
Datum Akce Místo Čas Organizuje
1. 9. – 30. 10. Jižní Morava čte Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

4. 9. Baroko a český klasicismus Kostel Povýšení sv. Kříže v 
Doubravníku 17.00–18.00 Římskokatolická farnost 

Doubravník

7. 9. Setkání seniorů s přednáškou Kavárna muzea 10.00–12.00 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

8. 9. Seminář Podpora investic ve 3. kole PRV 
2014–2020 09.00–13.00 MAS Brána Vysočiny

8. 9. Steve Clarke Trio Velký sál MěKS Tišnov 20.00–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov
9. 9. Studánkové narozeniny – slavte s námi! RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 15.30–18.30 Rodinné centrum Studánka
10. 9. Den otevřených dveří Areál Kynologického klubu Tišnov 14.00–18.00 Kynologický klub Tišnov
11. 9. Rybářské slavnosti U rybníka v Předklášteří 12.00–18.00 Městské kulturní středisko Tišnov

15. 9. Výlet do Valtic Valtice 09.00–18.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

15. 9. Martin Zet – Videa Galerie Jamborův dům 16.30–18.00 Galerie Jamborův dům

16. 9. Odpoledne s hasiči Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80, Tišnov 16.00–18.00 Muzeum města Tišnova – 

Müllerův dům

17. 9. Povídání o starém Tišnově s výstavou 
obrazů Jany Kotové

Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80, Tišnov 18.00–19.30 Muzeum města Tišnova – 

Müllerův dům

18. 9. Pouť k Panně Marii Bolestné a den 
otevřených dveří Domov sv. Alžběty, Žernůvka 14.30–18.30 Domov svaté Alžběty

21. 9. Exkurze na Maršovský mlýn 16.00–18.00 MAS Brána Vysočiny
21. 9. Kafe a cigárko Kino Svratka 18.00–19.30 Městské kulturní středisko Tišnov

22. 9. Střípky z mozaiky našeho bigbítu – 7. díl Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80 – kavárna 18.30–20.30 deTOX

23. 9. – 25. 9. Svatováclavské hody Městské kulturní středisko Tišnov
23. 9. Tvoření LuKa – Cestovatelský deník RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 17.00–21.00 Rodinné centrum Studánka
23. 9. Předhodový bigbít Velký sál MěKS 19.00–23.00 Městské kulturní středisko Tišnov

24. 9. Den otevřených dveří Inspiro 10.00–15.00 Inspiro – středisko volného času 
Tišnov

29. 9. Beseda: To nejlepší z Kolumbie Městská knihovna Tišnov 17.00–18.30 Městská knihovna

Přehled kulturních akcí v Tišnově

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

7. 6. – 18. 9. Velké prádlo Podhorácké muzeum Předklášteří

24. 8. – 7. 10. Martin Zet / O Galerie Jamborův dům

1. 9. – 30. 9. Výstava: originální šperky Městská knihovna Tišnov

1. 9. – 31. 10. Jiří Kristen – Vysočina v obrazech  Domov sv. Alžběty, Žernůvka

3. 9. – 30. 9. Ateliér Architeo – Petr Korecký Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov

18. 9. – 23. 10. Karel IV. a kult sv. Václava Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov

ročník XXVI. ZÁŘÍ 2016 příloha Tišnovských novin číslo 9
vyšlo 24. 8. 2016 www.tisnov.cz, www.tisnovskenoviny.cz
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 Kino Svratka 

PrOGrAM KInA – ZÁŘÍ 2016
1. 9. 18.45 KOMOrnÁ (FILMOVÝ KLUB) 
 141 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK), věk 15+
 30. léta 20. století. Mladá šlechtična Hideko žije v ústra-

ní na venkovském panství. Její strýc čeká, až dospěje, 
aby se mohl zmocnit jejího bohatství. Vše mu zkom-
plikuje příchod nové komorné. Park Chan-wook (Old-
boy) vytvořil dynamický thriller prodchnutý erotickou 
atmosférou. Mnoho asijských filmů si cestu do Svratky 
nenajde, tento si o to ale říká. A navíc – kdy jste v kině 
viděli film s dvojbarevnými titulky?

2. 9. 20.00 SMrT Ve TMě 
 88 min., tit., 120 Kč (věk 15+)
 Cílem teenagerů, kteří se živí vykrádáním domácnos-

tí, se stává dům bohatého samotářského slepce. Vše 
jde velmi dobře, dokud se na scéně neobjeví onen sle-
pý muž se záhadnou minulostí. V momentě, kdy jsou 
uzamčeni v jeho domě, bojuje ústřední trojice o holý 
život. Očekávaný hororově laděný thriller Feda Alvare-
ze (Duch Lesa).

3. 9. 16.00 OBr DOBr 3D
 117 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
 Příběh o setkání osiřelé Sofie žijící v londýnském sirot-

činci a Moc Hodného Obra, který pochopitelně žije 
v Zemi obrů. Kniha Roalda Dahla (autor úspěšně zfil-
movaných románů, např. Karlík a továrna na čokolá-
du) se už po prvním vydání v roce 1982 stala dětskou 
klasikou. Nyní ji zfilmoval jeden z mála žijících klasiků 
Hollywoodu Steven Spielberg ve spolupráci se scenáris-
tkou Melissou Mathison (E.T. – Mimozemšťan).

3. 9. 18.45 BOŽSKÁ FlOrence
 110 min., tit., 110 Kč
 Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jedi-

ným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas 
jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 roz-
hodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie 
Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně 
chránil před krutou pravdou o jejím talentu, čelí obtíž-
né výzvě…

9. 9. 20.00 ZlODěJI ZelenÝch KOnÍ
 90 min., český, 110 Kč
 Příběh dvou kamarádů, kteří s touhou po svobodě a 

nezávislosti ilegálně hledají a prodávají cenné vltavíny, 
často označované za české diamanty. Nový film Dana 
Wlodarczyka podle předlohy Jiřího Hájíčka (Magnesia 
Litera). Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa 
Boková.

10. 9. 16.00 AŽ nA SeVernÍ PÓl
 101 min., dab., 100 Kč (všichni)
 Patnáctiletá Saša, dcera bohatých rodičů v Rusku kon-

ce 19. století, truchlí nad osudem svého dědečka Olu-
kina, významného vědce a polárníka, který se dosud 
nevrátil ze své poslední expedice. V Rusku ji čeká pře-
dem dohodnutá svatba, a tak se Saša rozhodne vze-
přít svému osudu, uprchne z domova a je odhodlaná 
Olukina nalézt, i kdyby měla dojít až na severní pól. 
Francouzský animátor Rémi Chayé vytvořil film, jehož 

obrovskou devízou je půvabná vizuální stránka a origi-
nální příběh.

10. 9. 18.45 SullY: ZÁZrAK nA Řece huDSOn
 96 min., tit., 110 Kč
 Snímek Clinta Eastwooda, v němž hlavní roli ztvárnil 

Tom Hanks, vypráví příběh, jenž v lednu 2009 oble-
těl svět. Kapitán „Sully” Sullenberger nouzově přistál s 
poškozeným letadlem na řece Hudson a zachránil tak 
život 155 pasažérů. Přestože se mluvilo o ojedinělém 
činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající 
vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst i kariéru.

11. 9. 18.45 STrAšIDlA
 113 min., český, 130 Kč / 110 Kč (děti)
 Pohádková komedie Zdeňka Trošky.

14. 9. 19.30 cASABlAncA (FILMOVÝ KLUB) 
 102 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK)
 Jeden z nejkultovnějších hollywoodských filmů. Hum-

phrey Bogart a Ingrid Bergman v Oscary ověnčeném 
snímku z roku 1942, který se ve své době stal okamži-
tě hitem. Casablanca je neomylně ceněna pro nezvykle 
napínavou režii, silný příběh a charizmatický ústřední 
pár, díky čemuž je film navždy pevně vepsán do historie 
filmové kultury.

16. 9. 18.45 DÍTě BrIDGeT JOneS
 cca 100 min., tit., 120 Kč 
 Utrpení jedné z nejslavnějších smolařek současnos-

ti dosud neskončilo. Na plátna kin se Renée Zellweger 
vrací v třetím díle moderní ságy jako Bridget Jones.

16. 9. 21.15 Ve JMÉnu KrVe
 88 min., tit., 120 Kč 
 Mel Gibson se v roli bývalého člena motorkářského 

gangu Hells Angels Johna Linka setkává po letech s dce-
rou, která je na útěku před drogovými dealery. Žádá 
jej o pomoc a dochází mezi nimi ke sblížení. Linkova 
pomoc je ale velmi neortodoxní, poplatná jeho divoké 
minulosti, krvavá cesta tak může začít…

18. 9. 16.00 TAJnÝ ŽIVOT MAZlÍČKŮ
 90 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
 Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Ame-

rický animovaný film pro děti.

18. 9. 18.45 PrÁZDnInY V PrOVence
 95 min., český, 110 Kč 
 Léto nekončí, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a 

Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vrací na 
plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou vůní v 
komedii Prázdniny v Provence.

20. 9. 18.45 BOŽSKÁ FlOrence (BIO SENIOR) 
 110 min., tit., 110 Kč /70 Kč (senioři)

21. 9. 18.00 liStOVání: KAFe A cIGÁrKO (DIVADLO V KINĚ) 
 50 min., 140 Kč
 Marie Doležalová (Divadlo Na Fidlovačce, Comeback, 

StarDance) si začala psát blog. Jen tak pro radost a své 
kolegy z divadla. Záhy však Kafe a cigárko začalo bavit 
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. A to tak, že za 
knižní podobu získala cenu Magnesia Litera. A pro LiS-
tOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje netradiční 
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zábavný večer. Účinkují: Barbora Jánová a Gustav 
Hašek.

22. 9. 19.30 SeDM STATeČnÝch
 115 min., tit., 120 Kč (věk 15+)
 Remake legendárního westernu s obsazením, kte-

ré zaručuje velkolepou akční podívanou. Hrají: Denzel 
Washington, Ethan Hawke, Byeong-heon Lee…

25. 9. 16.00 ČAPÍ DOBrODruŽSTVÍ
 87 min., dab., 120 Kč / 100 Kč (děti)
 Nový animák od tvůrců LEGO příběh a Happy Feet o 

tom, že Čápi nosí děti… anebo alespoň nosívali. Dob-
rodružná cesta čápa Juniora a jeho lidského kamaráda 
Tulipa s jasným cílem – doručit jejich první dítě.

25. 9. 18.45 PrÁZDnInY V PrOVence
 95 min., český, 110 Kč 

29. 9. 19.30 The BeATleS: eIGhT DAYS A WeeK
  – The TOurInG YeArS (FILMOVÝ KLUB)
 129 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK)
 Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinci-

ho kód) přinese na filmová plátna příběh kapely, kte-
rá změnila svět – The Beatles. Tento jedinečný filmový 
projekt autenticky zachycuje období jejich koncertních 
let 1962 až 1966 z perspektivy samotných členů kape-
ly. Film přinese exkluzivní rozhovory s členy skupiny a 
také doposud nezveřejněné záběry. 

30. 9. 17.30 KrYcÍ JMÉnO hOlec
 100 min., český, 120 Kč
 Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana 

Němce Italská spojka se odehrává na pozadí drama-
tických událostí roku 1968. Hlavní hrdinové tohoto 
špionážního dramatu jsou postaveni před volbu mezi 
konformitou a sebezničujícím hrdinstvím. Hrají: Kryš-
tof Hádek, Vica Kerekes, Johannes Zeiler.

30. 9. 20.00 DÍTě BrIDGeT JOneS
 cca 100 min., dab., 120 Kč 

nA ŘÍJen PŘIPrAVuJeMe 
Kino Svratka:
Woody Allen: Café Society
komedie: Bezva ženská na krku
pro děti: Lichožrouti 
akční drama: Deep Water Horizon
rodinná komedie: Já, kocour
mysteriózní thriller: Inferno
+ úspěšné reprízy ad.

ZÁŘÍ
Steve clarke Trio 
čtvrtek 8. září ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné: 150 Kč (v předprodeji) / 180 Kč (na místě) / děti do 12 
let zdarma
Jazz, funk nebo rock – jazzové seskupení vynikajícího černošského 
baskytaristy, u nás známého mimo jiné z působení v kapele trumpe-
tisty Laca Decziho. Kapela Steve Clarke Trio se skládá z neméně talen-
tovaných muzikantů, a to keyboardisty Pata Marafiota a hráče na bicí 
Chrise Stanleyho. Na svém kontě mají již pět velice úspěšných turné 
po celé ČR.

rybářské slavnosti
neděle 11. září od 12.00 do 18.00, u rybníka v Předklášteří 
(u hastrmana)
Vstupné dobrovolné
Další ročník oblíbených slavností s hudebními i gastrozážitky. Těšte 
se například na Vladimíra Mertu, Adriano Trindade Quintet nebo 
lokální Rapelu a k tomu si dejte rybu – klidně na víc způsobů! 

Jsme offline – Tišnov v pohybu
pondělí 12. září až sobota 17. září
Vstupné zdarma

Kultura vás může překvapit všude po Tišnově – v parku Na Hrádku, na 
náměstí Komenského nebo jednoduše v ulicích! Takto je koncipován 
festival, který vymyslely dvě studentky tišnovského gymnázia. Nejen 
gymnazisti tak potrénují fyzičku, rozvlní se v rytmu swingu, setkají 
se se zkušeným cestovatelem, budou promítat filmy na venkovní zdi, 
ochutnají zahraniční kuchyni a popovídají si s cizinci žijícími v Tišnově 
a okolí, poslechnou si hudební skupinu a ověří si své znalosti prostřed-
nictvím zábavného kvízu. Projekt byl podpořen Nadací Vodafone Česká 

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. 

 Kulturní akce 
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republika a potřebuje i vaši podporu, aby se mohl uskutečnit! Mrkněte 
na www.hithit.cz, najděte „Jsme offline“ a věnujte studentům libovol-
nou částku. Samozřejmě na vás čekají hodnotné odměny! Městské kul-
turní středisko Tišnov tuto akci podporuje a předem jménem studentů 
gymnázia děkuje za jakoukoli podporu.

liStOVání.cz: Kafe a cigárko 
(Marie Doležalová)
historky z hereckého podsvětí
středa 21. září v 18.00, Kino Svratka
Vstupné: 140 Kč
Marie Doležalová (Divadlo Na Fidlovačce, Comeback, StarDance) si 
začala psát blog, jen tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je 
pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než 
by se Marie nadála. Také za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nej-
lepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí vychází právě 
teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje 
netradiční zábavný večer. A víte, co je na psaní Marušky ze všeho nej-
lepší? Že si dovede udělat legraci hlavně sama ze sebe.

Předhodový bigbít
pátek 23. září, velký sál MěKS
Zahájení hodového veselí v bigbítovém stylu! Jako každý rok vás čeká 
večírek s kvalitním výběrem kapel.

Svatováclavské hody
pátek 23. září až neděle 25. září
Vstup zdarma (s výjimkou Předhodového bigbítu a Hodové 
taneční zábavy v sokolovně Tišnov)
Tradiční „hodový“ víkend, během něhož na vás čekají nejen trhy na 
náměstí a program pro čilé děti, ale také kulturní vyžití, kterému bude 
vévodit Peter Lipa band. Určitě se nezapomeňte stavit na nedělním 
Sousedském hodovém setkání. Hudební nástroje, drobné občerstvení 
nebo dobrou náladu s sebou! Celý a podrobný program najdete na pla-
kátě v příloze KAM. 

PŘIPrAVuJeMe
V současné chvíli finišujeme program Kruhu přátel hudby (aneb neboj-
te se klasiky!) a Divadelního předplatného 2016/2017. „Kápéháčko“ 
začne už v říjnu a divadla, jako minulý rok, v listopadu. O předprode-
ji vás budeme včas informovat zde v Tišnovských novinách a také na 
webu MěKS a facebookových stránkách. 

Více na http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.
Změna programu všech kulturních akcí vyhrazena. 

Srdečně zveme na výstavu umělce 
Martina Zeta
24. srpna až 7. října
Martin Zet (*1959) absolvent AVU v Praze, je akademický sochař, ve 
své tvorbě však využívá rozličné přístupy. Vystavuje kresby, fotografie 
a videa. Jeho práce má často performační ráz či podobu happeningů a 
místně specifických projektů. V zahraničí je jeho práce velmi reflekto-
vána. V současné době je vedoucím Ateliéru video na Fakultě výtvar-
ných umění v Brně a bydlí v Libušíně u Kladna. Známý je jeho cyklus 
Kresby mořem. Tyto kresby vznikaly bez zásahu autora na březích 
moří po celém světě, kdy Zet na papír nanesl tuš a nechal na výsledku 
pracovat vlny a působit čas. 15. září v 16.30 proběhne doprovodný 
program k výstavě v podobě promítání Zetových videí.

Předprodejová místa pro koncerty a divadla:
TIC Tišnov (Brněnská 475)

 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.
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středa 21. září v 18.00, kino Svratka
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 Muzeum města Tišnova 

Předprodejová místa pro koncerty a divadla:
TIC Tišnov (Brněnská 475)
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ZO ČSch Tišnov Vás srdečně 
zve na výstavu drobného 
zvířectva při příležitosti 110. 
výročí chovatelství v Tišnově

Výstava se koná v Tišnově, Riegrova 312 – areál Inspira – 
naproti sokolovně

Termín výstavy: 23.–25. 9. 2016 pátek–neděle

Otevřeno pro veřejnost:
Pátek 14.00–18.00
Sobota 8.00–18.00
Neděle 8.00–16.00

Akce se koná za významné podpory města Tišnova.

Nejen příznivce psů zveme na den otevřených dve-
ří pořádaný v sobotu 10. září od 14 hodin v areálu ky-
nologického klubu v Tišnově.

Na programu jsou ukázky výcviku psů našich členů – 
skupiny štěňat i pokročilých, agility, obrany, ukázka vodní 
záchranařiny, tanec se psem a to vše provázené dopro-
vodným programem a bohatým občerstvením. Akce se 
uskuteční za každého počasí.



XII Kam v Tišnově

rŮZnÉ 



09/2016 XIII

rŮZnÉ 



XIV Kam v Tišnově

rŮZnÉ 



09/2016 XV

rŮZnÉ 



SPOrT 

XVI Kam v Tišnově

PÉTANQUE V ŠERKOVICÍCH 
lOuČenÍ S PrÁZDnInAMI 
2016 – TurnAJ DěTÍ 
A DOSPělÝch
Příznivci hry pétanque společně s OÚ Šerkovice 
zvou mladé i starší hráče na 10. ročník otevřeného 
turnaje dvojic dětí i dospělých.

Turnaj se koná v neděli 18. září 
od 13.30 hodin na hřišti 
v Šerkovicích. 
Prezentace bude probíhat na místě od 13 do 13.30 
hodin. Systém hry bude upřesněn podle počtu 
přihlášených. Není stanovena žádná věková hranice, 
hrát mohou i úplní začátečníci.
Pro vítěze jsou připraveny medaile a věcné ceny, 
pro ostatní účastníky drobné ceny (věcné i sladké). 
Občerstvení zajištěno.
Informace na tel. č. 777 765 882 nebo 732 823 274. 

noc sokoloven
TJ Tišnov – program
Pátek  23. 9. 2016

17–18 hodin
Velký sál – Rodiče a děti, předškoláci, taneční 

soubor Together pro nejmenší děti – 
překážková dráha, společný taneček

Tělocvična – Nábor nových zájemců do oddílu 
karate

V 18 hodin v předsálí – pro zájemce 
1. komentovaná prohlídka sokolovny

18–19 hodin
Velký sál – Ukázky z činnosti sportovních oddílů – 

lukostřelby a karate s možností vyzkoušet si 
střelbu z luku, ukázka sebeobrany, zapojení 
veřejnosti

Tělocvična – Ukázka z hodin mladších a starších 
žáků a žákyň s možností vyzkoušet si 
jednotlivá cvičení a hry

Loutkový sál – Taneční skupina Together pro děti 
školou povinné, ukázky a zapojení zájemců 
do tance

V 19 hodin v předsálí – pro zájemce 
2. komentovaná prohlídka sokolovny

19–20 hodin
Velký sál – Tance skupiny Together pro všechny 

zájemce, ukázky z tréninku karate, 
sebeobrana – malý kurs pro zájemce z řad 
veřejnosti

Tělocvična – Ukázka cvičení pro ženy rekondik, 
gymbally, stepy, Bosu a další cvičební 
pomůcky. Vše bude možno vyzkoušet

V sobotu 27. srpna se uskuteční pátý ročník amatérského 

cyklistického závodu Bělečský hrbokol.
Prezentace od 14 hodin, start všech kategorií v 15 hodin 

u požární nádrže v Bělči.
Trať není vhodná pro silniční kola. Soutěžící budou rozděle-

ni do jednotlivých věkových kategorií. Kontakt: Pavel Přikryl, 

tel. 725 596 550. Srdečně zve SDH Běleč.

Zářijové akce v sokolovně
• 6. 9. prodej textilu a spotřebního zboží
• 10. 9. prodej obuvi


