Kam v Kuřimi
září 2012

Sobota 1. září 7:00-10:00, před nádražím v Kuřimi

Pochod po dálničním tělese R43

Pro pěší i cyklo. Cíl v Mladkově (část Boskovic). Délka trasy 32 km. Startuje se i z jiných míst.
Kulturní program v cíli od 13 do 17 hodin. Občerstvení zajištěno. Pořádá Klub českých turistů
Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery.
Sobota 1. září od 9:00, u ZŠ Tyršova v Kuřimi

Atletika Kuřimská běžecká liga – Kuřimská hora

Prezence: od 9:00, start: všechny kategorie 10:00. Šatny jsou k dispozici. Trať: 5,8 km
po lesní cestě. Start je vzdálen asi 200 m od místa prezentace. Startovné: 30 Kč, zahrnuje občerstvení po závodě. Pořadatel: TJ Slovan Podlesí, Aleš Sikora - 608 661 139, ales@sikora.cz.
Součástí závodů je lidový běh na 2 km pro začínající běžce a mládež.
Sobota 1. září 16:30, fotbalový stadion

Fotbal muži FC Kuřim – Rajhrad

Sobota 15. září 16:00, zámek Kuřim

Exclusive Stately Open Air # 2y

15. 9. se opět roztančí kuřimský zámek v rytmech elektronické hudby. Letošní Exclusive stately
open air Vám nabídne ještě vypečenější akci, ať už světelnou vybaveností či pestrostí vystupujících.
Celkem 25 djs vystoupí na dvou podiích, kde se celý večer budou střídat jak rovné, tak i lámané beaty. Největší hvězdy: dj BORIQUA TRIBEZ (AUT), PEPPELINO (UK), Nois, Malda, Ian in Run
vs. Deepress, Mark Smith, Alexx, Quiks, Pete Ripe, X.Morph. Pprskh vs. Sultan, Josh Singer. Scorn,
Merflinger vs Luccasone, Suprahonic, Payrex, Nelo, Dazy, Wolf, Nee´o, RiosX… Krásné zámecké
prostředí hlavního pódia, světelná a laserová show, venkovní a vnitřní bar, gril bar, kvalitní zvuk a 15
hodin skvělé zábavy! Semtex + vodka 49 Kč, Zetko + Cola 44 Kč. Start: 16:00. Vstupné: předprodej
150,- Kč v Clubu Escape, na místě do 19:00 200,- Kč, od 19:00 250,- Kč.
Sobota 15. září 16:00, fotbalový stadion

Fotbal muži FC Kuřim - Kyjov

Krajský přebor. Další utkání víkendu: Sobota: 12:00 St. dorost FC Kuřim – Mutěnice,
14:15 Ml. dorost FC Kuřim – Mutěnice, Neděle 2. září: 9:00 St. žáci FC Kuřim – Rousínov,
10:45 Ml. žáci FC Kuřim - Rousínov
Sobota 1. září 21:00, Club Escape, zámek Kuřim

Utkání Krajského přeboru. Další utkání víkendu: Sobota: 11:30 St. dorost FC Kuřim – MS
Brno, 13:45 Ml. dorost FC Kuřim – MS Brno. Neděle 16. září: 9:00 St. žáci FC Kuřim – Svratka B, 10:45 Ml. žáci FC Kuřim - Svratka B.
Neděle, 16. září 14:00, atletický stadion

Přijďte na warm up na počest tanečního festivalu Exclusive stately open air, který bude tou
správnou zahřívačkou před hlavní akcí! Vystoupí dva hlavní organizátoři ESOA a pravidelné
klubovky Techno Wars - Dazy a Wolf. Premiérově v Escapu odehraje svůj tech-minimálový set
Fitch. Techno můžete slyšet také od Nakera a skvělou porci tech-house music zahraje Pete Ripe.
Na baru můžete zakoupit lístky na hlavní akci Exclusive stately open air 2012 za předprodejní
cenu 150,- Kč. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 22 hod zdarma, po 22 hod 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.:
773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
Středa 5. září 17:00, fotbalový stadion

9. ročník. Pořádá TJ Slovan Kuřim – Podlesí. Disciplíny: Každý absolvuje 5 disciplín atletického pětiboje: dálka, oštěp, 200m, koule, 1500m. Závod je otevřen pro všechny, ženy i muže ve
věku od 14 do 100 let, handicapy jsou řešeny různou hmotností náčiní a rozdílnými bodovacími
tabulkami.
Přihlášky: Aleš Sikora, Dukelská 795, 664 34, Kuřim-Podlesí; Telefon: 608 661 139; e-mail:
ales@sikora.cz. Přihlášky předem, nejpozději do pátku 14. 9. 2012. Presence: Proběhne na stadionu od 13:00 do 13.45 hod., při prezentaci bude vybíráno startovné 50,- Kč
Neděle 16. září 16:00, nafukovací hala

Exclusive stately open WARM UP

Fotbal Ml. žáci FC Kuřim B - Střelice
Čtvrtek 6. září 18:00, Městská knihovna

Střípky z cest – Jana Čápová

Vernisáž prodejní výstavy šperků inspirovaných přírodou. Autorka vám svou výstavou nabízí jiný pohled na šperk – bez použití drahých kovů a drahokamů. I obyčejný kamínek,
střípek skla či lastura se stávají ozdobou vyprávějící svůj příběh. Šperky jsou vytvářeny kombinací různých technik jako např. Tiffany, Art-Clay, drátkování nebo pletení. Krajiny, které byly
autorce inspirací, jsou zachyceny na fotografiích jejího manžela a celou výstavu dotvářejí. Vstup
volný. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 2. října 2012.
Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Jablkoň
Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v KD a v Clubu Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč.
Po skončení koncertu oldies party Rotone v Clubu Escape. Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.
Sobota 8. září 9:00, fotbalový stadion

Fotbal Ml. žáci FC Kuřim B – Oslavany

Další utkání hracího dne: 10:30 St. přípravka FC Kuřim – Zastávka, 12:00 Ml. přípravka FC
Kuřim - Čebín.
Sobota 8. září, Club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies 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! Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.
Neděle 9. září od 13:00, dvůr KD Kuřim

Rozloučení s prázdninami

soutěže pro děti o zajímavé ceny, skákací hrady, malování na obličej, tombola, paintball - Jamné
u Tišnova, cukrová vata a mnohem více. Pro dospělé: příjemné posezení u pivního speciálu –
červené malinové pivo Skalák. Pořádá Klub Pohoda Kuřim.
Středa 12. září 16:00, velký sál KD

Konference o sociálních službách spojená s taneční zábavou

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.
Středa 12. září 17:00, fotbalový stadion

Fotbal FC
Kuřim – Ivančice
Utkání krajského přeboru mužů.
Pátek 14. září 18:00, Městská knihovna

Střední Amerika
Guatemala – Honduras - Belize: tyto tři státy středoamerického regionu vyvolávají pocity neprobádanosti a dobrodružství. Zavítáme do oblastí, jejichž břehy omývají vody Tichého oceánu
i Karibského moře. Navštívíme Guatemalu ze svými scénickými sopečnými pohořími, jezerní
perlu Atitlán, či velkolepou indiánskou lokalitu -Tikal. Dále zavítáme do Hondurasu. Uvidíme ruiny „Mayských Athén“ v Copánu a pobudeme i na pobřeží této zajímavé země. Poslední
představenou zemí bude Belize. Taková malá, britsky směřovaná enkláva v jinak španělsky orientovaném okolním světě. Všude nás bude doprovázet tajemný svět mayské civilizace a dalších
předkolumbovských kultur. Vyprávět bude cestovatel Milan Štourač. Vstup volný.
Pátek 14. září, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Starý a taky trochu novější
fláky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak
skvěle se na ně paří! Semtex + vodka 49 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 15. září od 9:00 – 16:00, před nádražím ČD v Kuřimi

Turistický pochod po trase
zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška

Pro pěší i cyklisty. Během akce bude po celé trase provázet turisty elektromobil, elektroskútr a
elektrokolo, vozidla bude možné si na zastávkách prohlédnout. Průběžný start: 9.00 – 11.00
hod Kuřim nádraží (občerstvení, účastníci obdrží mapky trasy, cestovní pasy), Moravské Knínice “výletiště” : program 10:15 – 12:30 (občerstvení, skákací hrad, živá hudba), Chudčice fotbalové hřiště: program 11:45 – 13:45 (občerstvení, trampolína), Veverská Bítýška “Ostrůvek”:
program 13:00 – 16:00 hod (občerstvení, skákací hrad, živá hudba).

Atletika: Kuřimský pětiboj

Házená starší žáci SK Kuřim Handball - KP Brno

Další utkání hracího dne: 17:30 SK Kuřim Handball - KP Brno Ml. Žáci (Utkání 10. kola)
Středa 19. září 14:00-17:00, náměstí 1. května

Den zdraví
Zdarma vyšetření kožní (pigmentové skvrny a mateřská znaménka), oční (prevence zeleného

zákalu) a měření CO v plicích. Pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v mobilním zdravotně preventivním centru ZP Metal – Aliance.
Středa 19. září 15:00, Městská knihovna

Korálkování pro děti

Korálkovací hrátky pro děti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.
Středa 19. září 17:00, Městská knihovna

Korálkování pro juniorky

Korálkovácí kurz určení dětem od jedenácti do patnácti let. Tentokrát bude práce zaměřena na barevný měděný drát. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@
seznam.cz nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.
Čtvrtek 20. září 17:00, Městská knihovna

Sobota 22. září od 12:00, začátek cyklostezky za vlečkou u stadionu

Kuřimská cyklostezka 2012

Cyklozávod – jednotlivé kategorie startují mezi 13:30 a 14:55. Mládež do 18 let = povinná přilba,
ostatním doporučeno. Občerstvení, dětské atrakce. Pořádá město Kuřim a oddíl HB Kuřim.
Sobota 22. září 17:00 nafukovací hala

Házená SK Kuřim - Tatran Bohunice

Muži 2. liga, 1. kolo. Další utkání víkendu: Sobota: 13:00 Dorost 2. liga SK Kuřim - SK
Velká Bystřice, 15:00 muži kraj. přebor SK Kuřim B - Tatran Bohunice B. Neděle 23 září: 9:00
Ml. Žáci SK Kuřim - Tatran Bohunice, 10:30 St. Žáci SK Kuřim - Tatran Bohunice.
Sobota 22. září, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční
drink Fernet Zetko + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Podělí 24. září 17:00, Městská knihovna

Moderní umění - Paul Cézanne

Pokračování cyklu Dějiny umění. Cyklus Moderní umění bude zaměřen na osobnosti a směry
vesměs dvacátého století, kromě první přednášky. Paul Cézanne – otec moderního umění (tvořil
na přelomu století 19. a 20.). Nové pojetí perspektivy a práce s barevnou skvrnou. Vstup volný.
Středa 26. září 8:15 a 10:00, velký sál KD

Jak víla Modrovláska splnila tři přání a…

Divadlo HP Praha, agentura Mario. Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o
tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví
nad soucitem, dobrotou a láskou. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.
Středa 26. září 17:00, fotbalový stadion

Fotbal Ml. žáci FC Kuřim B – FC Kuřim C
Čtvrtek 27. září 19:30, velký sál KD

Štika k obědu

Wolfgang Kohlhaase a Rita Zimmerová, režie Pavel Háša, divadelní agentura Harlekýn. Hrůzostrašná komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... Tři obstarožní sestry mají svého sluhu
Rudolfa. Dojdou k závěru, že je velice opotřebovaný a měly by se ho zbavit. Podceňovat sluhy se
ale nevyplácí. Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková, Václav Postránecký.
Vstupné 250 a 200 Kč, vstupenky v předprodeji.
Pátek 28. září 17:00, fotbalový stadion

Fotbal Ml. přípravka FC Kuřim – Veverská Bítýška
Pátek 28. září, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and Bass Break Trip no. 22

Korálkování dospělí

Tradiční Break Trip v Clubu Escape v trochu netradičním složení pod taktovkou SUPPORT
sound. Ze SUPPORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (DnB), Chaotik
(hardcore), Stiffy (DnB), Ready (tekk). Akce Jägermeister za 29 Kč. Vstupný je do devíti zadara,
pak za tři pětky.
Sobota 29. září 16:00, fotbalový stadion

Mezi zdmi – filmový klub

Krajský přebor. Další utkání hracího dne: 11:30 St. dorost FC Kuřim – Ivančice, 13:45 Ml.
dorost FC Kuřim – Ivančice.
Sobota 29. září, Club Escape, zámek Kuřim

Kurz bude zaměřen na práci s barevným měděným drátem – nové tvary (srdce, kytka, čtverec,
trojúhelník…) ve spojení se zářivými práskačkami. Na kurzy je třeba se přihlásit lektorce na mail
Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefon 606 570 008. Cena 300 Kč. Pouze jeden kurz!!!
Čtvrtek 20. září 19:00, Club Escape, zámek Kuřim
(drama, Francie 2008, režie Laurent Cantet, 128min.) Blíží se začátek školního roku, a tak
chystáme drama ze školního prostředí. Přesto, že je film francouzský, vypovídá hodně o celém
českém školství. Každý divák si mezi žáky v lavicích najde podobné typy, které kdysi znal. Nenechte si ujít film, který získal Zlatou Palmu v Cannes a hlavně nadšení všech, kdo kdysi chodili
do školy - takhle intenzívně snad atmosféra třídy z plátna ještě nikdy nedýchala. Představitel
hlavní role je skutečným učitelem. Čsfd 80%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Čtvrtek 20. září 19:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Jakub Pustina a jeho hosté

(polská sopranistka Olga Rusin,
klavírní doprovod Richard Pohl)
Pro letošní rok přijala pozvání barytonisty Jakuba Pustiny polská sopranistka Olga Rusin, absolventka Hudební akademie v Krakově, která je laureátkou letošního ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny v operním zpěvu a absolutní vítězkou soutěže Opera Star v Brně.
I v letošním roce bude program složen i z operetních čísel. Posluchači budou mít také poprvé
možnost slyšet dramatičtější duety například z Verdiho opery Trubadúr. Zpěv Jakuba Pustiny
a Olgy Rusin bude již tradičně doprovázet na klavír Richard Pohl. Koncert je součástí abonmá
Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2012-2013. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD od 3.
září po 100 Kč, případně na místě před koncertem.
Pátek 21. září, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party & mix DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých,
které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akční drink Fernet
Zetko + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 22. září od 8:00, velký sál KD

Šach: Turnaj v super rapid šachu pro
všechny generace
Pořadatel turnaje: Šachový klub Kuřim za podpory JMK a Města Kuřim. Presence: 8:00 – 8:45

hodin, turnaj začíná v 9:00 hodin a předpokládané ukončení je plánováno na 12 hodinu. Hrací
tempo: 2 x12 minut na celou partii, hraje se švýcarským systémem na 7 kol. Právo účasti mají
všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuřimi, všech věkových kategorií a pozvaní hráči.
Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny. Vyhodnocena bude kategorie předškoláků, mladších žáků, starších žáků, produktivní věk a hráčů nad 60 let.
Sobota 22. září 9:00, fotbalový stadion

Fotbal Ml. žáci FC Kuřim B – Čebín
Další utkání hracího dne: 10:30 Ml. žáci FC Kuřim C – Domašov-Říčky, 12:00 St. přípravka

Fotbal muži FC Kuřim – Boskovice
Oldies party DJ George

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Captain
Morgan 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Neděle 30. září od 15:00 do 21:00, velký sál KD Kuřim

Taneční zábavní odpoledne

U příležitosti mezinárodního dne seniorů. Pořádá ABC VITAL, občanské sdružení. Tato akce
je součástí projektu SENIOR KUŘIM 2012, který je pořádán za podpory Jihomoravského
kraje, města Kuřimi a dalších.

Předprodeje
Úterý 2. října 19:30, velký sál KD

Screamers - Kdopak by se konce bál
(předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč)

Středa 31. října 19:30, velký sál KD

Hradišťan

(předprodej od 17. září za 200 a 150 Kč)

Čtvrtek 15. listopadu 19:30, velký sál KD

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

Úterý 27. listopadu 19:30, velký sál KD

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

Street dance hip hop step
Taneční a stepová škola Renaty a Pavla Bartůňkových
pořádá v KD Kuřim od září 2012

výuku tance

výuka bude probíhat v KD Kuřim každé pondělí v jednotlivých
skupinách dle věku dětí mezi 14 a 19 hodinou

nábor v pondělí 10. září

od 14:00 - 18:00 hodin v KD Kuřim pro děti od 4 do 18 let v KD

FC Kuřim – Rajhrad, 13:30 Ml. přípravka FC Kuřim – Lažánky

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své říjnové akce do pátku 21. září v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

další info na www.bartunci.cz

