Kam v Kuřimi
květen 2014

Pátek 2. května, Club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars: Matimur, Merﬂinger, Dazy, Sugestkonstans, Wolf

Pro tentokrát vystoupí tři DJs, které na Techno Wars moc nevídáme. Z Moravských Budějovic přijede Matimur a Merflinger, kteří již dlouhý čas prosazují a hrají velmi svižné
techno. Vůbec poprvé vystoupí na tomto večírku Sugestkonstans. Akci doplní rezidenti
Dazy a Wolf. Akce Captain Morgan + dárečky. 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@clubescape.cz, www.clubescape.cz
Sobota 3. května, 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, na které se skvěle paří! Akce Captain Morgan + dárečky. Vstup jako každou sobotu
zdarma.
Neděle 4. května 15:00, areál zámku Kuřim

Den národnostních
menšin

Kulinářské speciality kuřimských národnostních menšin. Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, vystoupení dětí z kouřimských základních škol, skupina Avlija Korjen. Hostem
akce pude P. Dr. Zbigniew Czendik. Pořádá Římskokatolická farnost Kuřim ve spolupráci s Městem Kuřim. Vstup volný, občerstvení zajištěno.
Úterý 6. května 19:00-21:00, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Výrobky z organzy

Vede Lucie Tribulová. Budeme vyrábět z organzy - jemné textilie, různých barev, jejichž
kombinováním lze vytvořit originální květy. Ty lze připevnit na bižuterní komponenty a
vytvořit tak brož, sponu, ale i náušnice nebo prsten. Cena kurzu je 200 Kč. Přihlášky na
kurz zasílejte na adresu lucie.tribulova@seznam.cz. http://kurimata.webnode.cz/news/
vyrobky-z-organzy/
Čtvrtek 8. května 9:00, náměstí 1. května a 9:30, nám Osvobození

Uctění památky obětem války

Zve starosta Kuřimi Drago Sukalovský a vedení města. První část vzpomínkového obřadu se bude konat v 9 hodin na náměstí 1. května u památníku obětem válek, další část
obřadu bude v 9:30 hodin u památníku rudoarmějce na náměstí Osvobození. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
Čtvrtek 8. května 17:30, Penzion U Mostu

Wintonovy vlaky

– 2x zachráněné dítě vypráví svůj příběh

Tomáš Graumann, brněnský žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na
Filipínách a jedno z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem v roce
1939. Srdečně zveme na jedinečnou besedu, při které bude Tomáš vyprávět svůj životní
příběh. Pořádají Křesťané Kuřim, vstup zdarma.
Čtvrtek 8. května 15:00, velký sál KD

Zadáno pro ABC Vital

Tradiční akce pro seniory, jubilanty a handicapované, pořádaná ABC Vital. Sledujte samostatné plakáty.
Pátek 9. května, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Break trip

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Po úspěšné dubnové smršťi přijedou zahrát Lee
Meow (Dnb Wars), Dekor (Pohon Crew), KaOn (Dnb Jam). Tešte se na poctivý drum.
Vstupný je do devíti zadara, pak za tři pětky. Božkov 22 Kč.
Sobota 10. května, Club Escape, zámek Kuřim

Saturday for house music DJ Dazy

Celou akcí Vás bude provázet DJ Dazy s příjemnou houseovou muzikou. Čekejte pohodovou akci. Božkov 22 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Neděle 11. května 10:00, hřiště u KD Podlesí

Atletika: XII. Běh kolem Babího lomu

Kuřimská běžecká liga. Prezence 9:00-9:45. 10:00 - hlavní závod 8,7km, 10:00 - dětský
běh 2,6km. Pořádá TJ Slovan Podlesí.
Neděle 11. května 14:00, areál Orla

Děkujeme maminkám

Pořádá Orel Kuřim. 14:00 Tom Sawyer Band, 15:00 Pavel Helan, 16:00 Tom Sawyer
Band, Klaun a bublinová show, 17:00 Cimbálová muzika Kyničan a mužácký sbor. Soutěže a hry pro děti, malování na obličej, skákací hrad. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Pondělí 12. května 18:00, Městská knihovna

Osudy římských krutovládců: Caligula a Nero

Jména, která zná z dějepisu téměř každý. Setkáváme se s nimi ve filmech a knihách. Vždy
jsou popisováni jako tyrani bažící po krvi nevinných, vyžívajících se v mučení. Nakolik
odpovídá tento všeobecně známý popis realitě? Přijďte zjistit, co za zločiny spáchali a
jací to vlastně byli lidé. Zjistíte, jak se na jejich psychice podepsala traumata z dětství a
choroby. Nechte se překvapit skutečným Caligulou či Nerem. Antickou historii přiblíží
Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.
Úterý 13. května 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Májový večírek

žáků hudebního oboru, spojený s plenární schůzí KP ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné
dobrovolné.
Úterý 13. května a 10. června 19:00-21:00, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Keramika pro dospělé

Výtvarná dílna pro dospělé. 13. 5. Namaluj si svůj hrnek, zdobení vytočených hrníčků
engobami a glazurami. 10. 6. Keramika a sklo - dekorativní předměty. Cena kurzu je 150
Kč. Přihlášky na kurz zasílejte na adresu jitka.ruf@seznam.cz

Středa 14. května 15:00-18:00, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Den otevřených dveří

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Skákací hrad. Volný vstup do herny-trampolína,molitanový vláček, odrážedla. Výtvarná činnost a soutěže pro nejmenší děti. Výroba
korálkových náramků z paměťového drátu. Káva, čaj a drobné občerstvení. Soutěž o
nejlepší domácí buchtu aneb co si napečeme to budeme mít.... Pořádají KuřiMaTa.
Čtvrtek 15. května 8:30 a 10:00, Velký sál KD

Hodinka zpěvu

Pořad plný písniček z pohádek s divadlem Hnedle vedle. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.
Čtvrtek 15. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Příběh kmotra - FILMOVÝ KLUB

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Budeme
sledovat strhující souboj představitele zákona a pořádku s člověkem, který řád přizpůsobuje svým vlastním potřebám. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý život na stopě
Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Drama, Krimi, Životopisný. Česko, 2013, 99 min. Režie:
Petr Nikolaev, Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vstup
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Pátek 16. května 14:00-18:00, náměstí Osvobození

Farmářské trhy

Pátek 16. května, Club Escape, zámek Kuřim

Electronic Beats Nelo, Pete Ripe, Alexx, Dave Legato

Na další díl klubové noci se můžete těšit na pořádnou dávku house/progressive/trance.
Sestava pro tento večer je objednána takováto: Nelo, Pete Ripe, Alexx, Dave Legato.
Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Pondělí 19. května 18:00, Městská knihovna

Paříž

Chystáte se do Francie? Chcete navštívit Paříž? Tak to si jistě nenechte ujít přednášku
o hlavním francouzském městě s promítáním. Paříží nás provede Barbora Klementová,
která se živí jako profesionální průvodce. Poví zajímavá fakta o francouzském hlavním
městě, Francouzích či typických klišé. Cestovatelské tipy a rady, zajímavé a netradiční
informace o hlavních pařížských památkách. Na konci přednášky beseda a prostor pro
Vaše dotazy. Nechte se vtáhnout do atmosféry Paříže. Vstup volný.
Úterý 20. května 8:45 a 10:15, Komorní sál ZUŠ

Koncerty pro ZŠ Kuřim (Komenského)
Pořádá ZUŠ Kuřim. Zadáno pro školu.
Středa 21. května 8:45 a 10:15, Komorní sál ZUŠ

Koncerty pro ZŠ Kuřim (Jungmannova)
Pořádá ZUŠ Kuřim. Zadáno pro školu.
Středa 21. května 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert k roku české hudby

věnovaný hudebním výročím českých skladatelů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 22. května dopoledne

Talentové zkoušky

dětí z kuřimských mateřských škol do oborů ZUŠ.
Pátek 23. května 18:00, Městská knihovna

Korálkování dospělí

Poslední korálkovací kurz před letními prázdninami určený dospělým korálkářkám.
Tentokrát se bude kouzlit s měděným drátkem, omotávání donutků millefiori, přívěsky vyplněné drobnými korálky. Nové barvy dřevěných olivek na provázkové korálky,
spousta barevných olivkových náušnic a řada dalších překvapení. Korálkování bude barevné, letní a hravé. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky - Hrdinova.Pavla@
seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.
Pátek 23. května, kostel sv. Maří Magdalény a Sbor dr. Karla Farského

Čtvrtek 29. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Louise – Michel - FILMOVÝ KLUB

Dělnice Louise (Yolande Moreauová), kterou spolu s jejími kolegyněmi přivedl na dlažbu prohnaný management továrny, přijde jednoho dne s nápadem na svérázné využití
odškodného. Najímá nemotorného bezpečáka Michela (Bouli Lanners), aby jejich proradného šéfa zabil. Ač postupně přibývá mrtvol, skutečný cíl zakázky stále uniká. Dvojice hrdinů se tedy vydává za ním, a nese si s sebou i jedno malé, docela intimní tajemství.
Další bizarní variace na žánr road movie je nesena pro tvůrčí duo typickou pokroucenou
optikou vyprávění. Spojuje grotesku se surrealistickou absurditou a přidává pro autory
typickou „politickou nekorektnost“. Zatím poslední film autorské dvojice je ironicky věnován památce francouzské anarchistky a revolucionářky Louise Michelové. Komedie.
Francie, 2008, 90 min. Režie: Gustave de Kervern. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Pátek 30. května 8:30-11:00, u ZŠ Komenského

Pohádková cesta

Pořádá DDM Kuřim a ZŠ Jungmannova. Cesta povede okruhem nad zahradou ZŠ Komenského (kopec Záruba). Děti 1. a 2. třídy ZŠ, děti MŠ a rodiče s dětmi.
Pátek 30. května, Club Escape, zámek Kuřim

Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle
vašeho gusta. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 31. května 14:30-16:00, u sokolovny

Pohádková cesta

Pořádá Llano Estacado. Cesta vede Kuřimskou horou, stanoviště s pohádkovými bytostmi. V cíli další soutěže a hry, soutěž v malování s vyhodnocením v 18:00, možnost
opéci si vlastního buřtíka, občerstvení zajištěno. Zahraje trampská skupina Bezejmenná
Anička. Startovné 30 Kč na dítě.
Sobota 31. května, Club Escape, zámek Kuřim

Dance Video Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Vodka
Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstavy

Do pátku 6. června Komorní galerie ZUŠ Kuřim

Něco o stromech

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. Projekt Martina Magni. Vstup volný v provozní době školy. Vernisáž 29. dubna.
Do středy 28. května, Městská knihovna

Duha v srdci

Katka Kopečková po mnoha životních zkušenostech začala pracovat na pročišťování
vztahů a na svojí Duši, vnímáním energie lidí a okolí. Nejdříve začala malovat čakry a
vztahy. Obrázky na výstavě jsou zaměřeny na vnitřní soulad, harmonii ve vztahu, vyvážení ženské i mužské harmonie, lásku, souznění, pokoru, spojení s Duší. Do obrázku je
vkládána silná léčivá energie, proto je obrázek léčivý. Postavte se před obrázek a pozorujte své pocity, jak na Vás působí? Vybírejte intuitivně prostě, který Vám padne do oka…
Vstup volný v půjčovní době knihovny od 28. dubna do 28. května 2014.
Club Escape
Každé úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Hospodský kvíz - opět spouštíme

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. Některé otázky jsou bonusové, za
které je přímá výhra. 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 symbolických 30 korun.
Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete.

Noc kostelů

Tradiční akce proběhne v Kuřimi i letos. Kromě jiného vystoupí v kostele sv. Maří Magdaleny i K dur (od 19:00). Sledujte samostatné plakáty.
Pátek 23. května, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 24. května, 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, na které se skvěle paří! Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč. Vstup jako každou
sobotu zdarma.
Pondělí 26. května 18:00, Městská knihovna

Korálkování juniorky

Poslední korálkovací kurz před letními prázdninami určený pro korálkářky od 10 do 15
let. Tentokrát se bude kouzlit s měděným drátkem, omotávání donutků millefiori, přívěsky vyplněné drobnými korálky. Nové barvy dřevěných olivek na provázkové korálky, spousta barevných olivkových náušnic a řada dalších překvapení. Korálkování bude
barevné, letní a hravé. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky - Hrdinova.Pavla@
seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.
Úterý 27. května 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Žákovský hudební večírek
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 28. května 17:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim

I. Absolventský koncert
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své květnové akce do pátku 23. května v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

