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Do nového roku se starými cíly

Novoroční ohňostroj 
V úterý 1. ledna uspořádalo město Ku-

řim tradiční Novoroční ohňostroj. Počasí bylo 
mnohem příznivější než v loňském roce a oh-
ňostroj bylo velmi dobře vidět. Užili si ho tak i ti 
nejmenší, kteří o Silvestrovské půlnoci obvykle 
už tvrdě spí.  Nejlepší pozice pro sledování byly 
u supermarketů na vjezdu do Kuřimi ve směru 
od Brna, odkud byl ohňostroj jako každý rok 
odpálen. Těsně před pátou hodinou odpolední 
už byly parkoviště i přilehlé plochy zaplněny 
dychtivými davy.  Ohňostroj, který trval nece-
lou čtvrt hodinu, připravovala opět společnost 
Cipytex, hudbu k ohňostroji zajišťoval MěÚ 
Kuřim. Po skončení ohňostroje si přihlížející 

často přáli zdraví a štěstí do nového roku a po-
kojně se rozešli nebo rozjeli do svých domovů.

Vše nejlepší v novém roce tímto přeje 
čtenářům Zlobice i celá naše redakce.

Tedy jako heslo to nevypadá nic moc. 
Člověk si má dávat stále nové  a nové, nejlépe 
čím dál vyšší cíle. Jenže realita je spíš taková, 
že ji popisuje text Jaromíra Nohavici: Aby 
hůř nebylo, to by nám stačilo.

Z hlediska Zlobice je tento rok dvacátý 
ročník existence. Upřímně řečeno, stále netr-
pělivěji se ohlížím, kdy přijde někdo a řekne, 
že chce funkci šéfredaktora převzít, a bude rád, 
když mu občas poradím a jinak se do toho nebu-
du plést. Stárneme všichni a dvacet let je už fakt 
doba za kterou se opotřebí leckdo, mne nevyjí-
maje. Možná, že důvod, proč se davy nehrnou, 
je v tom, že jde o práci neplacenou, zato ovšem 
pravidelnou a poměrně časově náročnou.

V lednu si budeme volit prezidenta. To 
bych věru dělat nechtěl, i když to je placené 
slušně a na rozdíl od šéfredaktorů je to práce, 
kde je asi docela dobré, když se prezident ne-
pokouší být příliš aktivní, nevymýšlí si nic ori-
ginálního a zasahuje, jen když je to třeba. Je to 
poprvé, kdy budeme hlasovat sami, a to zřejmě 
hned dvakrát, protože se napoprvé nikdo z 
adeptů nedostane nad 50%. O výsledek se do-
cela obávám. Když naposledy volil prezidenta 
parlament, bylo to velmi trapné. Národ na roz-
díl od parlamentu asi nikdo neuplatí, ale zase je 
docela možné, že ho někteří kandidáti snadněji 
ošálí řečičkami. 

Z hlediska Kuřimi by nám to mohlo být 
celkem jedno, pokud vím, žádný z kandidátů 
nemá ke Kuřimi žádný bližší vztah, ani kladný 

ani záporný. Ale mohlo by to mít ten důsledek, 
že se bude prosazovat i přímá volba starostů. 
Upřímně řečeno, jsem v tom dost rozpačitý. 
Představte si, že si zvolíme takového starostu, 
který bude mít v radě i zastupitelstvu víc pro-
tivníků než spojenců. Už teď naše zastupitelstvo 
funguje velmi často spíš na principu osobních 
spojenectví a animozit nž na principu věcné 
společné práce. No, změna v tomto voleebním 
zákoně nás rozhodně v letošním roce nečeká.

Těším se, že naopak letos konečně pro-
jednáme nový územní plán, že se připraví i dva 
velké projekty - hala a Kultrurní dům, a že se i 
domluvíme, do kdy budou stát, byť i za cenu 

půjčky od bank. Doufám, že letos se alespoň 
podhrabeme pod kolejemi na nádraží, aby míst-
ní nemuseli kličkovat po kolejích. A že vznikne 
zastávka ve směru od Brna u Lidlu a Penny, aby 
senioři, kteří sem jezdí nakupovat, nemuseli ta-
hat nákupy až k sokolovně. A jinak mi opravdu 
bude stačit, když bude v Kuřimi dost aktivních 
lidí, kteří budou dělat něco pro ostatní, jako 
tomu je dosud.

Aby bylo o čem psát, mluvit, a co zažívat. 
Takže aby vlastně všechno bylo tak, jak jsme si 
to přáli i loni. 

Jiří Brabec
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Placená inzerce

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné pro Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost další-
ho studia Charakteristika oboru Optimální průměr 

ze ZŠ  

Informační technologie  
18-20-M/01 

elektronické počítačové systémy  do 2,20  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ  

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do 
oblasti informačních technologií.  

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická administrativa  do 2,40  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem z ob-
lasti strojírenství. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

číslicově řízené stroje   do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou 
přípravou. Programování CNC strojů. 

Mechanik seřizovač  
23-45-L/01  do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 

VŠ 
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou pří-
pravou. Programování CNC strojů. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

23-51-H/01   do 3,20  není 
nástavbové 

studium zakon-
čené MZ  

Tříletý obor zaměřený na montáž strojů a zařízení a ruční 
kovodělné práce.  

Obráběč kovů  
23-56-H/01   do 3,20  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ  
Tříletý obor zahrnující práce na soustruzích, frézkách, 
bruskách a dalších strojích.  

Elektrikář 

 26-51-H/02 
silnoproud   do 3,00  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů 
a zařízení. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Kuřim, s.r.o. nabízí tyto obory vzdělání: 

  

www.zamekkurim.czwww.zamekkurim.cz  
V prvním roce státních maturit byl u nás neúspěšný jen jeden student. Naše celková úspěšnost byla 98,2%. 
V České republice byla  průměrná úspěšnost středních škol 89,8%. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři 

fyzické osoby. tel.: 541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48  

  

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
Provozní elektrotechnika 

26-41-L/52  vyučení v 
oboru 

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

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy elektro-
technických učebních oborů. 

Provozní technika 
23-43-L/51  0 - 500 Kč (denní) 

1000 Kč (dálkové) 
VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy strojíren-
ských a příbuzných učebních oborů. 

vyučení v 
oboru 

  

  
Školu můžete po telefonické domluvě (tel.: 541 231 038) navštívit kdykoliv.  
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Pozor na podvodníky
Dne 5. 12. 2012 oznámil na Policii ČR 

v Kuřimi občan z Kuřimi, že neznámý pacha-
tel získal neznámou cestou informace o jeho 
platební kartě a následně mu z účtu u banky 
vyčerpal formou nákupů přes internet více než 
20 tisíc Kč.

Dne 7. 12. 2012 oznámil na Policii ČR v 
Kuřimi občan z Kuřimi podvodné jednání. Ten-
týž den mu telefonoval muž, o kterém se do-
mníval, že je to jeho syn. Sdělil mu, že způsobil 
dopravní nehodu a že potřebuje urychleně 70 
tisíc Kč, aby se s poškozeným vyrovnal na místě 
a nemusela se celá událost řešit s Policií. Pro pe-
níze si prý pošle kamaráda. Otec „kamarádovi“ 
vydal 70 tisíc Kč. Až poté zjistil, že syn žádnou 
havárii neměl a že jde o podvod.

Dne 10. 12. 2012 oznámil na Policii ČR 
v Kuřimi občan z Kuřimi skutečnost, že nezná-
mý pachatel na něj uzavřel smlouvu s teleko-
munikační společností. Ta od něj nyní vymáhá 
platbu za jím nevyčerpané služby v hodnotě 2,5 
tisíce Kč.

Králíci v ohrožení
V noci ze dne 11. na 12. 12. 2012 byla 

vyloupena chatka v Lelekovicích. Její majitel 
postrádá různé elektrické nářadí a třináct živých 
králíků.

Dne 26. 12. 2012 ohlásil na Policii ČR v 
Kuřimi jiný majitel chatky v Lelekovicích další 
návštěvu nevítaného hosta. Zmizely mu různé 
drobné věci a pět živých králíků. Ještě tentýž 
den následným pátráním Policie našla viníka. 
Pachatelem byl muž přebývající v pozůstatcích 
chatky v lesním podrostu. Zadržela ho právě 
když stahoval jednoho z králíků. Veškerý lup byl 
předán majiteli s výjimkou dvou králíků. Jeden 
byl už sněden a druhý uprchl.

Opilá řidička
V noci dne 21. 12. 2012 přivolala Policii 

ČR obsluha benzinové pumpy v Kuřimi. U čer-
pací stanice zůstalo stát osobní auto s řidičkou v 
evidentně podnapilém stavu. Řidička odmítala 
i na výzvu Policie z vozidla vystoupit. Naopak 
se uzamčela a pokoušela se odjet. Policie muse-
la po rozbití okénka auto násilně otevřít a ženu 
z vozu vytáhnout. Vzhledem k tomu, že žena vy-
hrožovala sebevraždou, byla převezena do péče 
psychiatrů.

Krátké manželství
Dne 22. 12. 2012 nahlásila na Policii ČR 

v Kuřimi krádež občanka z Veverské Bítýšky. 
V noci ze 21. na 22. 12. 2012 jí byly odcizeny 
z chaty ve Veverské Bítýšce šperky a obrazy v 
hodnotě 86 tisíc Kč. Podezření má na svého 
ještě stále manžela, za kterého se provdala před 
týdnem. Protože ale zjistila, že je na něj uvaleno 
několik exekucí, dohodli se 21. 12. 2012 na roz-
vodu. Muž ale zřejmě nechtěl odejít s prázdnou.

HN

Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Málem umrzl
dne 6. 12. 2012 v nočních hodinách muž, 

který ležel v osmistupňovém mrazu na ulici v 
Kuřimi. Nebyl schopen ani dechové zkoušky a 
byl převezen RZS do nemocnice.

Ve stejnou dobu do záchytné stanice 
převezla Policie ČR dalšího silně podnapilého 
muže z kuřimského vlakového nádraží. Muž na-
dýchal 2,4 promile alkoholu.

Dva a půl milionu na akce
Zastupitelstvo města schválilo navýšení 

částek na podporu sportovní, kulturní a spol-
kové činnosti v roce 2013. Sportovci si rozdělí 
celkem 1,5 milionu, kultura a spolky milion. 
Zároveň schválilo návrhy sportovního a kultur-
ního výboru na rozdělení této částky žadatelům. 
Peníze na sport jsou tím prakticky vyčerpány, 
na kulturu ještě něco zbývá.

Rozpočtové provizurium 
schváleno

Na své prosincové schůzi zastupitelstvo 
tradičně schválilo rozpočzové provizorium. To je 
nutné pro dobu, než budou schváleny celostátní a 
krajský rozpočet. V lednu se předpokládá schvále-
ní rozpočtu města, kterým se bude po celý rok ří-
dit. Zároveň zastupitelstvo pověřilo radu k zařaze-
ní případných nových dotací do rozpočtu města v 
případě, že budou získány do konce kalendářního 
roku 2012. Jinak by propadly.

250 na hodinu
Zastupitelstvo stanovilo podle Zákona 

o obcích neuvolněným členům zastupitelstva, 
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem jejich funkce paušální částkou 250 Kč/
hod. Za celý rok 2012 ovšem nikdo tuto náhradu 
nečerpal a asi ani v roce 2013 to nebude jinak.

Místo pro Kuřimata
Zastupitelstvo města uložilo zpracovate-

li rozpočtu na rok 2013 zařazení rozpočtové po-
ložky 200.000 Kč pro Mateřské a rodinné cent-
rum KuřiMaTa na pronájem prostor. Kuřimata 
se tak konečně dočkají místnosti, kde se budou 
moci scházet kdykoliv, což by mělo ještě zvýšit 
jejich aktivitu a asi i pomoci ke zisku dotací z 
dalších zdrojů. Kuřimata už jednají se soukrom-
níky o pronájmu vhodných prostor.

Sokolu zase odpuštěno
Jako v předchozích dvou letech zastupi-

telstvo schválilo prominutí pohledávky ve výši 
50.000 Kč jako splátky půjčky městu ze strany 
Sokola. 

Nový přechod
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o 

dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury 
na nový přechod pro chodce na ulici Tyršově 
(u Michla). V roce 2013 se bude rekonstruovat 
ulice Tyršova (z peněz Správy a údržby silnic) 
a je to poslední rozumná možnost, jak zde pře-

chod vytvořit.

Rekordní přebytek
Po třech čtvrtletích město Kuřim hospo-

dařilo s přebytkem ve výši 27.885.600,02 Kč. 
To je způsobeno menším čerpáním investic, ale 
jednak se to do konce roku sníží, a jednak ně-
které investice provedené v roce 2012 se budou 
platit po Novém roce.

7×job

Třídy v ZŠ postaví Privileg
Vestavbu nových dvou tříd v ZŠ Tyršova 

provede firma Privileg z Brna. Ve výběrovém ří-
zení nabídla totiž z 11 uchazečů nejnižší cenu, a 
to 435 tisíc vč. DPH. Třídy by měly být hotovy 
do konce ledna tohoto roku.

Vodní kapli opraví Stav Trading
Vodní kapli sv. Jana včetně okolí opraví 

firma Stav Trading z Prahy. Ta nabídla ve vý-
běrovém řízení nejnižší cenu, celkem 381 tisíc 
korun vč. DPH. Práce začnou zřejmě v měsíci 
dubnu nebo květnu, hotovy musí být do 15. 
června tohoto roku. 

Fotovoltaika na službách
Střechu sídla Centra technických služeb 

Kuřim na ulici Sv. Čecha pokryjí solární panely. 
Jejich výkon bude necelých 20 kW. Vyrobená 
elektřina bude použita převážně pro vlastní 
spotřebu, přebytky budou prodány do sítě. Do-
davatelská firma bude známa v lednu, jediným 
kritériem ve výběrovém řízení bude cena.

Opravy Tyršovy ulice
V letošním roce připravuje Správa a 

údržba silnic opravu vozovky části ulice Tyršo-
va. Současně s tím proběhnou související úpra-
vy chodníků, veřejného osvětlení parkovišť ap. 
Oprava samotné vozovky v ceně do 4 milionů 
Kč bude placena SÚS, ostatní náležitosti doplatí 
město Kuřim ze svého rozpočtu. Projekt oprav 
v režii města zhotoví firma IKA Brno za cenu 
117 tisíc korun vč DPH.

4×DrS
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užitečné informace

Volba prezidenta České re-
publiky

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013, se bude konat historicky prv-
ní přímá volba prezidenta České republiky. Případné druhé kolo je 
plánováno na pátek 25. a sobotu 26. ledna 2013. V současné době již 
probíhá na městském úřadě jejich intenzivní příprava. 

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parla-
mentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zá-
konů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 
2012.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na úze-
mí České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 ho-
din a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné 
druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na 
území České republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdo může volit? Voličem pro volbu prezidenta České republiky je 
státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 
2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i stát-
ní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, 
tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let, a to ve volební místnosti dle místa 
svého trvalého pobytu. 

Pokud občané ve dnech voleb nebudou v místě svého trvalého 
bydliště, mohou volit také na základě voličského průkazu.  Voličský prů-
kaz vydá občanovi na základě písemné žádosti Odbor správní a vnitřních 
věcí Městského úřadu Kuřim, úsek evidence obyvatel, dveře č. 204 - paní 
Zina  Hlouchová. Podání musí být městskému úřadu doručeno nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb, to je nejpozději  4. 1. 2013.

Kam máme jít volit? Kde jsou umístěny volební místnosti? To 
jsou nejčastější otázky voličů. Oznámení o době a místě konání voleb je 
vyvěšeno na úřední desce městského úřadu a na informačních tabulích 
ve městě od 27.12.2012. Volby v Kuřimi se uskuteční v osmi volebních 
okrscích:

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

vchod z ulice Brněnská). 
Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Fogla-

rova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdě-
lovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

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

výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova). 
B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Ne-

rudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 (Pozor změna!!!)
volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236, Kuřim
Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, 

Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tiš-
novská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost: Základní škola Jungmannova 813, Kuřim 
Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. 

Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim 
Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, 

Školní, Vojtova, Zborovská. 

Volební okrsek č. 6 
volební místnost: Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna)
Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod 

Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7
volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950, 

Kuřim
Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadio-

nu. 

Volební okrsek č. 8 
volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí) 
Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Sla-

vičkou, Skřičkova, Šmeralova.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poštovních schránek 
nejpozději do úterý 8.1. 2013. Pokud hlasovací lístky volič ve stanovené 
lhůtě neobdrží, může si je občan vyzvednout na Městském úřadě Kuřim, 
odboru správním a vnitřních věcí, podatelna, dveře č. 117 nebo přímo ve 
dnech voleb ve volebních místnostech.

V případě konání druhého kola volby obdrží volič hlasovací lístky 
kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta Čes-
ké republiky ve volebních místnostech.

Jakým způsobem prokáže volič při hlasování svoji totožnost a 
státní občanství? Každý volič je povinen při hlasování předložit volební 
komisi platný doklad totožnosti. Totožnost lze doložit platným občan-
ským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u 
sebe potřebné doklady.

Z výše uvedeného důvodu bude na odboru správním a vnitřních 
věcí, dveře č. 204 zajištěna ve dnech voleb služba, která v případě potřeby 
vyhotoví občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Je nutné, aby si v 
tomto případě žadatel přinesl s sebou dvě fotografie a rodný list.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli vo-
lebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České 
republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voli-
čů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. 
obálku opatřenou úředním razítkem příslušného úřadu.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstou-
pí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno.
 

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se roz-
hodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění 
prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží 
volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z 
jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za 
něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do voleb-
ní schránky.
 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo ro-
dinných, důvodů obecní úřad (tel.: 541 422 308, 541 422 140) a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
 

S aktuálními informacemi, které se týkají volby prezidenta ČR, se 
můžete seznámit na internetových stránkách městského úřadu - www.
radnice.kurim.cz, kde je zřízena v sekci „samospráva“ složka „Volba prezi-
denta ČR“, která je průběžně aktualizována. Další informace lze získat na 
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webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.  Zákonem 
stanovené informace jsou též zveřejňovány na úřední desce městského 
úřadu a ostatních informačních tabulích ve městě.

V případě jakýchkoliv dotazů se občané mohou obrátit na Mgr. 
Lenku Krejčovou (tel. 541 422 309), nebo paní Zinu Hlouchovou (tel. 
541 422 308), pracovnice odboru správního a vnitřních věcí Městského 
úřadu Kuřim.

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

Řidičské průkazy v roce 2013, 
povinná výměna, novinky

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou 
jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch 
řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001  do 30. 4. 
2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Kde si vyměníte  řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova  968,  664 34 

Kuřim
Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,
Úřední hodiny: Pondělí, Středa    7:30-11:30     12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.:       541 422 332
                                 541 422 335  
E-mail:  kovar@radnice.kurim.cz
Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního 

poplatku. Osvobození od správního poplatku se týká řidičských průkazů, 
ve kterých  jsou aktuální údaje (např. příjmení, bydliště atd.)

Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
- nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
- do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,-Kč  tzv. 

„blesk“
 Dále v roce 2013 končí platnost většině Průkazů profesní způso-

bilosti (vydané v roce 2008). K výměně je nutné dokladovat absolvovaná 
školení (v rozsahu 35 hodin), řidičům (profesionálům) pak bude vysta-
ven nový řidičský průkaz, jehož obsahem bude i informace o profesním 
školení. Platnost nového řidičského průkazu pro majitele řidičského 
oprávnění C1, C, CE, D1, D, D1E, DE je nově stanovena na 5 let.  

V případě držitelů paměťových karet do tachografu, se musí vyří-
dit i nová karta do digitálního tachografu (navazuje na číslo řidičského 
průkazu).  

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva dopravy: 
http://www.vymentesiridicak.cz/

Novinky, které začnou platit od 19. 1. 2013 se dotknou řidičských 
oprávnění, tedy jejich skupin a podskupin. Kompletní přehled který je 
dále uveden, mapuje jaké skupiny a podskupiny budou dle novely zákona 
361/2000Sb., od 19.01.2013 platné: 

(1) Do skupiny 
 a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevy-

šující 45 km/h 
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšují-

cím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, 
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 

50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdviho-

vým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u 
jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

 

b) A1 jsou zařazeny 
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvý-

še 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a 
se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 
cm3, 

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 
 

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s vý-
konem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti 
nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než 
dvojnásobným výkonem, 

 

d) A jsou zařazeny 
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 
 

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uve-
dených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost 
v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel 
určených k přepravě zboží, 

 

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v pís-
menech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 
3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým 
smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 
nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízd-
ní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu 
nepřevyšuje 4 250 kg, 

 

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největ-
ší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 
kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí 
být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti ne-
převyšující 750 kg, 

 

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uve-
dených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 
3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým 
smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 
nepřevyšující 750 kg, 

 

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 met-
rů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, 
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené 
hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
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j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v pís-
meni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým 
smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 
nepřevyšující 750 kg, 

 

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v pís-
meni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti ne-
převyšující 3 500 kg, 

 

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmot-
nost nepřevyšuje 12 000 kg, složené 

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povo-
lené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo 

2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povo-
lené hmotnosti vyšší než 3 500 kg, 

 

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v pís-
meni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší 
než 750 kg, 

 

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v pís-
meni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší 
než 750 kg, 

 

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v pís-
meni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší 
než 750 kg. 

 

 (2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje sa-
mojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. 

 
 Dochází i ke změnám s ohledem na věk žadatele o řidičské 

oprávnění,
(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 
a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM, 
b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1, 
c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T, 
d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E, 
e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E, 
f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E. 
 

(2) Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která do-
sáhla 

 a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová mo-
torová vozidla, nebo 

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A2. 

Ke všem uvedeným změnám Vám rádi poskytneme  potřebné in-
formace a jsme připraveni řešit Vaše požadavky.

Blíží se vánoce a nový rok, tak dovolte, abych Vám všem občanům 
a řidičům  popřál za odbor dopravy Městského úřadu Kuřim pohodové  
prožití svátků a bezproblémový nový rok.

Ing.Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy

Nezapomeňte na výměnu 
parkovacího průkazu

Jste–li držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, s vyjímkou držitelů po-
stižených úplnou nebo praktickou hluchutou, nezapomeňte, že do 31. 12. 
2012 je třeba vyměnit speciální označení vozidel O1 (série AA) označu-
jící osobu zdravotně postiženou (modrobílá značka s legem člověka sedí-
cího na invalidním vozíku), za evropský typ tohoto označení - „Parkovací 
průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ 
(nové označení O7 CC šestimístné číslo).

Výměnu označení provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností – zpravidla celou záležitost vyřídíte na sociálním odboru, pří-
padně na odboru dopravy.

 K výměně označení je nutné předložit:
•	 občanský	průkaz,	
•	 průkaz	ZTP	,	nebo	ZTP/P,	
•	 původní	zvláštní	označení	motorového	vozidla	O1	(série	AA),	

•	 1	ks	fotografie	aktuální	podoby	držitele	průkazu	ZTP	nebo	ZTP/P	
o rozměru 45 x 35 mm (dokladová fotografie). 

U nezletilých osob je potřeba předložit rodný list. U osob, které 
byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, listinu o 
ustanovení opatrovníka, a u osob neschopných podpisu notářsky ověře-
nou plnou moc, která je vystavena na základě lékařského potvrzení.

Výměna označení je bezplatná.
Při vyřízení nového parkovacího průkazu nejprve odevzdáte pů-

vodní označení 01. Úředník zkontroluje vaše osobní údaje a platnost prů-
kazu ZTP či ZTP/P, převezme si fotografii a vystaví vám mový parkovací 
průkaz, který si na místě podepíšete, a poté bude zalaminován. Platnost 
nového parkovacího průkazu je totožná s platností průkazu ZTP a ZT-
P/P, tedy maximální platnost je do konce roku 2015.

Výhody spojené s novým parkovacím průkazem se nemění.

Povinnost vyměnit si parkovací průkaz upravuje Čl. II zákona č. 
133/2011 Sb. odst. 2:

Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle dosavadních práv-
ních předpisů, využívat na území České republiky do ukončení jeho 
platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Osobám podle věty prvé 
vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací 
průkaz, podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 
1, které obdržela podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však 
do 31. prosince 2012. Žadatel o vydání parkovacího průkazu pro osoby se 
zdravotním postižením, který byl držitelem označení O 1 vydaného pod-
le dosavadních předpisů, je povinen toto označení při vydání parkovacího 
průkazu pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností.

Informace z odboru sociálních věcí a 
prevence Městského úřadu Kuřim

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním změ-
nám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojist-
ných dávek, a to: 

Navýšení příspěvku na péči těžce postiže-
ným dětem 

Dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stup-
ni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se automaticky 
(bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2000,- Kč. I 
nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2000,- Kč nezaopatřenému 
dítěti do 18 let věku, který má nárok na příspěvek na péči, a také rodiči, 
kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 
let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky 
jejího životního minima. 

Souběh rodičovského příspěvku a příspěv-
ku na péči

Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na 
péči nově pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Do-
sud platilo, že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly 
vždy jeden typ dávky – buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. 
Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které 
má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive 
do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.

Příspěvek na mobilitu 
Na příspěvek na mobilitu mají od 1. 12. 2012 rovněž nárok také 

osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro 
seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvlášt-
ním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Poskytnutí 
příspěvku na mobilitu v tomto případě není nárokové, krajské pobočky 
Úřady práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to 
na základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením. 
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Pozvánkyužitečné informace

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní 
zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Úřady práce 
budou na pořízení těchto pomůcek poskytovat příspěvky, a to od 1. 12. 
2012. Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedač-
ka“. Smlouvy o výpůjčce uzavřené do 1. prosince 2012, práva a povinnos-
ti, které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni. 

Sociálně-právní ochrana dětí – změny od 1. 
1. 2013

Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jde o změny 
významné, týkající se zejména:   
•	 nastavení	 podmínek	 pro	 vytvoření	 sítě	 služeb	 pro	 práci	 v	 rodi-

nách,
•	 stanovení	závazných	postupů	OSPOD	a	dalších	účastníků,
•	 rozvoj	NRP	–	změna	přípravy	pěstounů,	změny	ve	výši	a	podmín-

kách odměn pěstounů,
•	 zavedení	standardů	kvality	práce	a	nastavení	minimálních	rámců	

činnosti pro všechny subjekty.
Bc. Taťána Sojková, vedoucí OSVP

Mimořádná změna jízdních řádů od 1. 1. 
2013

Od 1. 1. 2013 došlo k mimořádné změně jízdních řádů na linkách 
IDS JmK. K rozsáhlým změnám došlo především v brněnské MHD, 
kde došlo i ke změně tras některých linek, tramvajové linky 7 a 13 byly 
zrušeny a došlo o víkendu k prodloužení nočního provozu na některých 
linkách až do 7 hod ráno. Podrobnosti naleznete na www.idsjmk.cz . Na 
Kuřimsku se změny týkjí linek č. 71, 91, 302 a 310.

Přehled nejdůležitějších změn:
Linka 71:

1) Ve směru z Brna, Králova Pole do Kuřimi došlo k posunutí spojů o 
1 až 3 min. dříve. O víkendech byl zrušen spoj s odjezdem v 5:12 z 
Králova Pole nádr. do Kuřimi.

2) Ve směru z Kuřimi do Králova Pole v pracovní dny odjíždí posled-
ní spoj z Kuřimi již ve 22:22 hod., o víkendech přibyl nový spoj v 
7:52 z Kuřimi do Králova Pole.

Linka 91:
1) Odjezdy z Brna hl.n. do Kuřimi jsou nově denně v 1:00 a 3:00 a o 

víkendu navíc v 5:00, přičemž víkendový spoj v 1:00 z Brna jede až 
do Podlesí rozc. 

2) Odjezdy z Kuřimi od kult. domu do Brna jsou v prac. dny v 3:22 
a 4:22, o víkendu v 2:22, 4:22 a 6:22. O víkendu jede z Podlesí 
rozcestí spoj v 2:18 do Brna přes Kuřim. Dále jede o víkendu nový 
spoj v 6:20 od Tyco přes Kuřim do Brna.
Protože došlo k posunu některých spojů bez souhlasu Města Kuři-

mi, je možné, že během roku dojde na této lince k další mimořádné změ-
ně jízdního řádu.

Linka 302
Upravily se odjezdy spojů o víkendu v 4:28 od TOS do Bystrce, v 

prac. dny v 22:08 od TOS do Bystrce a o víkendech v 22:14 od železniční 
stanice do Bystrce.

Linka 310
Na lince došlo o víkendech ke změně organizace svozu zaměstnan-

ců fy Tyco na začátek a konec prac. směny v 6 hod:
1) Víkendový spoj z Lelekovic u kříže do Kuřimi, Tyco jede v 5:23 

hod, ale nově je přesměrován přes Podlesí, Pramen odkud bude 
odjíždět k Tyco již v 5:35 hod. Víkendový spoj z Kuřimi, Tyco do 
Lelekovic pojede od Tyco již v 6:16 hod a bude přesměrován přes 
Podlesí, Pramen.

2) Ranní víkendový spoj od sokolovny a železniční stanice k Tyco a zpět 
je nově zajišťován linkou 91. „91“ odjíždí od sokolovny již v 5:26 hod. 
Od Tyco jede nově 91 k sokolovně a do Brna hl. n. v 6:20 hod.

Miloš Kotek
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Stránka od Františka Merty

Sníh ve tvaru břečky
Asi nesmím jezdit do ciziny, mám sedět raději doma na zadku a 

bude klid.
Ale byl jsem si zalyžovat s manželkou v Itálii. Městečko se jmenuje  

Pfalzen, neboli Falzes, to podle toho zda mluvíte německy, či italsky. Do-
mluvíte se  klidně  i anglicky, ale když si například objednáte v restauraci 
jakoukoli řečí, tak donesou jako prvnímu tomu, který hovoří německy. 
Když jsem se bavil s jedním starším pánem v krásné hospůdce u piva tak 
mi sdělil, že to tak nebylo tak pořád. Po válce, kdy toto území připadlo 
Itálii, chtěli všichni mluvit jen italsky. Ale jak šel čas, všichni zavzpomínali 
na své předky a začali zase mezi sebou hovořit německy.

A tak všechny nápisy jsou německé a s italskými popisy zboží se 
setkáte pouze v supermarketech. I tam jsou hlavní cedule (jako chleba, 
ryby apod.) v němčině.

V této oblasti až maturita se provádí v italštině i němčině. 
Lyžařské centrum, kam rádi jezdíme se rovněž jmenuje „italsky“ 

-  Kronplatz.
Mimochodem jsme tam letos potkali našeho známého bývalého  

fotbalového reprezentanta s klasickým českým jménem  Koller.
Ale proč vám to všechno píši. 
Přestože tam často padá sníh (asi častěji jak u nás), mají tam všude 

uklizeno, stále  se o pořádek někdo stará  , městečko vypadá velmi maleb-
ně a to nemluvím o vkusné výzdobě vč. možnosti využít  v centru veřej-
ných záchodků.

Městečko Pfalzen je podobné velikosti jako Kuřim, ale všechno je 
tam jaksi hezčí a je tam všeho víc. Například předvánoční dřevěné stánky. 
U fiktivní hlavní  brány vás vítá dobově  oblečený  radní, stánků je tam asi  
pětkrát více jak v Kuřimi, plno jídla , grogů, svařáků, máčeného ovoce v 
čokoládě, domácích marmelád, keramiky, dřevěných hraček atd. atd. To-
lik místa k popisu všeho nemám. 

To nemluvím o wellness, bowlingu, kluzišti, sportovní hale, stadi-
onu apod.

Pro upřesnění – lyžařské  centrum je pár kilometrů za městem a 
není v okolí jediné. Tam teprve stojí hotely a  parkovací obrovské prosto-
ry odkud vás dovezou pohyblivé schody k lanovce . Už se mi to všechno 
nechce popisovat, protože v Alpách (i jinde) je to běžné.

Ale co naplat, vrátil jsem se do Kuřimi. Ráno při cestě do soko-
lovny (zaplaťpánbůh, že máme sokolovnu)  jsem si promočil  boty po 
neupravených chodnících. Navíc stavebník před sokolovnou zabral celý 
chodník a já byl nucen jít po silnici. Auta jezdící při oblevě ohleduplně, mi 
zamočila  můj optimistický úsměv na nic netušící tváři.

Jsem sice věčný optimista, Kuřim se mi líbí, máme tady  sice ome-
zená sportoviště, ale máme. Máme wellness centrum, kulturní dům včet-
ně vietnamských prodejců a dokonce kulturně se chovající zámek.

Ale pocity mám bohužel smíšené.
Přesto si dovolím říci jeden malinkatý nápad. 
Co kdyby radní dali hlavy (i hlasy) dohromady a lidem, co mají 

před domem obecní chodníky snížili, či zrušili platby za popelnice (po-
kud to neudělají u všech) a oni by se určitě rádi postarali o pořádek  sami.  
Městští pracovníci by to jen kontrolovali, případně zakročili  a ten , co by 
neuklízel, by ztratil nárok  odpočtu. Technicky jsem o tom nepřemýšlel, 
ale nějaké rozumné řešení by se jistě našlo, co myslíte?

Mám trochu dojem, že by to i finančně nebylo tak zlé.
Zatím  si pořídím tzv. „protibřečkové“ boty a budu se těšit někdy 

časem  na výlet Kuřimí v normálních botách (např. z Globusu).
Takže vážení radní, podradní i nadradní, pokud se vám to zdá jako 

blábol šíleného staršího pána, tak budiž, ale uvažujte prosím  alespoň o 
nápadu snížit, či zrušit poplatky za popelnice. Jo a zvýšení ať vás ani ne-
napadne.

František Merta 
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advent a vánoce

Mikulášský jarmark 2012
Už je to docela dlouho, kdy byl naposledy na Mikuláše sníh. Ten 

poslední se však vydařil a mrazivé zimní počasí jen dokreslilo skvělou at-
mosféru kuřimského Mikulášského jarmarku, který se konal druhou pro-
sincovou sobotu na náměstí Osvobození a v Kulturním domě. 

Stejně jako v předchozích letech tvořily kulturní program hlavně 
kuřimské děti. Od těch nejmenších z mateřských škol až po ty větší ze zá-
kladních škol a zájmových kroužků z DDM Kuřim. Jejich improvizované 
pódium na schodech Kulturního domu bylo v obležení diváků celé odpo-
ledne. Po každém vystoupení čekalo na „účinkující“ v přízemí Kulturního 
domu malé občerstvení, kde děti dostaly čaj a něco sladkého. Návštěvníci 
Mikulášského jarmarku zde mohli shlédnout už tradiční Výstavu paličko-
vané krajky v Obřadní síni KD, která probíhala už od 2. prosince.

Venku na náměstí rozložili stánky prodejci s vánočním zbožím a 
kuřimské školy a zájmová sdružení pro mládež, které zde nabízely vlastní 
výrobky. V pozdním odpoledni přišel všemi toužebně očekáváný Mikuláš 
se suitou andělů a pořádnou smečkou čertů. Ke cti kuřimských dětí mu-
síme říct, že asi nikdo tolik nezlobil, takže pytle zůstaly prázdné a hodné 
děti si spokojeně odnášelo mikulášskou nadílku.
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školy
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z regionu

Moravské uzené provoní 
hrad Veveří

Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 9. a 10. února sjedou do Brna na 
hrad Veveří. Slavnosti Moravského uzeného chtějí lidem připomenout, 
jak chutná tato vyhlášená krajová specialita. Návštěvníci také rozhodnou, 
které uzené bylo to nejlepší. Přímo na nádvoří vás zavede pestrý maso-
pustní průvod masek. 

Mistři uzenáři ale přivezou i tradiční moravské klobásky, paštiky, 
uzený bok i další výrobky. Návštěvníci budou moci ochutnat ovarovou 
polévku, jitrnice, jelita, tlačenku ale i další moravské speciality jako ovar 
s jablečným křenem, uzené se švestkovou omáčkou nebo prejt se zelím. 
Přímo na místě k tomu bude pekař připravovat čerstvý chléb. K období 
masopustu patří ale i sladké speciality jako koblížky nebo boží milosti. 
A v únoru nesmí chybět ani něco pro zahřátí. Nalévat se bude moravská 
slivovice, svařené moravské víno nebo pomerančový punč. 

Zajímavý je i doprovodný program. Kromě vodění masopustního 
medvěda a dalších rozpustilostí se tu totiž představí i mistři řezníci, uze-
náři a kuchaři, kteří povedou odborné přednášky o přípravě uzeného a 
postupu jeho výroby, klobáskách nebo masopustní gastronomii. Předvá-
dět se bude i správné porcování masa. Svůj prostor dostanou i řemeslníci, 
na jarmarku bude mít stánek hrnčíř, kovář nebo třeba bylinkář.  

Akci pořádá sdružení ECEAT, které prostřednictvím projektu 
Stezky dědictví oživilo chřestovou gastronomií i Slavnosti chřestu v Ivan-
čicích. O gastronomickou část Slavností moravského uzeného se postará 
farma Eden z Bystřice nad Pernštejnem. Akci podporuje také MČ Brno 
– Bystrc.  

V ceně běžné vstupenky za 100 Kč mají návštěvníci vstup do hrad-
ního areálu včetně hradeb, ochutnávku soutěžního uzeného a zabíjačko-
vou polévku. Kromě toho si zájemci mohou koupit V.I.P. vstupenku za 
299,- Kč, která jim umožní bezplatné parkování pod hradem na V.I.P. par-
kovišti a nabídne i speciální výhodné menu: zabíjačkovou polévku, uzené 
se švestkovou omáčkou, nápoj pro zahřátí (panák slivovice nebo pohár 
svařáčku či pomerančového punče), jitrnice nebo klobásky dle vlastní-
ho výběru (2ks/os), malou kuchařku věnovanou moravské masopustní 
gastronomii, volný vstup na hradby a bezplatnou účast na workshopech 
věnovaných uzení, uzenému, klobásám. 

Pořadatelé už teď na facebookovém profilu Slavností Moravského 
uzeného informují o všech novinkách a přečíst si můžete i zajímavosti tý-
kající se fenoménu uzení. 

Slavnosti Moravského uzeného, hrad Veveří, Brno
9. a 10. února 2013
Facebook: http://www.facebook.com/SlavnostiMoravskehoUze-

neho 
WWW: www.moravskeuzene.cz 

O občanském sdružení 
SPOLU V DRÁSOVĚ

Dovoluji si Vás touto formou informovat o založení nového ob-
čanského sdružení s příhodným názvem „Spolu v Drásově“.  Sdružení 
založilo několik obyvatel Drásova, jako neziskové sdružení financované 
výhradně ze sponzorských darů a členských příspěvků. Sdružení nemá 
žádné politické či náboženské cíle, jeho posláním je zejména podpora 
rozvoje volnočasových kulturních a společenských akcí a rekreačních 
sportovních aktivit v Drásově.

Zakladatelé sdružení hodlají činnost sdružení zaměřovat přede-
vším směrem k pořádání plesů a hudebních či divadelních produkcí, a k 
pořádání sportovních akcí a turnajů. V neposlední řadě pak také k vytvá-
ření prostoru pro prezentaci uměleckých děl či produkcí neprofesionál-
ních umělců (výtvarníků, hudebníků, divadelníků apod.) z regionu.  Více 
informací o sdružení můžete získat na internetových stránkách sdružení 
http://www.spoluvdrasove.cz/ nebo na profilu sdružení na Facebooku.

Sdružení si za svoji první větší akci, kterou by se chtělo v Drásově 
prezentovat a zviditelnit, vybralo pořádání plesu. Ples se bude konat dne 
12. 1. 2013 a bude tedy zahajovat plesovou sezónu v Drásově. Na plese 
bude k tanci a poslechu (zejména pak k tanci) hrát skupina LAS VEGAS 
ALL STARS, která s sebou do Drásova slibuje přivézt i takové hvězdy jako 
je Elvis nebo Sinatra. Celý ples se ponese v duchu Las Vegas a návštěv-
níci si budou moci odpočinout od tance například také u rulety. Každý 
návštěvník obdrží při vstupu na ples základní sumu drásovských dolarů, 
které mohou vsadit do hry. Dovoluji si tedy všechny obyvatele Drásova na 
náš ples srdečně pozvat, bude to opravdu něco jiného, než na co je Drásov 
zvyklý.  Lístky na ples budou v prodeji v nové kavárně a cukrárně Oáza 
provozované panem Rostislavem Matalem.

Ale pořádání plesu není, a nemůže být, jedinou akcí pořádanou 
sdružením. V současné době již probíhá v prostorách Sokolovny cviče-
ní na trampolínách, které organizujeme, a již nyní také, ve spolupráci s 
brněnskou Flédou, připravujeme vystoupení Komediografu (více o Ko-
mediografu můžete zjistit na http://www.komediograf.cz/) v Drásově. 
Vystoupení se bude konat předběžně některý březnový pátek v roce 2013 
a bude se jednat o premiérové představení tohoto pozoruhodného diva-
delního útvaru, ve kterém účinkují např. Pavel Liška, Tomáš Matonoha 
a Josef Polášek, a které je sérií groteskních skečí a písniček o možném i 
nemožném. 

Dalšími připravovanými aktivitami sdružení je pořádání:
•	 tanečních	pro	dospělé	
•	 pravidelných	lekcí	posilovacího	cvičení	zaměřené	na	práci	s	vlast-

ním tělem s prvky bojových umění pod vedením zkušeného trené-
ra fitness.
V současné době na internetových stránkách probíhá anketa, zda o 

takové aktivity bude v Drásově zájem. 
Závěrem bych chtěl všechny obyvatele Drásova, kteří by měli zá-

jem se na činnosti sdružení podílet, informovat o tom, že mohou podat 
přihlášku ke členství ve sdružení. Stanovy sdružení si mohou přečíst a 
zmíněnou přihlášku stáhnout na internetových stránkách sdružení. Sa-
mozřejmě na svých stránkách přivítáme i jakékoli podněty či nápady, kte-
ré by mohly oživit činnost sdružení.

Jménem všech zakládajících členů sdružení bych chtěl všem oby-
vatelům Drásova popřát příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší do nadchá-
zejícího roku 2013. Věřím, že se v něm budeme setkávat na zajímavých 
akcích pořádaných naším sdružením.

Marek Reinoha – předseda sdružení
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Kultura

placená inzerce

Rozhovor se spisovatelkou 
Kateřinou Tučkovou

Známá česká spisovatelka, která část svého dětství a mlá-
dí prožila v Kuřimi, k nám zavítala na besedu se svými čtenáři už v 
listopadu, ale ohlasy na její návštěvu byly stále čerstvé. Proto jsme 
požádali tuhle mladou a už tak úspěšnou literátku o krátký rozhovor 
pro Zlobici. 

Vím, že jste do Kuřimi s maminkou a sestrou v podstatě utekly, jak vám 
to tady připadalo?

Přistěhovaly jsme se do Kuřimi v půli osmdesátých let ze zeměděl-
ské a katolické vesnice, takže ten kontrast (zejména v životní úrovni) byl 
veliký. Nicméně až s odstupem let mi dochází, v čem ta změna skutečně 
spočívala. Tehdy jsem se soustředila především na záležitosti běžného 
života – nový domov, nové kamarády ve školce a brzy nástup do první 
třídy, který každému dítěti mění život. Vzpomínám si, že tehdy mě nejvíc 
fascinovalo houkání sirény TOSky, která určovala řád celému městečku, a 
bazén, který jsme pravidelně navštěvovaly s dědečkem. 

Utekly jste z prostředí, kde mnoho mužů pilo, setkala jste se s tím v 
svém pozdějším osobním životě i na Kopanicích, v Žítkovských bohyních je 
alkohol také, jak vychází v tomhle porovnání Kuřim?

V Kuřimi jsem tak silný vztah k alkoholu, jako jsem ho poznala ve 
dvou zmíněných lokalitách, už nezaznamenala. Ne že by se tu nepilo, ale 
alkohol tu nehraje takovou roli. Pravděpodobně je to i možnostmi, které 
Kuřim nabízí – dosahem kultury, umění, sportovního vyžití. Pestrost ak-
tivit dává možnost trávit čas i jinak než jen v hospodě. 

Myslíte, že alkoholismus a s ním související násilí v rodinách, majetko-
vé problémy, apod. je v současnosti společností tolerován?

Myslím, že není. Otázkou je, kolik rodin podobný problém venti-
luje do širší společnosti. Stejně jako kdysi v naší rodině, podobné problé-
my se spíše tutlají.  

Vaše kniha Žítkovské bohyně je prezentována jako román, současně 
zahrnuje téměř detektivní pátrání, částečnou autobiografii, záhady i reálie, jak 
se vám podařilo poskládat všechny tyto aspekty a bylo těžké udržet samotný 
příběh?

V určité fázi psaní bylo nutné všechny složky balancovat tak, aby 
byla kniha „učtitelná“ – aby čtenář nepodlehl skepsi z přehršle faktů a ne-
ztratil se mu samotný příběh. I když ten proces byl především intuitivní, 
dělala jsem si v té době nákresy a po celém bytě měla rozložené tisky růz-
ných částí knihy. Ale byla to krásná práce – i když z ní občas třeštila hlava 
a samostatný život postav v mé mysli už mě docela tížil. 

Na své besedě v Kuřimi jste mluvila o zfilmování Žítkovských bohyní 
i jejich adaptaci pro rozhlas, můžete nám k tomu něco říct? A budete mít ně-
jakou možnost ovlivnit zejména to filmové zpracování? Budete se podílet na 
scénáři, případně i na výběru protagonistů chystaného filmu?

V současné chvíli je ve vývoji scénář filmu, na kterém se drobně 
podílím. Ne však moc, nechci zasahovat profesionálům do jejich práce, 
a navíc se chci už soustředit na další knihu. Nicméně při setkání jsme se 
shodli na řadě věcí, což svědčí o tom, že máme podobné představy o vý-
sledku. Což mě ohromně těší – především fakt, že se z filmového zpraco-
vání snad nevytratí kouzlo kopanického folkloru a hudby. 

Kniha má tak trochu otevřený konec, i když je zřejmé, že historie bo-
hyní ze Žítkové se tímto uzavřela, tak stejně si řada čtenářů položí otázku, 
kdo to udělal? Co se stalo s poznámkami Dory Idesové? Je naděje na nějaké 
pokračování nebo je příběh bohyní z vašeho pera tímto uzavřen?

To, že kniha nemá jednoznačný závěr, je úmyslné – doufám, že to 
vzbuzuje otázky na to, kam až sahá účinnost kletby, jak hluboká může být 
sugesce a autosugesce a zda bohyně skutečně měly takovou sílu, aby se 
přenesla přes dvě generace. Pokud to ve čtenáři takové otázky (společně 
s lítostí nad ztraceným fenoménem) vzbudí, podařilo se nám úspěšně se-
tkat! A k otázce, kdo to udělal, můžu dát jednu indicii – v textu se objeví 
náznaky, které toho, kdo Doru viděl naposledy a kdo je tedy jejím vrahem, 
odhalí. A pokračování? Prozatím jsou pro mě bohyně uzavřené a ráda 
bych je už vyhnala z hlavy, abych se mohla pustit do další knihy. Jenže to 
byly tak silné ženy, že i mně to vymaňování z jejich vlivu jde ztěžka… 

Děkujeme za rozhovor.
Mezi nejznámější literární díla Ka-

teřiny Tučkové patří román Vyhnání Ger-
ty Schnirch o odsunu brněnských Němců 
po II. světové válce, za který získala cenu 
Magnesia Litera 2010 – Knižní klub Cena 
čtenářů a řadu nominací. Na jaře roku 
2012 pak vydala knihu Žítkovské bohyně, 
která je strhující kombinací historické vě-
decké práce o fenoménu magických bo-
hyní, detektivního pátrání i lidských osu-
dů ve vypjatých dobách nedávné historie. 
Román Žítkovské bohyně se stal nejpro-
dávanější knihou roku 2012 a Kateřina 
Tučková za něj v listopadu loňského roku 
získala Cenu Josefa Škvoreckého.

Soňa Šmahelová
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pozvánky

POZVÁNKA NA LEDNOVÉ 
AKCE ZUŠ KUŘIM

Středa 23. ledna
ŽÁKOVSKÝ HUDEBNÍ VEČÍREK
Komorní sál ZUŠ od 17 hodin

Čtvrtek 24. ledna
TANEČNÍ VEČER žáků tanečního oboru ZUŠ
Velký sál Kulturního domu Kuřim od 18 hodin

Neděle 27. ledna
PŘEHLÍDKA SOUBORŮ A SÓLISTŮ,
oceněných Městem Kuřim při vyhlašování cen KUKUČ. Ze ZUŠ 

Kuřim se představí: Jazzový orchestr ARITMIC BAND, skupina MOTÝ-
LÍ )D( EFEKT, kytaristka Adéla Václavíková, písničkář Antonín Jarůšek, 
j.h. brněnská skupina GAJDOŠI

Pondělí 28. ledna 
ŠKOLNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ v komorní hře žesťových a 

dřevěných dechových nástrojů, v komorní hře smyčcových nástrojů a ve 
hře na klávesy.  

Komorní sál ZUŠ od 9 do 13 hodin  

Středa 6. února
ŠKOLNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 
Komorní sál ZUŠ od 9 do 13 hodin

Čtvrtek 7. února
ŠKOLNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře 

akordeonů. 
Komorní sál ZUŠ od 10 do 12 hodin

Pátek 8. února 
OKRESNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ v komorní hře žesťových 

nástrojů a ve hře na klávesy.
ZUŠ Kuřim od 9 do 17 hodin

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD

Eva a Vašek 
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vhodný vánoční 

dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.
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Další pohádkové povídání na tyršovce

Knihovna
Lída Oplatková, 9. B

„To si děláš srandu?!“ vyjel nevrle šestnáctiletý trpaslík na kluka 
stejného věku ale o dvacet centimetrů vyššího. „Nemůžeš odjet.“ „To ne-
vykládej mně ale rodičům. Máma tam dostala po mateřské první práci a 
tátovi nabídli lepší flek hned vedle, takže může klidně jezdit městskou. 
Navíc bude víc volných školek pro malou než tady.“ „Ale tady je to hezčí,“ 
namítl menší blonďák na svou obranu před argumenty namakanýho obra. 
„Jo, ale je to Tišnov.  Brno, kamaráde, to je jinej svět,“ utnul ho svalovec. 
„Hmmm...“ zamručel skrček nakvašeně a posunul si hranaté brýle blíž ke 
kořeni nosu. „Ale já tě tu potřebuju... V okamžiku, kdy se odstěhuješ, mě 
zmlátí a je jedno, jestli jim dám opsat úkol do matiky nebo ne.“ „Ach jo.. 
a já tam zas budu bez tebe za tupce.“ Skrček se zakřenil. „Já mám mozek, 
ty svaly – naše svatá úmluva.“ „Tak tomu říkáš ty,“ povzdechl si svalouš a 
prokřupnul si prsty. „Víš, že když tohle děláš, jde z tebe strach?“ „Aspoň 
něco umím dobře.“ Oba se usmáli při vzpomínce  na desítky zmlácených 
postrachů školy, co si chtěli dovolit na Andreje, kvůli jeho výšce, brýlím, 
dobrým známkám a nebo jiným záminkám. „Ty Martine a kdy že odjíž-
díš?“

„Mno.. teď dojdu dom, sbalím si pár posledních drobností a pak už 
asi pojedem..“ „Dobře.“

„Tak já jdu, zdár!“ zvedl Martin ruku k poslednímu pozdravu na 
dlouhou dobu. „Čau,“ zamumlal Andrej a mírně rozhozený vyrazil domů. 
V půli cesty si to rozmyslel. Doma být nechtěl. Moc prázdnoty na jednoho 
člověka, proto zamířil do knihovny. Jeho jediného útočiště. Chodil tam 
pokaždé, když ho šikanovali nebo mu jakkoliv znepříjemňovali život.

 Martin přišel na jejich školu před třemi lety, v té době se ska-
marádili a  Andrej měl díky Martinově síle od všech pokoj. Až doteď.

 Betonová cesta se klikatila mírně do kopce mezi domečky, kte-
ré se ale objevovaly čím dál méně, až jich zbylo jen pár. Uprostřed, skoro 
úplně nahoře, se tyčila knihovna. Kdysi krásná a velkolepá. Dnes jen šedi-
vá troska. Andrej nemohl uvěřit, jak se jeho milovaná budova proměnila.

Obezřetně vešel dovnitř zchátralými dveřmi. Dospělé i dětské 
oddělení bylo zcela prázdné až na otrávenou dvacetiletou holku spící za 
pultem. Zřejmě nová knihovnice. Neobtěžoval se u ní ani zastavit a s krát-
kým strohým pozdravem kolem ní přešel k zadním regálům. Vonělo to tu 
starými knížkami. Z každé, ať už kožené nebo papírové vazby na něho dý-
chaly příběhy. S láskou po nich přejížděl pohledem a prsty je lehce hladil. 
Občas některou z těch krásek vyndal, aby se pokochal i jejich útrobami 
a prolistoval jejich duši. Dokonale se uklidnil. V tom zaslechl zasténání. 
Krátké, ale žalostné. Pomyslel si, že je to nějaký omyl a dál se opájel roz-
manitým výběrem knížek. Pak to uslyšel znovu.  Leknutím málem upustil 
svazek „Příběhy temného lesa, aneb čarodějnice,“ od Jeníčka a Mařenky. 

Posunul si brýle. Knížku vrátil na místo a bojovně zaťal ruce v pěst až mu 
bělely klouby. „Tohle se mi vůbec nepodobá,“ napadlo ho, když se vydal 
za tím záhadným zvukem. Už se domníval, že trpí halucinacemi, když 
úplně v zapadlém koutě  budovy to spatřil. Nebo spíše ji. Za haldou knih 
na podpal se krčila vrásčitá babička. Andrejovi spadl kámen ze srdce. „Vy-
držte babičko, já vám odtamtud pomůžu,“ oslovil ji a dal se do odhazování 
změti potištěného papíru. Když skončil a znovu pohlédl na babičku, má-
lem nadskočil. Babička sice měla cestu volnou, ale zády byla zapuštěná do 
stěny. Připomínala spíše součást knihovny, než lidskou bytost. „Nechci 
být nezdvořilý ke starším lidem, ale jak se vám to sakra stalo?“ vychrlil ze 
sebe jedním dechem. „Nemám už moc sil hochu, a tak je toto jediná po-
doba, ve které mě můžeš vidět... Znám tě už dlouho Andreji a právě proto 
tě chci poprosit o pomoc,“ zasípala babička. „Tak počkat.. To už blázním? 
Kdo jste?“ nechápal Andrej.

„Blázen nejsi a já jsem Knihovna,“ usmála se.  To bylo na Andreje 
moc informací. Ztěžka dosedl na popraskanou podlahu. Potřeboval si ně-
jak potvrdit, že nezešílel. Knihovna mu dovolila se jí dotknout a postupně 
mu zodpověděla všechny dotazy týkající se  jeho mládí stráveného v té 
místnosti. „Dobře, už ti věřím,“ řekl, když si to trochu ujasnil. „Ale proč 
ode mě potřebuješ pomoc?“

„Jak vidíš, tak se to tu rozpadá a když sem nebude nikdo chodit, 
zemřu.“ Andrejovi se rozlil po těle podivný pocit. Rozhodně věděl, že ne-
chce, aby Knihovna umřela. Slíbil jí, že na něco přijde. Tři dny a tři noci 
nespal a snažil  se přijít na něco reálného. Rodiče ho naštěstí nechali být 
v domnění, že je zdrcený z odjezdu kamaráda. Čtvrtý den to ale přišlo. 
Nápad. „Heuréka!“ zařval a okamžitě běžel za starostou, se kterým se znal 
jeho táta (takže k němu měl snadný přístup). Starosta ho přijal, ale jeho 
návrh zamítnul. Andrej byl z toho celý nesvůj, ale pak uznal, že na to musí 
jít jinak. 

Přišel za rodiči předstíraje největší zoufalství a vyslovil jediné přá-
ní. Stálo ho to trochu přemlouvání, ale na druhý den už stála celá rodina 
před starostou a ten po chvíli

 návrh -ač nerad- přijal.
 Za týden se z Knihovny ozývaly podivné zvuky. Zvuky tak ne-

zvyklé od obvyklého ticha. Byl to důkaz, že se něco děje. A dělo. Po měsíci 
byla Knihovna znovu oficiálně otevřena veřejnosti.

Nahrnuly se do ní davy lidí, aby si mohly ten zázrak prohlédnout 
na vlastní oči. Celý vnitřní interiér byl opraven a vymalován. Regály byly 
čisté a bez prachu a dříve všudypřítomných roztočů. Přibyly i nové kníž-
ky, ale to hlavní bylo hned v předtím tak zapadlém koutě. Vznikla tu nová 
a plně funkční počítačová kavárna. Do Knihovny pak i po otevření cho-
dilo více a více lidí. Knihovna omládla a Andrej za ní chodil každý den 
vést dlouhé diskuse na filosofická i zcela normální témata. Tak se stala z 
babičky zase mladá a krásná Knihovna.
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Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 17. 1. 19:00 Nedotknutelní

Ochrnutý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vy-
bere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, seri-
óznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, 
silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se 
stane jejich přátelství… Příběh je inspirován skutečností o tom, že ani 
od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk nemusí ztratit smysl života. 
Spojení melancholického multimilionáře a extrovertního recidivisty pře-
kvapivě překypuje humorem a rozechvívá bránice diváků po celém světě. 
Film dosud vidělo 37 milionů diváků a i u nás v Česku se stal výjimečně 
populárním. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. Komedie, drama, ži-
votopisný. Francie, 2011, 112 min. ČSFD 92% (9. nejlepší film!).

čtvrtek 31. 1. 19:00 Bez kalhot
Film uznávaného režiséra Stevena Soderbergha otevírá dveře do 

světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Ta-
tuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil. 
Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého staršího rádce Mika. 
Jeho postavu ztvárnil Alex Pettyfer. Matthewa McConaugheyho uvidíme 
v roli Dallase, vysloužilého striptéra a současného majitele klubu, v němž 
Mike se svým žákem vystupují. Film má v ČR velmi slušnou návštěvnost. 
Životopisný, romantický, drama, komedie. USA, 2012, 110 min.

Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

Escape Live Music
čtvrtek 24. 1. 20:00  f a j t a f a j t

šamanské rytmy - hravé obrazy - elektro groovy - zvukové plochy 
- vizuální obrazce

f a j t a f a j t  je společný koncertní program Pavla Fajta a Antonína 
Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové plochy tvoří podklad pro harmo-
nickou a melodickou nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovů a 
koncertního piana.

Vít Kraus hudební kompozice doplňuje o živou vizuální složku. 
Rytmus a obraz společně pulsují ve vizuálních loopech a noří se do bube-
nických kompozic.

...“Drum trek“ se ocitá kdesi na hranici klasické a taneční hudby. 
Koncerty Pavla Fajta bývají zpravidla zážitkem neopakovatelným a nena-
hraditelným... Pavel Fajt se od mnohých kolegů „z branže“ liší hlavně tím, 
že nepřehrává nacvičené, ale že skutečně hraje. Hraje, tvoří, mění, boří, 
konstruuje v dané chvíli a pro ten který okamžik. Existují sice struktury, 
ze kterých vychází a kterých se drží, „leitmotivy“ jednotlivých skladeb 
pozornější posluchač rozezná, nicméně to hlavní jde mimo ně. Ať tento 
princip hraní je ideálem sólových hudebníků, nebo jejich postrachem, 
Pavel Fajt je člověk, kterému sedí maximálně a úměrně jeho virtuozitě je 
pro něj přirozený.

Antonín Fajt ... klávesové nástroje, piano.
Pavel Fajt ... bicí nástroje, elektronika, loopy.
Vít Kraus j.h... videoprojekce.
Cena 100 Kč pro abonenty a v předprodeji, 120 Kč na místě.

Dále připravujeme:
čtvrtek 21. 2. 20:00 Gabriela Koločavova trio (USA/CZ)

Svoje umělecké touhy ventiluje nejen zpěvem, ale i fotografií, svojí 
druhou láskou. Její sytý témbr splývá dokonale s kapelovým zvukem, ale 
zároveň nenuceně vyniká v klasickém jazzu. www.gabrielakolcavova.com

čtvrtek 11. 4. 20:00 Ladě 
Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického 

punkového dua“ Červeným Vrchem. Večer ve znamení „dark blues“, 
„freak blues“, nebo třeba „neurvalého šansonu“ je vždy silným zážitkem. 
www.lade.cz

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

www.clubescape.cz. 
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Milan, Martina, Anna Mag-
ni: sítotisková dílna (2011–
2012)

29. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Komorní galerie Základní umělecké školy Kuřim
Vernisáž: 29. 11. 2012 v 18.00
Úvodní slovo: Martina Šviková
Hudební program: Aritmic band

Komorní galerie Základní umělecké školy v Kuřimi, která leží 
pouhých 15 kilometrů severně od Brna, představuje sítotisky Milana, 
Martiny a Anny Magni. Umělecky založená rodina s italskými předky má 
ke Kuřimi blízký vztah. Nejenže zde rodina několik let žila, ale Martina 
Magni na místní Základní umělecké škole vede od konce 80. let až dosud 
výtvarný obor. 

Jméno Milan Magni není ve světě výtvarného umění zdaleka ne-
známé. Jeden z představitelů generace umělců, která se na brněnské vý-
tvarné scéně začala prosazovat v 80. letech minulého století, studoval na 
Škole uměleckých řemesel v Brně a poté na Katedře výtvarné výchovy Pe-
dagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Miroslava 
Štolfy a Leonida Ochrymčuka. Ačkoli si i Milan Magni vyzkoušel některé 
konceptuální polohy umění (např. jakožto spoluzakladatel Skupiny mlhy 
a skotu – Florián), v centru jeho zájmu vždy stála malba. A to malba pou-
čená důkladnými znalostmi dějin umění a malířských technik i technolo-
gií, která přímo vychází z geometrické a lyrické abstrakce. Kupříkladu Jiří 
Valoch řadí Milana Magni mezi konstruktivně orientované malíře vycháze-
jící z tzv. radikální malby. V současnosti se někdejší člen skupiny Měkkohlaví 
kromě malby zabývá také kresbou, prací se dřevem a grafikou. 

Se sítotiskem se Milan Magni setkal už v 60. letech, kdy jeho otec 
vybudoval sítotiskovou dílnu v Blansku. Později, v 80. letech, vystavil v 
brněnské galerii Studánka pod názvem Fake art zkušební tisky, které jeho 
žena Martina přinesla z tehdejší brněnské Drutěvy. Všechny nepovedené 
tisky z Drutěvy Milan signoval a očísloval a většinu z nich se mu podaři-
lo za značného ohlasu prodat či darovat milovníkům umění. Tehdy šlo 
o akci konceptuálního charakteru na pomezí recese a provokace. Na po-
čátku Magniho vážného zájmu o grafiku pak stála až skutečnost, že jeho 
dcera Anna dlouhodobě zapůjčila sítotiskový stroj od Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity v Brně, na níž sama působí jako doktorandka 
oboru Zahradní a krajinářské architektury. 

Na jaře roku 2011 se stroj na sítotisk ocitl u Magniho doma ve Sva-
toslavi a experimentům s touto grafickou technikou nestálo nic v cestě. 
Byla to výzva nejen pro malíře, ale i pro jeho dceru Annu, iniciátorku celé 
akce, a ženu Martinu, absolventku grafiky na Škole uměleckých řemesel 
v Brně a dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Anna i Martina 
mají vzhledem ke svému profesionálnímu zaměření k výtvarnému umění 
velmi blízko, a ačkoli pravidelně nevystavují, jsou obě rovněž výtvarně 
aktivní. 

Po zvládnutí samotné techniky a několika počátečních experimen-
tech tak ve Svatoslavi vznikly práce, jejichž výběr je představen na výstavě 
v Kuřimi. Anna převedla do sítotisků některé své florální kompozice, kte-
ré nezapřou inspiraci Andy Warholem ani souvislost s autorčinou profesí 
zahradní architektky. Martina vytvořila nepočetné, ale velmi originální 
série grafických listů Kaligrafie a v Kuřimi vystavené Stránky ze sešitu. A 
Milan Magni rozpracoval v grafickém médiu některá klíčová témata své 
tvorby. Na kuřimské výstavě jsou zastoupeny Milanovy grafické listy ze 
série Gaia, připomínající jeho kosmologické inspirace i vzpomínky na 
milované verneovky. 

Společným jmenovatelem grafické tvorby všech tří autorů je pře-
devším volný, experimentální způsob zacházení se sítotiskem. Do jisté 
míry je to dáno i tím, že se samotným tiskem Anně i Martině pomáhal 
Milan, který poloautomatický sítotiskový stroj ovládl. Způsob, jakým 
Magni s touto grafickou technikou zacházejí, ji zásadně přehodnocuje. 
Přímo odporuje původnímu účelu sítotisku, jímž bylo sériové zmnožo-
vání obrazů. Magni při přenosu vyobrazení na síto nevyužívají fotocestu. 
Pracují s emulzí nanášenou štětcem přímo na síto, kde barvy často tepr-
ve míchají, mnohdy bez vylepených zarážek a šablon. Jednotlivé tisky 
následně ještě několikrát přetiskují, kladou vrstvy barev či lazur jednu 
na druhou a využívají tak vlastně podobného způsobu vrstvení, s nímž 
pracuje Milan v médiu malířském. Jedním z důsledků experimentálního 
přístupu všech tří autorů k sítotisku je, že většinou vznikají tisky autorské 
(označené zkratkou EA), nikoli série totožných listů. 

Grafiku tedy Magni pojímají jako otevřený, neukončený proces, 
který se významně přibližuje volné malbě. Pro jejich sítotisky je charakte-
ristický právě malířský přístup – do hotového tisku dále zasahují výrazný-
mi autorskými intervencemi, jako jsou přetisky barev, záměrné přiznávání 
spodních barevných vrstev mírným vychýlením nové vrstvy, dodatečná 
kresba do nezaschlého obrazu, vytírání či vytrhávání vrstev barvy z neza-
schlé spodní vrstvy, proškrabávání apod. Nejdůsledněji v tomto smyslu 
postupuje Martina Magni, která využívá svérázného gesta, akční metody 
drippingu, tedy lití barvy přes síto, ale i přímo na finální obraz. 



ročník 20, číslo 1/ leden    ZLOBICE   19

život se zvířaty

Čtyřnohý vánoční dárek
Které dítě by si nepřálo mít pod vánočním stromečkem štěně, 

nebo kotě. Pokud jste z rodičů, kteří svým ratolestem splní, co jim na 
očích vidí, možná právě u Vás doma 
nyní vrní nějaký ten čtyřnohý uzlíček. 
Dnes se proto zaměříme na to, jak se 
nachystat na první dny s Vaším no-
vým členem domácnosti.

Je nutné, aby štěňátko mělo 
svůj vlastní prostor na spaní a odpoči-
nek. V obchodech je možno zakoupit 
množství různých pelíšků rozlišných 
velikostí, tvarů, barev. Výběr je na Vás. Záleží hlavně na velikosti psa a 
na Vašem vkusu. Ve většině případů ale pejsek stejně nakonec skončí ve 
Vaší posteli. Co se týče ubytování psa ve venkovním kotci, je důležité, aby 
tento kotec byl hlavně dostatečně zateplen a byl na pevném podkladu. I 
kotce a boudy se již vyrábějí komerčně, ale pokud je v rodině šikovný tatí-
nek, určitě rád stluče z prken nějaký ten domeček. Vhodné je, aby bouda 
měla tzv. předsíň a prostor na spaní. Velice výhodná je oddělávací střecha 
pro lepší čištění. Pokud bude venkovní kotec oplocen, zajistěte jej tak, aby 
se Vám pes nepodhrabával a neutíkal. To je důležité zejména pro majitele 
fenky, protože v období hárání je fenka tou největší atrakcí pro pejsky, 
kteří jsou schopni pro tu svou vyvolenou překonat jakoukoli překážku. 
Někteří psi si otevřou i záklopku, takže i na to pozor. 

S koťátkem budete mít menší práci. I když i ony vyžadují nějaký 
ten pelíšek a klidné místo, kde je nikdo nebude rušit. Pokud bude kočička 
bydlet jen doma, musí mít přístup na kočičí toaletu. Pokud je v domác-
nosti více koček, je vhodné mít vždy o jeden záchod víc, než je koček. 
Také je dobré, aby kočky na sebe navzájem ze záchodků neviděly. Zabrá-
níte tak zbytečnému stresu. Kočičí toaleta musí být dostatečně dlouhá, 
aby se v ní kočka dokázala otočit. 

Pro štěně i kotě si pořiďte minimálně dvě misky, jednu na jídlo, 
druhou na pití. Nejlepší jsou misky z nerezu, kvůli snazšímu čištění. 
Většina z nich je opatřena i protiskluzovou gumou. Co se týče vlastního 
krmení, názory na toto se mohou lišit. Někdo preferuje pouze krmení gra-
nulemi, jiný pouze vařenou stravu a další tyto dvě možnosti kombinuje. 
Pravda je ta, že granulovaná strava (samozřejmě nemluvíme o nejlevněj-
ších hypermarketových granulích) je jednoduchá na skladování, přípravu 
a má většinou správný poměr živin, vitamínů a minerálů. Záleží na tom, 
na co je štěně, či kotě zvyklé od chovatele, co ten Vám doporučí. Každo-
pádně i toto lze změnit tak, aby to vyhovovalo Vám i pejskovi. Štěně se 
doporučuje krmit 3 – 4x denně, a to zhruba do věku čtyř až pěti měsíců, 
poté můžete přejít na krmení 2x denně a od jednoho roku věku je již na 
Vás, zda budete krmit jednou, či dvakrát denně. U malých plemen psů, 
nebo u psů s citlivým zažíváním můžete zůstat u krmení 2x denně, ale 
ne dvě denní dávky, pouze jedna denní dávka rozdělená na dvě! Přístup 
k vodě musí mít pes neustále. Kočka naopak musí mít přistup k jídlu, a 

samozřejmě i vodě, nepřetržitě v průběhu celého dne. 
Asi největším problémem Vašeho soužití se štěnětem, pokud jej 

nedáte ven, je naučit pejska tomu, aby Vám netrousil a nemočil v bytě. 
Máte-li možnost, choďte se štěnětem ven co jednu až dvě hodiny a za kaž-
dé vyčurání a vykakání venku jej pochvalte a můžete přidat i nějaký ten 
pamlsek. Je dobré vždy vystihnout dobu, kdy se štěňátko probudí, nebo 
nají, hned jej popadnout a jít s ním ven, jelikož ve většině případů právě 
to jsou okamžiky, kdy se chce vyprázdnit. Ráno se vyplatí si přivstat, vzít 
štěňátko z pelíšku a jít jej vyvenčit. V bytě mějte nachystané noviny, nebo 
inkontinenční podložku, na které může štěně potřebu vykonávat v přípa-
dě, že je samo doma, nebo je zvyklé od chovatele. Také zde platí pravidlo 
– pochválit za vykonání potřeby na noviny, pokárání, je-li bobek jinde, 
než má být. Je dobré, naplánovat si dovolenou na prvních 14 dní, kdy si 
štěňátko pořídíte. Kočičky jsou většinou čistotné a na záchodek se naučí 
chodit ve velmi krátké době. Pokud kočička záchodek odmítá, je nutno 
zjistit, proč. Nemusí jí vyhovovat umístění, podestýlka, nebo jí může va-
dit, pokud už je záchod jednou použitý. Některé kočky preferují záchody 
se stříškou, jiným je to jedno. 

Dalším důležitým bodem je naučit zvíře tomu, že s ním manipulu-
jete. Naučte pejska, že se mu díváte na zuby, uši, oči, že mu utíráte tlapky, 
zadeček a u psů a koček s dlouhou srstí také to, že se o ni pravidelně staráte. 
Ať už je to koupání, ale hlavně česání. Předejdete tím velkým problémům 
v budoucnosti, když bude mít Váš pes nějaký problém, např. zdravotní a 
nenechá si na sebe od Vás sáhnout. Také se základním výcvikem můžete 
začít velice brzy. Nikde není psáno, že tzv. společenští psi nemohou umět 
povel Sedni, Lehni, Zůstaň apod.

Každopádně pokud už si zvířátko domů přivezete, je dobré spojit 
se s veterinárním lékařem, kterého jste si vybrali, a to nejlépe telefonicky. 
Domluvíte se na první návštěvě veterinární ordinace a veterinární lékař 
Vám jistě rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Nebojte se ptát, můžete si 
doma na ledničku připnout papír a zapisovat na něj vše, co Vás napadne. 
S tímto pak přijďte do ordinace, ať nemusíte dlouze a těžce vzpomínat, na 
co vše jste se chtěli zeptat. Je velmi vhodné zvíře odčervit. Většina zvířat 
je sice odčervená, ale ještě než odejde od matky, se napije mléka, tím se 
samozřejmě znova infikuje vývojovými stadii škrkavek. Veterinář si zvíře 
prohlédne, zkontroluje očkovací průkaz, pokud ho má zvíře již vystaveno 
a navrhne další postup preventivní péče.  

Mnoho příjemných chvil v roce 2013 s Vašimi čtyřnohými miláčky 
Vám přejí

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Výstavu sítotisků doplňují trojrozměrné dřevěné objekty Milana 
Magni, tzv. Špalky-Hlavy. Jde o hlavy či tváře abstrahované až do podo-
by základního znaku, „přeťaté kosmické sloupy“, v jejichž struktuře autor 
hledá nové tvary a kompozice. 

Kuřimská výstava je výjimečná nejen tím, že ukazuje Milanova 
díla v dialogu s díly jemu nejbližších osob, ženy Martiny a dcery Anny. 
Je zřejmé, že i přes úzkou spolupráci a vzájemné souvislosti po stránce 
experimentální, technické či technologické, si všichni tři autoři uchová-
vají své vlastní inspirační zdroje, tematické zaměření i specifický způsob 
vyjádření a konstrukce obrazové plochy, které jsou pro ně typické a jimiž 
se zcela zřetelně vymezují, ale současně také navzájem inspirují. Výstava 
v Kuřimi poukazuje především na zajímavý posun umělce, jenž se dosud 
vyjadřoval čistě malířskými prostředky, do zcela nových poloh. Milan 
Magni se rozhodl prozkoumat možnosti dalších uměleckých technik a 
rozšířit své experimenty s barvami, strukturami, tvary a kompozicemi i 
do média grafického a sochařského. 

Martina Šviková

život se zvířatyKultura
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Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ 
Novoroční koncert s přípitkem starosty

Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Účinkuje Moravské klavírní trio ( Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, 
Miroslav Zicha – violoncello) s pěveckými hosty sopranistkou Martou Reichelovou a tenoristou Lukášem Hackem. Koncert 
je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Pátek 4. ledna, club Escape, zámek Kuřim
Drum and Bass Break Trip no. 25 Holder, Pprskh, Supraphonic, Fil White 

Headlinerem je DJ Holder (redrum crew). Holder nemá přímo vyhraněnou dnb odnož, můžete ho slyšet zahrát jemný liquid-
ní set ale i hromy a blesky hard stepu či dark side. Jeho sety jsou plné energie a pestrosti drum and bass, s nádechem reggae, 
které Vás nenechají chladnými. Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou 
dokáže předat na publikum. Sestavu doplní Fil White /trenikl sound system/ a Supraphonic. Semtex + vodka Amundsen 39 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 5. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex + vodka Amund-
sen 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 6. ledna 15:00, chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Bene�ční tříkrálový koncert
Vystoupí sbor Magni�cat Lelekovice, Pěvecké sdružení K dur Kuřim, Skupina Gajdoši Brno. Výtěžek z koncertu bude vě-
nován na podporu Tříkrálové sbírky 2013 pořádané charitou České Republiky. ( www.charita.cz) Pořádá římskokatolická 
farnost Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
MEXIKO - cesta za opeřeným hadem - cestopisná přednáška

Amerika - Mexiko - cesta za opeřeným hadem, za tajemnými památkami indiánských civilizací i za rozmanitou tropickou 
přírodou v podání cestovatele Milana Šťouriho Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou vý-
stavkou. Vstupné dobrovolné.

Pátek 11. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle 
se na ně paří! A možná i novější. Akce Fernet Z + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 12. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party Rotone

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

Pondělí 14. ledna 17:00, Městská knihovna
Kapitoly z dějin umění- Secese

Secese jako životní styl konce století. Harmonie v díle Alfonse Muchy, baladičnost a erotika obrazů Gustava Klimta, fantaskní 
architektura Antonia Gaudího. Lektorkou kurzu je Mgr. Pavla Hrdinová. Vstup volný.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 

Eva a Vašek
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Středa 16. ledna 16:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Kurz určený pro děvčata od deseti do patnácti let. Juniorky se zaměří především na náramky (ketlování,  pruženka, paměťový 
drát). Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.

Čtvrtek 17. ledna 8:15 a 10:00, velký sál KD
Trnky brnky - malované hrnky.

Divadelní studio Lídy Trnkové. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup 
za 25 Kč.

Čtvrtek 17. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
Nedotknutelní - Filmový klub

Ochrnutý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě pro-
pustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vival-
diho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a 
hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství… Příběh je inspirován skutečností o tom, že ani od krku 
po prsty u nohou nepohyblivý člověk nemusí ztratit smysl života. Spojení melancholického multimilionáře a extrovertního 
recidivisty překvapivě překypuje humorem a rozechvívá bránice diváků po celém světě. Film dosud vidělo 37 milionů diváků 
a i u nás v Česku se stal výjimečně populárním. Komedie / Drama / Životopisný. Francie, 2011, 112 min. Vstup studenti 40 
Kč, dospělí 60 Kč.

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

Hravé korálkování je určené pro děti od šesti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  
nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Pátek 18. ledna 17:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Tvorba slavnostního šperku na ples či do divadla. Broušené skeněné korálky – ohňovky -  v různých kombinacích. Např. boha-
tá lanky, závěsy na paměťovém drátu,  ketlované náhrdelníky či náramky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@
seznam.cz  nebo telefon na 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 18. ledna 20:00, ZŠ Tyršova

Ples na ZŠ Tyršova 
Tradiční první ples sezóny přímo v areálu školy. Hraje Luky Band. Bohatá tombola. Vstupné 100 Kč. Vstupenky v prodeji v 
budově školy.

Předprodej

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.

Pátek 18. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Degustační večírek + Oldies DJ Flash

První letošní speciální, legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 
150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustač-
ního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč, Čeko Libre 25 Kč... a 
spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies party. Vstup od 18 let.

Sobota 19. ledna 20:00, velký sál KD

Společenský ples
Pořádá Autopetr a spol. Večerem provázejí Daniela Magálová (Moravanka) a Václav Faltus. Dále vystoupí cimbálová muzika 
Kyničan, pěvrcký sbor KD, kapela hrající moerní muziku. Bohatá tombola (1. cena skútr), vstupné 150 Kč.  Vstupenky v pro-
vozovně �rmy Autopetr (Tyršova 1780) a v KD Kuřim od 2. ledna.

Sobota 19. ledna, 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.

Pondělí 21. ledna 18:00, Městská knihovna
Etiopie

Etiopie, bývalé království Habeš, bývalo vždy zahaleno tajemstvím. Jedná se o nejrozmanitější zemi Afriky, plnou přírodních 
krás, kulturních památek i folklorních domorodců. A úsměvů obyčejných lidí. V temném zákoutí jednoho z klášterů se prý 
dodnes nachází uschovaná slavná Archa úmluvy. Etiopie je zemí obrovských kontrastů, působivosti a rozmanitosti, vyprávět 
o tom bude Milan Štourač. Vstup volný.

Úterý 22. ledna a 29. ledna 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.

Středa 23. ledna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Žákovský hudební večírek
Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 24. ledna 20:00, club Escape, zámek Kuřim 

f a j t a f a j t - Escape Live Music
šamanské rytmy - hravé obrazy - elektro groovy - zvukové plochy - vizuální obrazce. * antonín fajt ... klávesové nástroje, piano
pavel fajt ... bicí nástroje, elektronika, loopy. * vít kraus j.h... videoprojekce
f a j t a f a j t  je společný koncertní program Pavla Fajta a Antonína Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové plochy tvoří podklad 
pro harmonickou a melodickou nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovu a koncertního piana. Vít Kraus hudební 
kompozice doplňuje o živou vizuální složku. Rytmus a obraz společně pulsují ve vizuálních loopech a noří se do bubenických 
kompozic. “ Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Čtvrtek 24. ledna 18:00, Velký sál Kulturního domu
Taneční večer žáků tanečního oboru ZUŠ

Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 25. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Electronic Beats Alexx, Dave Legato, Peter Ripe, Nelo

Exklusivní sestavu tohoto večera otevře Dave Legato (www.davelegato.com), který se prezentuje styly house - progressive, pra-
videlně hraje v top klubech v Čechách a na Moravě, během léta v zahraničí, v přímořských letoviscích. Emoce a hudba nejen na 
zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.disharmonic.cz), dále přijede rezident klubu 
Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v současné době vyznačuje hlavně energičností 
svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do odlišných stylů clubové scény, které tento talentovaný 
DJ prezentuje napříc ČR i v zahraničí. Nemůže chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho 
podmanivý taneční house či tech-trance. Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. ledna, 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! Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 27. ledna 16:00, Velký sál Kulturního domu

Kuřim sobě - Koncert laureátů
Přehlídka souborů a sólistů, oceněných Městem Kuřim při vyhlašování cen KUKUČ. Představí se: Jazzový orchestr ARIT-
MIC BAND, skupina MOTÝLÍ )D( EFEKT, kytaristka Adéla Václavíková, písničkář Antonín Jarůšek, K DUR, j.h. brněnská 
skupina GAJDOŠI. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 28. ledna 9:00-13:00, Komorní sál ZUŠ
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ 

v komorní hře žesťových a dřevěných dechových nástrojů, v komorní hře smyčcových nástrojů a ve hře na klávesy. Soutěž je 
veřejnosti přístupná. Další školní kola: Středa 6. února 9:00 - 13:00 Školní klavírní soutěž, Čtvrtek 7. února 10:00 - 12:00 Škol-
ní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře akordeonů. Pátek 8. února 9:00 -17:00 Okresní kolo Národní soutěže 
ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů a ve hře na klávesy.

Pondělí 28. ledna 18:00, Městská knihovna
Cyklus o zdraví - Kurz první pomoci

Jedná se o první přednášku z Cyklu o zdraví, který bude trvat do konce roku 2013.  Každý měsíc představí pozvaný odborník 
téma týkající se problematiky každodenního života. První pomoc - život zachraňující úkony, kardiopulmonální resuscitace, 
bezvědomí a  krvácení. Přednášku zajištují pracovníci Červeného kříže ČR Brno. Vstup volný.

Čtvrtek 31. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
Bez kalhot - Filmový klub

Film uznávaného režiséra Stevena Soderbergha otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi 
Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, 
ale svého staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pe�yfer. Ma�hewa McConaugheyho uvidíme v roli Dallase, vyslou-
žilého striptéra a současného majitele klubu, v němž Mike se svým žákem vystupují. Film má v ČR velmi slušnou návštěvnost. 
Životopisný / Romantický / Drama / Komedie. USA, 2012, 110 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 31. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ
Komorní duo 

Kristina Vaculová a Libor Janeček (�étna a kytara). Koncert je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji 
a na místě za 100 Kč.

Pátek 22. února 17:00, KD
Františkovo čarování s Majdou

Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 148 Kč v předprodeji v KD Kuřim od 2. ledna. 
Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez vstupného.

Plesová sezóna 2013 pokračuje i v únoru a březnu:
1. 2. pátek Orelský ples  15. 2. pátek Ples VSČR
2. 3. sobota Reprezentační ples města 8. - 9. 3. pátek, sobota Rocko-disco-erotický ples (poř. Slávek Bednář)

Prodejní a komerční akce: čt 3. ledna Zepter, st. 30. Malicher (smíšené zboží). Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po 
uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy 
do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 
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Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ 
Novoroční koncert s přípitkem starosty

Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Účinkuje Moravské klavírní trio ( Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, 
Miroslav Zicha – violoncello) s pěveckými hosty sopranistkou Martou Reichelovou a tenoristou Lukášem Hackem. Koncert 
je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Pátek 4. ledna, club Escape, zámek Kuřim
Drum and Bass Break Trip no. 25 Holder, Pprskh, Supraphonic, Fil White 

Headlinerem je DJ Holder (redrum crew). Holder nemá přímo vyhraněnou dnb odnož, můžete ho slyšet zahrát jemný liquid-
ní set ale i hromy a blesky hard stepu či dark side. Jeho sety jsou plné energie a pestrosti drum and bass, s nádechem reggae, 
které Vás nenechají chladnými. Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou 
dokáže předat na publikum. Sestavu doplní Fil White /trenikl sound system/ a Supraphonic. Semtex + vodka Amundsen 39 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 5. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex + vodka Amund-
sen 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 6. ledna 15:00, chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Bene�ční tříkrálový koncert
Vystoupí sbor Magni�cat Lelekovice, Pěvecké sdružení K dur Kuřim, Skupina Gajdoši Brno. Výtěžek z koncertu bude vě-
nován na podporu Tříkrálové sbírky 2013 pořádané charitou České Republiky. ( www.charita.cz) Pořádá římskokatolická 
farnost Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
MEXIKO - cesta za opeřeným hadem - cestopisná přednáška

Amerika - Mexiko - cesta za opeřeným hadem, za tajemnými památkami indiánských civilizací i za rozmanitou tropickou 
přírodou v podání cestovatele Milana Šťouriho Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou vý-
stavkou. Vstupné dobrovolné.

Pátek 11. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle 
se na ně paří! A možná i novější. Akce Fernet Z + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 12. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party Rotone

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

Pondělí 14. ledna 17:00, Městská knihovna
Kapitoly z dějin umění- Secese

Secese jako životní styl konce století. Harmonie v díle Alfonse Muchy, baladičnost a erotika obrazů Gustava Klimta, fantaskní 
architektura Antonia Gaudího. Lektorkou kurzu je Mgr. Pavla Hrdinová. Vstup volný.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 

Eva a Vašek
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Středa 16. ledna 16:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Kurz určený pro děvčata od deseti do patnácti let. Juniorky se zaměří především na náramky (ketlování,  pruženka, paměťový 
drát). Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.

Čtvrtek 17. ledna 8:15 a 10:00, velký sál KD
Trnky brnky - malované hrnky.

Divadelní studio Lídy Trnkové. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup 
za 25 Kč.

Čtvrtek 17. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
Nedotknutelní - Filmový klub

Ochrnutý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě pro-
pustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vival-
diho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a 
hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství… Příběh je inspirován skutečností o tom, že ani od krku 
po prsty u nohou nepohyblivý člověk nemusí ztratit smysl života. Spojení melancholického multimilionáře a extrovertního 
recidivisty překvapivě překypuje humorem a rozechvívá bránice diváků po celém světě. Film dosud vidělo 37 milionů diváků 
a i u nás v Česku se stal výjimečně populárním. Komedie / Drama / Životopisný. Francie, 2011, 112 min. Vstup studenti 40 
Kč, dospělí 60 Kč.

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

Hravé korálkování je určené pro děti od šesti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  
nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Pátek 18. ledna 17:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Tvorba slavnostního šperku na ples či do divadla. Broušené skeněné korálky – ohňovky -  v různých kombinacích. Např. boha-
tá lanky, závěsy na paměťovém drátu,  ketlované náhrdelníky či náramky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@
seznam.cz  nebo telefon na 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 18. ledna 20:00, ZŠ Tyršova

Ples na ZŠ Tyršova 
Tradiční první ples sezóny přímo v areálu školy. Hraje Luky Band. Bohatá tombola. Vstupné 100 Kč. Vstupenky v prodeji v 
budově školy.

Předprodej

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.

Pátek 18. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Degustační večírek + Oldies DJ Flash

První letošní speciální, legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 
150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny jako před 20 lety. Z degustač-
ního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč, Čeko Libre 25 Kč... a 
spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj čeká Oldies party. Vstup od 18 let.

Sobota 19. ledna 20:00, velký sál KD

Společenský ples
Pořádá Autopetr a spol. Večerem provázejí Daniela Magálová (Moravanka) a Václav Faltus. Dále vystoupí cimbálová muzika 
Kyničan, pěvrcký sbor KD, kapela hrající moerní muziku. Bohatá tombola (1. cena skútr), vstupné 150 Kč.  Vstupenky v pro-
vozovně �rmy Autopetr (Tyršova 1780) a v KD Kuřim od 2. ledna.

Sobota 19. ledna, 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.

Pondělí 21. ledna 18:00, Městská knihovna
Etiopie

Etiopie, bývalé království Habeš, bývalo vždy zahaleno tajemstvím. Jedná se o nejrozmanitější zemi Afriky, plnou přírodních 
krás, kulturních památek i folklorních domorodců. A úsměvů obyčejných lidí. V temném zákoutí jednoho z klášterů se prý 
dodnes nachází uschovaná slavná Archa úmluvy. Etiopie je zemí obrovských kontrastů, působivosti a rozmanitosti, vyprávět 
o tom bude Milan Štourač. Vstup volný.

Úterý 22. ledna a 29. ledna 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.

Středa 23. ledna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Žákovský hudební večírek
Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 24. ledna 20:00, club Escape, zámek Kuřim 

f a j t a f a j t - Escape Live Music
šamanské rytmy - hravé obrazy - elektro groovy - zvukové plochy - vizuální obrazce. * antonín fajt ... klávesové nástroje, piano
pavel fajt ... bicí nástroje, elektronika, loopy. * vít kraus j.h... videoprojekce
f a j t a f a j t  je společný koncertní program Pavla Fajta a Antonína Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové plochy tvoří podklad 
pro harmonickou a melodickou nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovu a koncertního piana. Vít Kraus hudební 
kompozice doplňuje o živou vizuální složku. Rytmus a obraz společně pulsují ve vizuálních loopech a noří se do bubenických 
kompozic. “ Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Čtvrtek 24. ledna 18:00, Velký sál Kulturního domu
Taneční večer žáků tanečního oboru ZUŠ

Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 25. ledna, club Escape, zámek Kuřim 
Electronic Beats Alexx, Dave Legato, Peter Ripe, Nelo

Exklusivní sestavu tohoto večera otevře Dave Legato (www.davelegato.com), který se prezentuje styly house - progressive, pra-
videlně hraje v top klubech v Čechách a na Moravě, během léta v zahraničí, v přímořských letoviscích. Emoce a hudba nejen na 
zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.disharmonic.cz), dále přijede rezident klubu 
Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v současné době vyznačuje hlavně energičností 
svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do odlišných stylů clubové scény, které tento talentovaný 
DJ prezentuje napříc ČR i v zahraničí. Nemůže chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho 
podmanivý taneční house či tech-trance. Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. ledna, 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! Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 27. ledna 16:00, Velký sál Kulturního domu

Kuřim sobě - Koncert laureátů
Přehlídka souborů a sólistů, oceněných Městem Kuřim při vyhlašování cen KUKUČ. Představí se: Jazzový orchestr ARIT-
MIC BAND, skupina MOTÝLÍ )D( EFEKT, kytaristka Adéla Václavíková, písničkář Antonín Jarůšek, K DUR, j.h. brněnská 
skupina GAJDOŠI. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 28. ledna 9:00-13:00, Komorní sál ZUŠ
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ 

v komorní hře žesťových a dřevěných dechových nástrojů, v komorní hře smyčcových nástrojů a ve hře na klávesy. Soutěž je 
veřejnosti přístupná. Další školní kola: Středa 6. února 9:00 - 13:00 Školní klavírní soutěž, Čtvrtek 7. února 10:00 - 12:00 Škol-
ní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře akordeonů. Pátek 8. února 9:00 -17:00 Okresní kolo Národní soutěže 
ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů a ve hře na klávesy.

Pondělí 28. ledna 18:00, Městská knihovna
Cyklus o zdraví - Kurz první pomoci

Jedná se o první přednášku z Cyklu o zdraví, který bude trvat do konce roku 2013.  Každý měsíc představí pozvaný odborník 
téma týkající se problematiky každodenního života. První pomoc - život zachraňující úkony, kardiopulmonální resuscitace, 
bezvědomí a  krvácení. Přednášku zajištují pracovníci Červeného kříže ČR Brno. Vstup volný.

Čtvrtek 31. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim 
Bez kalhot - Filmový klub

Film uznávaného režiséra Stevena Soderbergha otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi 
Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, 
ale svého staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pe�yfer. Ma�hewa McConaugheyho uvidíme v roli Dallase, vyslou-
žilého striptéra a současného majitele klubu, v němž Mike se svým žákem vystupují. Film má v ČR velmi slušnou návštěvnost. 
Životopisný / Romantický / Drama / Komedie. USA, 2012, 110 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 31. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ
Komorní duo 

Kristina Vaculová a Libor Janeček (�étna a kytara). Koncert je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji 
a na místě za 100 Kč.

Pátek 22. února 17:00, KD
Františkovo čarování s Majdou

Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 148 Kč v předprodeji v KD Kuřim od 2. ledna. 
Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez vstupného.

Plesová sezóna 2013 pokračuje i v únoru a březnu:
1. 2. pátek Orelský ples  15. 2. pátek Ples VSČR
2. 3. sobota Reprezentační ples města 8. - 9. 3. pátek, sobota Rocko-disco-erotický ples (poř. Slávek Bednář)

Prodejní a komerční akce: čt 3. ledna Zepter, st. 30. Malicher (smíšené zboží). Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po 
uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy 
do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 
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Čajovna a klub Ulita
B. Němcové 2a, Blansko   tel. 774 411 090    http://www.ulitablan-

sko.cz     ulita.bk@email.cz

Program na měsíc leden 2013
Středa 9. ledna v 19 h

Večer s Kotlíkem č. 151
NÁRODNÍ PARKY ARIZONY, UTAHU a KALIFORNIE
Jarek Jiruše o cestě do kaňonů Zion, Walnut a Grand Canyon, po 

stopách indiánské kultury Inagua, k červeným skálám Monument Valley 
a Sedony, pískovcům Bryce, majestátním sekvojím a pouštní floře Joshua 
Tree s kulturní zastávkou v Las Vegas. Vstupné 40 Kč.

Středa 16. ledna v 19 h
Koncert: Monty

Středa 16. ledna v 19 h
Historie Vojenského újezdu Březina

Martin Prokeš, Jiří Suchánek a Zdeněk Chmelař
Členové VHS Stříbrná, o.s., nás seznámí s dějinami dnešního Vo-

jenského újezdu Březina (známý i jako VÚ Dědice) se zaměřením na Vý-
cvikový tábor Vyškov mezi lety 1934-1939 a Truppenübungsplatz Wis-
chau 1939-1945.  Vstupné 40 Kč.

Od 16. ledna
Výstava fotografií  - Jana Wágnerová

Do 15. února
Výtvarná a literární soutěž: Stopy  ve sněhu

Soutěž je určena pro děti od 6. tříd až po studenty vysokých škol a 
mladé lidi do 26 let. Všechny informace najdete na našich internetových 
stránkách www.ulitablansko.cz.

Reprezentační ples – předprodej vstupenek
Předprodej vstupenek a místenek na I. reprezentační ples, který se 

uskuteční 9. února 2013 v Katolickém domě v Blansku. Předprodej pro-
bíhá út-ne 17:30 – 22:00 v čajovně Ulita, B. Němcové 2a Blansko

Klub Šnek
Odpolední klub pro školáky, otevřeno po-pá od 12:30 do 16:00 h

Každý čtvrtek od 18:00 – 20:00 h
Taiči

Skupina, která spolu cvičí již čtyři roky. Zájemci jsou ale vždy vítáni.

Klub spontánního tance
Zveme Vás ke svobodnému vyjádření sebe sama skrze tělo a jeho moud-

rost. Přijďte se poznávat a zažívat léčivou sílu pohybu. Tanec hluboce relaxuje a je 
velmi přirozenou formou pohybu. Tanec je vhodný pro každého.

Každé úterý od 18:30 h
Klub deskovek

Přijďte si zahrát některou z našich početných deskových her a strá-
vit nad nimi příjemný večer.

Každá středa od 18 h
Klub Go

Strategická hra go má své příznivce i v Blansku. Přidejte se mezi 
ně – jste srdečně zváni.

Každý pátek od 18 h
Klub hráčů karetní hry Magic the gathering

Zván je každý nehledě na věk nebo zkušenosti s hraním magiců, 
stačí jen mít o hru zájem.

Neděle 1 x za 14 dní od 17:30 h (dle domluvy)
Klub Un*xování

Klub pro všechny, kdo se chtějí dozvědět trochu víc o počítačích, ser-
verech, sítích a podobných záhadách. Ale taky pro všechny, pro které tyhle 
věci žádná záhada nejsou a rádi by se s ostatními podělili o svoje zkušenosti, 
poradili nebo si nechali poradit. Pokec o tom, co právě programujeme, insta-
lujeme a co nám nefunguje. Semináře na různá témata týkající se bezpečnos-
ti, sítí, operačních systémů (hlavně těch Unix-like), programování, web-
designu,... Přesné termíny a více informací na mailu ulita.bk@email.cz
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Výběrovka na BABY
naše město Kuřim,  jehož nejstarší písemná zmínka o existenci  je v 

zakládací listině k vybudování kostela sv. Maří Magdaleny podle pokynu 
českého krále Přemysla Otakara I. z listiny  roku 1226, má bratru již 787 
let. Není to sice žádné zakulacené výročí, ale jelikož se o naše město něko-
likrát pokoušely dějiny, je na pováženou se jich nezastat.

V roce 1785 došlo k povýšení „Kuřimě na městys“ a z téhož roku 
máme také zachovaný dekret císaře Josefa II., který Kuřimi povoluje ko-
nat čtyři výroční trhy, a to vždy v pondělí po sv. Fabiánu a Šebestiánu, po 
sv. Jiří, po sv. Maří Magdaleně a po Všech svatých. 

Městem, tím  se stala Kuřim až 1. července 1964,  179 let po po-
výšení na městys,  a jelikož ani toto datum nemá zatím žádný kulatý vý-
znam, směle se vrhneme do realizování naší již velmi staré ( historické) 
myšlenky. 

Babské hody se jinde tradují od 30. let 20. století (někde i dříve). 
Většina ženských spolků, s nimi i tradice babských hodů, přerušila v době 
okupace svou činnost. Po listopadové revoluci 1989 však tato tradice opět 
pomalu ožívá.

Myšlenku, zavést  tradici babských hodů v Kuřimi,  máme v sobě 
již několik let. 

Tak proč se do toho konečně nevrhnout po hlavě a  neuspořádat 
hody v létě, kdy máme slunce a teplíčko a  nemusíme se balit do kožichů. 
Vždyť nechme podzim hasičům a uspořádejme  Babské hody v červenci 
2013.

Pokusíme  se navázat na historicky styčné body , tj.  Sv. Maří Mag-
dalenu , Kostel Sv.Máří Magdaleny v Kuřimi a Výroční trhy  po Sv. Máří 
Magdaleně  ( 22.července) z roku 1875.

Je nás však málo odhodlaných!!!

Tak vyhlašujeme v našem městě Kuřimi záměr  s  „ výběrovkou“  na  
ženy vdané s uměním zpěvu, tance a chutí se pustit do spolku bab, zapojit 
se  a zúčastnit se.

Kontaktujte nás směle:
Zuzana Vaněrková    777 904 000
Jindřiška Konečná    777 998 700 

PF nahoře nám přišlo od chovatelů koz  a ovcí na Zlobici.
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Prodám moderně zrekon-
struovaný RD 14+3 v lokalitě Br-
no-Kuřim, ul. Farského. Zastavěná 
plocha činí 181 m2, jedná se o tří-
patrový dům po kompletní rekon-
strukci. Ke každému patru náleží 
koupelna s WC a kuchyň. Dům 
disponuje velkou terasou (20 m2), 
rozsáhlými sklepními prostory a 
garážovým stáním. Ideální využití 
domu je spojení komerčních pro-
stor s obytnými. Objekt je vhodný 
pro investici. Tel.: 736 787 701, 
email: jinakse@seznam.cz.

Pronajmu pěkný slunný byt 
2+1 68m2, Bezručova čtvrť. Čás-
tečně/dle dohody/ zařízený, po re-
vitalizaci, automat. etážové topení. 
Nájem 7000 Kč+energie cca 3000 
Kč Kauce dle dohody. Tel: 721 141 
989, 530 330 794.

Pronajmu byt 2.5 + 1 v hor-
ní části Kuřimi, 8500 + energie, 
volný od poloviny prosince. Tel.: 
777 919 395.

Hledám ke koupi byt 2+1 
v Kuřimi. Za rozumnou cenu pro-
sím. Tel.: 606 321 101.

Koupím byt nebo menší do-
mek v Kuřimi a okolí. K dispozici 
mám max. 3900000Kč. Smlouvu 
a další formality vypracuje právní 
kancelář-náklady uhradím. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 731 173 322.

Pronajmu v 2+1 zařízený 
1 velký pokoj + balkon, možnost 
užívat soc. zařízení a kuchyně. Na 
Královkách v Kuřimi. Cena 3.500 
Kč. Tel.: 728 315 537.

Mladá, rozvedená hledá veš-
keré vybavení domácnosti za odvoz 
nebo rozumnou cenu. Děkuji za na-
bídky – Kuřim. Tel.: 723 357 682.

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+kk,	OV	Wolkerova,	IV.NP	ze	IV,	ateliér,	23	m2,	525	000,-	Kč
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.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	 	ul.	 Jungmannova	–	dům	účko,	 III.NP	ze	 III.,	55	m2	+	8m2	

sklep,	1	400	000,-	Kč
Kuřim,	 2+1,	 DB	 Na	 Loučkách,	 VI.NP	 ze	 VIII.,	 panel	 po	 revitalizaci,	 51	m2		

1	 500	000,-	Kč
Kuřim	3+kk,	OV,	Díly	za	Sv.	Jánem,	přízemí	se	zahrádkou	a	park.	stáním,	64	

m2	+	sklep,	2	100	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:
RD	 Svinošice,	 zast.	 pl.	 208	 m2,	 zahrada	 703m2,	 	 	 6+kk,	 novostavba,	

5	 800		 000,-	Kč
RD	Hrádek	u	Znojma,	2+1,	voda,	plyn,	elektřina,	plastová	okna,	suché	WC,	

pozemek	578	m2,	vhodné	k	bydlení	i	rekreaci	330	000,-	Kč
RD	Mirošov	u	Bobrové	/	na	Vysočině	40	km	od	Kuřimi/	3+1,	veškeré	vyba-

vení,	garáž,	pozemek	celkem	1109	m2,	 vhodný	k	bydlení	 i	 rekreaci		
1	100	000,-	Kč

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
RD	Lazinov,	/	u		Křetínské	přehrady/		3+1,	garáž,			zahrada	638	m2,	k	bydlení	

i	rekreaci	1	800	000,-	Kč

Pozemky:
stavební	pozemky	Jinačovice,	vč.	inž.	sítí,	1688	m2,	1524	m2,	2	800,-	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
pozemek	s	dřevěnou	chatkou	Česká	1815	m2,	v	blízkosti	dálnice		cena	600	

000,-	Kč
pozemek	 Ivanovice	/	nad	Bauhausem/	 	2	000	m2	s	 rozestavěnou	halou	s	

možností	stavby	RD	4	200	000,-	Kč

Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny			110	000,-	Kč	
Kuřim,	V	lomu,	bez	elektřiny				105	000,-	Kč		
 
Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	3+kk,	Nám.	1.	května,	se	zimní	zahradou	a	terasou,	120	m2,	2x	kou-

pelna	a	WC,	10	500,-	Kč	+	elektřina,	plyn	a	poplatky	za	správu

pronájem		pozemků		a	zastřešených	zpevněných	ploch	v	areálu	v	Moravských	
Knínicích	–	cena	dohodou	

placená inzerce 

Koupím garáž v Kuřimi, 
nejlépe v areálu Svazarmu nebo i 
jinde. Spěchá. Platím v hotovosti. 
Kuřim tel.: 605 021 478.

Prodám 4 ks kol – zimní 
pneu. Rozměr 155/80 R13. Cena 
1000 Kč. Tel.: 731 223 071.

Domácnost: Vyžehlím prá-
dlo, pánské košile. Cena dohodou. 
Tel.: 728 430 532.

Prtodám malý rotoped 
(vhodný i do malých bytů) na domá-
cí procvičování po ortopedické opera-
ci kolen, kyčlí. Tel.: 511 130 888.

Prodám zvýšené sedátko na 
WC, barvy bílé (jako nové), vhod-
né k použití po ortopedické opera-
ci kolen, kyčlí. Tel.: 511 130 888.

Prodám fotopotřeby – foto-
ečtička 18x24 cm, dále zvlhčovač 
vzduchu. Tel.: 604 804 982.

Přepíši vaše VHS kazety na 
DVD. Tel.: 604 804 982.

Prodám vestavný set MORA 
– horkovzdušná trouba + plynová 
deska – vše plně funkční. Přidám 4 
pečící plechy. Levně. Tel.: 605 021 
478, Kuřim.

Prodám klec na křečka s 
příslušenstvím a přepravku, mož-
no i jednotlivě. Cena dohodou. 
Tel.: 605 021 478, Kuřim.

 

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

Silvestrovský běh 
Tradičním závodem ukončili rok kuřimští běžci. Do cíle na Podlesí 

doběhl jako první Vít Sikora, následován svým otcem Alešem. Jako třetí 
z celkem 25 běžců skončil Luboš Prudek. Mezi ženami zvítězila Irena Pe-
lánková před Danou Kumprechtovou a Ilonou Eklovou.

DH

po uzávěrce 
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

38/2012 ze dne 5. 12. 2012

671/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 28. 11. 2012. Ter-
mín plnění: 5. 12. 2012 (KÚ)

672/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku fotovol-
taického sytému, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 7. 12. 20102 (CTSK)

673/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 
31/2004, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 
12. 2013 v nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. 
Osvobození s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem 664 34 
Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

674/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 
233/2008 s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem 664 34 
Kuřim, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

675/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 
389/2000, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 
12. 2013 v nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. 
Osvobození s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem 664 34 
Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

676/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 
234/2008 s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem 664 34 
Kuřim, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

677/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (ob-
řadní síň) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 
(KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808, k. ú. Kuřim, za nájemné ve 
výši 1.000,- Kč/rok občanskému sdružení K dur, se sídlem Tyršo-
va 81, Kuřim, IČ 26563223, za účelem konání zkoušek pěveckého 
souboru K dur. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

678/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Bi-
károvou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi 
na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

679/2012 RM pověřuje vedoucího Odboru majetkoprávního MěÚ Ku-
řim podepisováním žádostí o změnu zákazníka s dodavateli elek-
trické energie a zemního plynu v obecních bytech. Termín plnění: 
5. 12. 2012 (OMP)

680/2012 RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o nájmu bytu, jejímž před-
mětem je byt umístěný v podkroví domu Kuřim, kdy společnými 
nájemci se stanou paní Vlastimila Klusáková, trvale bytem Šebrov 
– Kateřina 9, a její syn pan Lukáš Klusák, trvale bytem Kuřim. Ter-
mín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

681/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytového prostoru (restaurace) o výměře 190,49 m2 
umístěného v I. podzemním podlaží a ve II. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Ku-
řim, s panem Tomášem Plavcem, trvale bytem Brno, PSČ 602 00, 
IČ 47941251, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční 
valorizací podle míry inflace. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

682/2012 RM souhlasí s výměnou prasklého skla výlohy v nebytovém 
prostoru č. 843/9 v domě č. p. 839-844 v Kuřimi, Bezručova čtvrť, 
jehož nájemcem je pan Josef Čaněk, trvale bytem 615 00 Brno, IČ 
68621787. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

683/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-

nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle GP č. 2851-103/2012 na pozemcích parc. č. 217/12 a parc. č. 
217/29 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim, LV 
č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jed-
norázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

684/2012 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 pozemku parc. č. 
2732 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 48 
m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve 
výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín plně-
ní: 30. 6. 2014 (OMP)

685/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulo-
žení a provozu jednotné kanalizace“ dle GP č. 2822-68/2012 na 
pozemcích parc. č. 766 a parc. č. 767/1 v k. ú. Kuřim, které jsou 
ve vlastnictví firmy AMAR marketing, s.r.o. se sídlem Rokycanova 
3, PSČ 615 00 Brno, IČ 60740230. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese 
město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

686/2012 RM souhlasí s výměnou výloh v nebytovém prostoru č. 
847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 – 
847 na nám. Osvobození za plastové s povrchovou úpravou Alu. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

687/2012 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1811, 
k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 umístěného v zahradě Kulturní-
ho domu Kuřim panu Karlu Pohankovi, trvale bytem Kuřim, IČ 
12188379, za účelem umístění pojízdného prodejního stánku 
s rychlým občerstvením za nájemné ve výši 91,- Kč/m2/měsíc 
+ zálohy na služby (podle výpočtového listu) s roční valorizací. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

688/2012 RM schvaluje uzavření dodatků smluv o dodávce vody a odvo-
du odpadních vod se společností Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, jejichž před-
mětem je navýšení úhrnu odváděných srážkových vod. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

689/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy s LESPROJEKT BRNO, 
a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 65279191, na zřízení 
lesních hospodářských osnov pro „zařizovací obvod Kuřim II“ v 
celkové výši 22 982,40 Kč včetně DPH. Termín plnění: 30. 4. 2013 
(OŽP)

690/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PRIVILEG, spol. 
s.r.o., Brno, Bezručova 17 a, IČ 479 10 976, která předložila nej-
vhodnější nabídku v celkové hodnotě 435.326,-Kč vč. DPH. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2013 (OI)

691/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Le-
gionářské u DDM v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
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podle návrhu. Termín plnění: 30. 5. 2013 (OI)
692/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Úpravy interiéru veřejných 
prostor radnice v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání na-
bídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

693/2012 RM souhlasí s udělením výjimky pro oplocení pozemku parc. 
č. 2670 v oblasti Koblas pro vlastníka pozemku pana Marka Bouš-
ka, bytem Kuřim, navrženého v ochranném pásmu lesa (pozemek 
parc. č. 2671 ve vlastnictví města Kuřimi). Termín plnění: 30. 12. 
2012 (OI)

694/2012 RM souhlasí s přidělením zakázky na zpracování PD pro pro-
vedení stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim“ společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem 
v Brně, Kounicova 26, PSČ 611 36, IČ 44960417. Termín plnění: 
31. 1. 2013 (OI)

695/2012 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049941“ na od-
běrné místo Jestřábova, parcela 4487/4, 664 34 Kuřim se společ-
ností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OI)

696/2012 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuč-
ní soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049112 a s 
úhradou za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 4 500,- Kč“ na 
odběrné místo Rozdělovací, parcela 2647/10, 664 34 Kuřim se 
společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovi-
cích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OI)

697/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Jánská – 
oprava zpevněných ploch a kaple“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou STAV TRADING s.r.o. se sídlem Na Baních 122, 
156 00 Praha, IČ 29034752, která předložila nejvhodnější nabíd-
ku v hodnotě 381.154,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OI)

698/2012 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 k mandátní smlouvě pro 
“Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí 
a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, IČ 
46347275, kterým se upravuje seznam svěřených staveb pro rok 
2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

699/2012 RM schvaluje uhrazení 60% nákladů na výměnu hlavního 
zdroje v ovládací skříni retenční nádrže umístěné na objektu by-
tového domu v Kuřimi, ul. Dlouhá 1635, manžely Zdeňkem Ku-
čerovským, bytem 612 00 Brno, a Janou Kučerovskou, bytem 612 
00 Brno. Zbývajících 40% nákladů uhradí Město Kuřim. Termín 
plnění: 30. 6. 2013 (OI)

700/2012 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené 
dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem Kuřim a majitelem stoky 
na ul. Jelínkových v Kuřimi, s panem Zdeňkem Riglem, bytem 621 
00 Brno. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

701/2012 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizo-
ria na rok 2013. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

702/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě II/385 
Kuřim průtah s firmou IKA BRNO, s.r.o., Antonínská 549/2, 602 
00 Brno, IČ 479 10 453, pro zajištění obnovy silniční sítě v Jiho-
moravském kraji za cenu 98 000,- Kč bez DPH, 117.600,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

703/2012 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy společností Pavol 

Krasňanský SMALT K.A.M. - Smaltovňa, se sídlem Pod Kalvári-
ou, 909 01 Skalica, IČ 22 706 461, která zhotoví a dodá zboží za 
245.909,- Kč (bez DPH). Termín plnění: 30. 6. 2013 (OI)

704/2012 RM ukládá odboru investičnímu vyvolat v souvislosti s opra-
vou komunikace II/385 jednání s vlastníky nemovitostí na ul. Tyr-
šova a ul. Tišnovská nepřipojenými do městské kanalizační sousta-
vy za účelem odkanalizování splaškových vod do kanalizace města. 
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace kanalizačních 
přípojek pro vlastníky nemovitostí na ul. Tyršova a Tišnovská, kte-
ří budou souhlasit s připojením do kanalizace města s finančním 
limitem do 2.500 Kč bez DPH na 1 přípojku. Termín plnění: 30. 
6. 2013 (OI)

705/2012 RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu Měs-
ta Kuřimi pro rok 2013 se změnami. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(KÚ)

706/2012 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části ma-
jetku se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 
Kuřim, IČ 29213380, za celkovou cenu 481.446,66 Kč bez DPH. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

707/2012 RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 
příspěvková organizace odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. 
Termín plnění: 10. 12. 2012 (1. MST)

708/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
12. 11. 2012. Termín plnění: 5. 12. 2012 (OI)

709/2012 RM schvaluje „Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3“ 
pro rok 2013. Termín plnění: 20. 12. 2013 (MKK)

710/2012 RM ruší usnesení č. 548/2012 ze dne 10. 10. 2012 ve věci 
pronájmu nebytového prostoru v I. NP objektu č. p. 902 na nám. 
Osvobození v Kuřimi z důvodu zpětvzetí žádosti. Termín plnění: 
6. 12. 2012 (OMP)

711/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (býva-
lý kosmetický salón) umístěného v I. NP objektu č. p. 902 na nám. 
Osvobození v Kuřimi (KD) o výměře 25 m2 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného min. 80,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Nájemné bude každoročně valorizováno 
o výši inflace. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

712/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
3. 12. 2012 a schvaluje body č. 1, 3 dle zápisu v příloze. Termín 
plnění: 5. 12. 2012 (OI)

713/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 dle situace, Aleši 
Kašparcovi, bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z pře-
vodu nemovitosti ponese kupující. Termín plnění: 11. 12. 2012 
(OMP)

714/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označený 
jako parc. č. 486/13 o vým. 73 m2 manželům Josefu a Miluši Ha-
lovým (SJM id. ½) a Miluši Halové (id. ½) oba bytem Kuřim, za 
cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou ku-
pující. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OMP)

715/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený 
jako parc. č. 486/14 o vým. 124 m2 Jitce Přikrylové, bytem Kuřim, 
za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupu-
jící. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OMP)

716/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označe-
ný jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m2 manželům MUDr. Luďkovi 
Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem Kuřim, za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozem-
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ku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
Termín plnění: 11. 12. 2012 (OMP)

717/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu části pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené 
jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 
(vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Ku-
řim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 
11 m2 (vlastník Adéla Hýsková bytem 6440 Brunnen, Švýcarsko) 
s cenovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponese Adéla Hýsková. Termín plnění: 11. 12. 2012 
(OMP)

718/2012 RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky o velikos-
ti 3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu v Kuřimi 
panu Martinu Jakešovi, trvale bytem Kuřim, za cenu 1.375.000,- 
Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Martin 
Jakeš. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OMP)

719/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města 
Kuřimi z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod na projekt „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ a souhlasí se za-
jištěním financování projektu v letech 2013 - 2014. Termín plnění: 
11. 12. 2012 (OI)

720/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města 
Kuřimi ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Pře-
chod pro chodce na ulici Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ a 
souhlasí se zajištěním vlastních prostředků na financování projek-
tu v roce 2013. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OI)

721/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření měs-
ta k 30. 9. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 27.885.600,02 
Kč. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

722/2012 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium města 
Kuřimi na rok 2013. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

723/2012 RM doporučuje ZM zmocnit RM k zařazení případných no-
vých dotací do rozpočtu města v případě, že budou získány do kon-
ce kalendářního roku 2012. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

724/2012 RM doporučuje ZM stanovit podle § 71 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce paušální částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 
2013. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

725/2012 RM doporučuje ZM souhlasit s vytvořením Integrovaného 
strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s. na období 2014 – 
2020. Termín plnění: 11. 12. 2012 (MST)

726/2012 RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
Centra sociálních služeb Kuřim s účinností od 1. 1. 2013. Termín 
plnění 11. 12. 2012 (CSSK)

727/2012 RM doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kont-
rolu reklamací Wellness Kuřim, které nebyly v průběhu první kon-
troly uzavřeny. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

728/2012 RM doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kon-
trolu účelového využití a smluvních podmínek dotací z programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města u 
10 namátkově vybraných smluv roku 2011. Termín plnění: 11. 12. 
2012 (OF)

729/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí do-
tací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v 
rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách podle přílohy. Termín 
plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)

730/2012 RM doporučuje ZM schválit úpravu stanov „Programu finanč-
ní podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ 

v čl. 6, bodě 5 – příjemce je povinen vyúčtovat dotaci dle podmí-
nek ve smlouvě a vyjmout z čl. 6, bod 6. Termín plnění: 11. 12. 
2012 (KÚ)

731/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí do-
tací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi z oblasti sportu, v rámci výzvy roku 2013 v 
bodech a částkách dle přílohy. Termín plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

39/2012 ze dne 11. 12. 2012
732/2012 RM schvaluje harmonogram přípravy PD akce „Sportovní 

hala Kuřim“ do stadia územního rozhodnutí. Termín plnění: 11. 
12. 2012 (OI)

733/2012 RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na službu „Výkon 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace 
staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokát-
ní kancelář, s.r.o., Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 616 00, IČ 283 
60 125, která předložila nabídku v celkové hodnotě 112.320,00 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OI)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

40/2012 ze dne 13. 12. 2012
734/2012 RM ruší usnesení č. 625/2012 ze dne 31. 10. 2012, kterým 

byl schválen záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace) 
umístěného v I. PP a II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na po-
zemku p č. 1808 vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v Kuřimi. 
Termín plnění: 13. 12. 2012 (OMP)

735/2012 RM ruší usnesení č. 681/2012 ze dne 5. 12. 2012 ve věci pro-
nájmu nebytového prostoru (restaurace) umístěného v I. PP a ve 
II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše 
k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v Kuřimi z důvodu zpětvzetí 
nabídky. Termín plnění: 13. 12. 2012 (OMP)

736/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (re-
staurace) umístěného v I. PP a II. NP objektu č. p. 902 (KD Ku-
řim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození 
v Kuřimi dle přílohy. Termín plnění: 14. 12. 2012 (OMP)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

41/2012 ze dne 19. 12. 2012
737/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 12. 12. 2012, ruší 

usnesení č. 266/2011 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 
383/2011 do 30. 6. 2013, usnesení č. 332/2012 do 31. 3. 2013 a 
usnesení č. 558/2012 do 31. 3. 2013. Termín plnění: 19. 12. 2012 
(KÚ)

738/2012 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 
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„Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-
Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim - Lipůvka“. 
Termín plnění: 28. 2. 2013 (OI)

739/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nebytový prostor umístěný v suterénu budovy č. p. 1007 na Popko-
vě ulici v Kuřimi s pronajímatelem Společenství vlastníků jedno-
tek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se sídlem Popkova 1007, Kuřim, 
IČ 29306574, na dobu určitou do 30. 6. 2015 za nájemné ve výši 
9.250,- Kč/rok. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

740/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním pod-
laží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova na pozemku p. č. 1818 
vše k. ú. Kuřim, s paní Hanou Gottwaldovou, trvale bytem 664 
34 Domašov, IČ 48853909, a to místnosti č. 1 o výměře 10,5 m2 
a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m2, za nájemné 124,- Kč/m2/měs. 
+ paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + DPH s 
úpravou podle aktuálních cen energií, s roční valorizací na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 1. 
2013 (OMP)

741/2012 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1432 v 
k. ú. Kuřim o výměře cca 36 m2 k provozování „letní zahrádky“ fir-
mě SteSy Corporation, s.r.o. se sídlem Drásov 318, IČ 28336453, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 300,- Kč/m2/rok s roční valorizací. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (OMP)

742/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle GP č. 2873-103/2012 na pozemcích parc. č. 432/24, parc. č. 
432/26, parc. č. 1104/1 a parc. č. 1104/2 vše v k. ú. Kuřim, které 
jsou ve vlastnictví města Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín plnění: 30. 
6. 2013 (OMP)

743/2012 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

744/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Ad-
ministrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Bezbari-
érové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní 
části města““ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společ-
ností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 
Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ 28360125, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 34.800,- Kč. Termín pl-
nění: 31. 3. 2013 (OI)

745/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku Dodávka nástavby - há-
kového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man 8.145. 
právnické osobě Technocar s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž, a 
souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. Termín pl-
nění: 31. 12. 2012 (CTSK)

746/2012 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytů v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: do 31. 12. 2012 (CSSK)

747/2012 RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne 5. 12. 
2012 v bodech č. 1, 3 a neschvaluje bod č. 2. Termín plnění: 30. 
12. 2012 (OI)

748/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Bezpečnostní služba 
pro město Kuřim. RM souhlasí s uzavřením obchodní smlouvy 
o poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb se společností 
Monit Plus, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, IČ 
27687660, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hod-

notě 689.700 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OSVP)
749/2012 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH pro JSDH Kuřim na rok 2012. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OSVP)

750/2012 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na likvidaci požáru lesního porostu v 
Bzenci pro JSDH Kuřim na rok 2012. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OSVP)

751/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
2012/D/0027 „Most ev. č. 50-1 Pod Zárubou“ s firmou DOLP 
stavební společnost s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, 619 00 Brno, 
IČ 49453190. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OI)

752/2012 RM pověřuje vedoucího odboru majetkoprávního udělo-
váním souhlasů k zastavování exekucí do výše finančního plnění 
max. 3.000 Kč na základě řádně zdůvodněného návrhu soudního 
exekutora. Termín plnění: 19. 12. 2012 (OMP)

753/2012 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na 
rok 2012. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

754/2012 RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 49457888, panu Stani-
slavu Plchotovi předložit zprávu radě města o prošetření incidentu 
na pracovišti ZŠ Komenského ze dne 7. 12. 2012 a přijatých opat-
řeních do 10. 1. 2013. Termín plnění: 10. 1. 2013 (ZŠ Tyršova)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 11/2012 ze dne 11. 12. 2012
1198/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. R. Hanáka a I. 

Peřinu. Termín plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)
1199/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM J. Herma-

na a Z. Kříže. Termín plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)
1200/2012 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

11. 12. 2012 (KÚ)
1201/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 12. 2012. Ter-

mín plnění: 11. 12. 2012 (STA)
1202/2012 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti sportu, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a část-
kách dle přílohy. Termín plnění: 28. 2. 2013 (KÚ)

1203/2012 ZM schvaluje navýšení částky určené na podporu Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2013 pro sportovní činnost o částku 180.000 Kč. 
Termín plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)

1204/2012 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 
2013 v bodech a částkách podle přílohy se změnou. Termín plně-
ní: 28. 2. 2013 (KÚ)

1205/2012 ZM schvaluje navýšení částky určené na podporu Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2013 pro kulturní činnost o částku 120.000 Kč. 
Termín plnění: 11. 12. 2012 (KÚ)

1206/2012 ZM schvaluje úpravu stanov „Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti ZM Kuřimi“ v čl. 6, bodě 5 
– příjemce je povinen vyúčtovat dotaci dle podmínek ve smlouvě a 
vyjímá z čl. 6, bod 6. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

1207/2012 ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 
2013 se změnou. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OF)
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1208/2012 ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do 
rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářní-
ho roku 2012. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OF)

1209/2012 ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu vý-
dělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální část-
kou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2013. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OF)

1210/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v 
k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 dle situace, Aleši Kašparcovi, by-
tem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponese kupující. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1211/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 
v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 
486/13 o vým. 73 m2 manželům Josefu a Miluši Halovým (SJM 
id. ½) a Miluši Halové (id. ½) oba bytem Kuřim, za cenu 500,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1212/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 
v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 
486/14 o vým. 124 m2 Jitce Přikrylové, bytem Kuřim, za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozem-
ku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1213/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 
v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 
486/9 o vým. 36 m2 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a 
MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín pl-
nění: 31. 12. 2012 (OMP)

1214/2012 ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 486/2 
v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 
486/8 o vým. 1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 (vlastník Město 
Kuřim) za část pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-
74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 11 m2 (vlast-
ník Adéla Hýsková, bytem 6440 Brunnen, Švýcarsko) s cenovým 
vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponese Adéla Hýsková. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1215/2012 ZM schvaluje podnět Ing. Miroslava Kachlíka a zahájení 
pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního 
využití plochy pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim, částečně do plo-
chy smíšené výrobní, částečně do plochy technické infrastruktury. 
ZM souhlasí s pořízením změny s podmínkou úhrady nákladů na 
pořízení dokumentace změny žadatelem. Termín plnění: 30. 11. 
2013 (OI)

1216/2012 ZM ukládá zpracovateli rozpočtu na rok 2013 zařazení roz-
počtové položky 200.000,- Kč pro Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467, na pronájem prostor. Termín plně-
ní: 31. 1. 2013 (OF)

1217/2012 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. xxx/x o velikosti 3+1 
s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu v Kuřimi panu 
Martinu Jakešovi, trvale bytem Kuřim, za cenu 1.375.000,- Kč s 
tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včet-
ně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Martin Jakeš. 
Termín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

1218/2012 ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč dle 
Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jed-
notou Sokol Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763, s podmín-

kou zpřístupnění hřiště široké sportovní veřejnosti. Termín plně-
ní: 31. 12. 2012 (OF)

1219/2012 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury na projekt „Přechod pro chodce 
na ulici Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ a souhlasí se zajiš-
těním vlastních prostředků na financování projektu v roce 2013. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

1220/2012 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 9. 
2012, s přebytkem hospodaření ve výši 27.885.600,02 Kč. Termín 
plnění: 11. 12. 2012 (OF)

1221/2012 ZM souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plá-
nu MAS Brána Brněnska, o. s. na období 2014 – 2020. Termín pl-
nění: 15. 12. 2012 (MST)

1222/2012 ZM schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních 
služeb Kuřim s účinností od 1. 1. 2013. Termín plnění 11. 12. 2012 
(CSSK)

1223/2012 ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu reklamací 
Wellness Kuřim, které nebyly v průběhu první kontroly uzavřeny. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OF)

1224/2012 ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového 
využití a dodržení smluvních podmínek dotací z programu finanč-
ní podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města u 10 na-
mátkově vybraných smluv roku 2011. Termín plnění: 30. 6. 2013 
(OF)

1225/2012 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. BKS 0053/
B/2010 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se síd-
lem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, jehož předmětem je 
změna přílohy č. 1. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

1226/2012 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č.123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění 
financování systému IDS JMK dle přílohy. Termín plnění: 30. 6. 
2013 (OI)

1227/2012 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ze 
dne 6. 12. 2012. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

1228/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města na 
rok 2012, dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

1229/2012 ZM bere na vědomí harmonogram přípravy PD akce „Spor-
tovní hala Kuřim“ do stadia územního rozhodnutí. Termín plnění: 
11. 12. 2012 (OI)

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

Volejbal

Krajský přebor juniorek – zá-
kladní část

Závěr základní části soutěže sehrály juniorky v domácím prostředí. 
Nejprve si dvakrát hladce poradily s Novým Lískovcem. V dalším kole ju-
niorky překvapivě suverénně přehrály dvakrát tým Brněnských Husovic. 
V posledním utkání v bouřlivé atmosféře juniorky jednou zvítězily nad 
týmem Strážnice. V závěru základní části podávaly juniorky velmi kvalitní 
výkony a hrály ve velké formě. Jarní část soutěže, kde budou juniorky bo-
jovat o postup do I. ligy, bude jistě zajímavá.

Za DDM HIPPO Kuřim juniorky nastoupily: Martina Böhmová, 
Veronika Štossová, Tereza Plíšková, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, 
Michaela Schnirchová, Tereza Polášková, Michaela Šplíchalová, Eliška 
Smrčková a Tereza Lípová

Krajský přebor kadetek – základní část
Závěrečnou část základní skupiny zahájily kadetky v Brně s týmem 

VK Královo Pole B. V zajímavém dvojutkání se podařilo kuřimským ka-
detkám jednou zvítězit. V dalším kole si kadetky dvakrát hladce poradily 
s týmem Jehnic. V posledním utkání kadetky dvakrát podlehly suverén-
nímu vítězi základní skupiny Vyškovu. I když sestavu v závěru soutěže 
znatelně ovlivňovaly nemoci a zranění, vybojovaly si kadetky účast v jarní 
skupině bojující o postup do I. ligy kadetek.

Za DDM HIPPO Kuřim kadetky nastoupily: Tereza Polášková, 
Michaela Šplíchalová, Michaela Schnirchová, Eliška Smrčková, Veronika 
Polášková, Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Bára 
Lukešová, Barbora Fikesová a Simona Kahleová

Krajský přebor žákyň – IV. kolo
Na turnaji žákyně podaly velmi solidní výkon. Úvodní zápas s do-

mácími byl velmi vyrovnaný a cenné je, že žákyně v koncovce neztratily 
nervy a dokázaly si mírný náskok udržet. Ve druhém zápase nás soupeřky 
přehrály a po zásluze zvítězily. Do posledního zápasu žákyně nastoupily 
ospale, ale dokázaly se probrat a zápas otočily. Předváděna hra na turnaji 
byla dobrá a pohledná.  

Za DDM HIPPO Kuřim žákyně nastoupily: Barbora Fikesová, 
Tereza Lípová, Kateřina Šplíchalová, Simona Kahleová, Bára Lukešová, 
Tereza Mojžíšová, Lucie Tesařová
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Pohár 7. tříd – III. kolo
Po minulem sestupu do IV. skupiny bylo od počátku vidět, že sem 

výkonnostně nepatříme. Oba zápasy jsme vyhráli bez problému dva nula 
a třetí soupeř se turnaje nezúčastnil. Soupeře jsem přehrávali ve všech 
činnostech a zaslouženě jsme postoupili zpět do III. skupiny

Za DDM HIPPO Kuřim v Poháru 7. tříd nastoupili: Milan Ho-
plíček, Vít Walsberger, Tereza Bělušová, Beata Olšarová, Petra Šturmová, 
Tereza Šancová a Lucie Tesařová

Barevný minivolejbal – II. kolo
Na tomto turnaji se představilo hned jedenáct týmů. Pro některý 

to byl první turnaj vůbec a všichni to zvládli velmi dobře. Tyto turnaje 
jsou především o zábavě a, i když jsou  samotní hráči občas s výkonem 
nespokojení a jindy zase nadšení, důležité je, že se pořád všichni dobře 
bavíme a to platilo i o této sobotě.

Za DDM HIPPO Kuřim modrý nastoupili: Tomáš Rozman, Vít 
Walsberger, Kateřina Hrdinová 

Za DDM HIPPO Kuřim zelený nastoupily: Gabriela Tomášková, 
Aneta Ošťádalová, Renata Smíšková 

Za DDM HIPPO Kuřim červený nastoupily: Lucie Šmardová - 
Jana Bušová, Amalie Svobodová - Eliška Klíčová 

Za DDM HIPPO Kuřim oranžový nastoupily: Klára Nováková - 

Kateřina Foltýnová, Adéla Steinhauserová - Adéla Bělušová, Tereza Kola-
říková - Monika Obůrková 

Za DDM HIPPO Kuřim žlutý nastoupili: Lucie Mátlová - Johana 
Bělušová, František Buš - Kryštof Svoboda, Ludmila Richterová - Tereza 
Šmardová, Michaela Vintrová - Klára Kolaříková

Barevný minivolejbal – III. kolo
Ve třetím kole hrály turnaj opět jen modrá a zelená skupina. Pro 

hodně nemocí se nakonec turnaje zúčastnila pouze modrá trojice. Na tur-
naji podala velmi dobrý výkon a jako třešnička na dortu bylo konečné 
druhé místo.

Za DDM HIPPO Kuřim modrý nastoupili: Tomáš Rozman, Vít 
Walsberger, Kateřina Hrdinová
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Výsledkový servis házenká-
řů SK Kuřim
Meziškolní turnaj o putovní pohár SK Ku-
řim v miniházené.

Dne 20.12.2012 proběhl v kuřimské nafukovačce, pod patronací 
oddílu házené, další ročník školního turnaje v miniházené. Zúčastnily 
se kuřimské školy Tyršova a Jungmannova, z každé školy se přihlásilo 5 
družstev seřazených podle ročníků (1.-5.třídy), hráno dvoukolově, starší 
hráli 3 kola.

V souboji 1.,2. a 4. tříd zvítězila družstva z Jungmannky, ze 3. a 
5. tříd byla lepší družstva z Tyršovky. Celkově zvítězila a putovní pohár 
získala ZŠ Jungmannova.

Turnaj proběhl v předvánoční atmosféře, do tohoto rámce zapadlo 
i slavnostní vyhlášení, jehož samozřejmostí bylo předání putovního po-
háru vítězné škole, diplomů jednotlivým družstvům a i sladkostí pro 
všechny zúčastněné děti. Poděkování patří za pomoc při zorganizování a 
koordinaci celé akce panu řediteli Machovi i za osobní účast panu řediteli 
Plchotovi, dále pak hlavnímu trenérovi přípravky házené v Kuřimi p. Du-
palovi a v neposlední řadě i všem pedagogům, kteří se osobně akce jako 
vedoucí družstev zúčastnili, nelze opomenout ani žáky vyšších ročníků, 
kteří pomáhali jako rozhodčí a zapisovatelé. 

Výsledky:
Označení družstev T – ZŠ Tyršova, J – ZŠ Jungmannova, za pís-

menem následuje číslovka značící ročník, Tedy např. T1 je družstvo žáků 
z prvních tříd na ZŠ Tyršova. 

T1-J1 4:8 a 6:9 
T2-J2 1:21 a 4:7 
T3-J3 3:5 a 7:6 
T4-J4 9:10, 16:21 a 18:18
T5-J5 12:7, 16:9 a 25:23. 
Pro žáky, kterým se házená zalíbila, připomínáme, že mohou kdy-

koli přijít na trénink přípravky, který je v tělocvičně na ZŠ Jungmannova 
každé pondělí a pátek od 17:00 hod. 

Družstva házené Kuřim po podzimní části

2.liga muži 
1 Bohunice  11 10  0 1   347:275  20 
2 Hustopeče  11   9  0  2   313:246  18 
3 SK Kuřim  11   7 1  3   304:287  15 
4 Brno B   11   6  1  4   311:310  13 
5 Telnice   11   5  2  4   295:291  12 
6 V. Meziříčí  11   6  0  5   283:286  12 
7 Sokolnice  11   5  0  6   274:313  10 
8 Kostelec n.H.  11   4  1  6   271:297    9 
9 Maloměřice  11   3  2  6   305:296    8 
10 Ivančice  11   3  1  7   280:281    7 
11 Prostějov  10   2  1  7   259:290    5 
12 H.Brod  10   0  1  9   255:325    1 

 2.liga starší dorost
1 Rožnov p.R.  10  10  0   0  370:225  20
2 HK KP Brno  10    8  0   2  342:238  16
3 Přerov   10    8  0   2  291:250  16
4 Hranice   10    7  0   3  322:267  14
5 Maloměřice  10    6  1   3  305:242  13
6 HK Ivančice  10    5  0   5  304:279  10
7 Vsetín   10    5  0   5  316:318  10
8 Prostějov  10    3  1   6  308:317    7
9 Olomouc  10    3  0   7  254:324    6
10 V. Bystřice  10    2  0   8  223:352    4
11 Sokol Telnice  10    1  0   9  249:360    2
12 SK Kuřim  10    1  0  9  235:350    2

Jm liga muži 
1 Juliánov     9  7 1   1  288:220  15 
2 Nové Bránice    9  6 0   3  231:210  12 
3 SK Kuřim B    9  6 0   3  233:220  12 
4 Tišnov     9  5 2   2  238:230  12 
5 Bohunice B     9  4 2   3  220:215  10 
6 HK Ivančice B    9  3 1   5  220:212    7 
7 Hostěrádky     9  3 1   5  204:232    7 
8 Újezd u Brna    9  3 0   6  230:231    6 
9 SHC Maloměřice B    9  2 1   6  233:268    5 
10 Brno IV     9  2 0   7  207:266    4 
11 Nové Bránice  10 0 0 10     87:225    0

Jm liga ml. žáci
1 Ivančice A   10  10  0  0   255:135  20
2 SK Kuřim   10    8  0  2   225:187 16
3 Telnice   10    7  1  2   208:171  15
4 Bohunice   10    6  1  3   178:140  13
5 Juliánov   10    4  2  4   175:158  10
6 Ivančice B   10    4  1  5   152:133     9
7 Sokolnice   10    4  1  5   177:159     9
8 Hustopeče   10    4  0  6   178:170     8
9 Újezd u Brna  10    4  0  6   177:186     8
10 KP Brno   10    1  0  9   108:256     2

Jm liga starší žáci
1 HK Ivančice  7   7  0  0  230:165  14
2 Sokol Telnice  7   6  0  1  232:141  12
3 Sokol Juliánov  7   5  0  2  187:140  10
4 KP Brno   7   4  0  3  201:184     8
5 SK Kuřim   7   3  0  4  173:197     6
6 Tatran Bohunice  7   2  0  5  153:214     4
7 Sokol Sokolnice  7   1  0  6  128:202     2
8 Sokol Nové Bránice  7   0  0  7  114:175    0
Bližší informace o házené najdete na našem webu: http://www.

hazena-kurim.cz
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Jak se dařilo či nedařilo tý-
mům FC Kuřim v prosinci:

Starší žáci
Vánoční turnaj starších žáků – Kuřim

Již 8 ročník vánočního turnaje starších žáků se konal 9. 12. 2012 v 
nafukovací hale v Kuřimi.

Turnaje se zúčastnilo 10 družstev rozdělených do 2 skupin. FC 
Kuřim reprezentovala 2 družstva FC Kuřim r.99/98 a FC Kuřim r.97 a 
mladší. Oba 2 týmy si vedly velice dobře a ve své skupině prohráli pou-
ze jednou a to se Spartou Brno - která hraje soutěž TSM - tedy nejvyšší 
žákovskou soutěž. Týmu r. 98 i tato jedna prohra stačila k účasti ve finále 
turnaje, které skončilo po záklaním čase 2:2 a tudíž musela rozhodnout 
střelba pokutových kopů, ve kterém naši borci zvítězili 3:2 a stali se vítězi 
turnaje. Ročník 97 skončil na pěkném 4. místě.

Pavel Obůrka 

Mladší žáci A (2000)
Turnaj v Křenovicích 1. 12. 2012

Turnaj v Křenovicích jsme odehráli ve značně omlazené sestavě. 
Díky 4 hráčům ročníku 2001 v sestavě, jsme byli nejmladším týmem 
na turnaji. Sestavu Morkus M, Pitel, Kazda, Dančák, Kozumplík, dopl-
nili kluci o rok mladší Morkus J., Šťastný, Hajsler a Nešetřil. Proti velmi 
silným soupeřům kluci podávali slušné výkony, bohužel bez bodového 
zisku v prvních pěti zápasech, z nichž jsme vyšli poraženi. Kluci se však 
nezlomili a poslední zápasy proti Vítkovicím a Vel.Meziříčí nás vytáhly z 
posledního na konečné 6. místo. Potěšilo mě, že náš herní projev nebyl 
oproti týmům hrajícím první ligu nijak výrazně horší a mladší kluci se 
postupně oklepali z počáteční nervozity až k vítězným zápasům, kde se 
prosadili i střelecky.

Martin Pitel

Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim - Líšeň 0:2
FC Kuřim - Sparta Brno 1:2 (Morkus M.)
FC Kuřim - Zbrojovka Brno 2:5 (Dančák as. Šťastný, Morkus M., as. Dan-

čák)
FC Kuřim - Kyjov 0:3
FC Kuřim - Kroměříž 1:3 (Pitel, as. Dančák)
FC Kuřim - Velké Meziříčí 1:0 (Hajsler as. Morkus M.)
FC Kuřim - Vítkovice 3:1 (Šťastný as. Morkus M., Hajsler as. Morkus J., 

Dančák as. Pitel)

Konečné pořadí turnaje:
1. Kroměříž, 2. Zbrojovka Brno, 3. Kyjov, 4. Líšeň, 5. Sparta Brno, 

6. FC Kuřim, 7. Vítkovice, 8. Velké Meziříčí

Arsenal Cup – Korňa 8. 12.2012
8.prosince se konal některými účastníky dlouho očekávaný turnaj 

pro kategorii 2000 a mladší. Do bojů o titul mikulášského krále turnajů 
Arsenal Cup se zapojilo 16 mužstev z Čech i Slovenska: FC Velké Karlo-
vice + Karolinka, FK Tatran Turzovka, Jupie Badin, MFK Nová Dubnica, 
Moravská Slavia Brno, FK Čadca, FK Svan Šumperk, Lokomotíva Trna-
va, FC Vsetín (2x), Sokol Ratiboř, Hanácká Slavia Kroměříž, FC Vítko-
vice 1919, Juventus Žilina, FC Kuřim a MFK Karviná. Poslední dva jme-
nované kluby se nakonec utkaly ve finálovém klání o první místo. Finále 
skončilo smírně 1:1 a proto musely rozhodnout penalty. Až osmá série po 
posunutí vzdálenosti penaltového bodíku nakonec určila vítěze – MFK 
Karviná a stříbro pro FC Kuřim. O třetí místo se utkaly FC Vsetín a Ju-
ventus Žilina. V tomto souboji vyhráli Valaši a odvezli si domů bronzové 
medaile. Turnaj měl opět velmi solidní sportovní úroveň, žádný z výsled-
ků nebyl výrazně jednoznačný, zápasy byly vyrovnané a kluci a holky si 
rozhodně s chutí zahráli proti někdy netradičním soupeřům, které určitě 

jen tak někde „nepotkají“. To je také cílem a smyslem turnajů ARSENAL 
CUP. Na velmi kvalitním povrchu ve špičkové hale umožnit zahrát si a na-
sbírat zkušenosti všem klubům, které chtějí poznat další a nové soupeře.

Lubomír Rybenský
 manager turnajů

 ARSENAL CUP
FC Kuřim - FK Šumperk 1:0 (Pitel)
FC Kuřim - MS Brno 1:0 (Morkus M., as. Pitel)
FC Kuřim - FC Velké Karlovice 0:0
FC Kuřim - FC Vsetín „Č“ 2:1 (Pitel, Hajsler)
FC Kuřim - Vítkovice 1:0 (Morkus M., as. Šťastný)
FC Kuřim - Jupie Badin 2:1 (Morkus M., as. Dančák, Nešetřil)
FC Kuřim - Žilina 1:2 (Nevím)
o první místo: FC Kuřim - MFK Karviná 1:1 7:8 pk (Pitel)

Celkové pořadí:
1. MFK Karviná, 2. FC Kuřim, 3. FC Vsetín „Ž“, 4. Žilina, 5. Vít-

kovice, 6. HS Kroměříž, 7. Ratiboř, 8. FC Vsetín „Č“, 9. FK Čadca, 10. MS 
Brno, 11. Trnava, 12. Šumperk, 13. Nová Dubnica, 14. Jupie Badin, 15. 
Turzovka, 16. Velké Karlovice

Křenovice_16. 12. 2012 
Turnaj se vzhledem k omezené účasti neuskutečnil. 
Dvoukolově se přátelsky střetla FC Sparta Brno „Real“ a „Barca“, 

Vyškov a Kuřim.
Kuřim - Vyškov 0:2
Kuřim - Vyškov 2:1 (vlastní, Morkus J., as. Morkus M.)
Kuřim - Sparta „Real“ 1:2 (Morkus M., as. Nevím) 
Kuřim - Sparta „Real“ 1:2 (Morkus M.)
Kuřim - Sparta „Barca“ 1:2 (Hajsler, as. Pitel)
Kuřim - Sparta „Barca“ 1:3 (Pitel, as. Hajsler) 

Mladší žáci B (2001)
Halový turnaj Heřmanův Městec 2. 12. 2012

Turnaj v Heřmanově Městci byl obsazen kvalitními týmy. Kluci 
však do soutěže vstoupili bez respektu a první utkání s Pardubicemi 1 vy-
hráli 2:1 když naše branky vstřelili Martin Hajsler a Jakub Zavřel. Ve dru-
hém utkání jsme nestačili na tým Náchoda 2. Kluci bojovali, ale soupeř 
nás předčil fotbalovostí. Jediný gól v tomto utkání vstřelil Martin Hajsler 
po asistenci Lukáše Šťastného. Druhý soupeř z Náchoda 1 však našim 
klukům nestačil. V napínavém utkání kluci dotáhli výsledek do vítězného 
konce a zaslouženě bodovali. V tomto utkání vstřelili branky Šimon Va-
šíček, Sami Al-Dury se nemýlil z pokutového kopu a Michal Antoňů uza-
vřel skóre po spolupráci s Lukášem Šťastným. Druhý soupeř z Pardubic 
2 nám však vrátil porážku za jejich první tým. Prohráli jsme 3:1. Čestný 
úspěch za náš tým zaznamenal Martin Hajsler. Předposlední utkání proti 
týmu Hradce Králové 2 bylo sice odbojované, ale soupeř byl fotbalovější. 
Několika zákroky nás podržel brankář Petr Nešetřil. Toto utkání skončilo 
3:1 ve prospěch soupeře. Jediný gól do soupeřovi sítě zaznamenal Michal 
Antoňů. Poslední utkání s týmem H.Králové 1 přineslo poněkud krutou 
porážku 7:2. Za předchozí utkání zasloužili kluci pochvalu za bojovnost, 
v posledním utkání však jejich výkonnost viditelně poklesla. Jediným na-
ším střelcem v tomto utkání byl brankář Petr Nešetřil, který se trefil hned 
dvakrát. Bez ohledu na umístění v tomto turnaji lze hodnotit výkon týmu 
vcelku pozitivně. V některých utkání nám chybělo také trochu štěstí, nic-
méně týmy byli hodně vyrovnané.

Radek Antoňů

Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim – FK Pardubice 1 2 : 1 Hajsler (Šťastný), Zavřel
FC Kuřim – FK Náchod 2 1 : 3 Antoňů vlastní, Hajsler (Šťastný)
FC Kuřim – FK Náchod 1 3 : 2 Vašíček, Al-Dury (pokutový kop),
 Antoňů (Šťastný)
FC Kuřim – FK Pardubice 2 3 : 1 Hajsler
FC Kuřim – FC Hradec Králové 2 1 : 3 Antoňů
FC Kuřim – FC Hradec Králové 1 2 : 7 Nešetřil 2x

Střelci branek: Hajsler 3x, Antoňů 2x, Nešetřil 2x,Vašíček, Zavřel 
Sestava: Nešetřil – Antoňů, Peřina,Vašíček, Hajsler, Šťastný, Za-

vřel, Dvořák, Al-Dury
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FC Kuřim A - FC Boskovice 5:0 Vacula 2x, Schlögl 2x (Vacula 1x), Ples-
kač ( Janáček)

FC Kuřim A - 1.SK Prostějov 5:0 Vacula 2x (Schlögl 1x, Peňáz 1x), Schlö-
gl 2x, Sláma ( Janáček)

FC Kuřim A - FŠ Třebíč 3:1 Vacula, Peňáz, Janáček (Peňáz)

FC Kuřim B - SK Líšeň Brno 0:3
FC Kuřim B - FC Kuřim A 0:8 
FC Kuřim B - 1.SK Prostějov 1:4 Hégr D.
FC Kuřim B - FŠ Třebíč 1:12 Hégr D.
FC Kuřim B - FC Ivančice 0:3
FC Kuřim B - FC Boskovice 0:3
FC Kuřim B - FC Medlánky Brno 0:2

Konečné pořadí: 1. FC Kuřim A, 2. FŠ Třebíč, 3. SK Líšeň Brno, 
4. 1.SK Prostějov, 5. FC Boskovice, 6. FC Ivančice, 7. FC Medlánky Brno, 
8. FC Kuřim B

Halový turnaj FŠ Třebíč 15. 12. 2012
Opět se v úvodu turnaje projevila naše ranní ospalost. Dva zápasy 

nám doslova protekly mezi prsty. Chyběl nám pohyb, zaujetí i tradiční bo-
jovnost a ve spojení se špatnou kontrolou míče bylo zaděláno na „prů...“. 
Naštěstí přišel po 1,5 hodině (!!!) zápas se slabším Předínem a v něm 
jsme si díky zlepšené koncovce vytvořili půdu pro další duel (následující 
po 2 hodinách !!!) s „Havlbrodem“, kdy nás tři branky posunuly k dalším 
dvěma utkáním. O pořadí rozhodovaly vstřelené góly a nikoliv body. V 
opačném případě bychom další hodinu čekali na jedno utkání.

V semifinále jsme vyrovnanou partii ztratili až v penaltovém roz-
střelu, kdy jsme vsadili na stejné trio střelců jak v Čechovicích. Bohužel 
tentokrát to nevyšlo. Poslední zápas přes rychlý úvodní gól soupeře kluci 
zvládli výborně a turnaj zakončili s hlavou vzhůru.

S postupem času šel náš výkon nahoru a to především u první 
„čtverky“. Přes velké množství nedostatků je pozitivní, že kluci chtějí si-
tuace řešit 1 na 1 nebo pomocí narážečky. Jen způsob provedení musíme 
stále zlepšovat. 

Poslední poznámka směřuje k systému turnaje. V Třebíči je výbor-
ná hala pro fotbal, ale to je tak asi jediný klad. 10 týmů ve dvou skupinách 
je dle našeho názoru příliš. Čekat na 13-ti minutový zápas dvě hodiny je 
hodně a proto budeme v budoucnu zvažovat naši příští účast.

Sestava: Winkler - Peňáz, Hégr D., Vacula, Dvořák - Fila, Sláma, 
Laštůvka, Otřísal

Zápasy FC Kuřim:
FC Kuřim - FC Sparta Brno B 1:2  Branka a asistence: Dvořák (Vacula)
FC Kuřim - FŠ Třebíč B 0:1
FC Kuřim - Sokol Předín 9:1 Branky a asistence: Dvořák 4x (Peňáz 2x, 

Vacula 1x), Vacula 4x (Dvořák 2x, Peňáz 1x, Hégr 1x, Laštůvka 
(Winkler) 

 FC Kuřim - FC Slovan Havlíčkův Brod 3:0 Branky a asistence: Otřísal 2x 
(Laštůvka 1x, Fila 1x), Dvořák (Vacula) 

Semifinále: FC Kuřim - FC Sparta Brno B 1:1 (pen. 0:2) Branka: Dvo-
řák

Zápas o 3.místo: FC Kuřim - SK Líšeň Brno 4:1 Branky a asistence: Dvo-
řák 2x (Hégr 1x, Vacula 1x), Vacula 2x (Dvořák 1x, Peňáz 1x)
Konečné pořadí: 1. FC Sparta Brno A, 2. FŠ Třebíč B, 3. FC Ku-

řim, 4. SK Líšeň Brno, 5. FC Sparta Brno B, 6. FKM Jihlava, 7. FŠ Třebíč 
A, 8. FC Slovan Havlíčkův Brod, 9. FC Velké Meziříčí, 10. Sokol Předín

Halový turnaj Ivančice 28. 12. 2012
Klíčem k finálové účasti na turnaji v Ivančicích byl ranní zápas se 

Spartou, který jsme tentokrát neprospali a po kvalitním a soustředěném 
výkonu jsme si otevřeli cestu k dobrému výsledku. Další soupeři již nebyli 
tak nebezpeční, ale to nesnižuje naši dobrou hru v následujících utkáních, 
ve kterých kluci dostávali svoje drobné osobní úkoly, se kterými se museli 
lépe či hůře vypořádat. V utkání s „Morendou“ musel např. každý vystřelit 
na bránu, což se také všem včetně Viklíka povedlo. 

V průběhu dlouhé pauzy před finále jsme si na provětrání dali „Ja-
náčkovo kolečko“ za krásami Ivančic, abychom trochu vyčistili hlavy. Při-
šlo vhod, protože domácí v čele s Adamem Hložkem a posilou do obrany s 
FCZ znamenali opravdu hodně vysokou překážku. Úvod připomínal dva 
roky staré finále, kdy jsme rychle prohrávali 0:2. Pak sice Culda snížil, ale 

Konečné pořadí: 1.FC Hradec Králové 2, 2.FC Hradec Králové 
1, 3.FK Pardubice 1, 4.FK Náchod 2, 5.FC Kuřim, 6.FK Náchod 1, 7.FK 
Pardubice 2

Halový turnaj pro ročník 2000 a mladší – 
Přibyslav 15. 12. 2012

Dne 15. 12. jsme se zúčastnili turnaje v Přibyslavi, který pořádal 
Žďár nad Sázavou. Turnaj byl pro ročník 2000 a mladší. I přesto kluci v 
turnaji obstáli se ctí, i když konečné umístění tomu nenasvědčuje. První 
utkání ve skupině jsme sehráli s týmem Svratky. Utkání bylo vyrovnané, 
bohužel jsme neproměnili šance. Ve druhém utkání se Ždírcem jsme do-
platili především na malý důraz v obraně a v osobních soubojích. Třetí 
utkání kluci odehráli velmi dobře a porazili tým z Havl. Brodu. Poslední 
utkání ve skupině proti domácímu Žďáru nás mohlo v případě vítězství 
udržet ve hře o medaile. Opět jsme však doplatili na to, že jsme, na rozdíl 
od soupeře nevyužili šance, které jsme si vytvořili. Touto prohrou jsme 
skončili na posledním místě ve skupině a čekalo nás poslední utkání s 
týmem Radostína. Toto utkání kluci zvládli a zaslouženě vyhráli. Před-
poslední místo sice není nic oslnivého, ale výkony kluků byly dobré a 
všechna utkání vyrovnaná. Nejlepším střelcem turnaje se s 8 brankami 
stal Lukáš Šťastný.

Radek Antoňů
Sestava: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Šťastný, Zavřel, Kuliba-

ba, Zabadal, Bábor
 Branky: Šťastný 8x, Vašíček, Zavřel, Kulibaba, Zabadal

 Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim – Svratka 1 : 2 Šťastný
FC Kuřim – Ždírec 2 : 5 Šťastný 2x (Vašíček)
FC Kuřim – Havlíčkův Brod 4 : 1 Šťastný 2x (Vašíček), Kulibaba  (Ne-

šetřil), Zavřel
FC Kuřim – Žďár nad Sázavou 1 : 3 Šťastný
FC Kuřim – Radostín 3 : 0 Šťastný 2x (Vašíček), Zabadal

  

Mladší žáci C (2002)
Halový turnaj Kuřim 8. 12. 2012

Poprvé jsme se rozhodli na domácím turnaji nominovat dva týmy. 
Hlavním důvodem byla snaha zapojit všechny hráče kádru do hry a po-
rovnat jejich výkonnost s kvalitními soupeři.

Tým „B“, doplněný o kluky s „trojek“, měl s ohledem na úroveň 
ostatních týmů velice težkou pozici a bohužel plnil roli „obětního berán-
ka“. Jeho první čtverka ještě dokázala sehrávat svoje střídání relativně vy-
rovnaně, ale u zbylých hráčů už byl vidět velký rozdíl v jejich fotbalových 
a pohybových dovednostech. V utkáních s Líšní a Medlánkami měli Do-
minik a spol. několik gólovek a je škoda, že je nevyužili. I s Prostějovem 
dlouho drželi těsný výsledek, ale kvalita na straně tohoto i ostatních sou-
peřů byla vždy s přibývajícím časem nad jejich síly.

Tým „A“ se prezentoval výkony, které měly vzestupnou tendenci a 
od zápasu s Ivančicemi lze jeho hru hodnotit velice dobře. Bylo hezké sly-
šet častý potlesk našich „náročných“ fanoušků nad povedenými akcemi. 
Konečně kluci pochopili, že zlepšeným pohybem bez míče si lze vytvořit 
přesilové situace. Pokud pak přidali i kvalitní přesnou přihrávku, tak do-
stávali soupeře pod tlak a z toho logicky i sebe do šancí. I tímto způsobem 
zvládli závěrečný duel s „nejfotbalovějším“ týmem turnaje Třebíčí a stali 
se tak jeho vítězi. Radost z úspěchu pak oslavili všichni společně.

Děkujeme všem, kteří nám s organizací turnaje pomáhali.
Sestava Kuřim A: Winkler - Peňáz, Sláma, Schlögl, Vacula - Fila, 

Pleskač, Janáček
Sestava Kuřim B: Lošťák - Valášek, Hégr D., Hégr T., Otřísal - Ka-

tolický, Miška, Pělucha, Tomíček

Výsledky FC Kuřim:
FC Kuřim A - FC Medlánky Brno 3:0 Schlögl (Vacula), Vacula (Schlögl), 

Pleskač (Peňáz)
FC Kuřim A - FC Kuřim B 8:0 Sláma 2x (Vacula 1x), Schlögl 2x (Vacula 

1x), Janáček 2x (Sláma 1x, Peňáz 1x), Vacula 2x (Schlögl 1x) 
FC Kuřim A - SK Líšeň Brno 2:1 Vacula (Schlögl), Janáček (Pleskač)
FC Kuřim A - FC Ivančice 3:0 Janáček 2x, Peňáz (Vacula)
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svým třetím gólem s trestňáku nám domácí „megastar“ opět vzala naději. 
V polovině 20-minutového finále pak Dolda prohrál souboj na půlce a 1:4 
již vypadalo beznadějně. To co však následovalo v závěrečných minutách 
bylo „zhmotnění“ toho, proč je radost tyto kluky trénovat. Bojovnost, od-
hodlání a srdíčko s potřebnou dávkou štěstí nás díky Culdově a dvěma 
Tomovým brankám, kdy poslední padla 20 s. před koncem, posunuli k 
zcela nečekaným penaltám. Když potom Culda dal a Viklík chytil, zdálo 
se, že je „zázrak“ blízko. Svůj „moment slávy“ nevyužil Felda a muselo se 
pokračovat. Po Doldovi však Tom neuspěl a tak nám zůstalo stříbro, ale 
stříbro na které můžeme být pyšní. Borci, paráda!!!

Na závěr roku trochu statistiky. Z 22 turnajů, kterých jsme se zú-
častnili, jsme si z 17-ti odvezli medaili a to nelze mezi „propadák“ považo-
vat 10 .místo na Eonu a 19. místo na letním turnaji v Boskovicích. Jen tak 
mimochodem jsme také vyhráli o rok dřív soutěž st. přípravek :-). Takže 
nezbývá než slovy klasika napsat: FC Kuřim 2002, zřejmě dobrý oddíl. A 
rok 2012 byl vážně dobrý rok!!!

Vše dobré i do toho nastávajícího! 
Sestava: Winkler - Schlögl, Peňáz, Janáček, Vacula - Fila, Pleskač, 

Valášek
Zápasy FC Kuřim:

FC Kuřim - FC Sparta Brno A 5:4  Janáček 2x (Peňáz 1x), Vacula 2x ( Ja-
náček 2x), Schlögl

FC Kuřim - 1.SC Znojmo 9:1 Vacula 3x ( Janáček 2x, Winkler 1x), Janá-
ček 2x (Vacula 2x), Valášek 2x (Fila 1x, Janáček 1x), Schlögl (Va-
cula), Peňáz

FC Kuřim - FC Moravský Krumlov 7:1 Vacula 3x ( Janáček 2x, Peňáz 1x), 
Peňáz 2x (Valášek 1x), Valášek (Peňáz), Janáček (Valášek)

FC Kuřim - FK Moravská Slávia Brno 13:0 Schlögl 5x (Vacula 1x, Pleskač 
1x, Valášek 1x), Vacula 3x ( Janáček 1x, Fila 1x), Janáček 2x (Vacula 
1x, Fila 1x), Valášek 2x (Peňáz 1x), Peňáz

Finále:
FC Kuřim - FC Ivančice 4:4 (pen. 3:4) Vacula 2x, Schlögl 2x (Peňáz 1x)

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Ivančice, 2. FC Kuřim, 3. FC Sparta Brno A, 4. FC Sparta 

Brno B, 5. FC Moravský Krumlov, 6. FC Slovan Rosice, 7. SK Řečkovice 
Brno, 8. FK Moravská Slávia Brno, 9. 1.SC Znojmo, 10. HFK Třebíč

Starší přípravka (2003)
V prosinci 2012 se zúčastnila těchto turnajů:
Halová liga Brno – Lesná, Halový turnaj v Zastávce u Brna 

Mladší přípravka (2005)
Turnaj mladších přípravek Brno – Vinohra-
dy 2. 12. 2012

Bez Míši, Viki, Jirky a dalo by se říct i Kuby, který byl v prvním zá-
pase turnaje zraněn již ve 3. minutě hráčem Líšně A (naštěstí se nejednalo 
o nic vážného jedna mašlička na hlavě a 2 dny nesportovat dle doktorů v 
nemocnici), se konal turnaj na Vinohradech v Brně, kterého se zúčastnilo 
10 týmů, organizátorem byla SK Líšeň, těm patří veliký dík za kvalitní 
zpracování a průběh turnaje. Naši kluci nakonec skončili na místě 5. z 10. 
týmů, což je velký úspěch v takto ,,ostříhané“ sestavě. Veliký dík VŠEM 
zúčastněním z Kuřimi.

Zápas 1.: Líšeň A vs. Kuřim 5:1
Náš standartní vstup do turnaje. Vysoká prohra, špatný výkon v 

našem týmu. Opět všichni spali. Bohužel to je náš nejčastější problém. 
Omluvou může být snad akorát to, že Líšeň nakonec skončila 2. v celém 
turnaji. Ostřejší měřítko by v tomto zápase snesli jen Dan a Šimon.

Zápas 2.: SK Tescoma Zlín vs. Kuřim 1:1
Po prvním zápase bylo klukům vysvětleno jak se má správně bo-

jovat. Že mají hrát tak jak umí a hle, remíza s klubem, který v minulosti 
hrával první ligu. Nyní druholigová Tescoma sice kousala, ale naši hráči 
převážně svojí bojovností soupeře do vedení nepustili. Podržel nás i náš 
gólman Honzík.

Zápas 3.: Prostějov vs. Kuřim 2:3
Nejslabší tým turnaje. Ale pouze výsledkově. Herně na tom kluci z 

Prostějova nebyli o nic hůř než naši. Ono vůbec naši kluci na tom herně 
byli tentokrát po celý turnaj hůře než, kdy jindy, ale je to dáno kvalitním 
obsazením turnaje, který byl celý převážně o bojovnosti. A ta byla v tomto 
zápase na naší straně vyšší. Důkazem může být třeba koleno Dana, který 
se obětavě vrhl po střele soupeře, která by jinak skončila v bráně. Musel 
kvůli tomuto zranění střídat.

Zápas 4.: Šternberk vs. Kuřim 0:0
Kvalitní soupeř ze Šternberka. Za remízu vděčíme hlavně naší 

skvělé postavené brance. (Asi 3x tyčka ). Dále pak tomu, že Honza per-
fektně vybíhal a to dělalo útočníkům soupeře potíže. Tento bod nás na-
konec posunul na 3. místo ve skupině a postup byl doma. Za zmínku ještě 
stojí skvělé a pro oko lahodící sóla Dana, který kdoví jak obehrál 3 hráče 
Šternberku a ještě vystřelil, bohužel vedle.

Zápas 5.: Svratka vs. Kuřim 1:0
S pozdějším vítězem celého turnaje jsme mohli prohrát i větším 

rozdílem, ale díky naší obraně a opět skvěle chytajícímu Honzovi jsme 
inkasovali pouze jedinou branku v samém závěru utkání. Veliká škoda.

Zápas 6.: Líšeň B vs. Kuřim 0:1
Předposlední zápas nám přinesl poslední 3 body. Celkem s pře-

hledem díky skvělému týmovému duchu a výkonu jsme Líšeň k ničemu 
vážnějšímu nepustili i když ke konci utkání jsme měli i štěstí. Tento zápas 
opět rozhodl náš kapitán Šimon.

Zápas 7.: FC Zbrojovka Brno vs. Kuřim 3:1
Poslední zápas našich nejmenších. Výhra by nás mohla posunout 

až na konečné 3. místo. Bohužel nestalo se tomu tak. Když jsme se totiž 
v závěru na posledních 7 minut za stavu 2:1 nadechovali k závěrečnému 
náporu, tak byl skolen k zemi zezadu náš pravý bek Ondra. Za což si hráč 
Zbrojovky odnesl jedinou žlutou turnaje. Nevím jestli je to adekvátní za 
likvidační faul na našeho neprostupného obránce. Je mi ale jasné, že do-
tyčný hráč Zbrojovky nikoho zranit nechtěl a doufám, že mu bylo násled-
ně po zápase důrazně vyčiněno trenéry. Tady šlo opravdu o zdraví! Plán 
střídání a totální ofenzívy byl nabourán a tak jsme bohužel inkasovali i 
třetí gól a o výsledku již bylo rozhodnuto.

Nejlepší střelec turnaje je náš Šimon, který s číslem 6 vstřelil všech-
ny naše branky. Gratulace.

Karel Cholek
Konečné pořadí: 1. Svratka Brno, 2. SK Líšeň A, 3. FC Zbrojovka 

Brno, 4. Šternberk, 5. FC Kuřim, 6. SK Líšeň B, 7. ČAFC Brno, 8. Tesco-
ma Zlín, 9. Tatran Kohoutovice, 10. Prostějov
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sport

Příští, únorové číslo Zlobice vyjde v pátek 1. února 2013. 
Uzávěrka je v pátek 25. ledna, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 28. ledna.

Prosím o dodržení termínů.

Stolní tenis

XXXI.ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenisu v M. Knínicích 22. 12. 2012

 V předvečer Štědrého dne se sešlo na letos již XXXI. roční-
ku tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu 48 vyznavačů hry s 
nejmenším míčkem ze 13 oddílů Brna-venkova, Brna-města, Vyškova a 
Svitav. Turnaj se hrál systémem kombinací skupinového systému a dále 
vyřazovacím způsobem. Čtyřhry byly hrány na jednu porážku. K určení 
celkového pořadí ve dvouhře a čtyřhře bylo potřeba odehrát celkem 133 
mnohdy dramatických utkání. Mezi množstvím hodnotných věcných 
cen, které podpořily motivaci hráčů byl například i zájezd do termálních 
lázní v Maďarsku věnovaný CK Luňáček Kuřim. Stejně jako v uplynulých 
ročnících kromě příjemně stráveného dne za zelenými stoly a štědrosti 
sponzorů neodjížděl nikdo bez věcné ceny.

Dvouhry 
1. Tůma Pavel Slatina, 2. Juračka Petr Slatina, 3.-4. Gabryš Milan 

M.Knínice, Vaněk Jan Radostice, 5.- 8. Juříček Petr M.Knínice, Němec 
Jaromír M.Knínice, Blatná Alena MS Brno, Tupec Pavel Slatina …, 26. 
Kočka Miroslav S.Kuřim, 29.-32. mj. Vojanec Libor M.Knínice, Klime-
šová Zd. S.Kuřim, Hýsek Jaroslav S. Kuřim, 33.-40. mj.  Štourač Šimon S. 
Kuřim, Trtílek Lukáš S.Kuřim, 41.-47. mj. Štefl Vladimír S.Kuřim, Štou-
rač Libor S.Kuřim, Hýsek Dominik S.Kuřim 
 

Čtyřhry
1. Juříček P. - Gabryš M. M.Knínice, 2. Juračka P. - Tupec P. Slatina, 

3. Galla M. - Steinhauser P. Lažánky, 4. Vaněk J. - Vaněk J. Ořechov, 5.-8. 
Pleskač M. - Vávra I. M.Knínice/Lomnička,  Baťa J. - Sedláček Z. Slatina,  
Tůma P. - Tůma K. Slatina, Halický R. - Hodek V. Slatina, 9.-16. mj. Blat-
ná A. - Klimešová Z MS Brno/S.Kuřim, 17.-20. mj. Štourač L. - Hýsek J. 
Sokol Kuřim
 

 Poděkování patří sponzorům, kteří svými věcnými nebo finanční-
mi dary umožnili konání této tradiční akce : 

CK LUŇÁČEK Kuřim Lunáček Jaroslav a Blanka, CYKLO-
SPORT Kuřim Veselovský Vlastimil, HORTICENTRUM spol. s.r.o. 
Bc.Vlček Dalibor, SOKOLSKÁ ŽUPA PERNŠTEJNSKÁ TIŠNOV, SLÉ-
VÁRNA ROUČKA Slatina Ing. Ondruš Milan, UMĚLECKÁ AGEN-
TURA POUTNÍCI Linhárek František, AUTOPETR Kuřim Krejčí 
Petr, VEČERKA Kuřim Brázda Roman, POHOSTINSTVÍ M.Knínice 
Jindřich Aleš, ŠLAP M.Knínice Pleskač Ladislav Miňon, KOHOUTO-
VI M.Knínice Vladimír a Jindřiška, CENTRUM KOMPLEXNÍ RE-
GENERACE Brno MUDr.Toldy K, OBECNÍ ÚŘAD M.Knínice Kšica 
František, SPINMARKETING Moravská Třebová, PLESKAČ Ladislav 
M.Knínice

Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 1. 
polovině ročníku 2012/2013

Krajská soutěž II. třídy 
1. TTC Moravská Slavia Brno E  11 11 0   0   110:  38  44
2. TJ Sokol Brno I C   11   9 0   2   100:  56  38
3. TJ Holásky A   11   8 1   2   102:  57  36
4. TJ Sokol Otnice A   11   7 1   3     97:  63  33
5. TJ Cemo Mokrá A  11   7 0   4     89:  82  32
6. SK Slatina - Brno C  11   6 1   4     84:  79  30
7. TJ ČKD Blansko C  11   4 1   6     77:  89  24
8. TJ Družstevník Hostěradice A  11   4 1   6     72:  93  24
9. SK Kuřim A   11   3 0   8     65:  94  20
10. Orel Silůvky B   11   2 0   9     57:  92  17
11. Orel Boskovice A  11   1 1   9     62:104  15
12. TTC Komořany B  11   1 0 10    38:106  14
 

Okresní přebor 1. třídy
1. Nové Bránice „A“   11   9 0   2   126:  72  38
2. Moravské Knínice „A“  11   9 0   2   133:  65  38
3. Radostice „A“   11   9 0   2   118:  80  38
4. Rebešovice „A“   11   7 1   3   114:  84  33
5. Hrušovany „A“   11   7 1   3   109:  89  33
6. Mokrá „B“   11   6 0   5   101:  97  29
7. Telnice    11   4 1   6     90:108  24
8. SK Kuřim „B“   11   4 0   7     72:126  23
9. Nové Bránice „B“   11   3 1   7     88:110  21
10. Rebešovice „B“   11   3 1   7     80:118  21
11. Lažánky „A“   11   1 1   9     79:119  15
12. Tišnov „D“   11   1 0 10     78:120  14

Okresní přebor 2. třídy
1. Ivančice „B“   11  10 1  0   133:65  42
2. Silůvky „C“   11    8 2   1   138:60  37
3. Ostopovice „A“   11    7 2   2   116:82  34
4. Ořechov „A“   11    6 1   4   102:96  30
5. Nedvědice „A“   11    5 3   3   106:92  29
6. Tvarožná „A“   11    5 1   5     96:102  27
7. Prace „A“   11    4 3   4     99:99  26
8. Sokol Kuřim „A“   11    3 3   5     96:102  23
9. Mokrá „C“   11    3 3   5   101:97  23
10. Oslavany „A“   11    3 2   6     96:102  22
11. Radostice „B“   11    1 1   9     72:126  15
12. Tišnov „E“   11    0 0 11     33:165 11

Okresní přebor 3. třídy
1. Prštice    11   9 2    0   131:  67  40
2. Ostopovice „B“   11   7 3    1   127:  71  35
3. Říčany    11   6 3    2   119:  79  32
4. Silůvky „D“   11   6 3    2   117:  81  32
5. Lažánky „B“   11   6 2    3   113:  85  31
6. Nové Bránice „C“   11   6 2    3   109:  89  31
7. Moravské Knínice „B“  11   5 1    5     95:103  27
8. Rebešovice „C“   11   5 0    6   110:  88  26
9. Ostrovačice „A“   11   3 0    8     65:133  20
10. Prace „B“   11   2 1    8     83:115  18
11. Radostice „C“   11   2 1    8     70:128  18
12. Sokol Kuřim „B“  11   0 0 11     49:149  11

L.Vojanec 



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford B-Max 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085 cena 289 990,-Kč vč DPH

Přijď
te navštívit 

náš nový autosalon

motor 1,4 - 90 PS
posuvné dveře



Cena vstupenky 150 Kč


