Úterý 17. března 9:30, Klub Kotelna, Popkova 1012
Virtuální univerzita 3. věku – Lidské zdraví

Nemoci stáří, téma 4. přenášky, budou pravděpodobně posluchače zajímat ze všech nemocí nejvíce. Probrány budou jen některé, a to
ty, které jsou zároveň člověka těžce postihující a současně jsou i nebezpečné tím, že nastupují nepozorovaně a neznatelně, takže je lze
v začátcích snadno přehlédnout. Jedná se například o Alzheimerovu demenci, multiinfarktální demence, demence s Lewyho tělísky,
poruchy zraku a sluchu. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Čtvrtek 19. března 19:30, Klub Kotelna, Popkova 1012 - Jaromír Hnilička Quartet

… a host. Jazzový koncert plný slavných evergreenů v podání brněnské jazzové legendy a jejích přátel. Vstupné 100 Kč. Studenti a
senioři 70 Kč. Kapacita omezena. Předprodej v KD a Městské knihovně od 2. března.

Čtvrtek 19. března 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Kuřim s Alláhem - promítání z cest po Marockém království

březen 2015
Neděle 1. března 16:00, Kulturní dům - Pohádka o Baculatém království.

Pro děti a dospělé. Hraje a pořádá Čedivadlo – spolek ochotníků z České a okolí. Scénář: Eva Nedomová, hudba: Zbyněk Krasl.
Vstupné dobrovolné.

Úterý 3. března 9:30, Klub -Kotelna, Popkova 1012
Virtuální univerzita 3. věku – Lidské zdraví

Komentované promítání fotografií Ivana Prouzy ze dvou cest (v únoru 2012 a květnu 2014) po Maroku s následnou debatou. Sonda do
života nezdolných Berberů, či „Svobodných lidí“, jak se sami označují ve svém jazyce; severní pohoří Ríf známé díky pěstování marihuany
na desítkách tisíc hektarů; lesk i bída historických královských měst Fes, Marrákeš a Rabat, i průmyslových center jako Casablanca či Tanger; nekonečné duny; všudypřítomní obchodníci se vším myslitelným i tím ostatním; vůně koření; tradiční hudba gnawa; Atlas podpírající
nebeskou klenbu a kočovné kmeny sídlící v jeho údolích. To vše a mnoho dalšího máte možnost okusit, doputujete-li ve čtvrtek večer do
klubu Escape. Pohled na život v této muslimské zemi může být nápomocný i v rámci aktuálně probíhající celospolečenské debaty o islámu.
Přednášející rád cestuje, zajímá se o udržitelný turismus a pracuje s uprchlíky v ČR. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. března, zámek Kuřim, Club Escape - Pumping house Alexx, Dazy, Nelo, Pete Ripe
Nový večírek ve všech podobách house, který si pro vás připravil Pete Ripe a jeho hosté. Potkáte se s kvalitním housem od happy a
vokálního přes deep až po techhouse. Na první díl přijali pozvání staří matadoři, které již z akcí v Escape znáte: Alexx, Dazy a Nelo.
Akční drinky - 4 boj: Jagermaister a Tullamore za 35 Kč, Metaxa 5* a Grant´s za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. března 20:00 – 2:00, Kulturní dům
Společenský ples – AUTOPETR

Hraje Panoramaband. Večerem provede Daniela Magálová. Vystoupí krasojezdci na kole v čele s mistrem světa v krasojízdě 2004
Arnoštem Pokorným, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, každý los vyhrává. Předprodej vstupenek v KD a AUTOPETR, cena
200 Kč. Předprodej od 2. března.

Pondělí 23. března 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Univerzita volného času – Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen

Tato přednáška se zabývá fungováním a poruchami nervového systému, a to především mozku. Psychiatrie jako obor se za posledního půl století nesmírně rozvinula. V civilizovaných zemích význam psychiatrie roste nejrychleji. Přednáška shrnuje základní informace o tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Obsahem 4. přednášky budou kromě matrik – jejich dějin a vývoje, uložení, formátů a opisů; mrtvých a živých matrik, matričních
zápisů křtů, sňatků a úmrtí, také jazyky a písmo zápisů a způsoby hledání. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Úterý 3. března 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim - Maurice Ensemble Prague

Úterý 24. března 17:00 – 20:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel
hudby na sezonu 2014-2015. Zbylé vstupenky po 100 Kč na místě. Pořádá Společenské centrum. Program: J. B. Foerster, A. Dvořák,
B. Smetana, G. Bizet, M. Štědroň, G. Donizetti, L. Janáček.

Každá středa od 4. března 8:30, Klub Kotelna, Popkova 1012
Zdravotní cvičení pro tělesné i duševní zdraví
S sebou přezůvky a dobrou náladu. Cvičení je vhodné pro seniorský věk.
Na setkání se těší Marta Skoumalová, mob.: 723 723 059.

Každá středa od 4. března od 17:00 do 20:00, Klub Kotelna, Popkova 1012 - Kurzy šití

Kurzovné je 690Kč za 12 hodin (4 lekce po 3 hodinách). Minimum pro otevření kurzu je 4 švadlenek :-) Kurz vede zkušená krejčová
s mnohaletou praxí, paní Magda Borková (www.magdaborkova.cz) Přihlášky telefonicky u paní Borkové +420 774 591 011 nebo
magda.borkova@gmail.com. Více zde: http://kultura.mkkurim.cz/news/kurzy-siti-v-kurimi/

Pátek 6. března, zámek Kuřim, Club Escape - Mix&Oldies Party DJ Flash

Kurz zdobení medových perníčků

Příprava bílkové polevy, základní kontury na perníčky, zdobení krajkovou technikou, zdobení barevnou polevou… Cena kurzu 380
Kč. Kapacita 8 – 10 osob. Přihlášky u lektorky pí. Heleny Babákové na tel: 606 118 949 nebo na pernicky-hb@webnode.cz.

Čtvrtek 26. března 8:30 a 10:00, Kulturní dům - Velikonoční pohádka

Divadelní představení pro MŠ v podání Divadýlka Mrak. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 26. března 19:00, zámek Kuřim, Club Escape - Divoké historky - filmový klub

Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice
zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá komedie
koprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila diváky festivalu v Cannes i Karlových Varech. Není divu. Nervy totiž můžou rupnout
každému a pocity hněvu jsou stejně univerzální jako uvolňující účinek smíchu, který se dostaví při každém z šesti překvapivých rozuzlení.
Povídkový / Komedie / Thriller / Drama. Argentina / Španělsko, 2014, 122 min. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 27. března a sobota 28. března, Kulturní dům - Jarní burza

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Happy hour mezi 22:00
- 23:00, sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. 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

dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy. Pořádají Kuřimata. Podrobnosti na jejich webu. Více zde:
http://kurimata.webnode.cz/news/podzimni-burza3/

Pátek 6. března 20:00 - 02:00, Kulturní dům

Pátek 27. března 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Hrají Varan a DJ Boris. Host večera Aleš Brichta. Dámský a pánský striptýz, soutěžní tombola, vstup ve slušném oblečení (ne rifle,
tenisky a pod), prodej vstupenek na tel.: 776 761 281. Slávek Bednář.

Putování jižním Kazachstánem. Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z jedinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Kazachstánu jako přízrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování jižní části neznámé a přitom
tak nádherné středoasijské země s neuvěřitelnou pestrostí přírodních scenérií. Vstup volný. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

X. disko-rocko erotický ples

Sobota 7. března, zámek Kuřim, Club Escape - Mix Party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 22:00 - 23:00, sleva 50% na
všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

Pondělí 9. března 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Univerzita volného času – Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen

Ing. Kos bude tentokrát hovořit o původu osobních jmen a příjmení, o jejich vývoji a předávání, dále se bude věnovat příbuzenství pokrevní a právní, využití testů DNA, genealogickému softwaru a využití PC. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Středa 11. března, Kulturní dům

Konference o sociálních službách spojená s taneční zábavou
Pořádá Centrum sociálních služeb Kuřim pro seniory a handicapované občany.

Středa 11. března 17:00, Komorním sál ZUŠ Kuřim - Koncert vítězů

školního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře dřevěných a žesťových nástrojů a v sólovém a komorním zpěvu. Dárky nejlepším soutěžícím věnoval Klub přátel ZUŠ Kuřim. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 12. března 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Cesta ven

Beseda s čerstvou držitelkou Českého lva v kategorii nejlepší ženský herecký výkon. Klaudií Dudovou, která prožila dětství v Kuřimi
a promítání šesti Českými lvi oceněného filmu Cesta ven. Vstupné 80 Kč. Kapacita omezena. Předprodej v KD a Městské knihovně
od 2. března.

Čtvrtek 12. března 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Tian Shan – Nebeské hory

Pátek 27. března, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and bass Break trip Indigoboy, Fil White, M.K.

Dredatá párty se zlomenými beaty. Tentokrát přijede trojice Brňáků a to konkrétně Indigoboy, Fil White, M.K. Akce rum Božkov 22
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. března, zámek Kuřim, Club Escape - Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 22:00 - 23:00,
sleva 50% na všechny panáky! Akce rum Božkov 22 Kč. Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

Pondělí 30. března 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Univerzita volného času – Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen

V již 5. přednášce z cyklu Genealogie aneb jak sestavit rodokmen se dozvíme podrobnější informace o písmu, jeho vývoji, používání
v genealogických zápisech, příkladech textů a pravopise. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Úterý 31. března 9:30, Klub Kotelna, Popkova 1012
Virtuální univerzita 3. věku – Lidské zdraví

Z nejzávažnějších chorob, které budou studenti probírat v 5. přednášce, se zaměří jen na ty, které jsou ve stáří dosti časté, a jejich průběh je život ohrožující např. hypertenzní choroba – nemoc s vysokým krevním tlakem. Pořádá Městská knihovna Kuřim.

Úterý 31. března 19:30, Klub Kotelna, Popkova 1012 - Rangers

Výstavy

Hodinový manžel - filmový klub

Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili,
zkusí provozovat pochybnou živnost „hodinový manžel“ a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže
nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky, sledujte v nové české komedii. Komedie. Česko,
2014, 100 min. Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 13. března 20:00 - 2:00, Kulturní dům - 2. skautský ples

Hudba: ARCUS z Blanska. Tanec, kulturní vložky, tombola, občerstvení: zajištěno cateringem - výběr teplých jídel, teplé i studené
nápoje, pochutiny. Pořadatel: Junák Kuřim. Vstupenky: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Předprodej: u Ing. Kamily Mackové,
na tel.: 775 949 737 nebo kamca.mackova@gmail.com

Pátek 13. března, zámek Kuřim, Club Escape - Techno Wars Wolf, Dazy

Název akce hned napoví, že příznivci dechové hudby tento pátek nebudou v Escapu uspokojeni. Čekejte řízné techno. Dazy předvede
tribal set. Tradičně očekávejte klasické techno od Wolfa. Happy hour mezi 22:00 - 23:00, sleva 50% na všechny panáky! Akční drink
vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

– 50 let

Koncert plný největších hitů jubilující české skupiny je určený pro všechny generace. Vstupné 150 Kč. Kapacita omezena. Předprodej
v KD a Městské knihovně od 2. března.

Od úterý 3. března do 30. března, Městská knihovna - Žena krásná a jedinečná

Výstava stylizovaných portrétních fotografií fotografky Petry Haškové z Kuřimi. Výstava je volně přístupná v půjčovní době knihovny
od 3.března do 30.března 2015. Součástí výstavy je i dvoudenní blok tzv. „proměn“ s profesionální vizážistkou, kadeřnicí a následným fotografováním. Pro každou ženu, která si chce zpříjemnit den. Zdarma. Termín proměn: 10.3.2015 (13:00-17:00) a 11.3.
2015 (9:00-12:00) POZOR: pokud máte zájem o tuto nabídku, je nutné se objednat na tel. čísle 541 420 462 nebo na mail: mala@
mkkurim.cz. Maximální počet je 10 „proměn“ každý den

Od pondělí 2. března do 31. března, Městská knihovna
Výstava cínových šperků - Síla v kamenech ukrytá

Autorská prodejní výstava cínovaného šperku. Obdivujete rozmanitost, barevnost a krásu neživé přírody v podobě kamenů, kamínku, krystalů, drůziček…? Potom jste srdečně zváni na výstavu náhrdelníků, prstýnků, přívěsků, puzetek a náušnic, do kterých jsou zakomponovány
více či méně známé minerály…

Sobota 14. března a neděle 15. března, Klub Kotelna, Popkova 1012

DDM nabízí

Kurz se bude konat: v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. a v neděli od 9.00 do 14.00 hod.
Zájemkyně se mohou hlásit na email magda.borkova@gmail.com nebo na tel.: 774591011. Cena kurzu je 690kč. Další informace na
www.magda.borkova.cz. Více zde: http://kultura.mkkurim.cz/news/vikendovy-kurz-siti/

Akce jsou pořádány pro děti školního věku, minimální počet účastníků pro konání akce je 5, přihlášky a zápisné na akci je nutno odevzdat nejpozději týden před konáním akce na DDM Legionářská. Cena zahrnuje materiál a pomůcky. Info o akcích naleznete také na
webu www.ddmkurim.cz nebo na facebooku: www.facebook.com/ddmkurim

Víkendový kurz šití

Sobota 14. března 19:30, Sokolovna - Večer nejen trampských písní

Hrají kapely Bezejmenná Anička a Ginkgo. Občerstvení, tombola, soutěž. Pořádá TO. Llano Estacado, vstupné 120 Kč, předprodej
Mojša. Tel.: 608 746 667

Sobota 14. března, zámek Kuřim, Club Escape - Oldies&Mix Lorenc

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity podle vašeho gusta. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50%
na všechny panáky! Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

Neděle 15. března 17:00, zámek Kuřim, Club Escape
Expediční kamera - filmový festival

Expediční kamera je přehlídka těch nejlepších (českých i zahraničních) filmů o dobrodružství, expedicích, extrémních zážitcích a
divoké přírodě. A na co se tedy můžete těšit? Na příběh muže, který na kole přejel Himaláje přes nejvyšší stezky světa. Na běžce, jehož
cílem je během čtyř let překonat rychlostní rekordy výstupů a sestupů všech nejdůležitějších hor planety. Nebo také na dva Brity
veslující bez doprovodné lodi přes Indický oceán, ačkoliv v životě nestrávili jediný den na moři. Z náročné cesty se navíc stane boj o
život ve chvíli, kdy se jejich loď převrátí. Přijďte a nechte si převyprávět Expediční kamerou, jak nejen tyto příběhy dopadnou! Oslavte
s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i
sportech. Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pátek 20. března 14:30 – 15:30, DDM Legionářská - Ahoj jaro! Deníček s jarními motivy - tvoření, vede Janča, cena: 50 Kč.
Středa 18. března 16:30 – 17:30, DDM Legionářská - Přání – jaro je za rohem - tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč.
Středa 25. března 16:30 – 17:30, DDM Legionářská - Náušnice z pet-lahví - tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč.
Čtvrtek 2. dubna 10:00 – 12:00, DDM Legionářská – Velikonoční tvoření – kuřátka ze šišek - tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč.
Čtvrtek 2. dubna 14:00 – 16:00, Velikonoční tvoření – Výroba ze dřeva – plachetnice - tvoření, vede Jirka, cena: 50 Kč.
Pátek 3. dubna 10:00 – 12:00, DDM Legionářská - Velikonoční tvoření – Velikonoční vláček - tvoření, vede Janča, cena: 50 Kč, s sebou vyfouklá vajíčka.
Úterý 14. dubna 14:30 – 15:30, DDM Legionářská - Velikonoční tvoření – pojď si hrát – cestování s Jirkou Kolbabou - deskové hry, vede Janča, cena: 30Kč.
Úterý 21. dubna 14:30 – 15:30, DDM Legionářská - pojď si hrát – osobní bezpečí - deskové hry, vede Janča, cena: 30Kč
.
Úterý 28. dubna 14:30 – 15:30, DDM Legionářská - pojď si hrát – běžná rizika - deskové hry, vede Janča, cena: 30Kč .
Prodejní akce v KD. Po 9. března fa Trojan (boty).

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), Městská knihovna Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.
mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

