Pátek 18. října, zámek Kuřim, Club Escape

Electronic beats Alexx, Mediumike, Pete Ripe

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. Dalším pozvaným je DJ - Mediumike. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se
na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. října

Hasičské hody

Tradiční akce. Zvaní občanů na hody, vystoupení u hasičské zbrojnice, krojovaný průvod městem, večerní taneční
zábava v KD Kuřim. Pořádá SDH Kuřim.

Sobota 19. října, 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! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

říjen 2013

Úterý 22. října 19:30, Velký sál KD

Nezmaři – 35 let

Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká
filmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 23. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Rumunsko-Moldavsko - cestopisná přednáška

Rumunsko-Moldavsko v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním,
promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Úterý 1. října a každé další úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Hospodský kvíz

Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým
o maximálním počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně
se usadíte, dostanete do ruky papír a tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek,
které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen
člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé
ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti s ostatními
lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD

Retro Screamers

Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

Čtvrtek 3. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

Adriano Trindade & Los Quemados (Brasil, CZ), salsa jazz - Escape Live music

Čtvrtek 24. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Velký Gatsby - filmový klub

Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye (Leonardo DiCaprio), který opustí středozápad a na jaře roku 1922
se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Drama / Romantický. Austrálie / USA, 2013, 142 min. Režie: Baz Luhrmann. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 24. října odpoledne a sobota 25. října dopoledne, velký sál KD

Podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb
Pořádají KuřiMaTa.

Pátek 25. října, zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars - birthday edition Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o,
Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. Thomazz B.

Už podle názvu poznáte vo co pude. Tentokráte ve speciální narozeninové edici s osmi DJi. Za mixpult se postaví:
Pete Ripe vs. Alexx, Dazy vs. Nee‘o, Wolf vs. Jan Willert, Fitch vs. Thomazz B. Je jich tolik, že nemá cenu se o nich
rozepisovat, každopádně je jasný, že tuhle párty nesmíte minout. Božkov 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 26. října, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and Bass Break trip no. 33 Kaon + Support Sound Dj´s

Funk, Jazz, Latino. Adriano Trindade - pochází z brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších
současných interpretů moderní samby. Los Quemados - kvintet, někdy sextet, hrající fusion – tedy peprnou směs
jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. Hrají převážně skladby vlastní tvorby. http://myspace.com/adrianotrindade, http://www.losquemados.cz. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Tradiční Break Trip tentokrát pod taktovkou telnického SUPPORT soundu, ze kterého Vás přijedou bavit Freebeat, Hop a tajný neznámý a velkobítešských KaOn, který tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Božkov 20 Kč. Vstup
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 4. října 18:00, Městská knihovna

Ludmila Štefánik Quartet (USA) - Escape Live music

Zdraví a krása podle Feng - shui

Každý může vypadat zdravě, krásně a šťastně. To vše je založeno v našich myšlenkách a v nás samých. Feng-shui
nás učí využít energii a síly našeho těla a také našich myšlenek, které dokáží změnit život k lepšímu v mnohých směrech (láska, práce, kariéra, úspěch, bohatství). Přednáší Natalia Mešková - konzultant feng-shui. Vstup volný.

Pátek 4. října, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Drink Zetko +
Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. října, zámek Kuřim, Club Escape - Mix&Oldies Party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola
za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 10. října 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Vedlejší účinky - filmový klub

Psychologický / Krimi / Drama / Thriller. USA, 2013, 106 min. Režie: Steven Soderbergh. Vstup studenti 40 Kč,
ostatní 60 Kč. + Bonus - „pilulka“ pro každého diváka.

Pátek 11. října odpoledne, velký sál KD - Zadáno pro ABC Vital
Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 11. října 18:00, Městská knihovna

Rituální sebevražda v Japonsku

Každý z nás již zřejmě slyšel pojmy jako je harakiri, seppuku nebo kamikadze. Japonsko dodnes patří mezi země s
nejvyšším počtem sebevražd. Podíváme se na ně podrobněji a odhalíme, co se skrývá za rituálem obětování života, kdy k nim docházelo a jak probíhaly. Rituální sebevraždy představují atypický náhled do života, kultury a dějin
japonské společnosti. Svou další zajímavou přednášku bude prezentovat Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Pátek 11. října, 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! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak za 30 Kč.

Soboty 12. října, 19. října, 26. října a 2. listopadu 8:15 – 9:15, Solná jeskyně „Lotosový květ“,
Poliklinika Kuřim Blanenská 982, Kuřim,

Jóga v solné jeskyni

Rozpis lekcí: 12. 10. Hatha yoga 19. 10. Yin yoga 26. 10. Hatha yoga 2. 11. Yin yoga. Cena: 150,- Kč / lekci. V ceně
je zahrnut vstup do Solné jeskyně a lekce jógy. Rezervace: lenka_holubova@seznam.cz. Rezervace místa nutná.
Počet míst omezen kapacitou Solné jeskyně na 6 – 8 osob/max. Podložky prosím sebou.

Sobota 12. října 12:00-18:00 a neděle 13. října 9:00-15:00, výstavní areál ZO ČSCH ulice Otevřená (U kozla)

Čtvrtek 31. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

Ludmila Štefániková – zpěv a MalletKAT (elektronický vibrafon), Amanda Andrews – kytara, Christine Moad
– baskytara, zpěv, Jazz Robertson – bicí. Čtyři dámy na pódiu - plně dámský soubor z Berklee, Boston, USA.
Repertoár turné bude tvořen skladbami z alba „Elektricity“, jež vyšlo v červnu 2013. Cena 100 Kč pro abonenty,
120 Kč na místě.

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Pondělí 10:00 – 11:30 Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky) 30 Kč/1 vstup
Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 Hrátky s KuřiMáTky 20 Kč/1 vstup
Úterý 18:30-20:30 Výtvarná dílna pro dospělé Nepravidelně od 8. 10. 2013.
Středa 9:00-12:00 Hlídání dětí od 9. 10. 2013
Středa 16:30-17:30/17:30-19:30 Odpoledne pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník
16:30-17:30 Cvičení v těhotenství Cvičení je určeno ženám od 16.týdne těhotenství do porodu
Cena 150 Kč/1hod, 650 Kč/5hod, 1200 Kč/10 hod. Pro příchozí, není nutné se předem hlásit.
17:30-19:30 Komplexní psychoprofylaktická příprava na porod a mateřství (kojení a
péče o novorozence). Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu. Podrobnější informace
a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz
Čtvrtek 11:00-12:00 Angličtina pro maminky (možno i s dětmi) .cz/
Čtvrtek 15:30-16:15 Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců 30Kč/ vstup rodina.
Čtvrtek 19:00-21:00 Klub deskových her
Pátek 9:40-10:10 Keramika (pro děti 2-5 let) od 11.10.- 13.12.2013 500 Kč/10 lekcí. V ceně je materiál a vypálení výrobků. Kurz povede paní Růžičková z Lelekovic, která vede kurzy keramiky v kuřimských
školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná.
Pátek 15:00-15:45 Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let) Od 20.9.2013. 200Kč/pololetí

Předprodeje

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD

Vyhazovači

Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ondřej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Výstavy

Místní výstava Kuřim 2013 králíků, drůbeže, holubů

Do 6. listopadu, Městská knihovna Kuřim

Sobota 12. října 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých představ maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří.
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepená barevnými
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu,
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6.
listopadu 2013.

Pořádá ZO ČSCH Kuřim.

Terako(ko)tova armáda – live koncert + Oldies

Terako(ko)tova armáda - jedná se o punkrockovou kapelu z Bitýšky 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. Po skončení Oldies party DJ George. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup 49 Kč.

Úterý 15. října 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton.

Na klavír doprovází Richard Pohl. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby 2013-2014. Zbylé vstupenky
v předprodeji v KD nebo na místě před koncertem.

Čtvrtek 17. října 8:30 a 10:00, velký sál KD

Včelí medvídci od jara do zimy

Představení pro MŠ. Divadlo Věž Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme
vstup za 30 Kč.

Abstrakce

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: čt. 3. 10. Prostějovská móda, Pá 4. 10. Trojan (obuv), út. 8. 10. Horáček
(smíš. zboží) st. 9. a čt 10. Etcimex (textil), st. 23. Malicher (smíš. zboží), út. 29. Horáček, čt 31. Rucek (smíš.
zboží). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Pátek 18. října 18:00, Městská knihovna

Diabetes

Porucha metabolismu cukru se může vyskytnout v jakémkoliv věku u žen i mužů. Diabetes 1. typu je dána určitou
genetickou dispozicí, ale diabetes 2. typu je často zapříčiněn obezitou, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním
stylem a životosprávou. Jak se výskytu cukrovky vyhnout, jaké jsou příznaky. Diabetici musí jíst v malých porcích 5 – 6
krát denně. Co mohou jíst a jakým způsobem s cukrovkou žít, poradí MUDr. Martina Nedělníková. Vstup volný.

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: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556,
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu), Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá:
8:30 - 11:30 12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

