Kam v Kuřimi
únor 2015

Úterý 3. února 9:30, Městská knihovna

Pondělí 23. – pátek 27. února, denně 9:00-15:00, DDM Kuřim Jungmannova

Letošní letní semestr Virtuální univerzity 3. věku se zaměří na lidské zdraví. První hodina virtuální přednášky se bude věnovat základním pojmům v lékařství,
tj. studenty seznámí se základními pojmy jako je buňka – základní stavební kámen lidského těla, srdce, tělesný orgán, orgánová soustava, atd.

Cena 780 Kč. Cena zahrnuje pojištění, obědy, pitný režim, pedagogický dozor, materiál pro výrobu, výlety. Přihlášky na DDM Jungmannova, Legionářská 338
(Dělňák). Tel.: 241 230 277.

Virtuální univerzita 3. věku - Lidské zdraví
Každá středa od 4. února 8:30, Klub Kotelna, Popkova 1012

Zdravotní cvičení pro tělesné i duševní zdraví

První hodina zdarma. S sebou přezůvky a dobrou náladu. Cvičení je vhodné pro seniorský věk. Na setkání se těší Marta Skoumalová, mob.: 723 723 059.

Čtvrtek 5. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Nevědomí/Oblivion - ﬁlmový klub

Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky (Olga Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to existuje racionální vysvětlení.
Následně je Jack zajat ilegální armádou operující pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm ví víc než on sám.
Pod vlivem těchto událostí se Jack rozhodne podívat na svět kolem sebe jinýma očima a z toho, co uvidí, mu není dvakrát dobře… Sci-Fi, Akční, Dobrodružný,
Mysteriózní. USA, 2013, 124 min. Režie: Joseph Kosinski. Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. ČSFD 74%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60
Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Strašidla - Příměstský tábor
Pondělí 23. února 18:00, Městská knihovna

Univerzita volného času – Základy Genealogie

Druhá přednáška bude věnována zpracování rodokmenu či rodinné kroniky – než začneme bádat, jak začít, co, kde a jak hledat, archivy v Čechách a na Moravě,
evidence informací, jejich uspořádání a využití, vybavení pro genealogii.

Čtvrtek 26. února 18:00 zámek Kuřim, Club Escape

Etiopie Milana Šťourače - cestopisná přednáška

ETIOPIE - v horách ukryté království Habeš bývalo odjakživa zahaleno tajemstvím. Hornatá vysočina plná přírodních krás, kulturních pokladů i folklorních
domorodců. Domov rastafariánů, famózních olympijských běžců i obyčejných lidí. V temném zákoutí jednoho z etiopských klášterů je údajně dodnes uschována slavná Archa úmluvy. Etiopie je země obrovských kontrastů. Zároveň je nejrozmanitější zemí Afriky. Na severu navštívíme obelisky v Aksúmu, nádherné
scenerie Simienských hor, královské paláce v Gondaru, Lalibelu-unikátní komplexy chrámů vytesaných ve skalách. Jih Etiopie nám představí jezera a parky
Velké příkopové propadliny, setkáme se s králem Konsů a navštívíme různá domorodá etnika v N.P. Omo a Mago, jako jsou bizarní Mursiové s destičkami v
ústech, krásní Hamarové a další animistické kmeny. Zveme Vás do ráje pro cestovatele - Etiopie. Do země, která nikdy nebyla kolonizována, s živými lidovými
zvyky a bezprostředními obyvateli. Všichni jsou srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.

Pátek 6. února zámek Kuřim, Club Escape

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 22 Kč. Happy hour mezi 22:00
- 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 7. února 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. Becherovka Lemond 22 Kč. Happy
hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 9. února 18:00, Městská knihovna

Univerzita volného času –

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen

Univerzita volného času je v Městské knihovně Kuřim zcela novým vzdělávacím programem. Letní semestr (únor – květen 2015) bude věnován genealogii
– oboru, který zkoumá vztahy mezi lidmi spojenými stejným rodovým původem. Cyklus přenášek pomůže k objasnění základů genealogického výzkumu a vysvětlení zásad jak postupovat při sestavení rodokmenu a vedení rodové kroniky. Poskytne i základní orientaci v četbě starých textu, hledání v archivních pramenech a ve využití počítače a internetu. V prvním cyklu se zájemci ponoří do úvodu genealogie, základních pojmů, historické souvislosti, přehledu genealogických
informací, genealogické literatury, dějin české a moravské genealogie.

Pátek 27. února zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars Dazy, Naker, Wolf, Thomazz B

Název akce hned napoví, že příznivci dechové hudby tento pátek nebudou v Escapu uspokojeni. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede tribal set.
Thomazz B a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. Nakonec tradičně očekávejte klasické techno od Wolfa. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na
všechny panáky! Akční drink Captain Morgan 27 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. února zámek Kuřim, Club Escape

Drum and bass Break trip

Dredatá párty se zlomenými beaty. Tentokráte netradičně v sobotu, ale s o to větší parádou. Jména DJs jsou překvapením. Hrajeme až do rána. Rum Božkov +
Coca-cola za 36 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

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

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.

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.

Úterý 10. února 19:30, Klub Kotelna, Popkova 1012

České saxofonové kvarteto –
Skladby českých a světových skladatelů

(Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon, Radim Kvasnica - alt, soprán saxofon, Otakar Martinovský – tenor saxofon, Michal Kostiuk – baryton saxofon). Vynikající a originální hudební těleso s programem, který je rozkročen od Purcella a Dvořáka až po Ježka a Gershwina. Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby
na sezonu 2014-2015. Zbylé vstupenky po 100 Kč na místě. Pořádá Společenské centrum. Nepřehlédněte místo konání.

Pátek 13. února 19:30, Klub Kotelna, Popkova 1012

Žalman a spol.

Koncert naší legendární folkové kapely. Pavel Žalman Lohonka, Michaela Hálková, Pavel Malina, Petr Novotný. První folkový koncert v novém klubu. Omezená
kapacita. Vstupenky nejsou s místenkou. Vstupné 150 Kč. Předprodej v Kulturním domě a Městské knihovně. Pořádá Společenské centrum. Nepřehlédněte
místo konání.

Neděle 15. března 17:00 zámek Kuřim, Club Escape

Expediční kamera - ﬁlmový festival

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech.
Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Výstava únor
Městská knihovna
Výstava stylového oblečení a fotograﬁí

Prodejní výstava ručně šitého oblečení. Modely vynikají barevností, originalitou (v běžných obchodech je nekoupíte). Všechny jsou šité ručně a jejich autorkou
je Katka Zelinková z Veverské Bítýšky. Výstavu oděvů doplní výstava fotografa Jana Konečného, který se představí fotografiemi modelů Katky Zelinkové, a
zároveň potěší i milovníky krajin a portrétů.

Pátek 13. února zámek Kuřim, Club Escape

Plesová sezóna

Helix sound system - parta z Vysočiny s pořádnou dávkou tekna a všeho, co k tomu patří. Takže čekejte hradbu větší, než postavil bratr Žižka při bitvě u Sudoměře, ze které nebudou vyčuhovat palcáty a sudlice, ale budou se linout rovné beaty. Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup 30 Kč.

Pátek 6. a sobota 7. března 20:00 - 2:00, Kulturní dům

Tekno - Helix sound system
Sobota 14. února od 10:00, nám. 1. května, Kulturní dům a jinde

X. disko-rocko erotický ples

6. Kuřimský masopust

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.

Sobota 14. února zámek Kuřim, Club Escape

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, Otevřená 680, Kuřim, od 1. 2. 2015.

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

Na nám. 1. května zabíjačka. Masopustní obchůzka masek s živou kapelou, 13:15-13:30 sraz masek u sokolovny, průvod masek od sokolovny, 14:15 příchod
masek na náměstí 1. května (před Alberta) a do 17:00 program na náměstí. 20:00-2:00 masopustní veselice v KD. Vstupné masky 60 Kč, ostatní 90 Kč. Hrají
Stereo Tonyho Žáka a cimbálová muzika.

Valentýnská Párty Rotone

2. skautský ples
Sobota 21. března 20:00 – 2:00

Valentýnská párty pro všechny zamilované, i pro ty, co na zamilování teprve čekají. Pro každý pár valentýnské překvapení. Párty s největšími hity z různých stylů
tentokráte o trochu více okořeněné romantikou. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Akční drink vodka Amundsen 25 Kč + Pickwick
jahoda 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 17. února 9:30, Městská knihovna

Společenský ples

Pořádá Autopetr a spol. Bližší informace v příštím letáku. Bohatá tombola.

Virtuální univerzita 3. věku – Lidské zdraví

DDM nabízí

Druhá hodina vzdělávacího programu se bude opět zabývat základními pojmy v lékařství. Tentokrát se studenti dozvědí o cévní, dýchací a zažívací soustavě.

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

Zmizení - ﬁlmový klub

Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly dohromady thriller o pátrání po dvou zmizelých děvčatech, který je napínavý až
k nesnesení. Keller Dover (Hugh Jackman) čelí asi nejhorší noční můře každého rodiče, jeho šestiletá dcera Anna a její kamarádka Joy jednoho večera na Díkuvzdání zmizí. Jejich hledání nebere konce, hodiny se vlečnou a dívky jsou stále pohřešovány. Do objektu zájmu se při pátrání dostane zchátralý karavan, který
parkoval před jejich domem a u kterého si dívky naposledy hrály. K případu je povolán detektiv Loki (Jake Gyllenhaal), který zatýká řidiče karavanu, retardovaného Alexe Jonese (Paul Dano), ale pro nedostatek důkazů je Jones po nějaké době propuštěn. Oficiální pátrání sice stále pokračuje, ale Dover se cítí bezradný,
jeho strach se mísí se vztekem a zlobou. Bere spravedlnost do svých rukou a bez ohledu na následky se rozhodne vyslechnout jediné pojítko k případu sám, po
svém a bez rukaviček. Thriller, Krimi, Drama, Psychologický. USA, 2013, 153 min. ČSFD 85%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 20. února zámek Kuřim, Club Escape

Dance&oldies night DJ GeGi
Brněnský DJ, který je pro každou párty vždy připraven. V jeho setech můžete slýchat příjemnou taneční muziku s nádechem léta a velké současné hitovky ve

svižném tempu, kdy umí i řádně přitvrdit. Nezapomíná i na staré dobré hitovky let minulých. Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Happy hour mezi 22:00 - 23:00
sleva 50% na všechny panáky! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. února 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. Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Happy hour mezi
22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Akce DDM v únoru a březnu 2015. 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
Středa 4. února 16:30 – 17:30, DDM Legionářská
Valentýnské přání s chrastícím srdíčkem - tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč
Středa 11. února 16:30 – 17:30, DDM Legionářská
Valentýské srdce - tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč
Pátek 13. února 14:30 – 15:30, DDM Legionářská
Valentýnská dekorace - tvoření, vede Janča, cena: 50 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.

Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své březnové akce do pátku 20. února v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

