Kam v Kuřimi
listopad 2012

Čtvrtek 1. listopadu 18:00, Zahrada ZUŠ Kuřim

Neděle 11. listopadu 17:00, zámek Kuřim, Club Escape

Pátek 23. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Filmový festival zimních sportů (FFZS) je celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy,
snowboarding, skialpinismus a další aktivity v zimní přírodě. Uvidíte 8 filmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 70 Kč, ostatní 100 Kč.

Po půl roce můžete zakřepčit na vlnách tekna. Párty mají na starosti Djové z uskupení sektor23. Zahrají
Sektor23 DJ´s & hosté tekk/tribe/hardcore/lives. 4 kW sound, vizualizace, dekorace, bar. 20:00 - 05:00.
Vstup 30 CZK.

Dušičkové rejdění

Od 2. listopadu každý pátek 15:00-15:45, taneční sál DDM Otevřená

Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)

Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové opět začínají. Nezapomeňte na sukýnku a vhodnou
obuv. Kurzovné na 1. pololetí 200 Kč. První ukázková hodina 2.11. případně 9. 11. zdarma. Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.webnode.cz/

Pátek 2. listopadu 18:00, Městská knihovna

Řasy

Jak je možné využít řasy pro bioindikaci kvality vody? Dovíte se, co jsou to sinice a řasy, které jsou součástí sladkovodního prostředí. Jaké faktory ovlivňující výskyt sladkovodních řas a následné využití výskytu řas pro určení kvality vody. O své závěry se podělí Michaela Hronová, která 10 měsíců pozorovala
lokalitu Medláneckého rybníka a zároveň prováděla tříměsíční doprovodné pozorování na lokalitě kuřimského rybníka Srpku pro srovnání výsledků. Vstup volný.

Festival zimních sportů - Filmový festival

Úterý 13. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Diktátor (Sacha Baron Cohen) - Filmový Klub

Jeden z nejoriginálnějších komiků současnosti Cohen (Borat) znovu provokuje: tentokrát se jmenuje
Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory... Komik Sacha
Baron Cohen se proměnil v neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta každý. Na světě jsou ale
i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do
budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se k
výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky... (USA, 83min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

DigitalTeror - sektor23 teknoparty

Sobota 24. listopadu od 16:00 do 18:00, Sokolovna

Mikuláš na sokolovně

Pořádá trampská osada Llano Estacado ve spolupráci se Sokolem Kuřim. Hry, soutěže, tanec při dětských písničkách, Mikuláš a čerti s nadílkou. Vstupné za dítě 30 Kč, rodičovský doprovod zdarma.

Sobota 24. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

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.

Neděle 25. listopadu 17:00, nafukovací hala

Házená muži 2. liga SK Kuřim - HK Ivančice

Od pátku 2. listopadu, Městská knihovna

Středa 14. listopadu 17:30, komorní sál ZUŠ

Loudání českou krajinou

Prodejní výstava malíře Miloše Kučery z Kuřimi. K vidění i ke koupi budou obrazy s tématikou Brna
za starých časů a motivy inspirované Vysočinou. Obrazy jsou tvořeny technikou olejomalby. Výstava
bude přístupná v půjčovní době knihovny do 28. listopadu 2012. Vstup volný.

Cestopisná přednáška, přednáší Jan Vlasák. Vstupné 20 Kč, děti polovic. Pořádají turisté ze Sokola Kuřim.

Další utkání dne: 8:30 SK Kuřim - HK Ivančice B Ml. Žáci, 10:00 SK Kuřim - HK Ivančice St. Žáci,
11:30 SK Kuřim - HK Ivančice A Ml. Žáci, 13:00 SK Kuřim - HK Ivančice Dorost 2.liga, 15:00 SK Kuřim B - HK Ivančice B muži kraj. přebor.

Čtvrtek 15. listopadu 19:30, velký sál KD

Pondělí 26. listopadu 18:00, Městská knihovna

Čtvrtek 15. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

O vytrvalosti kmene indiánů ukrytého v divočině Měděných kaňonů na severozápadě Mexika se vypráví legendy. Jaká je současnost jejich života a jsou stále právem považováni za nejlepší běžce světa na
dlouhé tratě? Zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít odpověď, byla velká výzva pro skupinu českých
ultramaratonců... o své zkušenosti se podělí Milan Daněk. Vstup volný.

Staré Brno a Vysočina

Pátek 2. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

Degustační večírek no. 3 s oldies party DJ Flash

Třetí pokračování speciální již 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 degustačního 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. Club Escape naleznete v
suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz,
www.clubescape.cz

Miroslav Donutil - Cestou necestou
Večer s předním českým hercem. Předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč.
Two Generations Trio Escape LIVE MUSIC

Tři nástroje, tři osobnosti, tři názory na hudbu, avšak jednotný a kompaktní výsledný hudební tvar:
Two Generations Trio. Kapela, která s minimem vyjadřovacích prostředků, ale maximální efektivitou
a energií hraje přímočarý jazz, kterému nechybí žádná důležitá složka. Naopak strhne svým pevně uzamčeným groovem,rytmickou jistotou, melodickou invencí, celistvým a vyrovnaným zvukem. Basista
Vincenc Kummer, kytarista Vilém Spilka, saxofonista Radek Zapadlo. Tři nástroje, tři osobnosti, ale
spousta hudby... Vstupné: 120 Kč namístě, 100 Kč v předprodeji.

Indiáni Tarahumara - Zrozeni k běhu

Úterý 27. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Šťastnou cestu (Francie, G.Depardieu) - Filmový klub

Utkání krajského přeboru. Další utkání tohoto dne: 9:30 Starší dorost FC Kuřim - FC Kohoutovice,
11:45 Mladší dorost FC Kuřim - FC Kohoutovice.
Neděle 4. listopadu 9:00 Starší žáci FC Kuřim – MKZ Rájec, 10:45 FC Kuřim – MKZ Rájec.

Pátek 16. listopadu 10:00 - 17:00, Kulturní dům

Sobota 3. listopadu 19:30, velký sál KD

Možnost koupit levně nejen knihy, ale i audio a video disky.

Představení u příležitosti souběžně probíhajícího Festivalu francouzského filmu. Komediální drama z
2. světové války patří mezi ty nejpříjemnější snímky, které se u nás ze země galského kohouta za poslední léta objevily. Účinkuje hvězdná sestava: Depardieu, Adjani, Ledoyen. Píše se totiž rok 1940, Francie
právě pohrála válku a v červnu se v Bordeaux v hotelu Splendide scházejí politici, žurnalisté, představitelé vysoké buržoazie, rádoby světáci a špióni ze všech táborů. Mladý hrdina stojí před několikerou volbou
- mezi elegantní, zkušenou Vivian a počestnou studentkou nukleární fyziky Camille, mezi politiky a
podvodníky, mezi mladickou bezstarostností a zodpovědnou dospělostí. (Francie, 114min.) Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 16. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Úterý 27. listopadu 19:30, velký sál KD

Evergreeny s K durem. Pořádá K dur Kuřim. Živá hudba 4 sýkorky, vystoupení pěveckého sboru K dur,
výuka tance, bohatá tombola a další překvapení. Vstupné 150 Kč, předprodej v KD a prodejně Flop
Vičar.

Autorské čtení mladé kuřimské spisovatelky, která napsala dva velmi úspěšné tituly. Její prvotina „Vyhnání Gerty Schnirch“ se věnuje kontroverznímu tématu odsunu Němců. Kniha „Žítkovské bohyně“,
která je o lidových léčitelkách z oblasti Kopanic, autorce přinesla velkou popularitu a zájem. Přijďte se
seznámit s knihami i samotnou autorkou. Pořádá městská knihovna Kuřim. Vstup volný.

Sobota 3. listopadu 14:00, fotbalový stadion

Fotbal Muži A FC Kuřim - FK SK Bosonohy

Báječný bál

Prodejní akce Beránek - Levné knihy

Kateřina Tučková

Banjo Band Ivana Mládka

Orchestr v plné parádě se všemi sólisty, baviči a nestárnoucím Ivanem Mládkem. Předprodej od 1. října
za 250 a 200 Kč.

Sobota 3. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

Pátek 16. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

Středa 28. listopadu 8:30 a 10:00, velký sál KD

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

Na dalším dílu klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance. Sestava pro
tento večer je objednána takováto: Dazy&Wolf, Nelo, Pete Ripe, Fitch, Alexx. Vstup do 21:00 zdarma,
pak 30 Kč.

Divadlo pro děti. Zadáno pro MŠ Kuřim. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Sobota 17. listopadu 10:00-17:00, náměstí 1. května

Středa 28. listopadu 17:30, komorní sál ZUŠ

Oldies Party DJ Flash

Neděle 4. listopadu 10:00, hřiště u KD Podlesí

Běh na Babí lom

7. a poslední závod Kuřimské běžecké ligy. Prezentace: od 9:00, start všechny kategorie v 10:00. Trať
4 km do kopce po lesní cestě. 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 2,6 km pro začínající běžce a mládež.

Neděle 4. listopadu 13:00, nafukovací hala

Házená mladší žáci SK Kuřim - Sokol Sokolnice

Další utkání dne: 14:30 SK Kuřim - Sokol Sokolnice starší žáci

Úterý 6. listopadu a každé další úterý (kromě 27. listopadu) 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). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe,
svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro hraní menších
dětí. Pro starší děti máme nově lego a korálky.

Úterý 6. listopadu 18:30-21:00, Penzion u mostu

Electronic beats Pete Ripe B-day

Kuřimský svátek vína

Košt a prodej vín, kulturní program (K dur, cimbálová muzika a další), povídání o víně - nejen o Svatomartinském: volně přístupná přednáška se znalcem z vinařského oboru (začátek 14 hodin), zabíjačka,
stánkový prodej. Bližší informace na samostatných plakátech.

Čtvrtek 29. listopadu 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Vernisáž výstavy „Sítotisková dílna
2011-12“
Milan, Martina a Anna Magni, zahájí Martina Švihová, zahraje Aritmic Band. Začátek v 18 hodin, vý-

Pondělí 19. listopadu 17:00, Městská knihovna

Pátek 30. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

Terako(ko)tova armáda - koncert + Oldies

Moderní umění

Polsko, pobaltské státy, Finsko - cestopisná přednáška

Čtvrtek 8. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Brejle - představení divadelního spolku Prkno

Dioptrická crazyetuda pro dva herce o tom, jaká překvapení může přinést seznámení na inzerát. Veselá
klauniáda jednoho vztahu. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Na Mikuláše s tancem

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bítýšky pokračující ve šlépějích legendárního prvního čínského punkera Mistra Tri koko ta...a kdo jej dosud nepoznal, nechť se dostaví na
punk rockovou řež osobitého charakteru. THERÁKOKOTAI (sanskrt; čínsky Théraí-ko-ko-thají, zkr.
Tri-KO; japonsky Bodai do ritkai, zkr. Analki) byl čínský mnich, který se podobně jako Buddha vzdal
přepychového světského života a nastoupil na dráhu prvního čínského punkera šířícího svoje punkové
učení i v okolních státech jako Indie, Vietnam, Japonsko. Po skončení Oldies party DJ George. Vstupné dobrovolné.

Úterý 6. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 29. listopadu 16:00 -21:00, velký sál KD
Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior Kuřim 2012.
Vstup volný.

Výroba krabičky z pedigu

Podzimní večírek žáků hudebního oboru

Podzim na Sibiři

Cestopisná přednáška, přednáší Roman Janusz. Vstupné 20 Kč, děti polovic. Pořádají turisté ze Sokola
Kuřim.

Sobota 17. listopadu 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

(cyklus Dějiny umění) Lektorka se bude zabývat polemizací, kam zmizel artefakt. Dále pak dějinami
land artu a osobností Ivana Kafky. Vstup volný.

Pořádají Kuřimata. Tentokrát si upleteme krabičku na papírové kapesníky, nebo stojánek na tužky. Kurzovné 120 Kč. Prihlášky s volbou Vašeho výrobku do 4. 11. 2012 na kurimata@googlegroups.com.

Pat a Mat

Úterý 20. listopadu 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

POLSKO-LITVA-LOTYŠSKO-ESTONSKO-FINSKO aneb vzhůru na severo-východ. Cestopisná
přednáška cestovatele Milana Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou
výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Úterý 20. listopadu 19:30, komorní sál ZUŠ

Kvarteto Apollon
Klasicko jazzové inspirace (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - vio-

stava potrvá do 31. ledna 2013.

Drum and Bass Break Trip no. 24

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Po úspěšné zářiové smršťi přijedou opět Djové ze SUPPORT sound. Tešte se na poctivý drum, proložený troškou teku či hardcoru. Vstupný je do devíti zadara, pak za
tři pětky.

Předprodeje
Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD

Vlčnovjanka

Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, předprodej od 16. listopadu.

Oldies party DJ Tomme

la, Pavel Verner - violoncello). Zpracování děl jazzových klasiků pro smyčcový kvartet. V originálních
úpravách amerického smyčcového kvarteta Turtle Island můžete slyšet skladby předních jazzových autorů a interpretů, jakými jsou například Chick Corea, Miles Davis, Leonard Bernstein a mnoho dalších.
Koncert je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Sobota 10. listopadu 14:00, fotbalový stadion

Středa 21. listopadu 15:00, Městská knihovna

Poslední letošní utkání krajského přeboru. Další utkání tohoto dne: 9:30 Starší dorost FC Kuřim - Dosta
Bystrc, 11:45 Mladší dorost FC Kuřim - Dosta Bystrc, 14:00 Muži B FC Veverská Bítýška – FC Kuřim.

Kurz je určen samostatným dětem do 10 let. Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena,
bude se pracovat volnou tvorbou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo tel. 606570008.
Konec kurzu v 17.00 hodin. Cena kurzu je 150 Kč.

Výstava

Středa 21. listopadu 17:00, Městská knihovna

Od 10. října do 16. prosince 2012, galerie ad astra, zámek Kuřim

Pátek 9. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape
Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Fotbal Muži A FC Kuřim - Slovan Bzenec

Sobota 10. listopadu 16:00, Městská knihovna, dětské oddělení

Filip a Klárka v Zemi zdraví

Maňáskové divadlo pro děti Ovečka Tišnov. Doktor Příroda, Filip a Klárka se opět vydají do Země
zdraví. Tentokrát tam čeká i zlotřilý Drak Fástfůďák, se kterým musí doktor Příroda bojovat. Naštěstí
zdravá výživa má velikou moc.... Vstup volný.

Sobota 10. listopadu, zámek Kuřim, Club Escape

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.

Neděle 11. listopadu 17:00, nafukovací hala

Házená muži 2. liga SK Kuřim - HK Kostelec na Hané

Další utkání dne: 13:00 SK Kuřim - TJ Rožnov p. R. Dorost 2. liga, 15:00 SK Kuřim B - SK HC Tišnov
muži krajský přebor.

Kurz korálkování pro děti

Kurz korálkování pro juniorky

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.

Kurz je určen dětem od 10 do 15 let. Budou se vyrábět dary a dárečky. Technika není omezena, bude se
pracovat volnou tvorbou. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo tel. 606570008. Konec
kurzu v 19.00 hodin. Cena kurzu je 200 Kč.

10 let galerie ad astra

Středa 21. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 - 18 hod. v době konání výstavy. Mimo tuto dobu po domluvě na tel.:
+420 608 862 324 Petr Novotný. Křížkovského 48 – zámek, 664 34 Kuřim.

Benefiční koncert pro vážku – 12. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s brněnskou Diakonií, výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 22. listopadu 17:00, Městská knihovna

Kurz korálkování pro dospělé

Předvánoční korálkování – dary a dárečky. Chcete si vyrobit kytičkový přívěsek, náramek, náušnice,
nebo sváteční náhrdelník? Letos naposledy opakování technik – lanko, ketlování, drátky, provázky.
Volná tvorba. Přihlášky na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo tel. 606570008. Cena kurzu je 300
Kč.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své prosincové akce do pondělí 26. listopadu v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

