Kam v Kuřimi
říjen 2012

Pondělí 1. října a každé další pondělí 10:00 - 11:30, Penzion U mostu, Legionářská 281

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5 - 3 roky)

Začínáme v pondělí 1.10.2012. Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, nějaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče i děti. Nezapomeňte si vzít
přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k umazání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv
a dobrou náladu. Pořádají KuřiMaTa. Více zde: http://kurimata.webnode.cz/program/
Úterý 2. října 19:30, velký sál KD

Screamers - Kdopak by se konce bál

Travesti show naší nejoblíbenější travesti skupiny. (Předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč, už
téměř vyprodáno.)
Středa 3. října 18:00, Městská knihovna

Přednáška Venuše
Jak projevujeme lásku a chceme být milováni. Jak funguje Venuše v našem horoskopu? Jak ovlivňuje naše vztahy? Jaké nám dává sny, touhy a přání. Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstupné
70 Kč. Bližší informace na tel.: 776 646 100.
Čtvrtek 4. října 17:30, Městská knihovna

Všude dobře, doma nejlíp

Vernisáž výstavy výtvarných děl malířky Sylvie Vašinové a keramiky Vladimíra Vítečka. S. Vašinová prožila nejkrásnější roky svého života v Kuřimi. Své voskové batiky a obrazy vystavovala
dosud na celkem 29 samostatných výstavách v Česku, Anglii, Francii, Rakousku a Švédsku. Keramická hlína a kov jsou základem umělecké tvorby V. Vítečka, pro výrobu groteskních figurek,
kterými bude výstava doplněna. Vernisáž zahájí barokní hudba souboru Ave musica z Brna. Výstava bude přístupná v provozní době knihovny do 31. října 2012. Vstup volný.
Čtvrtek 4. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Okresní přebor - Filmový klub
Podle veleúspěšného televizního seriálu vznikl stejně úspěšný film, který ke všudypřítomnému

Čtvrtek 11. října 19:30, komorní sál ZUŠ

Musica
Dolce Vita - Klenoty české hudby
Žofie Vokálková - flétna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa. Soubor

MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 2005. Program Klenoty české
hudby přináší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček a dal.) a za tři roky, které uplynuly od jeho premiéry, jej mohli slyšet posluchači ve více než
stovce měst naší vlasti. Vyšlo i na CD. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim,
zbylé vstupenky v předprodeji od 1. 10. nebo na místě před koncertem za 100 Kč.
Čtvrtek 11. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

HRA - představení divadelního spolku Prkno

Dva muži rozčarovaní děním ve společnosti utečou společně na neurčitý ostrov, neznámo jak
daleko od pevniny, do budovy bývalého majáku, kde žijí společně s racky. Z dlouhé chvíle si
připomínají kontury společnosti, kterou opustili, až do doby, kdy se z neznámých příčin začnou
hejna racků plašit a oba muži se rozhodnout na tuto záhadu přijít. Sestrojí si křídla ze zbytků
racků a ... Studenti, důchodci a abonenti 60 Kč, ostatní 80 Kč.
Pátek 12. října, Club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars Dazy, Wolf, Pete Ripe, Fitch, M.S.T., RiosX

Na dalším díle Techno Wars se představí premiérově ve svém propracovaném electro setu
M.S.T. . Taktéž uslyšíte příjemnou taneční porci tech-minimalu v podání dj Fitche. Večírek
okoření tech-housem Pete Ripe a nebudou chybět ani staří známí rezidenti pořádného techna
- Dazy a Wolf. Akci nám započne brněnský techno dj RiosX. Přijďte 12. 10. 2012 na multi žánrový večírek s 6 djs, kde si určitě každý najde to své. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 13. října 15:00, fotbalový stadion

Fotbal Muži FC Kuřim - Rousínov
Další utkání tohoto víkendu: 10:30 a 12:45 Dorost starší a mladší Kuřim - Řečkovice, neděle 14.
října žáci starší a mladší 9:00 a 10:45 FC Kuřim - Tuřany, 15:00 Muži FC Kuřim B - Říčany B.
Sobota 13. října

Hasičské hody

humoru navíc přidává vážnější rovinu stárnutí trenéra Hnátka. Takhle zábavná a přitom chytrá
a originální komedie se u nás jen tak nevidí. Komedie, Česko, 2012, režie Jan Prušinovský; hrají
Ondřej Vetchý, Miroslav Krobot, David Novotný ad., 104 min. Čsfd 78%. Vstup studenti 40 Kč,
dospělí 60 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34
Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
Pátek 5. října, Club Escape, zámek Kuřim

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

které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.

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 14. října 9:00 - 13:00, nafukovací hal

Pátek 5. a sobota 6. října, Kulturní dům

Čtvrtek 18. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party & mix DJ Flash
Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých,

Podzimní burza

dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy

Čtvrtek 4. října 17:00 – 19:00 a pátek 5. října 12:00 - 13:00 příjem zboží * Pátek 5. října 13:00
- 18:00 a sobota 6. října 9:00 – 12:00 burza pro veřejnost * Sobota 12:30 – 13:00 výdej neprodaných kusů
Oblečení pro těhulky a děti od novorozenců až po velikost 140 (cca 10 let). Sportovní potřeby
i větších rozměrů jako jsou kola, hokejky, lyže, boby. Dětské kočárky, autosedačky, odrážedla,
postýlky a přebalovací pulty. Dětský textil včetně povlečení, kojících polštářů a šátků na nošení
miminek. Obuv podzimní, zimní, papuče, cvičky, kopačky, brusle. Panenky, autíčka, stavebnice, knížky, chrastítka, hudební nástroje. Pořádají KuřiMaTa. Registrace prodávajících nejpozději do 2.10.2012 na emailové adrese kollarcikovam@seznam.cz.
Sobota 6. října od 8:00, hřiště Orla, Křížkovského 55, Kuřim

Malá kopaná - Turnaj mužů

Pořádá Orel jednota Kuřim. časový program: 8:00 hod prezence, 8:45 rozlosování, 9:00 zahájení turnaje. Přihlášky: Pavel Sádlík mob.737 815 249 nebo mackova@orel.cz.
Sobota 6. října 10:30, fotbalový stadion

Fotbal Mladší žáci FC Kuřim B – Čebín

Další utkání tohoto dne: 12:00 Starší přípravka FC Kuřim – Ivančice B.
Sobota 6. října a neděle 7. října, zámek Kuřim

Medové dny

Pro přátele včel, milovníky včelích produktů, ale i pro všechny ostatní. Prodej, výstavy (výtvarná prací dětí, včelařská, kuřimských artefaktů...), doprovodný program: Sobota 14:00 - 18:00
- odpoledne pro starší a pokročilé (Jaromír Hnilička Quartet a hostující Jan Šmikmátor - evergreeny, Brněnská heligonka v lidovém duchu) Na sobotní blok vstupné 20 Kč. * Neděle 10:00
- 14:30 Před obědem Pohoda - po obědě Kamarádi (dva bloky zábavy pro děti a jejich rodiče,
spousta dětských atrakcí, soutěže a aktivity). * Neděle 15:00 - 18:00 Kuřim sobě Vyhlášení kulturních cen roku KUKUČ 2012 a vystoupení např:: Aritmic Band, Motýlí )d(efekt, A. Jarůšek
a další.
Sobota 6. října, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup
jako každou sobotu zdarma.
Sobota 6. října 19:30, restaurace U Vágnerů

Country bál

Hraje The Marylen. Vstupné 100 Kč, předprodej foto Husova 278, trafika nádraží ČD.
Neděle 7. října 17:00, nafukovací hala

Házená Muži 2. liga SK Kuřim - Jiskra Havlíčkův Brod

3. kolo. Další utkání tohoto dne: 13:00 Dorost 2.liga SK Kuřim - STM Olomouc, 15:00 muži
kraj.přebor SK Kuřim B - Sokol Újezd, 11:00 Ml. žáci SK Kuřim - Sokol Újezd u Brna
Úterý 9. října a každé další úterý 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál

Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). 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.

Dance Hits 90&News DJ George

Čtvrtek 25. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Phishbacher Brothers (USA/AT) - Escape live music

Po pěti letech oddělených hudebních kariér se bratrská dvojice Axel (kytara) a Walter (klávesy)
Phishbacherovi dala opět dohromady. Právě natočili společné CD a pro podzim plánují velké
turné a množství koncertů po celé střední Evropě (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česko,
Slovensko, Polsko a Maďarsko). Oba bratři prohloubili své osobní i muzikantské vztahy až k
impulsivní souhře a telepatické komunikaci v jazzových improvizacích. Walter Phishbacher klávesy - je Rakušan původem, Newyorčan volbou. Jazzový pianista a klávesista, jehož hudba je
hluboce ovlivněna syntezátorovým zvukem. Jeho životní příběh připomíná osud jiného rakouského klávesisty, který v 70. létech spojil své jméno s proslulou značkou Weather Report. Cena
100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.
Pátek 26. října 18:00, Městská knihovna

Tour du Mont Blanc a Mont Blanc - střecha Evropy nejen shora

Mont Blanc, Monte Bianco nebo chcete-li Monarcha, je vskutku ojedinělou a právem opěvovanou horou ležící v oblasti Savojských Alp na pomezí Francie a Itálie. Hory a horská údolí skýtají
nevídané možnosti sportovního vyžití. Na své si přijdou vysokohorští turisté, horolezci, cyklisté
i rodiny s dětmi. Přednáška je zaměřena na poznání celého masívu Mont Blancu a možnosti
turistiky, horolezectví a dalších sportovních aktivit. S batohem na zádech ujdeme téměř 160 km
po legendární „Tour du Mont Blanc“, vysokohorské trase obcházející po území Francie, Itálie a
Švýcarska celý masiv Mont Blancu. Vystoupíme i na samotných vrchol nejvyšší hory Evropy. O
své zážitky se podělí Mgr. David Hainall. Vstup volný.
Pátek 26. října 19:30, komorní sál ZUŠ

World Meet Jazz

Čínská zpěvačka a hlasová pedagožka Feng-yűn Song je mimořádná osobnost. Osm let se učila
zpěv u čínské operní osobnosti paní Šang Chuej-min a u nás vystudovala FF UK v Praze. Ji
doprovodí kapela vedená českým jazzmanem Markem Novotným, který absolvoval mistrovské
studium v oboru jazzové kompozice a aranžování na University of Massachusetts – USA. Mimořádná příležitost, mimořádné setkání, mimořádný zážitek. Vstupné 100 Kč, v předprodeji od
1. 10. a na místě před koncertem. Členové SPH Kuřim a diváci, kteří se prokáží vstupenkou z
Clubu Escape z 25. října vstupné 50 Kč.
Pátek 26. října, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Break trip – Pprskh, Payrex, White, Abortionist

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

Házená Turnaj minižáci

Rozchod Nadera a Simin - Filmový klub

Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah,
ale především budoucnost dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Iránu, zajistí jí svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce… To je základ příběhu, který dostal Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Natolik vás vtáhne, že budete problémy postav řešit spolu
s nimi. Mohly by totiž potkat každého z nás. Drama, Írán, 2011, režie Asghar Farhadí, 120min.
Čsfd 84%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Pátek 19. října 18:00, Městská knihovna

Kuřim – pohled do minulosti města

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

Dub step

Dočkali jste se, první dubstepová párty v Clubu Escape je tady. Pokud máte rádi toto instrumentální experimentování, přijďte podpořit jeho pořádání u nás a pořádně zapařit. Tuto akci si vzali
na starost pánové z NEW GENERATION dnb-dubstep Dj crew, které můžete znát z akcí jako
Dubstep INVASION nebo Drumselecta. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 20. října 9:00, fotbalový stadion

Fotbal Mladší žáci FC Kuřim A – Střelice

Další utkání tohoto dne: 10:30 Mladší žáci B FC Kuřim B – Veverská Bítýška, 12:00 Starší přípravka FC Kuřim – Střelice, 13:30 Mladší přípravka FC Kuřim – Drásov.
Sobota 20. září od 14:00, atletický stadion Kuřim

Atletika Kuřimská hodinovka a dvanáctiminutovka

Závody proběhnou na škvárovém okruhu 400 m. Prezentace dětské kategorie od 13:00, Prezentace hodinovka: od 14:00, nejpozději v 15:30, start: dětské závody od 14:00, hodinovka v 16:00.
Dětské kategorie: předpřípravka 2005 a mladší Běh na 8 minut, mladší přípravka 2003-2004
Běh na 8 minut, starší přípravka 2001-2002 Běh na 12 minut, mladší žactvo 1999-2000 Běh na
12 minut, starší žactvo 1998-1997 Běh na 12 minut. Kategorie se mohou změnit podle počtu
účastníků. Startovné: jen hlavní závod - 30 Kč. Pořadatel: Aleš Sikora (tel.: 608 661 139), ales@
sikora.cz
Sobota 20. října, Club Escape, zámek Kuřim

Electronic beats - Johannes, Alexx, Nelo, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými
jsou tentokráte Nelo (www.disharmonic.cz), dále rezident klubu Perpetuum Alexx, který předvede svůj aktuální progresivní nářez a Johannes se svojí real house music. Slosovatelné lístky.
Vstup zdarma.
Neděle 21. října 17:00, nafukovací hala

Házená Muži 2. liga SK Kuřim - Legata Hustopeče

5. kolo. Další utkání tohoto dne: 13:00 Dorost 2.liga SK Kuřim - Zbrojovka Vsetín, 15:00 muži
kraj.přebor SK Kuřim B - Sokol Nové Bránice, 9:30 Ml. žáci SK Kuřim - Sokol Nové Bránice,
11:00 St. žáci, SK Kuřim - Sokol Nové Bránice.
Pondělí 22. října 17:00, Městská knihovna

Moderní umění - Vasilij Kandinskij

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

Sobota 27. října 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band - live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněnskými uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních americké kapely Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby
jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a
nasát radost z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený
brilantně zahranými kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.
Neděle 28. října 14:30, fotbalový stadion

Fotbal Muži FC Kuřim B – Domašov Říčky B
Úterý 30. října 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Severní Irsko-Skotsko - cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače Severní Irsko - Skotsko - putování krajinami Keltů, aneb počkej
si na svého řidiče. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou.
Vstupné dobrovolné.
Středa 31. října 8:15 a 10:00, velký sál KD Kuřim

Kuk a Cuk atakdále

Pořad pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.
Středa 31. října 17:30, Club Escape, zámek Kuřim

Halloweenský klystýr

horrorové filmy v předvečer svátku mrtvých

17.30 předfilm Ve stínu (český amatérský horror, 2011, 25min.)
18:00 Jezero smrti DOPORUČENÁ PŘÍSTUPNOST - od 18 let.

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

20:00 Žena v černém.

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

Vstupné na celou akci: 100Kč; na jednotlivé filmy 60 Kč (bonus: předfilm ZDARMA).
Středa 31. října 19:30, velký sál KD

Hradišťan

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

Předprodeje
Čtvrtek 15. listopadu

Miroslav Donutil
- Cestou necestou
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)
Úterý 27. listopadu

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

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své listopadové akce do čtvrtku 25. října v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

