Středa 19. listopadu 8:30 a 10:00, Velký sál KD

Dlouhý, široký a bystrozraký.

Pohádka v podání divadla Koráb, Brno. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Středa 19. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert pro Vážku - 14. ročník

Pořádá ZUŠ Kuřim ve spolupráci s Diakonií Brno. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu kontaktního místa České alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE - střediska v Brně, která pomáhá lidem nemocným Alzheimerovou
chorobou a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Pátek 21. listopadu 18:00, Městská knihovna

Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška

listopad 2014
Sobota 1. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Mix Party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink vodka Amundsen 25
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48,
664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Na počátku 20. století byly nedaleko Bítýšky objeveny doly s kaolinem a jejich majitel podal návrh na zbudování železniční tratě. Železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška se začala stavět 15. července 1910 a byla necelých 10 km dlouhá.
Beseda pana Protivínského přinese také fotografie dosud nezveřejněných materiálů. Vstup volný.

Pátek 21. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Drum&bass Break trip Mania, Dekor, Fil White

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na
první pohled něžná kráska Vám od začátku doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brněnský sekáč,
nenechá jedno tričko suché * Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. Semtex Cool + vodka
Amundsen za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90 & News DJ George

Čtvrtek 6. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex Cool +
vodka Amundsen za 45 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pořádá ZUŠ. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 24. listopadu 18:00, městská knihovna

Žákovský hudební večírek

Pátek 7. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Mix&Oldies Party DJ Flash

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Becherovka
Lemond 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. listopadu v 19:30, Kulturní dům Kuřim

Báječný bál

Občanské sdružení K dur srdečně zve na Báječný bál, poslední před rekonstrukcí Kulturního domu v Kuřimi.
Pořádá, zpívá a baví pěvecký sbor K dur, k tanci zahrají 4Sýkorky. Vstupné 150 Kč, více informací na www.k-dur.cz
nebo info@k-dur.cz

Sobota 8. listopadu, 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. Becherovka Lemond
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 9. listopadu 17:00, Club Escape, zámek Kuřim

Snow film fest - filmový festival

Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů se zimní tématikou opět zahrnuje filmy, které byly v předchozím roce
oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vybrané filmy jistě zaujmou každého milovníka sněhu, ledu a zimních sportů obecně. Čekají vás filmy: Arslanbob - příběh Kyrgyzské zimy, High Tension, Huevo, Icefall, Polárník, Supervention, Vaya a la Cumbre, Z A do K a zase zpátky, Zimní plavci na Špicberkách. Více na www.clubescape.cz. Vstupné
studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pondělí 10. listopadu 18:00, Městská knihovna

Protiletecká ochrana v Kuřimi (tunely, úkryty)

Beseda s Ing. Václavem Tomanem, který se již dlouhá léta zabývá problémem umístění a stavu kuřimských protileteckých úkrytů. Vstup volný.

Úterý 11. listopadu 9:30, Městská knihovna
Čínské bylinky v naší zahrádce

Ázerbajdžán

Oficiální název státu je Ázerbájdžánská republika a má necelých 10 milionů obyvatel. Hlavní město Baku s 2 miliony obyvatel, prožívá prudký rozvoj. Ázerbájdžán je země s velkým, zatím nevyvinutým turistickým potenciálem. Vstup volný.

Středa 26. listopadu 18:00, Městská knihovna

Kurz korálkování – dospělí

Vánoční korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné
korálky nebo náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému
rokajlu? Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Čtvrtek 27. listopadu 16:00, Městská knihovna

Kurz korálkování - juniorky

Vánoční korálkování pro děvčata od 9 do 15 let. Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dispozici budou dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků. Přednost mohou dát velkým
dřevěným květům nebo drobnému rokajlu. Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se
přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

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

Kuře na švestkách - filmový klub

Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), nejslavnější houslový
virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený,
nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy
a sní a představuje si budoucnost. Drama / Komedie / Rodinný, Francie / Německo / Belgie, 2011, 93 min. Vstup
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 28. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Techno Wars Dazy & Nee‘o, Wolf, Naker

Od Dazyho, se dočkáme pravděpodobně svižnějšího techna s tribalem. Nee`o zastává melodické a a veselé techno.
Naker předvede jak se hraje v Panda´s crew. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč. A do Wolfa to většinou
bývá pořádně tvrdej nášup nakonec. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. listopadu 15:00-17:00, sokolovna Kuřim

Již 4. přednáška cyklu Virtuální univerzita 3 věku. Přednášky se věnují jednotlivým léčivým rostlinám. Jedná se např. o
ženšen pravý a jeho náhražky eleuterokok ostnitý a pazvonek chloupkatý, lékořice uralská se považuje za čínský „národní
poklad“ - léčí mimo jiné hepatitidu, cirhózu, odstraňuje toxiny.
Další termíny: 25. listopadu, 9. prosince.

Hrátky Mikuláš, čerti, překvapení a nadílka. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 20 Kč. Pořádají kamarádi z T. O. Llano Estacado
spolu se Sokolem Kuřim.

Úterý 11. listopadu 19:30, Kulturní dům

Sobota 29. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim

Spirituál kvintet
Koncert naší nejdéle působící folkové skupiny a tak trochu loučení s Jiřím Tichotou jako řádným členem souboru.
Vstupné 220 a 170 Kč, předprodej už probíhá.

Středa 12. listopadu 19:30, chrám sv. Maří Mgdalény

Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany), Lomnický sbor disharmonických amatérů a hosté. Koncert SPH Kuřim. Zbylé vstupenky
na místě za 100 Kč.

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

Dvanáct - filmový klub

Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který
údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný televizní producent, člověk, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost současného
Ruska. Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film, na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v
Benátkách a byl součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Režisér Nikita Michalkov patří mezi
špičky ve svém oboru a jeho dalšími filmy jsou např. Lazebník sibiřský nebo Unaveni sluncem. Rusko, Drama, 2007, 159
min. Režie: Nikita Michalkov. ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim
Oldies&Mix Party DJ George

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. Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky... Vstup
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. listopadu 10:00 - 17:00, náměstí 1. května

Kuřimský svátek vína
Tradiční akce s koštem a prodejem vína, domácí zabíjačkou a dalšími specialitami, cimbálovou muzikou a dalšími účinkujícími. Pořádá město Kuřim. Sledujte samostatné plakáty.

Sobota 15. listopadu 21:00, Club Escape, zámek Kuřim

Mikulášské odpoledne pro děti s T. O. Llano Estacado
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Semtex Cool 20 Kč + vodka Amundsen za 45 Kč. Večer
se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům

Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v
předprodeji po 150 Kč.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací dětí DDM

Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Chocholáčové. Vstu volný.

Každé úterý 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete. Sestavte team spolu se svými známými
a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 8 členů. V úterý v 19:00 přijďte do Clubu Escape
a můžeme začít hrát. Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si
budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za
tyto je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného sezení u
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého
člena týmu je 30 korun.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: po. 3. 11. Trojan (boty), pá. 21. 11. Rucek (síš. zboží), po. 24. 11. fa Kincl. 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..

Terako(ko)tova armáda - live koncert

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. 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. Vstup 49 Kč.

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.

