mín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 26/2012 ze dne 5. 9. 2012
474/2012 RM schvaluje studii „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly 

za Sv. Jánem“ zpracovanou společností 7points s.r.o., Tišnovská 
305, 664 34 Kuřim, a doporučuje ZM schválit zpracování doku-
mentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. 
RM doporučuje zařazení investiční akce do plánu investic na rok 
2013. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OI)

475/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 29. 8. 2012 se změ-
nou a posunuje termín plnění usnesení č.332/2012 do 31. 10. 
2012. Termín plnění: 5. 9. 2012 (KÚ)

476/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zaří-
zení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc. č. 
1079, 432/20, 1078/2, 1080/1, 2615/3, 2616/6, 2615/4, 2616/1 
a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 
269 m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcné-
ho břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín 
plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

477/2012 RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 
2086/1 o vým. cca 351 m2 v k. ú. Kuřim Společenství vlastníků 
jednotek domu Popkova 998-1001 se sídlem Kuřim, Popkova 998, 
664 34 Kuřim, IČ 26252066 na dobu určitou 5 let. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

478/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Františ-
kou Kalovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt umístěný v X. nadzem-

ním podlaží bytového domu v Kuřimi ve výši xxxx,- Kč. Výše splá-
tek bude činit částku xxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 10. 2012 
(OMP)

479/2012 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi paní PhDr. Danou Vaníčkovou, trvale by-
tem 664 34 Kuřim, a panem Mgr. Ondřejem Zítkou, Ph.D., trvale 
bytem 628 00 Brno a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Mgr. Ondřeji 
Zítkovi, Ph.D., trvale bytem 628 00 Brno. Termín plnění: 31. 10. 
2012 (OMP)

480/2012 RM pověřuje odbor majetkoprávní zjištěním podrobnějších 
informací včetně kalkulace finančního navýšení plateb za srážkové 
vody pro město Kuřim. Termín plnění: 10. 10. 2012 (OMP)

481/2012 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim odvolává z 
dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Oldřicha Štarhu a 
Ivana Augustina a děkuje jim za vykonanou práci. Termín plnění: 
31. 10. 2012 (KÚ)

482/2012 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim volí jako členy 
dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Jiřího Poláše, Aleše 
Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka. Termín plnění: 31. 10. 
2012 (KÚ)

483/2012 RM schvaluje Ceník pronájmu nafukovací haly dle přílohy. 
Termín plnění: 9. 9. 2012 (KÚ)

484/2012 RM schvaluje Smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění di-
vadelního představení s názvem „Štika k obědu“ dne 27. 9. 2012 v 
sále KD v Kuřimi. Termín plnění: 27. 9. 2012 (MKK)

485/2012 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 3a, 
3b se změnou a bere na vědomí bod č. 2, který bude předložen 
zastupitelstvu města. Termín plnění: 15. 10. 2012 (OŽP)

486/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na sil-
ničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností CEEC 
Research s.r.o., se sídlem 252 43 Praha-západ, Průhonice, Dob-
řejovická 385, IČ 29053005. Reklamní tabule v počtu 1ks bude 
umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 6. 9. 2012 do 31. 12. 2012 za 
cenu 1.840,- Kč. Termín plnění: 30. 10. 2012 (OI)

487/2012 RM schvaluje prominutí nájmu v kulturním domě na konání 
šachového turnaje konaného dne 22. 9. 2012. Termín plnění: 22. 
9. 2012 (OF)

488/2012 RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na věcné 
ceny šachového turnaje konaného dne 22. 9. 2012. Termín plnění: 
22. 9. 2012 (OF)

489/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zpracování 
projektové dokumentace „Projektu revitalizace zeleně“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Projekce zahradní, krajinná a 
GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 
79 12, za celkovou cenu 282.000,- Kč,- Kč včetně DPH. Termín 
plnění: 5. 9. 2012 (OŽP)

490/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „MŠ 
Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 
838/6, PSČ 602 00, IČ 283 54 303, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 294.720,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 
30. 12. 2012 (MŠ)

491/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemku 
p. č. 1986/2 o výměře 5 m2 s Českou poštou, s. p., se sídlem Poli-
tických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za cenu 100,- Kč/ m2/ rok. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OŽP)

492/2012 RM souhlasí s uzavřením „mandátní smlouvy o obstarání sprá-
vy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností“ mezi Společen-
stvím vlastníků domu č. p. 886 na ul. Zborovská v Kuřimi, se síd-
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lem Kuřim, Zborovská 886, IČ 26287722, a Správou nemovitostí 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Kuřim, Jungmannova 950, IČ 29312604. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 28/2012 ze dne 19. 9. 2012
493/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 12. 9. 2012 se změ-

nou. Termín plnění: 19. 9. 2012 (KÚ)
494/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se 

společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1, IČ 70994226, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce vý-
pravní budovy v žst. Kuřim“, jíž bude dotčena část pozemku p. č. 
375, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)

495/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 
5064 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu ne-
určitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného bře-
mene. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

496/2012 RM souhlasí s montáží zdvihací plošiny pro invalidní vozík ve 
společných prostorách bytového domu Legionářská 816, Kuřim. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

497/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Davidem Ševčíkem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu v Kuřimi, umístěného v podkroví bytového 
domu, a to dohodou ke dni 30. 9. 2012. Termín plnění: 31. 10. 
2012 (OMP)

498/2012 RM schvaluje výpověď smluv uzavřených se společností E. 
ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 26078201, jejichž předmětem je dodávka elektři-
ny pro odběrná místa „myslivecká chata“ na ul. Hybešova, sběrný 
dvůr na ul. Havlíčkova, márnice na ul. Tišnovská a rozvaděč na 
nám. 1. května v Kuřimi. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Termín 
plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

499/2012 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu části pozemku parc. 
č. 2777/1, k. ú. Kuřim o výměře 353 m2, jehož nájemcem je paní 
Vendula Chládková, bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 
2012 (OMP)

500/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 
187/2007 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, k. ú. Ku-
řim o výměře 353 m2 s paní Vendulou Chládkovou, bytem 664 
34 Kuřim, jehož předmětem je změna doby nájmu a povinností 
nájemce. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

501/2012 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

502/2012 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a po-
vinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi paní 
Danielou Gottardo, trvale bytem 664 34 Kuřim, a manž. Václavem 
a Evou Fialovými, oba trvale bytem 612 00 Brno, a schvaluje bu-
doucí pronájem bytové jednotky členům Bytového družstva Sv. 
Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 – manž. Václavu a Evě Fialovým, oba trvale bytem 
612 00 Brno. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)

503/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obec-
ních bytech“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A-OK-
NA, s.r.o., se sídlem Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, IČ 25501461, za 
cenu 270.172,02 Kč. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

504/2012 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1122/9 umís-
těného v 1. podzemním podlaží bytového domu, k. ú. Kuřim, je-
hož nájemcem je pan Rudolf Bikár, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

505/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Rudolfem Bikárem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytové jednotky umístěné v1. podzemním podlaží budovy v 
Kuřimi, dohodou ke dni 30. 9. 2012. Termín plnění: 30. 11. 2012 
(OMP)

506/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem 
Bikárem, trvale Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístě-
ného ve IV. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 30. 11. 
2012 (OMP)

507/2012 RM ruší usnesení rady města č. 482/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve 
věci dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Termín plnění: 
19. 9. 2012 (OMP)

508/2012 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, volí jako členy 
dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Jiřího Poláše, Fran-
tiška Mertu a Jiřího Marka. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

509/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Poskytování služeb v 
oblasti BOZP a PO“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společnos-
tí BPo servis s.r.o., U Stadionu 951, 664 34 Kuřim, IČ 29314399. 
Termín plnění: 30. 9. 2012 (OF)

510/2012 RM souhlasí se vstupem společnosti KME, spol. s r.o., Tyršova 
16, Kuřim, na parcelu č. 1471/1, k. ú. Kuřim, v majetku města Ku-
řim, za účelem uložení optické přípojky pro stavbu „Kuřim – na-
pojení PČR, ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ za podmínek 
stanovených investičním odborem. Do 60 dnů po dokončení stav-
by bude uzavřena smlouva na zřízení úplatného věcného břemene, 
náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

511/2012 RM souhlasí s uložením kabelů VN, investora E. ON Servisní 
s.r.o., na parcelách č. 2976/1 a 2972 v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města dle přiložené dokumentace se změnou dle zápi-
su. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OI)

512/2012 RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci 
pro územní řízení akce „Centrum obchodu a služeb“. Termín plně-
ní: 30. 9. 2012 (OI)

513/2012 RM ruší část usnesení RM č. 170/2012 ze dne 4. 4. 2012 ve 
věci výběrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v 
Kuřimi v roce 2012“ v bodě „velkoplošné vysprávky položením as-
faltového krytu tl. 5 cm“. Termín plnění: 19. 9. 2012 (OI/Ba)

514/2012 RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne 10. 
9. 2012 v bodech č. 1, 3, 4, 5, 6 a k bodu č. 2 konstatuje, že celý 
projekt byl podrobně konzultován s ředitelem ZŠ Jungmannova 
Mgr. R. Machem, který s výslednou podobou projektu vyslovil 
souhlas. Mgr. M. Kalinová nebyla pověřená vedením školy zastu-
pováním školy na jednání stavební komise. Termín plnění: 30. 9. 
2012 (OI)

515/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
12. 9. 2012 v bodech č. 2, 3, 5, 6, schvaluje body č. 4, 7, 9 a neschva-
luje body č. 1, 8 dle zápisu v příloze a ukládá odboru investičnímu 
zpracovat generel dopravy města Kuřimi. Termín plnění: 19. 9. 
2012 (OI)

516/2012 RM schvaluje postup pro pokračování architektonických sou-
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těží na projektovou přípravu Sportovní haly a Společenského a 
kulturního centra v Kuřimi a jmenuje komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek na zpracování výkonových fází projektů pro obě 
stavby dle přílohy se změnami. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OI)

517/2012 RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 2/2012, kterým se 
zrušuje Nařízení města Kuřimi č. 1/2011, kterým se vymezují úse-
ky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OŽP)

518/2012 RM schvaluje návrh ředitelky CSS Kuřim Mgr. M. Bártové 
zrušit sociální službu centrum denních služeb, Jungmannova 950, 
Kuřim k 31. 12. 2012 a rozšířit pečovatelskou službu o zřízení de-
tašovaného pracoviště na Jungmannově 950, Kuřim s převedením 
veškerých činností doposud poskytovaných v CDS od 1. 1. 2013. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (CSSK)

519/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 29. 8. 2012. Termín plnění: 19. 9. 2012 
(OI)

520/2012 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 
2012. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OF)

521/2012 RM schvaluje Smlouvu se souborem Hradišťan, zastoupeným 
Jitkou Burdovou na vystoupení dne 31. 10. 2012 v sále kulturního 
domu v Kuřimi. Termín plnění: 31. 10. 2012 (MKK)

522/2012 RM souhlasí s osvětlením běžeckého oválu a využíváním šaten 
každé úterý od 18 - 19 hod. pro veřejnost. Termín plnění: 19. 9. 
2012 (WK)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 27/2012 ze dne 17. 9. 2012
Nebyla přijata žádná usnesení.

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 
Kuřimi č. 08/2012 ze dne 13. 9. 2012
1144/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdenka Kříže a 

Mgr. Michaelu Kalinovou. Termín plnění: 13. 9. 2012 (KÚ)
1145/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra 

Němce a Ing. Miloše Kotka. Termín plnění: 13. 9. 2012 (KÚ)
1146/2012 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 

13. 9. 2012 (KÚ)
1147/2012 ZM bere na vědomí informaci o stavu pořizování Územního 

plánu Kuřim a schvaluje pokračovat v projednávání návrhu územ-
ního plánu s tím, že severní i jižní obchvat Kuřimi budou v návrhu 
Územního plánu Kuřim vedeny jako územní rezervy dopravních 
staveb. Termín plnění: 13. 9. 2012 (OI)

1148/2012 ZM bere na vědomí záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo, IČ 26277212, na přefinancování zůstatku hypotečních 
úvěrů č. 0620007203320 a č. 0620008201521 čerpaných Byto-
vým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo u Komerční banky, a.s., IČ 
45317054, čerpaných k dofinancování výstavby 144 bytových jed-
notek v bytových domech družstva (lokalita Díly za sv. Janem, uli-
ce Hojerova a Metelkova), v souladu s usnesením ZM č. 1148/02 

a usnesením ZM č. 1158/03. Termín: 30. 4. 2013 (Byt. družstvo 
Sv. Ján)

1149/2012 ZM schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobé-
ho úvěru, který bude poskytnut Volksbank a.s. IČ 25083325, nebo 
Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782, ve výši max. 55 mil. Kč ru-
čitelským prohlášením ve výši 51% z poskytnutého úvěru (tj. do 
výše 28.050.000,- Kč) vystaveným Městem Kuřim, IČ 00281964. 
Termín: 30. 4. 2013 (Byt. družstvo Sv. Ján)

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

Pozvánky

Sdělení
TV NOVA informovala v posledním tářijo-
vém týdnu v hlavní zpravodajské relaci 

o tom, že město Kuřim ruší z důvodů 
prohibice kulturní akce. Není to pravda. 
Město Kuřim nikdy ani neuvažovalo o ru-
šení jediné kulturní akce z tohoto nebo 
podobného důvodu a letos žádnou akci 

nezrušilo.
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z regionu

Ohlédnutí knihovnice 
za jedenáctiletým působením v jinačovské 
knihovně

Do místní knihovny v Jinačovicích jsem nastoupila v roce 2001. 
V roce 2003 se mění nejen název – knihovna se stává obecní knihovnou, 
ale také prostory. Knihovna je přestěhována do nově zrekonstruované a 
opravené místnosti ve stejné budově a od konce roku 2003 je pro veřej-
nost znovu otevřená, s bezbariérovým přístupem do knihovny i čítárny. 

Po otevření knihovny po rekonstrukci jsem se zaměřila na rozvoj 
zejména dětského čtenářství. Začátkem a prvním krokem bylo rozšíření 
stávajícího fondu o dětskou beletrii i naučnou literaturu a pořádání nej-
různějších kulturních akcí. V letech 2003-2005 proběhly koncerty, diva-
delní představení pro děti i dospělé, besedy, spojené např. se křtem knihy. 
Během roku 2005 probíhalo v knihovně mimořádné pásmo dvanácti be-
sed s názvem „Nenechte si ubližovat“, kdy cílem projektu bylo seznámit 
děti s řešením složitých či krizových životních situací a pomoci jim řešit 
běžné každodenní rizikové nebo problematické momenty. Všechny mate-
riály k besedám jsou uveřejněny na webové stránce knihovny a také jsou 
v tištěné formě v knihovně k zapůjčení. 

Ve spolupráci s dětmi začal vycházet časopis Knihovníček. První 
číslo vyšlo v lednu 2004 a poslední v prosinci 2009, časopis tedy vycházel 
nepřetržitě nejdříve jen v tištěné podobě a od ledna 2007 i v elektronické 
verzi po dobu šesti let, kdy vyšlo celkem 72 čísel. 

Ve stejné době probíhaly snahy o neustálou aktualizaci a obnovu 
webové stránky knihovny, která byla kladně hodnocena i na stránkách ča-
sopisu Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti). Podněty, 
které byly uvedeny k jejímu zlepšení, byly konzultovány s webmasterem 

a s jistým časovým odstupem byly stránky pozměněny obsahově i vzhle-
dově. 

V roce 2004 jsem se poprvé zapojila do projektu Noc s Anderse-
nem a ve stejný rok byl pro děti zajištěn letní program v podobě prázdni-
nové hry s názvem „Po stopách Harryho Pottera“. Noc s Andersenem u 
nás proběhla celkem sedmkrát. 

Vzhledem k početnému zastoupení rodin s malými dětmi v obci a 
současně omezeného kulturního vyžití jsem přišla v roce 2007 s nápadem 
uspořádat první kreativní dílničku právě pro děti s doprovodem rodičů. 
Již od počátku měly dílničky velký úspěch a tak se jejich tradice udržela 
až do současnosti. Dílničky se pořádaly přibližně jednou za měsíc mimo 
letních prázdnin. V říjnu 2012 nás čeká již šedesáté společné setkání. 

A právě díky kreativním dílničkám, dobře vedeným webovým 
stránkám a knihovnickému časopisu byla naše knihovna přihlášena me-
todickým oddělením Moravské zemské knihovny (dále jen MZK) do 
soutěže “Knihovna roku 2008” v kategorii základní knihovna. Knihovna 
byla oceněna jako druhá nejlepší v Jihomoravském kraji, celkově byla 
knihovna v soutěži čtvrtá. Čestné uznání knihovna obdržela za “aktivní 
zapojení knihovny do života obce a kvalitní webové stránky”. Dva měsíce 
před soutěží navštívil “nominovanou” knihovnu i pan Stanislav Juránek, 
tehdejší hejtman Jihomoravského kraje. 

Knihovna prezentovala svoji činnost v listopadu 2008 na koor-
dinační poradě pro profesionální knihovny a jejich zřizovatele v MZK. 
Prezentace zaujala mimo jiné knihovnice ze znojemského regionu, které 
knihovnu navštívily v červnu 2009. Byla pro ně připravena zejména vý-
stava výrobků z kreativních dílniček, několik čísel časopisu Knihovníček 
a také pečlivě vedená fotoalba. 

Co se za poslední dobu v knihovně změnilo? Webové stránky 
knihovny jsou v novém designu a aktuálně i na Facebooku. Besedy pro 
mateřské školy pořádám  nejen v Jinačovicích, ale i ve vybraných  mateř-
ských školách v Brně. Nadále pokračuje výborná spolupráce se základní 
školou v Rozdrojovicích, pro prvňáčky této školy jsem dvakrát uspořáda-
la slavnostní pasování dětí na rytíře knih.  Místo Knihovníčku pro děti vy-
chází Knihovnický občasník pro všechny čtenáře, který je od prvního čísla 
opět v elektronické verzi na webu a v tištěné verzi k dispozici v knihovně. 
Čtenáři se v něm mohou dozvědět o proběhlých či plánovaných akcích, o 
nových knihách a podobně.

Knihovna se také zaměřuje na konání charitativních akcí. Hodně 
maminek na mateřské dovolené mělo zájem o zapojení do této činnosti. 
Proto jsem se rozhodla organizovat charitativní dílničky, na kterých se 
mohou ti, kteří chtějí pomáhat, společně setkávat a nabídnout svůj čas a 
energii na výrobu předmětů, které mohou dále pomoci. Takto byla spo-
lečně vyrobená sluníčka pro “Nadaci pro transplantaci kostní dřeně” (ve 
spolupráci s klubem matek Kuličky) a kytičky pro MeToDěJe (sdružuje 
děti s metabolickými poruchami), tyto výrobky si organizace samy pro-
daly a výdělek z nich si ponechaly. Pro nedonošená miminka nejen z Brna 
se v knihovně šily čepičky (opět ve spolupráci s Kuličkami) a usínáčky 
do inkubátorů.  Před Vánocemi uspořádala knihovna charitativní prodej 
rukodělných výrobků a veškerý výdělek putoval na účet Makulky, díven-
ky s tzv. nemocí motýlích křídel. Jednou až dvakrát do roka je vyhlášena 
sbírka oblečení, knížek či hraček pro děti do azylových domů, dětských 
domovů, nemocnic, nemocničních čekáren či pro děti ze sociálně slabých 
rodin. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem, během pěti sbírek bylo 
vybráno kolem 3 500 hraček, 150 knih a mnoho pytlů oblečení. Aktuálně 
v knihovně sbíráme víčka od pet-lahví pro nemocnou Sofinku z Kuřimi. 

V srpnu 2011 jsem uspořádala  nejen z profesních, ale zejména z 
osobních důvodů pietní akt v Brně na Moravském náměstí, k uctění pa-
mátky tragicky zesnulé spisovatelky Simony Monyové, kterou jsem měla 
tu čest znát osobně. 

Foto: Beseda v Jinačovické kniovně 
Charitativní akce - sbírka plyšáků
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Pokračujícím trendem v obci je nárůst mladých rodin s dětmi, 
které zatím neznají krajinu kolem obce, neví, kam se vydat na vycházku, 
či kde leží zajímavá turistická místa v nejbližším okolí. Z toho důvodu 
knihovna připravila v září 2011 vycházku v podobě populárně-naučné 
stezky po okolí obce. Účast byla mimořádná a nadšení dětí i rodičů veliké, 
věkové rozpětí účastníků bylo opravdu velmi široké – od 1 do 62 let. Cel-

kem bylo připraveno šest populárně-naučných stezek, z nichž poslední 
se konala v červnu 2012.  Pro děti byly na stezkách připraveny soutěže, 
úkoly a hry, rodiče se dozvěděli zajímavosti z dané lokality. Mnozí z nich 

netušili, kolik krás se skrývá doslova pár metrů od jejich domu. Zajíma-
vým bonusem bylo i to, že děti, které absolvovaly všechny stezky, byly 
odměněny pěknou knihou. Účast na stezkách také byla podmínkou k 
účasti na Noci s Andersenem. Stezky probíhaly ve spolupráci s obcí, která 
zajišťovala pro děti drobné odměny či poskytovala další podporu. Napří-

z regionu

klad na třetí stezce byla zájemcům otevřena místní kaple, která bývá jinak 
celoročně uzavřená a dokonce i mnozí rodáci dosud neměli možnost se 
do ní podívat.  (O stezkách vyšel samostatný článek v předchozím vydání 
Zlobice). Protože místa v našem okolí jsme již prošli, plánujeme do bu-
doucna trasy, které budou ležet do vzdálenosti cca 20 km od naší obce a 
kam se rodiny budou přepravovat svými auty. 

Knihovna pravidelně využívá nabídku výměnných fondů z Měst-
ské knihovny v Kuřimi. Poslední přivezený výměnný fond o objemu 160 
knih byl v celkové hodnotě téměř 35 tisíc korun. 

V měsíci září proběhla revize fondu, při které jsme přišli na to, že 
od minulé revize (v roce 2001) nebyla ztracena ani ukradena žádná kni-
ha. 

Fotoalba s fotkami z knihovny (dílničky, naučné stezky, Noc s An-
dersenem) si čtenáři mohou na týden zapůjčit domů. 

Více informací o činnosti knihovny, zpracované besedy, návody 
k tvoření a informace o charitativních sbírkách můžete najít na webové 
stránce knihovny www.jinacovice.cz/knihovna.

Za obecní knihovnu Jinačovice, 
Šárka Ondrušková, bemovasarka@email.cz

Foto vlevo:
Dílničky - adventní kapříci
dílničky - korálkování
noc s Andersenem 2011
nahoře:
charitativní akce - Usínáčci do inkubátorů
Hejtman Stanislav Juránek v jinačovické knihovně
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Placená inzerce
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placená inzerce

Jedním ze čtyř „kuřimských“ kandidátů v nadcházejících volbách 
do krajského zastupitelstva je i nynější starosta města Drago Sukalovský. 
Na to, co ho ke kandidatuře vedlo, i na další otázky s volbami související-
mi, odpovídá v následujícím rozhovoru.

Co Vás ke kandidatuře vedlo?
Bylo to několik okolností. V komunální politice se přímo pohybu-

ji již od roku 2002, kdy jsem se stal kuřimským zastupitelem. A vlastně 
daleko déle – komunální politikou jsem se zabýval i jako vydavatel ku-
řimských novin Zlobice a jejich redaktor v jedné osobě od počátku de-
vadesátých let. Troufnu si tedy tvrdit, že o ní něco vím a něco jsem se v 
ní naučil. A naučil jsem se i to, že řešení některých problémů přesahuje 
možnosti a kompetence zastupitelstva obce a je možné je řešit pouze na 
vyšších úrovních – celostátní i krajské. Pokud tedy mám zájem některé 
věci posunovat dále, pak je kandidatura do krajského zastupitelstva logic-
kým krokem. Další důležitou okolností byla nabídka jihomoravské orga-
nizace hnutí Starostové a nezávislí. Nabídka zněla na velmi slušnou pozici 
na kandidátce, takže jsme si plácli.

Kandidát do krajského zastupitelstva, starosta Kuřimi Drago Sukalovský: 

Z radnice rozhodně neuteču

Které problémy k řešení máte konkrétně na mysli?
Je jich více. Například se mi vůbec nelíbil způsob, jakým byly při-

praveny a schváleny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. A 
to nemyslím pouze případ Kuřimi, kdy se spíše než na zájmy obce hledělo 
na zájmy ŘSD Brno, či možná některých zaměstnanců ŘSD. Obecně byl 
postup příprav a schvalování natolik vzdálen otevřenému, korektnímu a 
slušnému jednání s představiteli obcí a občany, že se podle mého názoru 
musí do budoucna zásadně změnit. Přes formálně velmi slušné jednání 
pana krajského radního Davida Macka z KDU-ČSL, který měl přípravu 
ZÚR na starosti, na svých výhradách musím trvat. Stejně tak je možno 
zlepšit přístup při rozvoji IDS a dopravní infrastruktury či informovanost 
o činnosti krajského úřadu, což mohu posuzovat jako starosta obce, která 
dostala vloni významnou cenu za informační otevřenost vůči všem svým 
občanům.

Myslíte si, že to může jeden člověk změnit?
Bez podpory ostatních určitě ne. Ale na začátku každé změny je 

většinou jeden člověk, který zformuluje cíl a metody a prostředky, jak ho 
dosáhnout, a začne pro tento cíl hledat podporu. Samozřejmě jeden za-
stupitel, izolovaný a sám, nic nezmůže. Ale politika obecně znamená hle-
dat s ostatními shodu, nacházet podporu a většinu pro prosazení určitých 
cílů. A i to jsem se snad za své působení v „komunálu“ naučil.

Jste na třetím místě kandidátky. To při volebního úspěchu a případném 
vytvoření koalice může znamenat i kandidaturu na funkce ve vedení kraje. 
Počítáte s tím?

Stále platí, že koalice se dělají až po volbách. A při dnešní situaci v 
politice, hlavně té celostátní, se také může stát, že budeme na samé hra-
ně volitelnosti, bohužel. Ale abych neutekl před otázkou – pochopitelně 
jsem přemýšlel i o této možnosti. Mé rozhodnutí je jasné – pokud bych 
na nějakou funkci kandidoval, pak pouze na takovou, která mi umožní i 
nadále na plný úvazek pracovat jako starosta Kuřimi. V žádném případě 
nemohu v polovině svého prvního „starostenského“ volebního období 
odejít od rozdělané práce. Bylo by to neseriózní vůči našim voličům a vůči 
všem občanům města. 

Co chcete vzkázat svým případným kuřimským voličům?
Nechci nic velkého slibovat. Snad jenom to, že pokud se stanu 

krajským zastupitelem, pak jím nebudu pouze „za Kuřim“, to nejde. Na 
druhou stranu ale budu pochopitelně oprávněné zájmy Kuřimi hájit a 
prosazovat, to je také logické, správné a nenapadnutelné. Chci také říct, 
že mě většina kuřimských občanů již z práce na radnici asi trochu zná. 
Takže pokud moji práci na radnici hodnotí pozitivně, pak jim už dopředu 
děkuji za hlas i v krajských volbách. A doplňuji, že naše kandidátka má 
číslo 48 a já kandiduji jako číslo 3.

Kuřimskou radnici zdobí od loňského roku cedule, kterou se mohou pochlubit 
pouze úřady, otevřeně informující své občany.
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sport -házená

Výsledkový servis házenká-
řů SK Kuřim
Muži A

SK Kuřim – Tatran Bohunice 27:26 (13:9)
Po intenzivní letní přípravě si naše áčko odbylo první ostrý zápas 

letošní sezóny.
Soupeřem nám bylo družstvo z Bohunic, výrazně posílené pro le-

tošní ročník a neskrývající postupové ambice.
Do zápasu jsme nastoupili vlažně a soupeř se hned ujal vedení.

Teprve od osmé minuty se začala projevovat naše důsledná obrana a za-
čalo se dařit i v útočné fázi. Poločas vyzněl lépe pro naše hráče v poměru 
13:9.

Vstup do druhé poloviny se povedl na výbornou a po dalších mi-
nutách už bylo vedení našeho družstva o 6 branek. Pak ale přišel hluchý 
10 minutový prostor, kdy jsme dovolili soupeři vyrovnat. Zbytek utkání 
se ani jednomu celku nepodařilo odskočit na výraznější brankový rozdíl. 
Na úplný závěr utkání se hosté pokusili o osobní obranu po celém hřišti, 
kterou však naši hráči zvládli.

Díky tomu můžeme slavit první, i když hubené, vítězství letošního 
ročníku.

Muži B 
Sokol Hostěrádky - SK Kuřim 22:24 (12:11)

Ke svému prvnímu utkání vyrazila kuřimská rezerva na půdu Sokola 
Hostěrádky, který je v JM lize po sloučení soutěží nováčkem. Domácí však 
dali jasně najevo, že nedají svou kůži lacino, a až na několik vyjímek se obě 
družstva přetahovala o vedení. Poločasový ukazatel byl tak o jednu branku 
příznivější pro domácí, kteří po celou dobu disponovali trpělivou hrou v úto-
ku, dokud se některá ze spojek nedostala k zakončení. Naproti tomu kuřimští 
se na každý gól nadřeli více než obvykle, ne však vinou obrany soupeře, ale 
svými vlastními technickými chybami a častou zbrklostí. Přes všechny herní 
nedostatky však naši hráči nesložili zbraně, a i přes nepříznivý vývoj utkání 
opět převzali otěže utkání, a dotáhli jej do vítězného konce o dvě branky.

SK Kuřim B – T.Bohunice B 23:21 (11:12)
Ve svém druhém utkání (hraném mimořádně v jednom dni!!!) 

přivítali domácí tradičně silného soupeře z Bohunic. Již pohled na nadu-
pané mladé hráče soupeře notně posílené hráči áčka dával tušit, že půjde 
o těžký zápas.

Popravdě málokdo věřil, že by domácí hráči, vyčerpaní dopoledním 
zápasem, z nichž dobrá polovina již nese, či vbrzku ponese, na zádech čtyři 
kříže, mohli rychlostně a silově stačit bohunické legii. Jaké však bylo překva-
pení, když domácí hráči v úvodu zápasu nejenom drželi se soupeřem krok, ale 
zejména silově se mu zcela vyrovnali, což v jednu chvíli pocítil na vlastní kůži 
i Honza Bavlnka, kdy byl míčem doslova sestřelen jedním z veteránů v dresu 
domácích. Domácí nepustili soupeře k většímu trháku a skóre se přelévalo 
na tu či onu stranu. Svůj podíl na tom měla vynikající obrana domácích a ze-
jména famózní výkon obou brankařů (Malkovský, Paraska), kteří drželi akcie 
kuřimských značně vysoko. V poločase odcházeli vyčerpání hráči do kabin 
se ztrátou jedné branky. Ve druhé půli se zdálo, že soupeři maličko docházejí 
síly, čehož domácí využili a odskočili až na rozdíl tří branek, když se střelec-
ky prosazovali zejména Roman Šubík, Ondra Navrátil a nestárnoucí legenda 
Jiří „Čečna“ Čermák. V obraně tvrdil muziku jako vždy nekompromisní Jirka 
Mikel. Soupeř se v závěru ještě vzepjal a snížil na rozdíl jedné branky, nicméně 
domácí kontrovali a dokráčeli k dvoubrankovému vítězství, které se dá směle 
označit jako vítězství ducha nad hmotou.

Dorost 
SK Kuřim – SK V.Bystřice 32:23 (16:12)

V sobotu sehráli naši dorostenci první mistrovské utkání 2. ligy 
Jižní Moravy s velmi dobrým soupeřem S.K. Velká Bystřice. Přesto, že 
naši hráči nastupovali značně oslabeni, bojovností a touhou po vítězství 
vybojovali první body výsledkem 32 : 23. Pochvalu tentokráte zaslouží 
celé družstvo, které zlepšenou hrou v obraně, kterou ještě jistili oba gól-
mani, přivádělo soupeře do bezradnosti. Pozornost zaslouží také útočníci 
zejména David Ševčík, který nastřílel 14 branek a dostal se tak do čela 

hodnocení počtu vstřelených branek v celém kole. Příští zápas budeme 
hrát v Maloměřicích, v sobotu 29.9. ve 13 hodin. 

Starší žáci
SK Kuřim – HK Kr. Pole 28:33 (16:15)

Družstvo starších žáků pod vedením trenéra Jana Kohouta po 
vyhraném prvním poločase nevydrželo v nasazeném tempu a nakonec 
nezvládlo závěr utkání a podlehlo v prvním soutěžním utkání sezony 
2012/2013 po poměrně vyrovnaném průběhu utkání.

Sestava: Hradský, Šudák 3, Kapoun 11/1, Mikel 5, Vaňous 2, Hirš 
3, Čermák 4, Huvar D., Budín, Svoboda 

SK Kuřim – Tatran Bohunice 30:14 (11:9)
V utkání po vyrovnané první půli tentokrát se naši hráči, na rozdíl 

od minulého utkání, v druhém poločase zlepšili a soupeře celkem jed-
noznačně přehráli. O branky se tentokrát podělili všichni hráči základní 
sestavy a k nim se přidal zejména Odra Hirš alternující z mladších žáků. 

Sestava: Hradský, Šudák 9, Kapoun 6, Mikel 7/1, Vaňous 3, Hirš 
4,Čermák 1, Huvar D., Novotný 

Mladší žáci
SK Kuřim – HK Kr. Pole 33:16 (17:6)

Nově se tvořící družstvo mladších žáků, pod vedením trenérů Hir-
še a Křivánka, využilo svých technických předností nabytých v přípravce 
a soupeře celkem jednoznačně přehrálo. Mohli se opřít zejména o nad-
průměrný střelecký výkon Vojty Čermáka a Ondry Hirše.

Sestava: Čermák 13, Hirš 11, Huvar D. 1, Novotný 1,Svoboda 
6,Horák 1/1, Barták, Křivánek, Paraska, Sýs, Šigut, Zelený, Dupal

SK Kuřim – Tatran Bohunice 19:18 (9:10)
Po prvním poločase plném chyb se domácí družstvo ve druhém 

poločase zlepšilo a postupně dotáhlo náskok soupeře. Střelou Vojty Čer-
máka v poslední sekundě zápasu pak i strhlo vítězství na svou stranu.

Sestava: Čermák 5/1, Hirš 13, Huvar D. 1, Novotný, Huvar M. Ho-
rák, Barták, Křivánek, Sýs, Šigut, Zelený

Minižáci - přípravka
Družstvo přípravky loňského roku z velké části přešlo i s trenéry 

do družstva mladších žáků. Nově se rodící družstvo přípravky pod vede-
ním nových trenérů p.Dupala a Hromádka a s nově příchozími chlapci 
se již dne 23.9.2012 zúčastnilo turnaje přípravek v Nových Bránicích za 
účasti domácího družstva a družstev Sokolnic a Strážnice. Zde si někteří 
naši kluci poprvé okusili, co je to hrát soutěžní utkání v házené. Umístili 
se na čtvrtém místě.

Sestava: Fojtík David, Hirš Martin, Křivánek Martin, Horák Lu-
káš, Dupal Šimon, Sýs Jakub, Sýs Václav, Barták Tomáš, Mudroň Matyáš 

Nábor dětí do házenkářských družstev SK Kuřim
Přihlaste jej na házenou v Kuřimi !!!
V oddíle jsou ke sportu vedeny pod odborným vedením děti již od 

1. třídy základní školy. Učí si hrát s míčem, nebát se ho, a získávají postup-
ně fyzickou kondici. Pro tyto děti máme vytvořena družstva minižáků a 
mladších žáků, kteří hrají krajské soutěže. Na děti jsou kladeny minimální 
nároky na výkonnost, a jsou pomocí nenáročné hry postupně zasvěcová-
ny do krásné hry, jménem Házená. Tak získávají základní potřebné návy-
ky, které pak využívají v dalších družstev.

Mladší a starší žáci jsou pak již ostřílení borci, kteří znají co je to 
taktika, kombinace a pravidla hry. Pro tato družstva jsou organizovány 
různé zápasy, turnaje, které mnohdy vrcholí na mezinárodním Velikonoč-
ním turnaji v Praze „Prague Handball Cup“, který je největším házenkář-
ským turnajem mládeže v Evropě, s velmi širokou mezinárodní účastí. A 
když to chlapce bude bavit a budou poctivě trénovat, můžou hrát v doros-
teneckém družstvu, které v současné době hráje 2.ligu staršího dorostu.

 Jsme jediný oddíl v Kuřimi, který v současné době vychovává hrá-
če pro vrcholový sport. V loňském roce hráli dva naši odchovanci nejvyšší 
házenkářskou soutěž ČR v oddíle Brna - Pavel Chýlek a Jakub Kudla! 

Nové členy přijímáme po celý rok, do všech kategorií. V září probí-
há nábor především do oddílu minižáků a mladších žáků. 

Bližší informace Vám podají trenéři nebo funkcionáři klubu, jejich 
kontakty najdete na našem webu: http://www.hazena-kurim.cz
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ŠPALCYKLOBOJ Moravské 
Knínice 2012

 TJ SOKOL a Obecní úřad Moravské Knínice uspořádali 23.9.2012 
pod patronací Sokolské župy Pernštejnské již VII. ročník cyklistické sou-
těže pro děti a mládež s názvem Špalcykloboj. Letošního ročníku se zú-
častnilo 28 příznivců cyklistiky z M.Knínic, Kuřimi, Chudčic, Jinačovic 
a Tišnova.

 Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny. První 
byla jízda zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (niko-
liv na koni, ale na kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a 
nakonec co nejrychleji prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého 
oře (velocipéd). Druhou byla jízda pomalosti, a třetí byl klasický kros v 
terénu na čas. 

 Po lítých soubojích každý z účastníků obdržel sladkou odměnu a 
jako upomínku na tuto akci malý dřevěný špalíček ( proto název „Špal-
cykloboj“ ). 

Kategorie 4 - 5 let: 1. Martin Kaláb M.Knínice 658 b., 2. Lukáš 
Langer M.Knínice 1140 b., 3. Irena Brázdilová Jinačovice 1520 b., 4. Ni-
kola Hanáková M.Knínice 1647 b., 5. Kryštof Schulz Tišnov 1680 b. 

Kategorie 6 – 7 let: 1. Jakub Tyl M.Knínice 753 b., 2. Marie Maue-
rová M.Knínice 805 b., 3. David Veselovský Jinačovice 838 b., 4. Lenka 
Šedová Chudčice 993 b., 5. Hynek Langer M.Knínice 1173 b., 6. Karolí-
na Jindřichová M.Knínice 1259 b., 7. Tomáš Bořil M. Knínice 1390 b., 8. 
Vojta Schulz Tišnov 1414 b., 9. Filip Hanák M.Knínice 1502 b. 

 Kategorie 8 – 9 let: 1. Dominik Schulz Tišnov 513 b., 2. Štěpán 
Matyáš M.Knínice 820 b., 3. Anežka Mauerová M.Knínice 823 b., 4. Jana 
Šedová Chudčice 891 b., 5. Petra Kalábová M.Knínice 1290 b., 6. Ondra 
Veselovský Jinačovice 1668 b. 

Kategorie 10 – 11 let: 1. Štěpán Večeřa M.Knínice 428 b., 2. Mar-
tin Polák M.Knínice 894 b., 3. Zuzana Večeřová M.Knínice 896 b. 

Kategorie 12 – 13 let: 1. Jirka Přikryl Kuřim 341 b., 2. Petr Kahle 
M.Knínice 616 b., 3. Petr Hanák M.Knínice 741 b.

Kategorie 14 – 15 let: 1. Jarek Večeřa M.Knínice 418 b., 2. Marek 
Polák M.Knínice 722 b.

HleVoj

Tenisový turnaj smíšených 
čtyřher

Druhou zářijovou sobotu 8. září 2012 uspořádal tenisový oddíl TJ 
Sokol Moravské Knínice tradiční turnaj smíšených čtyřher. Tohoto oblí-
beného a léty prověřeného sportovního podniku se v nádherném počasí 
babího léta zúčastnil dosud rekordní počet 12 smíšených párů z Kuřimi, 
Čebína, V.Bitýšky a domácích Moravských Knínic. 

Základní část byla hrána ve dvou šestičlenných skupinách na jednu 
vítěznou sadu. První dva z každé skupiny potom postoupili do semifinále. 
K určení vítěze turnaje bylo potřeba odehrát 33 často velmi dramatických 
utkání.

Stejně jako v uplynulých ročnících kromě příjemně stráveného 
dne na antukových dvorcích, si účastníci odnesli řadu hodnotných spor-
tovních zážitků.

Celkové pořadí: 1. Lenka Špačková - Roberto Bulgurovský, 2. 
Martina Bulgurovská - Vlastimil Havlík, 3. Petra Leicmanová - Zdeněk 
Špaček, 4. Jarka Sokolová - František Dvořák, 5.-6. Hana Kšicová - Aleš 
Leicman a Monika Musilová - Ladislav Pleskač, 7.-8. Jana Kosíková - 
Milan Kučera a Liba Borková - Milan Musil, 9.-10. Marcela Pelikánová 
- František Císař a Lenka Havlíková - Břetislav Kuchař, 11.-12. Vlasta Ku-
čerová - František Klíma a Jitka Hrdličková - Mirek Koláček.

Župní přebor župy Pernštejnské ve stolním 
tenisu

TJ Sokol Moravské Knínice byl v sobotu 22. září 2012 již po tři-
nácté pořadatelem přeboru sokolské župy Pernštejnské ve stolním tenisu. 
Tento, mezi hráči oblíbený sportovní podnik byl letos uspořádán jako 
akce u příležitosti oslav 100. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol 
Moravské Knínice. 

Poslední možnost doladit své herní dovednosti před nadcházejícími 
mistrovskými soutěžemi využilo ve dvouhrách a čtyřhrách 31 registrovaných 
a neregistrovaných hráčů a hráček z 9 TJ regionů Brněnska, Blanenska a Vy-
sočiny. Nově byla v letošním ročníku vypsána kategorie veteránů tj. hráčů nad 
50 let, která se těšila velkému zájmu dříve narozených aktérů. Herní systém 
soutěží jednotlivců byl zvolen jako kombinace skupinového a vyřazovacího 
způsobu, čtyřhry a soutěž veteránů byly potom z časových důvodů hrány na 
jednu porážku. Jak se již na turnajích pořádaných místní TJ stalo pravidlem, 
kromě příjemně stráveného dne za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči s 
drobnou upomínkou na tento turnaj. 

Celkové pořadí soutěže registrovaných : 
1. Smolík Milan Rovečné, 2. Šikula Michal Bystřice n.P., 3. Smolík 

Tomáš Bystřice n.P., 4. Vodák Petr Jestřebí, 5.-8. Daněk Milan Sokol Kuřim,  
Kříž Radek Rohozec, Šumšal Patrik Bystřice n.P., Kříž Zbyněk Rohozec, 9.-
12. Vojanec Libor M.Knínice, Jaroušek Dušan M.Knínice,  Suchomel Josef 
Rohozec, Kočka Miroslav Sokol Kuřim …, 17.-20. mj. Štefl Vladimír Sokol 
Kuřim, Hýsek Jaroslav Sokol Kuřim, 21.-25. mj. Racek Oldřich Sokol Kuřim, 
Krebs Pavel Sokol Kuřim. 

Celkové pořadí soutěže neregistrovaných: 1. Buchta Stanislav Kuřim, 
2. Klimešová Zdenka Kuřim, 3. Štourač Libor Kuřim, 4. Pleva Vojtěch Brno

Celkové pořadí čtyřher: 1. Šumšal P. - Šikula M. Bystřice n. P., 2. Smo-
lík M. - Smolík T. Rovečné/Bystřice n. P., 3. Kříž Z. - Kříž R. Rohozec, 4. Ja-
roušek D. - Tun K. M.Knínice, 5.- 8. Svejkovský P. - Vojanec L. M.Knínice, 
Koláček I. - Suchomel J. M.Knínice/Rohozec, Kočková A. - Kočka M. Sokol 
Kuřim, Racek O. - Vávra I. Sokol Kuřim/Lomnička, 9.- 13. mj. Klimešová Z. 
- Buchta S. Kuřim/Technika Brno, Daněk M. - Štefl V. Sokol Kuřim, Štourač 
L. - Hýsek J. Kuřim

Celkové pořadí soutěže veteránů nad 50 roků: 1. Suchomel Josef Ro-
hozec, 2. Jaroušek Dušan M.Knínice, 3. Tun Karel M.Knínice, 4. Buchta Sta-
nislav Technika Brno, 5.-8. Vojanec Libor M.Knínice, Racek Oldřich Sokol 
Kuřim, Vávra Ivan Lomnička, Syrový Karel Bystřice n. P., 9.-12. Klimešová 
Zdenka Kuřim, Baťa Jiří Slatina, Hnízdil Miroslav Lomnička, Kitner Stanislav 
Lomnička 

 L.Vojanec
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Sport - šachy

Přeborníkem ZŠ Tyršova v 
šachu je David Němec!

Šachového turnaje na DDM se zúčastnilo 28 dětí z 1.- 5.třídy. Mezi 
favority před turnajem patřili David Němec, Matěj Tajovský a Tomáš Ke-
prt. Tyto prognózy se rozhodly narušit sestry Košuličovy a Vašekovy a 
opomíjené dívky zle zatápěly favoritům. 

Nakonec David svou roli favorita potvrdil, ale zejména s Košulič-
kami, měl velké problémy.

Hrálo se švýcarem na 7 kol a bez hodin.
1. Němec David 6,5, 2. Košuličová Anna 6, 3. Keprt Tomáš 5,5, 4. 

Tajovský Matěj 5 (23), 5. Kaiser Attila Josef 5 (20), 6. Kulibaba Leonid 4,5 
(18,5), 7. Vašeková Jůlie 4,5 (18), 8. Košuličová Klára 4 (21), 9. Vašeková 
Magdaléna 4 (20), 10. Vařecha Vojtěch 4 (19) (27), 11. Konečný Jonáš 4 
(19) (26), 12. Sukač Ondřej 4 (17) (25,5), 13. Cabejšek Petr 4 (17) (24), 
14. Starosta Milan 3,5 (17), 15. Vášová Tereza 3,5 (15,5), 16. Pělucha Jakub 
3 (18,5), 17. Burgetová Petra 3 (17,5), 18. Kaiser Viktoria Tunde 3 (17), 19. 
Winkler Jakub 3 (15), 20. Matějka Jiří 3 (11), 21. Petrů Jan 2,5, 22. Olexa Mi-
chal 2 (16), 23. Škrob Jan 2 (15), 24. Konečný Adam 2 (13,5), 25. Martínek 
Šimon 2 (9,5), 26. Prokop Ctibor 1,5 (15), 27. Živčicová Nikola 1,5 (13,5), 
28. Lattenberg Jiří 1,5 (13). 

Cen bylo dost pro všechny. Závěrem bych chtěl poděkovat panu 
řediteli ZŠ Tyršova Mgr. Stanislavu Plchotovi a pedagogickému dozoru 
Mgr. Elišce Andrlíkové a Ivaně Juranové za podporu akce. Turnaj řídili 
Pavel Krupica, Michael Vašek a Majer jiří st.

Majer Jiří

Přeborníkem ZŠ Jungmanno-
va je Tomáš Kříž!

Už čtvrtým rokem pořádá náš klub na kuřimských ZŠ turnaj o pře-
borníka školy. Z blízké ZŠ Jungmannova přišlo na turnaj 17 dětí, z toho 
jedna dívenka. Zúčastnit se mohli pouze mladší žáci z 1. až 5. třídy. Hrálo 
se švýcarem na 7 kol a titul přeborníka získal se stoprocentním ziskem 
možných bodů Tomáš Kříž. Blahopřejem! 

Kompletní výsledky: 1. Kříž Tomáš 7, 2. Adamec Patrik 5 (21,5), 
3. Horák Lukáš 5 (21), 4. Zelený Josef 5 (20,5), 5. Zajíček Jan 4 (20), 
6. Fikejz Tomáš 4 (18) (27) (4), 7. Paraska Michal 4 (18) (27) (3), 8. 
Řehka Šimon 3,5 (19), 9. Matějů Roman 3,5 (17), 10. Vašíček Šimon 3,5 
(16) (22) (3), 11. Dvořák Lukáš 3,5 (16) (22) (2), 12. Matula jakub 3 
(16,5), 13. Vašulín David 3 (14), 14. Zeman Ondřej 3 (13), 15. Mišovič 
Dominik 2,5, 16. Svoboda Michal 2, 17. Vilímková Alxandra 1,5

Turnaj byl zároveň i kvalifikací pro účast na reprezentaci školy v 
přeboru škol družstev mladších žáků. Do výběru se kvalifikovalo prvních 
8 žáků. Turnaj uspořádali Pavel Krupica a Majer Jiří st. Poděkování patří i 
vedení školy panu řediteli Richardu Machovi a učiteli Radovanu Šmídovi 
za podporu akce.

Poprázdninový turnaj vyhrál 
Martin Tajovský!

Před zahájením šachové sezóny 2012/2013 jsme uspořádali ne-
tradiční poprázdninový turnaj. Hlavním cílem pořadatelského ŠK bylo 
seznámit širokou kuřimskou veřejnost s novým projektem klubu a to za-
vádění šachu do kuřimských základních a mateřských škol.

Turnaje se zúčastnilo 48 hráčů z toho většinou děti, za doprovodu 
přihlížejících rodičů. Nechyběli ani nejvyšší zástupci našeho města sta-
rosta ing. Drago Sukalovský a 1. místostarosta Jiří Koláček, který na úvod 
turnaje pronesl zdravici a informoval zúčastněné o podpoře kraje a města 
našemu projektu.

Hrálo se švýcarem na 7 kol s časovým tempem 2 x 12 minut na 
partii, pouze kategorie předškoláků a neregistrovaných žáků se hrála od-
děleně za řízení rozhodčího Jana Číhala.

Hlavní turnaj řídil rozhodčí Jan Vitula.
Celkovým vítězem se stal Martin Tajovský se ziskem 6,5 bodu ze 7 

možných. 2. místo získal ve formě hrající Jan Kolařík se ziskem 5,5 bodu 
a na 3. místě skončil Bohuslav Křena se ziskem 5 bodů.

Pořadí medailistů v jednotlivých kategoriích:
Předškoláci a neregistrovaní: 1. Novák Jakub, 2. Vašeková Jůlie, 3. 

Hodaň Radomír
Mladší žáci: 1. Kocí Tomáš, 2. Dudar Vladimír, 3. Němec David
Starší žáci: 1. Dumková Daniela, 2. Kocí Tereza, 3. Němec Jakub
Senioři: 1.Majer Jiří, 2.Kropáč Jiří, 3.Buček Miloslav
Poháry pro vítěze jednotlivých kategorií a ceny do turnaje věno-

valo Město Kuřim.
Turnaj byl zdařilou propagací rozvíjejícího se šachu v Kuřimi a dě-

kuji organizačnímu týmu ve složení Jirka Majer ml., Honza Vitula, Honza 
Číhal, Katka Tajovská a Míša Vašek, za pomoc při realizaci akce.

Majer Jiří st.

Na fotografii je Tomáš zachycen při vítězné partii s brněnským kandidátem 
mistra na letošním Májovém turnaji!
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Jak se dařilo 
týmům FC Kuřim v září

Muži A
4. kolo KP mužů:

FC Kuřim A – RAFK Rajhrad 1:2 (1:1)
Branky: Vavřík – Kouřil, Neuhybel

2. kolo Krajského poháru FAČR mužů : 
FK Kunštát – FC Kuřim A 2:2 (1:2) na 

pen. 10:9
Branky FC Kuřim: Vavřík, Straka 

5. kolo KP mužů: 
FK Blansko – FC Kuřim A 2:1 (1:0)

Branky: Šplíchal,Pokorný - Bílý 
č.k. 88.min Marinč

Předehrávka 15. kola KP mužů:
 FC Kuřim A – FC Ivančice 2:3 (0:0)

Branky : T.Skoumal, Karásek – Hobík, 
Jankulár, Černý

6. kolo KP mužů:
 FC Kuřim – FC 1919 Kyjov 4:1 (2:0)

Branky: Hanus 2x, Chlup, Vavřík – Malár

7.kolo KP mužů: 
SK Olympia Ráječko – FC Kuřim A 2:1 (0:1)

Branky: Tenora 2x – Stehlík

8. kolo KP mužů: 
FC Kuřim A – FC Boskovice 1:0 (0:0)

Branka: Chlup z pen.
č.k. 55. min Peřina

1. Blansko  10 6 2 2  22: 9 20 ( 5)
2. Novosedly  10 6 2 2  21: 16 20 ( 5)
3. Bzenec   10 6 1 3  24: 8 19 ( 1)
4. Rousínov    9 6 0 3  21: 12 18 ( 6)
5. Mutěnice    9 5 2 2  19: 13 17 ( 5)
6. Sparta Brno    9 5 1 3  16: 14 16 ( 4)
7. Mor.Krumlov  10 5 1 4  12: 12 16 ( -2)
8. Ráječko  10 5 0 5  20: 19 15 ( 3)
9. Bosonohy  10 3 5 2  16: 14 14 ( -1)
10. IE Znojmo    9 4 1 4  14: 13 13 ( 1)
11. Kyjov   10 4 1 5  13: 17 13 ( -2)
12. Boskovice  10 3 3 4  16: 21 12 ( 0)
13. Ivančice  10 2 4 4  14: 20 10 ( -8)
14. Rajhrad  10 2 1 7  12: 21 7 ( -8)
15. Kuřim   10 2 1 7  12: 23 7 ( -8)
16. Podivín  10 0 3 7  10: 30 3 (-15)

Muži B 
4. kolo IV. třídy mužů: 

Sokol Příbram na Moravě – FC Kuřim B 
0:1 (0:0)

Branka: Malásek M.

5. kolo IV.třídy mužů: 
FC Kuřim B – TJ Domašov / Říčky 3:2 

(1:2)
Branky: Řehoř, Fryčka, Smíšek – Opla-

tek, Blažek

6. kolo IV. třídy mužů: 
FC Moravské Knínice – FC Kuřim B 1:4 

(1:2)
Branky: Halva - Malásek J., Řehoř, Fryč-

ka, Šenkýř M.

7. kolo IV. třídy OP mužů: 
FC Kuřim B – Sokol Ketkovice 7:0 (3:0)

Branky: Skoumal T., Trtílek, Malásek J., 
Kovařík, Adday, Smíšek, Malásek M.

8. kolo IV.třídy mužů:
 FC Kuřim B – Sokol Zakřany B 4:1 (2:1)

Branky: Smíšek 2x, T. Skoumal, Trtílek 
– Hron

1. Kuřim B  8 8 0 0  41: 6 24 ( 9)
2. Lukovany  8 7 1 0  37:15 22 ( 10)
3. Vys. Popovice  8 5 1 2  40:18 16 ( 7)
4. Mor. Knínice  8 5 1 2  27:16 16 ( 1)
5. Domašov  8 5 0 3  30:14 15 ( 0)
6. Říčany B  8 4 1 3  17:18 13 ( 4)
7. Chudčice  8 3 2 3  24:20 11 ( -1)
8. Čučice   8 3 1 4  22:44 10 ( -2)
9. Vev. Bítýška B  8 3 0 5  21:30 9 ( 0)
10. Zakřany B  8 2 2 4  20:23 8 ( -4)
11. Ketkovice  8 2 0 6  14:26 6 ( -6)
12. Příbram  8 1 2 5  13:28 5 (-10)
13. Domašov B  8 1 1 6  12:30 4 ( -5)
14. Zbraslav B  8 1 0 7    9:39 3 ( -9)

Starší dorost
4. kolo KP st.dorostu: 

FC Kuřim – FK Mutěnice 2:1 (0:0)
Branky: Stříž 2x – Havelka

5. kolo KP st.dorostu: 
FC Slovan Brno – FC Kuřim 6:1 (3:1)

Branky: Břenek 2x, Dvořák, Holý, Pro-
cházka, Čihák – Kučera

6. kolo KP st.dorostu: 
FC Kuřim – FC Moravská Slavia 5:0 

(2:0)
Branky: L. Skoumal 2x, Hudec, Stříž, 

Hanzl

7. kolo KP st. dorostu: 
FC Moravský Krumlov – FC Kuřim 4:0 

(0:0)
Branky: Řezáč 3x, Novák

8. kolo KP st.dorostu: 
FC Kuřim – FC Ivančice 1:0 (0:0)

Branka: Juchelka z pen.

1. Bystrc   7 7 0 0  26: 8 21 ( 9)
2. Mor.Krumlov  7 5 1 1  26:13 16 ( 7)
3. Sn Brno  7 5 0 2  22:12 15 ( 3)
4. Kyjov   8 5 0 3  19:14 15 ( 3)
5. Slatina   8 4 3 1  17:12 15 ( 3)
6. Kuřim   8 5 0 3  17:22 15 ( 3)
7. Mutěnice  8 4 2 2  24:13 14 ( -1)
8. Křepice   7 3 1 3  15:14 10 ( -2)
9. Kohoutovice  7 2 1 4  15:18 7 ( -5)
10. Svratka Brno  8 2 1 5    7:   7 7 ( -8)
11. Ivančice  8 2 0 6  14:19 6 ( -3)
12. St. Lískovec  7 1 1 5    9:20 4 ( -2)
13. MS Brno  7 1 1 5    8:22 4 ( -8)
14. Řečkovice  7 0 1 6    5:20 1 ( -5)

Mladší dorost
4. kolo KP ml.dorostu: 

FC Kuřim – FK Mutěnice 2:1 (1:1)
Branky: Kučera 2x – vlastní

5. kolo KP ml.dorostu: 

FC Slovan Brno – FC Kuřim 5:0 (2:0)
Branky: Švidroň 3x, Březovský, Pujman

6. kolo KP ml.dorostu:
 FC Kuřim – FC Moravská Slavia 3:2 

(1:0)
Branky: Kučera 2x, Šimek – Lachman, 

Tököly

7. kolo KP ml.dorostu: 
FC Moravský Krumlov – FC Kuřim 6:0 

(0:0)
Branky: Šedrla 3x, Ondráček 2x, Sobot-

ka

8. kolo KP ml.dorostu: 
FC Kuřim – FC Ivančice 2:1 (1:0)

Branky: Kučera 2x – Wascher

1. Sn Brno  7 6 1 0  23: 6 19 ( 7)
2. Svratka Brno  8 6 0 2  33: 8 18 ( 3)
3. Mor.Krumlov  7 5 1 1  25:10 16 ( 7)
4. Bystrc   7 5 0 2  21: 8 15 ( 3)
5. Kohoutovice  7 5 0 2  16:14 15 ( 3)
6. St. Lískovec  7 3 1 3  22:11 10 ( 4)
7. Kyjov   8 3 1 4  16:21 10 ( -2)
8. Mutěnice  8 3 0 5  16:25 9 ( -6)
9. Ivančice  8 2 3 3  11:20 9 ( 0)
10. Kuřim   8 3 0 5    8:27 9 ( -3)
11. Slatina  8 2 1 5  10:21 7 ( -5)
12. Křepice  7 2 0 5    4:12 6 ( -6)
13. Řečkovice  7 1 2 4    9:20 5 ( -1)
14. MS Brno  7 1 0 6    5:16 3 ( -9)

Starší žáci
2. kolo I.třídy st.žáků: 

FC Kuřim – Framoz Rousínov 11:0 (2:0)
Branky: Holman 4x, Obůrka 4x, Strou-

hal, Pánek , Šimek

3. kolo I.třídy st.žáků: 
SK Slatina – FC Kuřim 2:2 (1:1)

Branky: Bartl, Burian – Holman, Šimek
 

4. kolo I.třídy st.žáků:
 FC Kuřim – FC Svratka B 8:1 (1:0)

Branky: Holman 3 x,Obůrka 3x, Morkus 
J., Šimek – Panovský

5. kolo I.třídy st.žáků : 
SK Řečkovice – FC Kuřim 9:0 (4:0)

Pospíšil 3x, Chudík 2x,Benakcha, Chrás-
cina, Menšík, vlastní

6. kolo I.třídy st. žáků: 
FC Kuřim – FC Boskovice 1:1 (0:1)

Branky: Holman – Tichý
 

1. ČAFC 2011  6 6 0 0  42: 3 18 ( 12)
2. Slatina   6 5 1 0  21: 6 16 ( 7)
3. Boskovice  6 4 1 1  29: 9 13 ( 4)
4. Kuřim   6 3 2 1  23:13 11 ( 2)
5. Slavkov   6 3 1 2  21: 6 10 ( -2)
6. Svratka Brno B  6 3 1 2  22:18 10 ( 1)
7. Rousínov  6 3 0 3  30:25 9 ( -3)
8. Řečkovice  7 3 0 4  24:27 9 ( 0)
9. Šlapanice  6 1 0 5    5:25 3 ( -3)
10. Chrlice  6 1 0 5    9:32 3 ( -6)
11. Rájec-Jestřebí  6 1 0 5  12:48 3 ( -9)
12. Tuřany  5 0 0 5    6:32 0 ( -6)
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Mladší žáci A
2. kolo I.třídy ml.žáci „A“: 

FC Kuřim A – Framoz Rousínov 17:0
Branky: Dobiáš 4x, Trtílek L. 4x, Morkus 

J. 3x, Pitel 3x, Antoňů, Dančák J., Hýsek

3. kolo I.třídy ml.žáci „A“: 
SK Slatina – FC Kuřim 0:9 (0:4)

Branky: Trtílek 4x, Dobiáš 2x, Dančák J. 
2x, Morkus M.

4. kolo I. třídy ml.žáci „A“: 
FC Kuřim-Svratka Brno“B“ 9:1 (2:1)

Branky: Morkus J. 3x, Pitel 2x, Šťastný 
2x, Vašíček, Morkus M. – Durek

5. kolo I. třídy ml.žáci „A“: 
SK Řečkovice – FC Kuřim 2:3 (2:0)

Branky: Tran, Žalud – Dančák J. 2x, 
Šťastný

6. kolo I. třídy ml.žáci „A“: 
FC Kuřim – FC Boskovice 4:3 (2:2)

Branky: Dobiáš 2x,Pitel 2x – Vorlický 2x, 
Stejskal

1. Kuřim   6 6 0 0  45: 7 18 ( 9)
2. Svratka Brno B  6 5 0 1  17:13 15 ( 6)
3. Boskovice  6 4 0 2  32:21 12 ( 3)
4. ČAFC 2011  6 3 1 2  32:12 10 ( 4)
5. Tuřany   5 3 0 2  21:12 9 ( 3)
6. Řečkovice  7 2 2 3  21:26 8 ( -1)
7. Šlapanice  6 2 1 3  13:31 7 ( 1)
8. Slavkov   6 2 0 4  12:18 6 ( -6)
9. Chrlice   6 2 0 4  17:32 6 ( -3)
10. Rousínov  6 2 0 4  12:28 6 ( -6)
11. Rájec-Jestřebí  6 1 1 4  11:21 4 ( -8)
12. Slatina  6 1 1 4  13:25 4 ( -5)

Mladší žáci B
2. kolo OP ml.žáků: 

FK Sokol JAPO Střelice – FC Kuřim B 
1:5 (0:1)

Branky: Kříž – Hajsler,Hruška, Kuliba-
ba, Vašíček, Šťastný

3. kolo OP ml.žáků: 
FC Kuřim B – TJ Oslavany 9:2 (3:0)

Branky: Hruška 4x, Antoňů 2x, Dvořák, 
Vašíček, vlastní – Černý 2x

4. kolo OP ml. žáků: 
TJ Domašov/Říčky – FC Kuřim B 2:5 (1:2)

Branky: Kozel 2x – Antoňů 2x,Hajsler 
2x, Šťastný

5. kolo OP mladších žáků: 
FC Kuřim B – FC Čebín 8:3 (4:1)

Branky: Šťastný 4x, Hajsler 2x, Zabadal, 
Zavřel

6. kolo OP ml. žáků: 
FC Kuřim B – FC Kuřim C 3:2 (0:1)

Branky: Vašíček 2x, Šťastný – Laštůvka 2x

1. Kuřim B  6 6 0 0  40:10 18 ( 6)
2. Kuřim C  6 5 0 1  37: 5 15 ( 6)
3. Čebín   6 3 0 3  18:22 9 ( 0)
4. Střelice   6 3 0 3  17:22 9 ( 3)
5. Dolní Loučky  6 3 0 3    8:20 9 ( 3)
6. Domašov  6 2 0 4  12:17 6 ( -6)
7. Vev. Bítýška  6 2 0 4  10:20 6 ( 0)
8. Oslavany  6 0 0 6    5:31 0 (-12)

Mladší žáci C
2. kolo OP ml.žáků: 

FC Veverská Bítýška – FC Kuřim C 0:5 
(0:1)

Branky: Branky: Hégr D. 2x, Pleskač 2x, 
Vacula

3. kolo OP ml.žáků: 
FC Kuřim C - SK Sokol JAPO Střelice 9 

: 1 ( 6 : 0 )
Branky: Schlögl 4x), Vacula 2x, Sláma, 

Pělucha, Laštůvka

4. kolo OP ml. žáků: 
FC Kuřim C – Sokol Dolní Loučky 12:1 

(5.1)
Branky: Sláma 3 x, Vacula 3x, Laštůvka 

2x, Pleskač 2x, Kříž, Otřísal – Soukup

5. kolo OP mladších žáků: 
FC Kuřim C -TJ Domašov/Říčky 4:0 

(1:0)
Branky: Laštůvka 2x, Sláma, Vacula

6. kolo OP ml. žáků: 
FC Kuřim B – FC Kuřim C 3:2 (0:1)

Branky: Vašíček 2x, Šťastný – Laštůvka 
2x

Tabulka a výsledek 6. kola OP mladších 
žáků společný pro oba týmy.

Mladší přípravka
2.  kolo OP mladších přípravek:

Sokol Drásov - FC Kuřim 2:13 (0:8)
Branky: Goldman, Šikula – Martínek 8x, 

Sláma 3x, Palkovič, Zavřel

3.  kolo OP mladších přípravek:
 FC Kuřim - FC Čebín 7:6 (2:2)
Branky: Martínek 3x, Deufner, Palkovič, 

Kaiser, Sláma – Krejsa 3x, Kluska 2x,Doležel 

4. kolo OP mladších přípravek:
TJ Čechie Zastávka - FC Kuřim 3:13 

(1:4)
Branky: Svoboda 2x, Vašíček – Martínek 

6x, Sláma 4x,Palkovič 2x, Neuman

5. kolo OP mladších přípravek: 
FC Kuřim- Cosmos Lažánky 15:2 (8:2)

Branky:Sláma 6x, Martínek 4x,Vyleťal 
2x, Zavřel 2x, Gregor – Mašek 2x

 6. kolo OP mladších přípravek:
FC Kuřim – FC Veverská Bítýška 10:6 

(5:2)
Branky: Sláma 4x, Martínek 3x, Paľkovič 

2x, Vyleťal – Štulpa 5x, Srnec

Sportovní pozvánky
Sobota 6. října 10:30, fotbalový 

stadion
Fotbal Mladší žáci FC Kuřim B – Čebín 

Další utkání tohoto dne: 12:00 Starší přípravka 
FC Kuřim – Ivančice B. 

Neděle 7. října 17:00, nafukovací hala
Házená Muži 2. liga SK Kuřim - Jiskra Havlíč-

kův Brod
3. kolo. Další utkání tohoto dne: 13:00 Dorost 

2.liga SK Kuřim - STM Olomouc, 15:00 
muži kraj.přebor

SK Kuřim B - Sokol Újezd, 11:00 Ml. žáci SK 
Kuřim - Sokol Újezd u Brna

Sobota 13. října 15:00, fotbalový 
stadion

Fotbal Muži FC Kuřim - Rousínov
Další utkání tohoto víkendu: 
10:30 a 12:45 Dorost starší a mladší Kuřim - 

Řečkovice, 
neděle 14. října žáci starší a mladší 9:00 a 10:45 

FC Kuřim - Tuřany, 
15:00 Muži FC Kuřim B - Říčany B.

Neděle 14. října 9:00 - 13:00, nafuko-
vací hal

Házená Turnaj minižáci

Sobota 20. října 9:00, fotbalový 
stadion

Fotbal Mladší žáci FC Kuřim A – Střelice
Další utkání tohoto dne: 10:30 Mladší žáci B 

FC Kuřim B – Veverská Bítýška, 
12:00 Starší přípravka FC Kuřim – Střelice, 
13:30 Mladší přípravka FC Kuřim – Drásov. 

Neděle 21. října 17:00, nafukovací hala
Házená Muži 2. liga SK Kuřim - Legata Husto-

peče
5. kolo. Další utkání tohoto dne: 
13:00 Dorost 2.liga SK Kuřim - Zbrojovka Vse-

tín, 
15:00 muži kraj.přebor SK Kuřim B - Sokol 

Nové Bránice, 
9:30 Ml. žáci SK Kuřim - Sokol Nové Bránice, 
11:00 St. Žáci, SK Kuřim - Sokol Nové Bránice.

Neděle 28. října 14:30, fotbalový 
stadion

Fotbal Muži FC Kuřim B – Domašov Říčky B
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Kuřimská cyklostezka 2012
Dne 22. září 2012 uspořádalo město Kuřim a cyklistický klub 

HARD BIKERS Kuřim už čtvrtý ročník cyklistických závodů pro děti, 
mládež i dospělé. Na počátku tradice tohoto cyklistického závodu stál pů-
vodně záměr města Kuřim uspořádat cyklistický závod u příležitosti slav-
nostního otevření cyklostezky Kuřim – Malhostovice v roce 2009. Město 
Kuřim tenkrát přizvalo ke spolupráci na závodech místní cyklistický klub 
HARD BIKERS Kuřim a závod s názvem „Startujeme cyklostezku Ku-
řim – Malhostovice“ měl velký úspěch, který rozhodl o pořádání dalších 
ročníků.

Město Kuřim se na výstavbě této cyklostezky podílelo společně s 
obcí Malhostovice a podle starosty Kuřimi Draga Sukalovského je nyní v 
plánu stavba další cyklostezky:  „Cyklostezka Kuřim – Malhostovice byla 
vybudována v roce 2009 a má délku 1,7 km, nyní připravujeme realizaci 
další cyklostezky Kuřim – Lipůvka. Zaměřujeme se na výstavbu cykloste-
zek především ven z města do přírody, Kuřim má krásné okolí a my se tak 
snažíme zajistit všem příznivcům cyklistiky množství rozmanitých tras 
krásnou přírodou.“

Letošní závody začaly ve 12 hodin registrací závodníků, první 
startovala kategorie těch úplně nejmladších dětí do 4 let, které mohly k 
závodu využít kola i odrážedla, a závod jely s rodičem po boku. Děti pod 
14 let měly trať zkrácenou na 650 m a hlavní velký okruh měřil 3,5 km s 
převýšením 50 m. 

Start závodu byl na počátku cyklostezky Kuřim -  Malhostovice 
v ulici U Stadionu a velký okruh závodu vedl z části po této cyklostez-
ce. Možnost zúčastnit se závodu měly i celé rodiny v kategorii „Rodin-
né týmy“. Veškerá povolení a technické zajištění závodu měl na starosti 
Městský úřad Kuřim a cyklistický klub HARD BIKERS Kuřim pak zajiš-
ťoval vlastní organizaci závodu.

 Podle předsedy klubu HARD BIKERS Kuřim Lubomíra Stří-
že: „Spolupráce klubu a města Kuřim funguje perfektně. Naším hlavním 
záměrem je podporovat v dětech a mládeži zájem o cyklistiku zábavnou 
formou na těchto rodinných závodech. Pro výherce ve všech kategoriích 
jsme zajistili věcné ceny.“

HARD BIKERS Kuřim je cyklistický klub, zaměřený na závodní i 
rekreační bikování a organizaci sportovních akcí. Má 42 členů, kteří pro-
vozují jak horskou, tak silniční cyklistiku. Klub byl založen v roce 1999 a 
za relativně krátkou historii získal řadů úspěchů. V barvách klubu jezdila 
Martina Němcová, dvojnásobná vítězka Mistrovství republiky MTB v 
olympijské disciplíně cross country (XC). Čtyřnásobná vítězka Českého 
poháru MTB XC. Další členové získali na Mistrovství republiky MTB 4 
stříbrné a 1 bronzovou medaili.

Výsledky
Děti do 4 let – kola: 1. Boleslavová Olga 2008 Kuřim 0:59, 2. 

Svobodová Karolína 2008 Kuřim 1:00, 3. Machotková Klára 2009 Ku-
řim 1:01, 4. Mecová Dominika 2008 Kuřim 1:02, 5. Morys Adam Phillip 
2008 Kuřim 1:03, 6. Krejčí Vašek 2008 Kuřim 1:05, 7. Zavřel Jiři 2009 
Vev. Bítýška 1:30

Odrážedla: 1. Šťastný Jáchym 2008 TJ Sokol Hvozdec 1:06, 2. 
Šťastný David 2008 TJ Sokol Hvozdec 1:17, 3 Kolaříková Sára 2009 Ku-
řim 1:19, 4. Bartošová Nikol 2008 Kuřim 1:30, 5. Včelařová Klára 2009 
Bořitov 2:31

Děti do 6 let (s rodičem): 1. Gajdoš Štěpán 2006 Bystřice pod Hostý-
nem 2:47, 2. Pavlíček Petr 2006 Kuřim 2:54, 3. Daniel Filip 2006 Kuřim 3:29, 
4. Svobodová Klára 2006 Kuřim 3:35, 5. Glosová Maria 2005 Kuřim 3:39, 6. 
Jakubec Martin 2006 Kuřim 3:42, 7. Prokeš Radek 2008 Brno 3:44, 8. Kova-
řík Kryštof 2007 Kuřim 3:50, 9. Musil Jan 2006 Kuřim 3:56, 10 Jízdný Krištof 
2007 Kuřim 4:09, 11. Boháčová Kateřina 2006 Kuřim 4:37, 12. Brázdilová 
Irena 2008 Jinačovice 4:58, 13. Mnečasová Pavlína 2007 Kuřim 5:23, 14. Bé-
mová Markéta 2007 Jinačovice 5:26, 15. Ryšavá Johana 2006 Kuřim 6:38, 

Děti 7 – 8 let: 1 Veselovský Ondra 2004 Cyklo Veselovský 2:37, 2. Ve-
selovský David 2005 Cyklo Veselovský 2:38, 3. Peterková Daniela 2004 Ku-
řim / Symbio cycling 2:42, 4. Zvonek Patrik 2005 Kuřim 3:03, 5. 75 Kolaří-
ková Tereza 2003 Rozdrojovice 3:04, 6. Konečná Eliška 2005 Kuřim 3:07, 7. 
Kolaříková Klára 2005 Rozdrojovice 3:22, 8. Nečasová Markéta 2004 Kuřim 
3:33, 9. Kollarčíková Kamila 2006 Kuřim 3:42, 10. Mikš Marek 2005 Brno 
3:50, 11. Jízdný Ondřej 2005 Kuřim 4:01, 12. Tesař Vilém 2005 Kuřim 4:10. 

Předžáci 9 – 10 let: 1. Sukač Ondřej 2003 SUKI TÝM 2:21, 2. Win-
kler Jakub 2002 Kuřim 2:22, 3. Hartl Štěpán 2003 Brno 2:23, 4. Sláma Lu-
káš 2002 Kuřim 2:27, 5. Kříž Adam 2002 Kuřim 2:28, 6. Prokop Pavel 2002 
Kuřim 2:29, 7. Jelínková Bára 2003 Tišnov / Blue Racing 2:32, 8. Šťastová 
Míša 2002 Peel‘s Hard Bikers 2:35, 9. Konečný Jonáš 2003 Kuřim 2:44, 10. 
Holub Filip 2003 Brno 2:45, 11. Zvonková Veronika 2003 Kuřim 2:46, 12. 
Petřvalský Max 2002 Pell‘s Brno 2:48, 13. Lamač Roman 2001 Kuřim 2:49, 
14. Pleskač Martin 2002 Kuřim 2:55, 15. Čaloud Viktor 2003 Kuřim 2:58, 
16. Bari Tom 2001 Kuřim 4:05

Mladší žáci 11 – 12: 1. Stibal Jakub 2001 Česká 5:03, 2. Musil Tomáš 
2000 Kuřim 5:05, 3. Zemánková Anna 2001 Moravec Sokol Benešov 5:06, 4. 
Moravec Michal 2001 Kuřim 5:13, 5.  Keprtová Anička 2001 Kuřim 5:14, 6. 
Stratil Artur 2001 Kuřim 5:16

Starší žáci 13 – 14: 1. Moravec Filip 1998 Kuřim 6:38, 2. Šťasta 
Martin 1998 Pell‘s Hard Bikers 6:44, 3. Merta Mikuláš 1999 Kuřim 9:26

Příchozí: 1. Pavlíček Petr 1977 Kuřim 13:24, 2. Malý David 1990 
Moravec Merida MTB tým 14:16, 3. Adamec Ivo 1973 Kuřim 14:18, 4. 
Kovář Milan 1973 Kuřim 15:26, 5. Hartl Radim 1963 Brno 15:46.
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Atletika

Kuřimská běžecká liga – Ku-
řimská hora

Poslední prázdninový víkend si přišlo na Kuřimskou horu zaběhat 
celkem 30 dospělých a 20 dětí. Počasí hrozilo deštěm, ale nakonec během 
závodu nespadla ani kapka a tak podmínky pro závod byly ideální. Kvůli 
většímu počtu dětí v závodě se nepodařilo přesně zachytit pořadí v cíli, 
na tom musíme zapracovat, ale díky filmovému záznamu z kamery pana 
Kadlece se nakonec podařilo správné pořadí určit. 

Do konce letošního ročníku zbývají 2 závody, takže už se pomalu 
ukazuje, kdo má šanci ještě zabojovat a získat pohár či medajli za celkové 
umístění. Nenechte si poslední závody ujít. 

Termín Kuřimské hodinovky je již znám, bude se konat v sobotu 
20. 10. v odpoledních hodinách. Pro děti bude od 14 hod připraven závod 
na 8 a na 12 minut, samotná hodinovka pak bude odstartována v 16 ho-
din. Opět máme přislíbeno čipové měření odběhnutých kol. Posledním 
závodem pak bude Běh na Babí lom, v neděli 4. 11. na Podlesí..

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

Výsledky – dospělí:
Ženy do 34 let: 1. Dorota Drozdová AC Moravská Slavia 25:48, 2. 

Tereza Procházková Ořechov 26:00, 3. Alena Pešlová AAC Brno 27:45,  
Ženy od 35 do 44 let: 1. Alice Votýpková Kuřim 32:33, 2. Simona Neča-
sová Kuřim 32:40,  Ženy nad 45 let včetně: 1. Ivana Volavá Barnex sport 
Brno 30:55, 2. Lenka Slabáková AK Olymp Brno 31:55, 3. Jana Hořínko-
vá Střelka Brno 32:00

 Muži do 39 let: 1. Michal Nováček Uni Brno 20:45, 2. Martin 
Kleibl TJ Slovan Podlesí 20:53, 3. Josef Cacek Caca tým Tišnov 21:01, 
4. Pavel Hověžák AC Mor. Slávia 22:09, 5. Ivan Veškrna Brno 23:09, 6. 
Zbyněk Bednář Jamné 24:02, 7. Pavel Polák Team Nutrilite 24:39, 8. Aleš 
Sikora TJ Slovan Podlesí 24:48, 9. Vít Sikora TJ Slovan Podlesí 25:35, 
10. Rudolf Matulka Kohoutovice 25:55, Muži od 40 do 49 let: 1. Jiří 
Nožka Dino sport Ivančice 22:57, 2. Libor Konečný Kuřim 24:20, 3. Ja-
roslav Kropáček Brno 24:55, 4. Tomáš Prokop Kuřim 27:38, 5. Martin 
Jaskulka Kuřim 30:41, Muži od 50 do 59 let: 1. Martin Skyba Dino sport 
Ivančice 23:17, 2. Jan Fiedler AC Mor. Slávia 23:26, 3. Luboš Prudek Ku-
řim 23:31, 4. Josef Kunc LRS Vyškov 26:14, 5. Vladimír Volavý AC Mor. 
Slávia 26:58, 6. Zdeněk Kaluža Orel Pozořice 28:04, 7. Lubomír Liška 
Kuřim 33:16

Lidový běh: 1. Tomáš Votýpka AK Kuřim 7:11, 2. Helena Ně-
mecká BattKlub Nové Město 7:30, 3. Štěpán Chodil BattKlub Nové 
Město 7:42, 4. Martin Votýpka AK Kuřim 7:53, 5. Kamil Glier BattKlub 
Nové Město 7:54, 6. Václav Hubáček BattKlub Nové Město 7:59, 7. Mi-
lan Chaloupka Brno 8:15, 8. Petr Vokoun Sokol Velké Meziříčí 8:21, 9. 
Ondřej Sukač Kuřim 8:25, 10. Lucie Chodilová BattKlub Nové Město 
8:38, 11. Daniela Kropáčková Brno 8:45, 12. Adam Prudek AK Kuřim 
8:52, 13. Martina Kuncová LRS Vyškov 9:11, 14. Tereza Sukačová Kuřim 
9:14, 15. Ondřej Cacek Caca tým Tišnov 9:44, 16. Monika Kuncová LRS 
Vyškov 9:52, 17. Zbyněk Chaloupka Brno 10:14, 18. Alžběta Prokopo-
vá Kuřim 11:12, 19. Pavel Prokop Kuřim 11:12, 20. Klára Cacková Caca 
Tým Tišnov 12:34.

Před sezónou
V srpnu odcestoval volejbalový kroužek DDM HIPPO Kuřim na 

tradiční přípravu do rekreačního areálu Prudká u Doubravníku. Týden se 
zde pečlivě připravovalo 20 hráčů a hráček pod vedením trojice trenérů. 
Každý den byly na pořadu tři tréninky, ranní běhání, sehráli jsme i několik 
turnajů, atletický a míčový pětiboj, odpolední pochod, táborák, noční hru 
a stezku odvahy. Vítězkami nejprestižnějšího turnaje se stala dvojice Te-
reza Plíšková, Tereza Polášková, nejlepší hráčkou soustředění pak Tereza 
Polášková. Soustředění proběhlo bez větších komplikací a dobře účastní-
ky připravilo na nadcházející sezónu.

Soustředění se zúčastnili: Martina Böhmová, Tereza Plíšková, 
Michaela Schnirchová, Tereza Polášková, Veronika Polášková, Michaela 
Šplíchalová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, 
Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Simona Kahleová, Lucie Tesařová, 
Zuzana Rubešová, Tereza Bělušová, Kateřina Hrdinová, Bára Lukešová, 
Alena Filková, Milan Hoplíček, Vít Walsberger.

Těsně před zahájením sezóny vyrazily hráčky DDM HIPPO Ku-
řim na poslední doladění herních situací na víkend do Letovic. Deset hrá-
ček absolvovalo čtyři tréninkové jednotky zaměřené převážně na herní 
situace a finální doladění posledních detailů před zahájením sezóny. At-
mosféra během soustředění byla výborná a akce přesně splnila svůj účel. 
Teď už nás čeká jen zahájení sezóny.

Soustředění se zúčastnily: Tereza Plíšková, Hana Šálená, Michaela 
Schnirchová, Tereza Polášková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplícha-
lová, Barbora Fikesová, Simona Kahleová, Tereza Šancová, Alena Vich-
tová

Letošní kvalifikace Krajského přeboru žákyň se konala v Brně Bys-
trci. Kuřimské žákyně se zúčastnily pětičlenné skupiny, kde se střetly s 
domácími ZŠ Vejrostova Brno A, VK Pegas Znojmo B, Minerva Bosko-
vice a Volejbal Vyškov A. V turnaji se nám podařilo zvítězit v úvodním 
utkání s domácím týmem, ostatní soupeřky již byly nad naše síly. Všechny 
hráčky Kuřimi podaly výkon na hranici svých možností, ovšem ani to na 
soupeřky zatím nestačilo. Nezbývá než dále poctivě pracovat a pokusit se 
porážky z kvalifikace vrátit soupeřkám v průběhu soutěžního ročníku. V 
prvním kole nastoupí kuřimské žákyně ve IV. výkonnostní skupině.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kamila Smrčková, Kateřina 
Šplíchalová, Bára Lukešová, Alena Filková, Alena Vichtová, Tereza Lípo-
vá, Tereza Mojžíšová.

MŠ

Rodinné týmy: 1. SUKI TÝM (Sukač Ondřej, Sukačová Kateři-
na, Sukač Zdeněk) Kuřim, 2. Tombici (Holub Tomáš, Holub Filip, Mo-
rys Zbyněk) Brno, 3. CYKLOSPORT VESELOVSKÝ (Veselovský Vlas-
timil, Veselovský Ondra, Veselovský David) Jinačovice, 4. DANIEL‘S / 
MORRYS COMPANY (Daniel Pavel, Daniel Filip, Morys David) Kuřim, 
5. SYMBIO CYCLING TÝM, 6. ZVONKOVI, 7. POHODÁŘI, 8. UH-
ROVI, 9. TESÍCI & RYŠAVÝ, 10. DIVIŠOVI, 11. SVOBOĎÁCI.
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sport

Příští, listopadové číslo Zlobice vyjde v pátek 2. listopadu 
2012. 

Uzávěrka je v pátek 26. října 2012, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 29. října.
Prosím o dodržení termínů.

Prosincová Zlobice vyjde v pátek 7. prosince.
Termíny, kdy vychází Zlobice, najdete na: 

http://www.zamekkurim.cz/
zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm 

Atletika

Kondiční běhání
Od 1. 10. 2012 do 21. 10. 2012 bude probíhat vždy v úterý a ve 

čtvrtek od 17:00 do 21:00 hodin v  areálu stadionu zkušební provoz kon-
dičního běhání pro veřejnost –  na škvárovém oválu.

Zájemci o kondiční běhání se ohlásí správci, který rozsvítí světla na 
zadním hřišti (tel. 773 117 553, tribuna – místnost hospodáře).

Po dokončení běhání bude k dispozici šatna se sprchou.
Pokud bude o tuto sportovní aktivitu zájem, bude probíhat pravi-

delně v určené dny v týdnu (budeme rádi za připomínky) a bude zpoplat-
něna (světlo, sprcha, obsluha – 

- cca 30,- kč/os).
Případné podněty pište na -  brenek@wellnesskurim.cz  

Úspěch kuřimské atletiky
Ve dnech 11.-12.9. 2012 proběhla v Brně na zrenovovaném stadi-

onu Pod Palackého vrchem významná sportovní událost – Evropské at-
letické hry mládeže. Závodů pro děti ročníku narození 1997-2001 se zú-
častnilo téměř 1000 sportovců ze 14 zemí Evropy! Během dvou dnů děti 
závodily ve většině klasických atletických disciplín přiměřených jejich 
věku. Této akce měli možnost se účastnit i 3 děti z našeho kuřimského 
atletického oddílu. Tomáš Votýpka (ročník 1998) běžel závod na 1500 
m, vedl si moc dobře a obsadil 12. místo, když dosáhl osobního rekordu 
za čas 5:09,35. Jakub Stibal (ročník 2001) se účastnil hned 2 disciplín, 
v běhu na 600 m skončil na velmi pěkném 7. místě za čas 1:57,66 a v 
hodu míčkem byl 12. za výkon 39 metrů rovných. Postup do 8-členného 
finále mu unikl o necelý metr a půl. Třetí účastnicí byla Adéla Koláčková 
(ročník 2001), která skočila ve skoku dalekém 356 cm, což ji stačilo na 
29. místo (z 94 účastnic). Její druhou disciplínou byl běh na 600 m, kde 
dosáhla obrovského úspěchu, když ve skvělém osobním rekordu 1:52,35 
doběhla na třetím místě!!! V těsném souboji za běžkyní z Maďarska.

Kuřimský pětiboj 2012
V neděli 16.9. se na stadionu v Kuřimi konal již 9. ročník tradič-

ního atletického pětiboje. Počasí bylo ideální a příjemně teplé. Na start 
náročného vícebojařského závodu se postavilo celkem 16 odvážlivců, 2 
ženy, 7 mužů a 7 veteránů (tj. mužů nad 35 let včetně).

Bohužel se letos několika závodníkům nepodařilo dokončit všech-
ny disciplíny, Lukáš Pavelka odstoupil po dálce, protože byl příliš unaven, 
Pavel Hověžák přišel na závody již s lehkým zraněním, které mu nedo-
volilo absolvovat všechny disciplíny a nejstarší účastník, Břetislav Jílek 
měl lehký problém s kolenem, kvůli ktrerému nemohl odběhnout běh na 
1500m. Přesto se všem závod líbil a rádi příjdou znovu.

Výsledky ve 3 kategoriích:
Ženy: (Dálka Oštěp 200m Koule 1500m) 1. Lenka Slabáková AK 

Olymp (321 17,00 35,7 6,82 7:20,4) 1639, 2. Kateřina Tajovská Stínadla 
(293 22,72 38,0 6,94 7:26,8) 1010

 Veteráni: (Dálka Oštěp 200m Koule 1500m) 1. Martin Skyba 
Dinosport Ivančice (419 32,64 30,3 7,23 5:04,0) 2595, 2. Jan Dvořák 
AC Moravská Slavia Brno (521 28,00 25,6 7,73 4:48,9) 2372, 3. Luboš 
Sikora Brno (472 33,84 28,4 8,99 5:43,7) 1933, 4. Aleš Sikora TJ Slovan 
Podlesí (475 37,39 30,4 7,72 5:21,2) 1899, 5. Břetislav Jílek Sokol Žabo-
vřesky (320 28,32 39,9 9,47 0:00,0) 1823, 6. Jaroslav Mrkos Kuřim (262 
17,51 44,5 6,51 9:59,0) 816, 7. Pavel Hověžák Kuřim (385 20,91 0,0 0,00 
0:00,0) 398.

 Muži: (Dálka Oštěp 200m Koule 1500m) 1. Martin Juránek 
AC Moravská Slavia Brno (534 31,17 23,6 8,06 5:07,5) 2361, 2. Martin 
Skyba jun. Brno (549 29,25 27,1 8,78 5:14,9) 2080, 3. Jan Havelka AC 
Moravská Slavia Brno (421 20,68 27,2 6,37 4:47,3) 1733, 4. Vít Sikora 
TJ Slovan Podlesí (442 21,19 27,4 7,91 5:14,2) 1697, 5. Julius Jančařík 
Kuřim (451 23,16 28,5 7,46 5:16,4) 1627, 6. Petr Vévoda Kuřim (434 
30,74 32,4 6,98 7:44,7) 1007, 7. Lukáš Pavelka AK Tišnov (586 0,00 0,0 
0,00 0:00,0) 556.

Pozn.: Hmostnosti náčiní a bodovací tabulky byly vždy přizpůso-
beny věku a pohlaví závodníků.

Orel jednota Kuřim pořádá 

turnaj v malé kopané mužů.
kdy:  v sobotu 6.10.2012
kde:  hřiště Orla, Křížkovského 55, Kuřim
časový program: 8:00 hod prezence, 8:45 rozlosování, 9:00 zahá-

jení tutnaje
přihlášky: Pavel Sádlík mob.737 815 249 nebo mackova@orel.cz

Pozvánka na šipkové turnaje
Boj o Šipkového krále a královnu letos začne až 20.října.
Bude i změna v pravidlech, hrát se bude hra 501 mastersout a finále 

každého turnaje 501 doubleout. Těšíme se na zahájení turnajového mara-
tonu a na hojnou účast šipkařů.

David Hedbávný

Sobota 20. září od 14:00, atletický stadion Kuřim
Atletika Kuřimská hodinovka a dvanáctimi-
nutovka

Závody proběhnou na škvárovém okruhu 400 m. Prezentace 
dětské kategorie od 13:00, Prezentace hodinovka: od 14:00, nejpozději 
v 15:30, start: dětské závody od 14:00, hodinovka v 16:00. Dětské ka-
tegorie: předpřípravka 2005 a mladší Běh na 8 minut, mladší přípravka 
2003-2004 Běh na 8 minut, starší přípravka 2001-2002 Běh na 12 minut, 
mladší žactvo 1999-2000 Běh na 12 minut, starší žactvo 1998-1997 Běh 
na 12 minut. Kategorie se mohou změnit podle počtu účastníků. Startov-
né: jen hlavní závod - 30 Kč. Pořadatel: Aleš Sikora (tel.: 608 661 139), 
ales@sikora.cz 



Placená inzerce






































