
Datum Akce Místo Čas Organizuje
1. 7. Naslepo Letní kino 21.40–23.10 Kino Svratka Tišnov
3. 7. Divadelní představení Kolty spravedlnosti Zahrada MěKS 19.00–20.30 Městské kulturní středisko Tišnov
9. 7. Cukrárna Milena před 25 lety Cukrárna Milena, Nedvědice 09.00–18.00 Turistické informační centrum – 

mikroregion Pernštejn
1. 7. – 
31. 8. 

Letní příměstské tábory Lesního rodinného klubu Lomnička Za sebevědomé Tišnovsko

12. 7. MaBaSo Zahrádka U Palce 20.00–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov
14. 7. Výtvarná dílna Frankenstein Jr. Galerie Jamborův dům 14.00–18.00 Galerie Jamborův dům
16. 7. Festiválek U Palce Zahrádka U Palce 13.00–00.30 Café a Zahrádka U Palce
18. 7. – 
31. 8. 

Poznej svého autora Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

22. 7. Vladimír Mišík Letní kino 20.00–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov
26. 7. Exkurze do Porčova mlýna Býkovice 13.00–18.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 

příspěvková organizace
3. 8. Dan Bárta a En.Dru Letní kino 20.00–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov
4. 8. Předvedení služby tísňové péče Jídelna DPS Králova 14.00–15.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 

příspěvková organizace
6. 8. 5. setkání harmonikářů Březina 13.00–20.00 Březina
18. 8. Výlet na zámek Velké Meziříčí Velké Meziříčí 11.30–18.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 

příspěvková organizace
21. 8. Neřež Zahrada MěKS 20.00–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov
27. 8. Folk metal fest 4 – 2016 Velký sál MěKS 12.00–02.00 Invaze Music

Výstavy
22. 5. – 9. 10. Lucemburkové a klášter Porta coeli Podhorácké muzeum Předklášteří
1. 6. – 25. 9. Výstava panenek v Horní Bobrové Stará škola u kostela v Horní Bobrové
27. 6. – 8. 7. Výstava obrazů Petra Čermáka Městys Nedvědice
7. 6. – 18. 9. Velké prádlo Podhorácké muzeum Předklášteří
5. 6. – 30. 8. Vernisáž výstavy obrazů Soni Valentové: Zákon odrazu Kafé – Restaurant – Galerie Orator
25. 6. – 21. 8. Lukáš Karbus / Frankenstein Jr. Galerie Jamborův dům
1. 7. – 31. 8. Výstava fotografií – Vítězslav Janda „Poprvé“ Domov sv. Alžběty, Žernůvka
15. 6. – 31. 8. 140. výročí založení Hasičského sboru Tišnov Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

Přehled kulturních akcí v Tišnově

 Letní kino 
PROGRAM – ČERVENEC 2016
1. 7. 21.40 NASLEPO
 95 min., tit., vstupné dle uvážení po akci
 Sezonu letního kina zahájíme překvapením! Vstupné 

se bude platit až při odchodu. Každý dá tolik, nakolik 
se mu akce bude líbit! Prozradíme jen, že hlavní hrdina 
vzbudí úsměv i dojetí.

2. 7. 21.40 PADESÁTKA
 97 min., český, 90 Kč

 Přijďte se zchladit příběhem ze zasněžených českých 
hor. V komedii Vojty Kotka hrají Jakub Prachař, Ondřej 
Pavelka, Vilma Cibulková i Jaromír Dulava (jako rolbař 
Dulava).

8. 7. 21.40 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
 89 min., český, 90 Kč
 Nenáročná letní komedie od režiséra Hodinového man-

žela, tentokrát ze světa žen. V hlavních rolích Lenka 
Vlasáková, David Matásek, Jana Švandová ad.
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9. 7. 21.40 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
 89 min., český, 90 Kč
 Dokument o vzestupu i rozpadu legendární čtyřčlen-

né formace, která vytvořila takové hudební pecky jako 
Oheň, Černí andělé, Medvídek nebo Amerika.

13. 7. 21.30 TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
 97 min., český, 80 Kč
 Zatím poslední a zároveň divácky nejatraktivnější 

záznam trabantí výpravy. Cestovatel Dan Pribáň a jeho 
parta vyrazili tentokrát z australského Perthu a během 
půlročního dobrodružství projeli Východní Timor, 
Indonésii, Malajsii a Thajsko. Expedice se nakonec uká-
zala jako ta vůbec nejtěžší.

15. 7. 21.30 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
 120 min., český, 90 Kč 
 Uplynulo dvanáct let. Největší starostí je pro Štěpána 

Šafránka třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti 
Aničky Zrzečky vychovává sám. Karas a Kendy vidí, že 
to tak dál nejde… Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lin-
da Rybová ad.

16. 7. 21.30 BROOKLYN
 111 min., tit., 80 Kč
 Jsou 50. léta 20. století. Mladá dívka Ellis (Saoirse Ronan) 

se vypraví z chudého irského městečka přes oceán do 
newyorské čtvrti Brooklyn. Zpočátku je to pro ni šok, ale 
pomalu životu ve velkoměstě přivyká. Vše se zkompliku-
je, když se musí vrátit zpět do Irska a zamiluje se tam. 
Vyhraje láska, nebo touha vrátit se do New Yorku? 

20. 7. 21.20 RODINKA BELIEROVÝCH
 105 min., tit., 80 Kč 
 Vkusná komedie o dospívání v jedné (ne)obyčejné rodi-

ně. Doma ve Francii slavila ohromný úspěch (druhý nej-
navštěvovanější film roku). Jednoho dne učitel hudby 
objeví pěvecký talent mladé Pauly a doporučí jí účast 
v místní „SuperStar“. Háček je v tom, že Pauliny rodiče 
jsou neslyšící.

22. 7. 21.20 DEADPOOL
 108 min., tit., 90 Kč (věk 15+)
 Akční hrdina, kterého by si do party vzal raději kdeja-

ký záporák než takoví Avengers. Je totiž násilný, cynic-
ký a mluví hodně sprostě. Zároveň je ale neskutečně 
vtipný.

23. 7. 21.20 PŘÍBĚH LESA
 97 min., dab., 80 Kč
 Po dokumentech Ptačí svět a Oceány přicházejí stejní 

tvůrci s novým projektem. Tou nejmodernější techni-
kou natáčeli čtyři roky na desítkách lokací po celé Evro-
pě, dokonce žili v lese se sledovanými divokými zvířaty. 
Díky unikátním metodám natáčení autenticky vypráví 
příběh lesa od doby ledové až po současnost. Vzrušují-
cí koloběh života ohromí dospělé i dětské diváky. Český 
komentář Tomáše Hanáka.

27. 7. 21.20 MLÁDÍ
 124 min., tit., 90 Kč
 Nenáročný art – to není protimluv. Alespoň v případě 

Itala Paola Sorentina. V hlavní úloze není ani tak příběh 
o dvou starcích užívajících si ve švýcarských Alpách ve 
společnosti extravagantních hostů. Prim zde hrají krás-
né záběry, hudba, ženy a příjemná společnost Harvey 
Keitela a Michaela Cainea.

29. 7. 21.10 UČITELKA
 102 min., český, 100 Kč
 Drama Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, uvedené 

na letošním festivalu v Karlových Varech. Odehrává se 
v období normalizace a vypráví o zdánlivě laskavé uči-
telce ZŠ (Zuzana Mauréry), která si začne podmaňovat 
rodiče svých žáků.

30. 7. 21.10 DĚDA
 110 min., český, 80 Kč 
 Jste přesyceni přemírou akce a efektů ve filmech? Zkus-

te tento rodinný český příběh. K rázovitému valašské-
mu dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z města. 
Zaneprázdnění rodiče vysílají děti na venkov s úmy-
slem změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů 
a tabletů. Na valašské vesnici vše funguje trošku jinak. 
Když navíc na půdě dědovy chaloupky naleznete zapo-
menutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, 
máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií sta-
rého Valašska od jara až do zimy.

Připravujeme na SRPEN:
pro všechny: Heidi, děvčátko z hor; Malý princ
pro dospělé: Teorie tygra 
pro děti: Řachanda, Pat a Mat, Zootropolis 
akční: Expediční kamera + Snow film fest – The Best of 2014–2016 
horor: Polednice
komedie: Seznamka, Orel Eddie, Dvojníci 
sci-fi: Star Wars VII
filmový klub: Bratříček Karel (Kryl) 

PROGRAM – ČERVENEC 2016
3. 7. 16.00 KNIHA DŽUNGLÍ
 105 min., 3D dab., 130 Kč / 110 Kč (děti); věk 6+
 Poslední repríza.

3. 7. 18.45 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
 123 min., 3D dab., 140 Kč (věk 12+)
 Dva světy – Azeroth a Draenor – se setkají ve velko-

rozpočtové fantasy. Film je inspirovaný světem slavné 
počítačové hry a režíruje ho Duncan Jones (Zdrojový 
kód). 

7. 7. 19.30 LEGENDA O TARZANOVI (PREMIÉRA)
 110 min., 3D tit., 130 Kč (věk 12+)
 Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (A. Skars-

gård) zaměnil život v africké džungli za život bohatého 
Lorda Greystoka, po boku své milované manželky Jane 
(M. Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchod-
ní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli 
pěšáka v nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgic-
kého kapitána Roma (Ch. Waltz). 

Vstupenky do letního kina:
prodej pouze přímo na místě, v areálu letního kina na Hornic-
ké ul., pokladna otevírá 60 minut před filmem 
Začátky po setmění. V případě deště nebo blížící se bouřky se 
nehraje.
Aktuálně na https://www.facebook.com/letnikinotisnov/.

 Kino Svratka 



31. 7. 16.00 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
 95 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)

31. 7. 18.45 KROTITELÉ DUCHŮ
 cca 115 min., tit., 120 Kč 
 Nové zpracování letní akční sci-fi komedie. Tentokrát 

budou duchy krotit ženy, v čele s Melissou McCarthy 
a Kristen Wiig, ale chybět nebude ani mužský element 
(Chris Hemsworth).

Připravujeme na SRPEN v Kině Svratka:
pro všechny: pohádková komedie Strašidla 
pro děti: Tajný život mazlíčků 
akční: Suicide Squad 
drama: Učitelka 
sci-fi: Star Trek: Do neznáma
filmový klub: bude výjimečně v letním kině! 
+ úspěšné reprízy ad.
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10. 7. 16.00 HLEDÁ SE DORY
 95 min., dab., 120 Kč / 100 Kč 
 Volné pokračování „pixarovky“ Hledá se Nemo. A pro-

tože (nejen v létě) fandíme kraťasům, uvidíte předfilm 
Ptáčátko (6 min.).

10. 7. 18.45 HRA PENĚZ
 95 min., tit., 120 Kč (věk 12+)
 Thriller s Georgem Clooneym a Julií Roberts o zoufalém 

muži, který přepadne televizní studio při živém vysílání 
pořadu o světě financí. Sám přišel o všechno a nyní při-
šel zúčtovat s nepřáteli…

14. 7. 19.30 MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU
 98 min., tit., 110 Kč (věk 15+)
 Chtěli kočku, dostali čočku. Ztřeštěná americká kome-

die vypráví o dvou bratrech (Z. Efron, A. DeVine), kteří 
byli vždy přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na 
rodinných setkáních zábavu. Přitom jejich příspěvek ke 
společné zábavě vždy končí katastrofou: požárem, zra-
něními apod. Když jejich sestra (S. L. Beard) začne plá-
novat svatbu na Havaji, nastane v rodině zděšení a milí 
bratři dostanou od rodičů podmínku. Na svatbu si musí 
sehnat partnerky, které je udrží na uzdě…

17. 7. 16.00 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
 95 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
 Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, 

Ellie a Broskvička, „něco jako lenochod“ jménem Sid, 
tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli 
jsme na někoho? Samozřejmě, na toho nejdůležitějšího, 
veverčáka Scrata. Páté a pořádně třeskuté pokračování 
animované série.

17. 7. 18.45 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
 123 min., 2D dab., 120 Kč (věk 12+)

21. 7. 19.30 TOHLE JE NÁŠ SVĚT (TIP SVRATKY)
 (filmový klub: ozvěny MFF Karlovy vary)
 119 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK) 
 V původním znění se film jmenuje Captain Fantastic, 

nejedná se však o novou komiksovou adaptaci. Přesto 
je to horká novinka, právě uvedená na festivalu v Kar-
lových Varech. Hluboko v lesích mimo civilizaci vycho-
vává svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) 
svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich život při-
pomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. 
Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná 
překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této 
volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám naše-
ho světa. Pozitivní a zábavný americký film je ideální na 
léto a přinese zároveň i zamyšlení o dvou různých svě-
tech (srovnání s dokumentem Stále spolu).

24. 7. 16.00 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
 95 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)

24. 7. 18.45 LEGENDA O TARZANOVI
 110 min., tit., 110 Kč (věk 12+)

28. 7. 19.30 JASON BOURNE (PREMIÉRA)
 117 min., tit., 120 Kč (věk 15+)
 Matt Damon znovu spojil síly s režisérem a scenáris-

tou Paulem Greengrassem. Bude z toho opět akční thri-
ller roku? Dále hrají Alicia Vikander, Julia Stiles nebo 
Tommy Lee Jones.

Vstupenky do Kina Svratka: 
přímý prodej: pokladna otevírá 60 min. před filmem a zavírá 
15 min. po jeho začátku.
Turistické a informační centrum (Jamborův dům na Brněnské ul.): 
Po až pá 8–17 hod. (pauza 12–13 hod.)
e-vstupenka: možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domo-
va na webu kina.
rezervace: mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut 
před představením.
Změna programu vyhrazena. 
Aktuálně na https://www.facebook.com/KinoSvratka. 
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ČERVENEC
Divadelní představení Kolty 
spravedlnosti aneb Komedie 
z Divokého západu
neděle 3. července v 19.00, zahrada MěKS
Vstupné dobrovolné.
Kočovná divadelní společnost Velký vůz uvádí spektakulární hru Kolty 
spravedlnosti (s podtitulem Komedie z Divokého západu). 
Už před patnácti lety vznikla skupina divadelních nadšenců, kteří část 
své dovolené (nebo prázdnin) věnují hraní a putování od obce k obci. 
Hry si vymýšlí sami. Většinou se jedná o komedie, vhodné pro dospělé 
i starší děti.
V letošním roce se tato divadelní společnost rozhodla pro oblast 
Hornosvratecké vrchoviny a Žďárských vrchů, kde to ještě tolik 
neznají…

MaBaSo
úterý 12. července ve 20.00, Zahrádka U Palce
Vstupné: 100 Kč (v předprodeji), 130 Kč (na místě)
Do svého nejčerstvějšího projektu MaBaSo Trio si světový vibrafonista 
Bernard Maseli přizval mladé lvy ze Slovenska a Polska, Dana Šoltise 
a Michala Baranskiho. Oba hudebníci svou virtuozitou a invencí svého 
kapelníka provokují k maximálním výkonům. Jazz na zahrádce! 

Vladimír Mišík
pátek 22. července ve 20.00, letní kino
Vstupné: 290 Kč (v předprodeji), 330 Kč (na místě)
Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči a přáteli už 
léta mírně ironicky, avšak právem přezdívaný „Legenda“. A na koncerty 
legend se patří vyrazit!

 

SRPEN
Dan Bárta & En.Dru
středa 3. srpna ve 20.00, letní kino
Vstupné: 270 Kč (v předprodeji), 320 Kč (na místě)
Unikátní spojení dvou muzikantských špiček ve svém oboru: jednoho 
z nejuznávanějších zpěváků České republiky s vokálním looperem 
a beatboxerem světové úrovně. Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
vokálně-fonickou smršť! Beatboxová rytmika a efekty, vokály 
a a capella imitace hudebních nástrojů v čistě vokální improvizaci 
En.Drua a Dana Bárty. Za pomoci loopstation vzniká přímo před vámi 
neopakovatelný, čistě improvizovaný hudební zážitek!
En.Dru jako mistr loopingu a Dan Bárta… jako Dan Bárta! Akce léta už 
se vás nemůže dočkat.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 

Kulturní akce 
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Historická trhová slavnost 
Lucemburkové v Tišnově
pátek a sobota 5. a 6. srpna, náměstí Míru v Tišnově;
obec Předklášteří
Trhová slavnost, ale tentokrát ve velkém stylu oslav s výroční 
lucemburskou tematikou. Dva dny plné zábavy pro děti i dospělé.

Folk metal fest 4 – 2016
sobota 27. srpna od 12.00, velký sál MěKS
Vystoupí: KNAAT – München (DE), NETHERFELL – Krakov (PL), 
ACHSAR – Levice (SK), ABSTRACT – Banská Bystrica (SK), HECATE – 
Banská Bystrica (SK), DARK SEAL – Brno (CZ), PAČESS – Luleč (CZ), 
PANYCHIDA – Plzeň (CZ), MALLEPHYR – Rokycany/Plzeň (CZ), 
OBEREG – Pohořelice (CZ)
Vstupné: od 1. 6. 2016 do 26. 8. 2016 – 250 Kč, 
vstupné na místě do 13.00 – 300 Kč, od 13.00 – 350 Kč

PŘIPRAVUJEME
Rybářské slavnosti
neděle 11. září
Tradiční gurmánské a hudební odpoledne někde u vody.

Svatováclavské hody
sobota 24. září
Největší open air městská slavnost s tradičním i netradičním 
programem. V pátek 23. září akci předchází Předhodový bigbít. 

Neřež
neděle 21. srpna ve 20.00, zahrada MěKS
Vstupné: 220 Kč (v předprodeji), 260 Kč (na místě)
Skupina Neřež je volným pokračováním legendárních Nerez. Spolu se 
Zuzanou Navarovou kapelu před lety zakládali Zdeněk Vřešťál a Vít 
Sázavský, kteří společně hrají i v Neřež. Hlavní autor skupiny Zdeněk 
Vřešťál se letos dožívá šedesátky a k tomuto jubileu natočila kapela 
novinkové album Jen blázni překročí svůj stín. Písně z nové desky 
budou součástí programu, ve kterém samozřejmě nemohou chybět ani 
největší hity Nerez a Neřež. Muzikanti slibují po koncertě autogramiádu 
spojenou s prodejem nového CD a osobním setkáním s diváky.

Předprodejová místa pro koncerty a divadla:
TIC Tišnov (Brněnská 475)
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Výtvarná dílna Frankenstein Jr.
Výstava Frankenstein Jr. potrvá do 21. srpna. Vstup zdarma. 
Srdečně zveme na doprovodnou akci k výstavě Lukáše Karbuse 
v Galerii Jamborův dům. Dílna proběhne 14. července mezi druhou 
a šestou hodinou odpoledne. Je určená pro děti (i dospělé) různých 
věkových skupin.
Lukáš je akvarelista. Pracuje s barevnými přechody a lazurou, 
malovanou krajinu narušuje abstraktními kompozicemi. Zkusíme 
pracovat akvarelovou technikou a s různými typy štětců. Za 
nedeštivého počasí se bude akce konat na zahradě. 

 Muzeum města Tišnova 

 Galerie Jamborův dům 

Pronájmy prostor MěKS 

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.),

v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80
(stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního kina

ke krátkodobým pronájmům. Různě velké prostory dle 
potřeby, veškeré nezbytné zázemí, nerušené soukromí. 

Bližší informace na tel. č. 549 410 211 
nebo pronajmy@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz.



X Kam v Tišnově

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 



07-08/2016 XI

KULTURA 

FOLK METAL FEST 4 – 2016
so 27. 8. 12.00 – ne 28. 8. 02.00

velký sál MěKS + zahrada
Rezervace vstupenek v TIC (tic@kulturatisnov.cz) 
Vstupné: od 1. 6. 2016 do 26. 8. 2016 – 250 Kč,

vstupné na místě do 13.00 – 300 Kč, od 13.00 – 350 Kč
(Rezervované lístky je nutné vyzvednout 

v den konání festivalu u vstupu do 13. 00. )

KNAAT – München (DE)
NETHERFELL – Krakov (PL)

ACHSAR – Levice (SK)
ABSTRAC – Banská Bystrica (SK)
HECATE – Banská Bystrica (SK)

DARK SEAL – Brno (CZ)
PAČESS – Luleč (CZ)

PANYCHIDA – Plzeň (CZ)
MALLEPHYR – Rokycany/Plzeň (CZ)

OBEREG – Pohořelice (CZ) 



XII Kam v Tišnově

KULTURA 



07-08/2016 XIII

KULTURA 



XIV Kam v Tišnově

KULTURA 



07-08/2016 XV

KULTURA/RŮZNÉ 



XVI Kam v Tišnově

RŮZNÉ/SPORT 


