
Datum Akce Místo Čas Organizuje
29. 10. Halloween v muzeu Muzeum 15.00–18.00 Muzeum města Tišnova – 

Müllerův dům

29. 10. Jak je to jinde – Vietnam, Írán a Indie, 
přednášky cestovatelky a rodáka Podhorácké muzeum v Předklášteří 16.15–18.30 Podhorácké muzeum

29. 10. Orator – Spolek pivuchtivých dam z Veverské 
Bítýšky s hravou kapelou Orator, Lažánky 41, Veverská Bítýška 17.00–18.00 Kafé – Restaurant – Galerie

1. 11. Přednáška: Snídaně a svačinky do školy i do 
práce Městská knihovna Tišnov 18.00–20.00 Městská knihovna

2. 11. Besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

2. 11. Tišnovské tóny na vinylu (… a nejen na něm) – 
2. díl

Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80 18.30–20.30 deTOX

3. 11. Výsadba jabloní – Zasaď strom II Tišnov, u nového hřbitova 15.00–17.00 MAS Brána Vysočiny
3. 11. Archeologem v Izraeli ZŠ Nedvědice 17.30–19.00 Městys Nedvědice

7. 11. Přednáška: Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou Městská knihovna Tišnov 17.30–19.00 Městská knihovna

8. 11. Písničky ze starých časů knihovna DPS Králova 15.00–16.30 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, přísp. org.

9. 11. Cestopisná beseda: Tam, kde vládnou sloni 
bez hranic – Jan Svatoš Městská knihovna Tišnov 17.00–18.30 Městská knihovna

10. 11. Martinský světýlkový průvod Nám. Míru, Tišnov 16.30–18.00 Rodinné centrum Studánka
12. 11. Andrea Buršová a Indigo Quartet – Orator Orator, Lažánky 41, Veverská Bítýška 17.00–18.00 Kafé – Restaurant – Galerie

13. 11. Milostný trojúhelník Kino Svratka 19.00–21.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

14. 11. Zdravý jídelníček pro podporu imunity 
a duševní pohody RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 16.00–19.00 Rodinné centrum Studánka

14. 11. Cestopisná beseda: Putování Japonskem – 
PhDr. Marta Sylvestrová Městská knihovna Tišnov 17.00–18.30 Městská knihovna

16. 11. Přednáška o Titanicu Jídelna DPS Králova 14.00–15.00
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

16. 11. Cvičení pro těhotné – 1. setkání RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 16.30–17.15 Rodinné centrum Studánka
16. 11. Besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

19. 11. Na cestě – Veselý listopad ve vyhřátém 
Oratoru Orator, Lažánky 41, Veverská Bítýška 17.00–18.00 Kafé – Restaurant – Galerie

19. 11. Audrey Martells & Walter Fischbacher Trio Velký sál MěKS Tišnov 19.30–21.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

22. 11. Tango Quartetto Re Campo Velký sál MěKS Tišnov 19.30–21.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

23. 11. Konference Krátké dodavatelské řetězce – 
možnosti odbytu  ve venkovském prostoru Tišnov, Mlýnská 152 09.00–16.00 MAS Brána Vysočiny

24. 11. Adventní tvořivá dílna v CSS Tišnov Jídelna DPS Králova 13.00–15.30 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, přísp. org.

26. 11. Just Five – Veselý listopad ve vyhřátém Oratoru Orator, Lažánky 41, Veverská Bítýška 17.00–18.00 Kafé – Restaurant – Galerie

30. 11. Cestopisná beseda: Yachting a expedice 
s plachetnicí – Tomáš Kůdela Městská knihovna Tišnov 17.00–18.30 Městská knihovna

30. 11. Relaxace a imaginace RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 18.30–20.00 Rodinné centrum Studánka

30. 11. Tišnovské tóny na vinylu (... a nejen na 
něm) – 3. díl

Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80 18.30–20.30 deTOX

1. 12. Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou Jídelna DPS Králova 13.00–15.00 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, přísp. org.

Přehled akcí v Tišnově a okolí
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  Kino Svratka  

PROGRAM KINA – LISTOPAD 2017
1. 11.  19.30 WESTERN [FILMOVÝ KLUB]

119 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK)
Film, který letos vzbudil na festivalech velkou pozornost, 
natočila německá režisérka Valeska Grisebach a jako 
producentka se na něm podílela i Maren Ade (Toni 
Erdmann). Samotářský dělník Meinhard v zapadlém koutě 
Bulharska s dalšími krajany staví vodní elektrárnu. Odlehlá 
divočina, jazyková bariéra, touha někam patřit a cizinci, 
kteří o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vyprávět 
o sobě jiný příběh a vystupovat jako ochránce slabých.

2. 11.  19.30 MILADA [PREMIÉRA]
133 min., česky, 120 Kč (12+) 
Očekávané životopisné drama inspirované osudem 
JUDr. Milady Horákové. Projekt se připravoval řadu 
let a čerpá také z dosud nezveřejněných rodinných 
materiálů. Film o ženě se silnými morálními principy, 
o jejíž milost ve své době žádali např. Albert Einstein, 
Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. 

4. 11.  17.00 PŘÍŠERÁKOVI 3D [PREMIÉRA]
96 min., dab., 150 Kč / 130 Kč (děti)

4. 11.  19.30 THOR: RAGNAROK 3D
130 min., tit., 150 Kč / 130 Kč 
Další marvelovka, ve které se Chris Hemsworth vrací 
jako Thor!

5. 11.  17.00 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
116 min., česky, 120 Kč (12+)
Druhý díl trilogie Zahradnictví, ve kterém exceluje Jiří 
Macháček jako majitel luxusního holičství, který přijde 
díky znárodnění o vše. 

5. 11.  19.30 VŠECHNO NEJHORŠÍ [PREMIÉRA]
96 min., tit., 120 Kč (12+)
Vysokoškolačka Tree uvízne v časové smyčce, ve které se 
jí stále dokola opakuje jeden jediný den, na jehož konci 
zemře. Horor od režiséra vtipného Skautova průvodce 
zombie apokalypsou.  

6. 11.  19.30 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH  
141 min., tit., 110 Kč (15+)
Pokračování populární špionážní série. Hrají: Taron 

Egerton, Halle Berry, Julianne Moore, Channing Tatum, 
Colin Firth.

7. 11. 18.00 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL [BIO SENIOR] 
115 min., česky, 100 Kč / 60 Kč (senioři) 
První díl trilogie Zahradnictví, kterým se Hřebejk 
a Jarchovský vracejí do období před kultovním filmem 
Pelíšky. Příběh o rodině rozdělené válkou a nenaplněné 
lásce. 

8. 11.  19.30 SNĚHULÁK
119 min., tit., 110 Kč  (15+)
Chladné severské krimi podle knižního bestselleru, 
jehož autorem je Jo Nesbø. Hrají: Michael Fassbender, 
Charlotte Gainsbourg... 

9. 11. 19.30 BAJKEŘI 
95 min., česky, 120 Kč
Komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků o cyklovýletě, 
na jehož konci kluci zjistí, že skutečný život existuje 
mimo internet…

10. 11. 19.30 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU [PREMIÉRA]
110 min., tit., 120 Kč (12+)
Zpracování slavné detektivní předlohy Agathy Christie. 
Hercule Poirot a jeho šedé buňky řeší vraždu v luxusním 
vlaku do Istanbulu. Hrají: Johnny Depp, Daisy Ridley, 
Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Kenneth Branagh, 
Willem Dafoe, Judi Dench.

11. 11.  17.00 SNOW FILM FEST 2017 [PŘEHLÍDKA TĚCH 
  NEJLEPŠÍCH FILMŮ O ZIMNÍCH SPORTECH]

cca 180 min., 120 Kč / 100 Kč (FK) 
Další ročník přehlídky neuvěřitelných sportovních výkonů 
a odvahy. Pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, 
zimním lezení, skialpinismu a dalších radovánkách. 
OBYČAJNÍ CHLAPCI, VÝSTUP NA LINK SAR, DOG POWER, 
VEN(CA), POCIT VINY

12. 11.  17.00 LAJKA [PREMIÉRA]
85 min., česky, 120 Kč / 100 Kč (děti)
První české veselé loutkové sci-fi o Lajce – průkopnici 
kosmonautiky – od talentovaného režiséra a výtvarníka 
Aurela Klimta. Mimo jiné spoluautora filmu Fimfárum 
Jana Wericha.

12. 11. 19.30 MILADA
133 min., česky, 120 Kč (12+)

Výstavy
21. 5. – 7. 1. Cestovatelé do světa a svět k nám   Podhorácké muzeum v Předklášteří
16. 9. – 19. 11. Loutky z Radosti Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
22. 9. – 31. 12. Neznámý Jambor Galerie Josefa Jambora
10. 9. – 27. 10. Stanislav Sedláček – Obrazy, průřez tvorbou Domov sv. Alžběty, Žernůvka
2. 10. – 31. 10. Výstava: Mytí rukou – proč, kdy a jak? Městská knihovna Tišnov
20. 10. – 20. 11. Přednáška ovocné stromy a jejich role v krajině MAS Brána Vysočiny, nám. Míru 111, Tišnov, suterén radnice
24. 10. – 14. 1. I. světová válka – rok 1917 a čs. legie v zahraničí Podhorácké muzeum v Předklášteří
2. 10. – 30. 11. Má vlast cestami proměn – putovní výstava Městská knihovna Tišnov
21. 10. – 24 11. Živly – obrazy Lenky Havlíkové Kavárna muzea
29. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Neznámý Jambor Galerie Josefa Jambora
1. 11. – 22. 12. Výstava: Čepice a šály Městská knihovna Tišnov
4. 11. – 7. 1. LiV. Libuše Vyskočilová – Krajina duše, výstava obrazů Domov sv. Alžběty, Žernůvka
14. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Neznámý Jambor Galerie Josefa Jambora
27. 11. Vánoční výstava Prostory DPS Králova u jídelny
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13. 11. 19.00 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK 
  [DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ]

320 Kč (1.–9. řada) / 300 Kč (10.–22. řada)
Improshow Lukáše Pavláska, Martina Zbrožka a Josefa 
Poláška. Trojice vstupuje na jeviště vždy bez předem 
daného scénáře. Průběh představení tak připomíná chůzi 
po laně, kde hrozí nebezpečí pádu, ale když se vše daří, 
brečíte smíchy. Pozn.: představení je součástí také divadelního 
předplatného 2017–2018. Permanentka dostupná v TIC: 
1 390 Kč / 1 290 Kč (dítě, student, ZTP, senior).

14. 11. 19.30 PO STRNIŠTI BOS 
111 min., česky, 100 Kč
Film podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka 
Svěráka. Tematicky zapadá mezi Kolju, Obecnou školu 
a Vratné lahve.

15. 11. 19.30 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
105 min., tit., 120 Kč (15+)
Krimikomedie odehrávající se na zdánlivě klidném 
americkém předměstí padesátých let. Scénář bratří 
Coenů, režie George Clooney a v hlavních rolích Matt 
Damon a Julianne Moore…

16. 11. 19.30 ČERNÝ PETR (1963) 
  [DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ FILM MILOŠE FORMANA]

86 min., česky, 100 Kč / 80 Kč (FK)
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii proběhne 
na náměstí Míru happening připomínající události roku 
1989. Také proto v kině uvedeme symbolicky snímek 
Miloše Formana, který byl jedním z filmů, které se 
u nás dlouhá léta nesměly promítat. Navíc digitálně 
restaurovaná verze tohoto Formanova debutu měla 
v září obnovenou premiéru v českých kinech. 

17. 11. 17.00 THOR: RAGNAROK 3D   
130 min., dab., 140 Kč / 120 Kč

17. 11. 19.30 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK [PREMIÉRA]
113 min., česky, 120 Kč
Závěrečný díl trilogie Hřebejka a Jarchovského, která 
předchází Pelíškům, se odehrává na konci 50. let 
a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou 
a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem 
vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací. 
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, 
jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

18. 11. 17.00 LEGO® NINJAGO® FILM 3D
101 min., dab., 140 Kč / 120 Kč (děti)
Mladý ninja Lloyd pod vedením vtipem sršícího učitele 
kung-fu Mistra Wu musí porazit válečníka Garmadona, 
nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou 
okolností také jeho otcem. 

18. 11. 19.30 LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D [PREMIÉRA]
101 min., dab., 150 Kč / 130 Kč (12+)
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy 
komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném 
superhrdinském týmu. 

19. 11. 17.00 MAXINOŽKA
91 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
Animovaný příběh o Adamovi, který se vydává na 
dobrodružnou cestu, aby našel svého dávno ztraceného 
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární 
Lesní muž!

20. 11. 19.00 OVČÁČEK MILÁČEK
  [SATELITNÍ PŘENOS NEKOREKTNÍHO KABARETU]

85 min., česky, 200 Kč
Po obrovském úspěchu satirického představení Ovčáček 
čtveráček nastudovalo zlínské divadlo další pokračování. 
Tentokrát se odehrává uprostřed volební kampaně a na 
scéně se objeví i Andrej Babiš s čapím hnízdem na hlavě. 
Představení ve Zlíně je opět vyprodáno a očekává se, že 
u přenosů do kin tomu nebude jinak.

23. 11. 19.30 ČTVEREC [FILMOVÝ KLUB]
142 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK) 
Festivalový hit nejvýraznější tváře mladé švédské 
generace filmařů Rubena Östlunda z prostředí prestižních 
muzeí a virtuálních marketingových kampaní. Komedie 
(a drama zároveň) o jedné potměšilé muzejní instalaci.

24. 11. 19.30 HRÁČI SE SMRTÍ [PREMIÉRA] 
108 min., tit., 120 Kč (12+) 
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny 
snaží zjistit, zda existuje život po smrti. Opakovaně se 
dostávají do stavu klinické smrti, avšak experimenty si na 
nich vybírají daň…

25. 11. 17.00 LAJKA
85 min., česky, 120 Kč / 100 Kč (děti)

26. 11.  17.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
85 min., česky, 140 Kč / 120 Kč (děti)
Legendární hrdinové Hurvínek, pan Spejbl, Mánička 
i Žeryk v novém dobrodružství a tentokrát animovaně, 
a dokonce ve 3D!

26. 11.  19.30 DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
115 min., tit., 110 Kč
Co se všechno může stát při přípravách velké luxusní 
svatby? Brilantní komedie od autorů celosvětového hitu – 
filmu Nedotknutelní – je opět mix skvělého scénáře, 
lidských příběhů a tentokrát ještě i větší dávky humoru! 

28. 11.  19.30 MILADA
133 min., česky, 120 Kč (12+) 

29. 11.  19.30 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU  
110 min., tit., 120 Kč (12+) 

30. 11.  19.30 KVARTETO [PREMIÉRA]
93 min., česky, 120 Kč (12+)
Nový film Miroslava Krobota o vztazích, kvartetu tzv. 
soudobé hudby a hledání štěstí. Hrají: Barbora Poláková, 
Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka 
Krobotová, Pavlína Štorková... 

1. 12.  19.00 TIŠNOVSKÝ DIÁKY [CESTOVATELSKÁ BESEDA]
 vstupné dobrovolné
Večer věnovaný méně tradičním způsobům cestování. 
Rozhodně nepůjde o klasické fotky z dovolené a nudu 
u rodinného videa…

  PO STOPÁCH ZE-MĚ
Borci z okolí Tišnova, kteří na kole zamířili do Helsinek 
nebo aktuálně objeli kolem dokola republiku.

  TREK OKOLO EVERESTU A PŘES TŘI SEDLA
Odvážný trek Honzy a Katky Gruberových v pěti-
tisícových výškách Himálaje. 

2. 12.  17.00 PADDINGTON 2 [PREMIÉRA]
98 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
Rodinná animovaná komedie o chlupatém roztomilém 
medvědovi! 

3. 12.  19.30 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
113 min., česky, 120 Kč
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NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME
pro děti: Můj život Cuketky, Ferdinand
sci-fi: Star Wars: Poslední z Jediů
rodinný český: Přání k mání
mysteriózní thriller: 7 životů
romantická komedie: Špindl
komedie: Matky na tahu, Ladíme 3
rodinný: Jumanji: Vítejte v džungli!
a další...

+ úspěšné reprízy ad.

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–pá: 8 až 17 hod.  (pauza 12 až 13 hod.)
e-vstupenka: Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domova 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  

Milostný trojúhelník
pondělí 13. listopadu v 19.00, Kino Svratka

První představení, které odstartuje novou divadelní sezónu 
MěKS, odtajňujeme už teď! Skvělé trio Zbrožek-Pavlásek-Polá-
šek vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh 
představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí 
pádu a zároveň když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. 
Pozor, zábava zaručena! Vstupenky budou v prodeji až na začátku 
listopadu – tak nás sledujte! 

Vstupné: 320 Kč (1.–9. řada), 300 Kč (10.–22. řada), 1 390 Kč 
(abonentka dospělí), 1 290 Kč (abonentka zlevněná)

Audrey Martells & Walter Fischbacher 
Trio
neděle 19. listopadu v 19.30, velký sál MěKS

Zpěvačka a skladatelka Audrey Martells napsala písně pro George 
Bensona a Randyho Crawforda, nahrávala doprovodné vokály 
pro Celine Dion, Whitney Houston, Britney Spears, Jewel a Joan 
Osborn. Její repertoár je směs jazzových standardů a originálních 
skladeb, které zní přesně tak, jako Audrey žije svůj život: silně, 
zranitelně a radostně. Ačkoli Audrey strávila prvních sedm let 
svého života v Británii, její akcent je dnes už striktně americký. 
Její hlas je zároveň silný i agilní, její styl je ponořen do soulu, vali-
vě zemitý rytmus skladeb je ovlivněn jamajskými předky. Tiskové 
ohlasy v USA ji staví na stejnou úroveň, jako jsou zpěvačky Ery-
kah Badu a Tina Turner. „Skladatelka tak dobrá, až mě to děsí,“ 
píše například Frank Gutch z Angel Fire Online Music Review.

Vstupné: 180 Kč v předprodeji / 210 Kč na místě

Tango Quartetto Re Campo
středa 22. listopadu v 19.30, velký sál MěKS

Soubor Tango Quartetto Re Campo hraje tangové taneční stan-
dardy z 20. a 30. let 20. století, světoznámého Astora Piazzollu 
i originální současné tango Petra Zámečníka z moravské met-
ropole. Uměleckým vedoucím souboru je královopolský rodák 
s italskými kořeny Petr Zámečník, akordeonista, hudební peda-
gog, aranžér a skladatel. Se svými tango soubory, jež postupně 
vznikaly od roku 1993 (Instrumental Tandem, Trio Milonguero, 
Tango Quartetto Re Campo, Quinteto Tango Consuno), vystupu-
je doma i v zahraničí – na koncertech, v klubech, na milongách, 
domácích i mezinárodních hudebních festivalech a za sebou má 
i mnoho dalších, velmi rozmanitých projektů. 

Vstupné: 160 Kč (dospělí ) / 120 Kč (ZTP, senioři). Studenti a děti 
do 15 let zdarma. Bezplatný je vstup pro jednoho dospělého do-
provázejícího dítě.

PŘIPRAVUJEME:
Adventní jarmark škol
neděle 3. prosince ve 14.00, náměstí Míru

Tradiční slavnost s rozsvícením vánočního stromu na náměstí Míru.

Ha-kapela
sobota 9. prosince v 19.00, Sokolovna Tišnov

Vánoční koncert s oblíbenými „ha-ka“ vály i novými písničkami. 

Štěpán Rak
středa 13. prosince v 19.30, velký sál MěKS

Kytarový recitál věhlasného hudebníka s předvánoční atmosférou.  

Cotatcha Orchestra

pátek 15. prosince v 19.30, MěKS

Klasický bigband s lokálními moravskými kořeny, který sdružuje 
nejlepší muzikanty z České republiky a Slovenska. 

Tišnovský komorní orchestr
úterý 26. prosince v 17.00, kostel sv. Václava

Štěpánský koncert „TiKa“ je už letitou příjemnou tradicí – a letos 
tomu bude nejinak. 

Změna programu všech kulturních akcí vyhrazena.



Divadelní předplatné 
MěKS Tišnov
Program na sezónu 2017/2018

Začátky vždy v 19:00 / Kino Svratka, Tišnov

Cena abonentky 

dospělí: 1 390 Kč,
ZTP, děti do 15 let,  
senioři, studenti: 1 290 Kč

www.mekstisnov.cz

Předprodej

Předprodej abonentek probíhá v TIC Tišnov,  
náměstí Míru 120, od 1. 11. 2017. Počet abonentek 
je omezený! Prodej jednotlivých vstupenek bude 
zahájen po vyprodání abonentek.

13. 11. I 2017

Milostný trojúhelník
improvizační komediální 
večírek tří skvělých herců

Lukáš Pavlásek,  
Josef Polášek,  
Martin Zbrožek

25. 1. I 2018

DEJA VU
originální černé divadlo, 

tanec, pantomima i hudba 

Divadlo Metro

Vstupné: 1.–9. řada za 320 Kč, 
10.–22. řada za 300 Kč

Vstupné: 1.–9. řada za 360 Kč;  
10.–22. řada za 340 Kč

Vstupné: 1.–9. řada za 310 Kč, 
10.–22. řada za 290 Kč

10. 12. I 2017

Gene Brewer: K-PAX, 
Svět podle Prota

světový bestseller a filmový 
hit v divadelním provedení 

StageArtCz

15. 3. I 2018

Chanson? Šanson!
Édith Piaf, Jacques Brel nebo 

Hana Hegerová na jednom 
jevišti? Ano!  

Divadelní spolek Kašpar

24. 5. I 2018

Irena Dousková:  
Hrdý Budžes

klasika s dokonalou Bárou 
Hrzánovou v hlavní roli 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Vstupné: 1.–9. řada za 320 Kč; 
10.–22. řada za 300 Kč

Vstupné: 1.–9. řada za 390 Kč, 
10.–22. řada za 370 Kč

Vstupné: 1.–9. řada za 140 Kč, 
10.–22. řada za 120 Kč

19. 4. I 2018

Eva Černá: 
Tanec pro Karla IV.
skvělý lokální soubor 

s historickou divadelní hrou

Karasovo divadlo

Změna programu vyhrazena.



Co na Vás čeká... 
Aneb kdo Vám zahraje

Lukáš Pavlásek,  
Josef Polášek,  
Martin Zbrožek
Skvělá kombinace tří jedinečných he-
reckých osobností – výrazný průkop-
ník české „stand-up comedy“, spiso-
vatel, textař a neodolatelný tanečník 
Lukáš Pavlásek, „silnoproudař“, 
vynikající komik a tichý satirik Josef 
Polášek a výborný houslista, zpěvák 
nebo moderátor Martin Zbrožek. Co 
vám tito tři muži dokážou nabídnout, 
je skvělý a nespoutaný večírek plný 
uvolněné srandy a bezmezné fanta-
zie. Což zní jako plán! 

Milostný trojúhelník
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy 
bez předem daného scénáře. Prů-
běh představení tak připomíná chůzi 
po laně, kde hrozí nebezpečí pádu 
a zároveň, když se vše daří, máte 
pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, 
postavy, zápletky, charaktery, písnič-
ky i tance, to vše se rodí až na jevišti 
přímo ve světlech právě vznikajícího 
představení. Herci a publikum se 
najednou v roli scénáristů i režisérů 
propadají do světa fantazie, do spo-
lečného tvoření hry. „Milostný troj-
úhelník“ tematicky čerpá ze života 
samotného, ale i z různých snových 
a intuitivních zážitků, noří se do ne-
konečného a neuchopitelného světa 
fantazie. To, co ve všech jimi vytvoře-
ných hrách převládá, je humor, smysl 
pro detail, střih a karikatura běžných 
postupů a životních situací. 

StageArtCz
Společnost StageArtCz se zaměřuje 
především na realizaci moderního 
divadla, produkci divadelních ins-
cenací nebo na realizaci televizních 
a filmových projektů. Srozumitelným 
způsobem oslovuje co nejširší di-
vácká spektra s cílem pobavit, ale 
i klást otázky týkající se životů nás 
všech. Divadelní inscenace vytváří 
na domovské scéně v Divadle Bolka 
Polívky a věnuje se také zájezdové 
činnosti jak na národní, tak i meziná-
rodní úrovni.

Gene Brewer: K-PAX, 
Svět podle Prota
Divadelní hra K-PAX vznikla na zá-
kladě literární předlohy G. Brewera. 
Nejvíce však román proslavilo filmové 
zpracování literární předlohy, které 
bylo uváděno v českých kinech pod 
názvem Svět podle Prota v hlavních 
rolích s Jeffem Bridgesem a Kevinem 
Spaceym. Do moderní psychiatrické 
léčebny je přijat záhadný pacient, 
který o sobě tvrdí, že je mimozem-
šťan z planety K-PAX vzdálené od 
Země několik tisíc světelných let. 
Jeho pobyt na psychiatrii obrátí 
naruby životy nejen všech spolupa-
cientů, ale i zdravotnického personá-
lu, včetně ošetřujícího lékaře, který 
se snaží odhalit pravou totožnost 
záhadného cizince. K-PAX laskavým 
humorem pojmenovává neduhy naší 
společnosti a velmi často zamrazí 
svojí přesností.

Divadlo Metro
Divadlo Metro se pyšní unikátem 
v podobě černodivadelního umění 
a zejména spolupráce se spoluzakla-
datelem originálního černého divadla 
v Čechách Františkem Kratochvílem. 
Pro svoji jedinečnou techniku, ná-
paditý příběh, vtip a také jazykovou 
bezbariérovost se černodivadelní 
umění Divadla Metro stalo vyhledá-
vanou zábavou nejen u nás, ale také 
v zahraničí. Umělecký soubor proto 
pravidelně pořádá zájezdová před-
stavení jak po České republice, tak 
i ve vzdálenějších končinách napříč 
všemi kontinenty, kde poodhaluje 
umělecká zákoutí technicky naprosto 
originálních a původních představení 
i poctivé řemeslné a loutkařské práce. 

DEJA VU
Mottem představení Divadla Metro 
DEJA VU je citát Alberta Einsteina: 
„Obávám se dne, kdy vývoj technolo-
gie předčí vzájemné lidské vztahy. To 
potom svět bude mít generaci idio-
tů.“ Představení se vážně i nevážně 
zabývá současným životním stylem. 
Ukazuje, jak moderní komunikační 
technologie řídí i lidské osudy. Vykre-
sluje lidský život humorně, poeticky 
a pravdivě beze slov pouze pomocí 
výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby. Na konci 
představení vás čeká krátká ukázka 
techniky originálního černého diva-
dla, kterou si můžete na vlastní kůži 
vyzkoušet i vy a stát se tak hercem 
přímo na jevišti!



Co na Vás čeká... 
Aneb kdo Vám zahraje

Divadelní spolek 
Kašpar 
Kašpar existuje už 27 let a má neko-
merční, široký repertoár s více než 
30 inscenacemi. Ročně odehraje 300 
představení a nazkouší 4 premiéry. 
Spolek uvádí české i světové novinky 
(dosud 117 premiér), původní drama-
tizace i vlastní texty a jeho domov-
skou scénou je Divadlo v Celetné. Od 
svého vzniku tvoří nezávislý subjekt, 
s výjimkou dvou let (devadesátá léta 
v Rokoku) jím je dodnes. Během 
posledních let Kašpar stále častěji 
uvádí současné světové autory; herce 
a tvůrce výrazně ovlivnilo hraní v By-
tovém divadle a během léta s nadše-
ním hrají pod širým nebem. Pracují 
zde tři kmenoví režiséři (Jakub Špa-
lek, Filip Nuckolls a Alexandr Minajev) 
a zhruba 30 herců. 

Chanson? Šanson! 
Co bude muset pro své vykoupení 
udělat pět duší poté, co se dostanou 
do pekla a potkají se s ďáblem? Kla-
vír, bubny a zpěv ve zcela nekoncert-
ním provedení. Piaf, Vysockij, Bécaud, 
Hegerová, Dietrich, E. F. Burian, Brel, 
Kubišová, Salačová na jednom jevišti! 
V představení se kromě hudby a zpě-
vu skrývají texty o lásce a životě, 
jež vám sice neodhalí smysl šťastné 
existence, ale stojí za zamyšlení.

Zahrají či zazpívají Milena Stein-
masslová, Eliška Mesfin Boušková, 
Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, 
a Martina Prášilová, přičemž hudební 
doprovod zajistí Zdeněk Dočekal na 
piano a Jaroslav Kohoutek na trubku.

Karasovo divadlo
Karasovo divadlo obnovilo svou 
činnost v červnu roku 2015 po více 
jak dvaceti letech, nyní je součástí Tě-
locvičné jednoty Sokol Tišnov a jeho 
hlavní působiště je tudíž v tišnovské 
sokolovně. Za dva roky fungování 
již soubor zrealizoval čtyři premiéry 
a odehrál zhruba dvě desítky repríz. 
Z toho jsou dvě představení určeny 
hlavně pro děti, jedno pro dospělé 
a jedna hra je vhodná pro celou rodi-
nu.  „Karasáci“ jsou aktivní na roz-
ličných lokálních akcích, ale také za 
humny – v roce 2016 například získali 
ocenění na divadelním festivalu Hob-
lík v Hodoníně za zpracování divadel-
ní hry Ženitba od N. V. Gogola. Hrou 
Tanec pro Karla IV. zahajuje Karasovo 
divadlo svou třetí sezónu. Divadlo 
chce i nadále navazovat na stávající 
aktivity a přinášet všem divákům 
a hlavně dětem v Tišnově i blízkém 
okolí hodně radosti.

Eva Černá:  
Tanec pro Karla IV.
O Karlu IV. toho už bylo řečeno, na-
psáno a sehráno hodně, ale Karasovo 
divadlo zvolilo trochu neobvyklý 
způsob - představí divákům naše-
ho nejslavnějšího panovníka očima 
jeho čtyř manželek. Každá manželka 
měla své přednosti (a jistě i chyby) 
a svůj vyměřený čas, někdy delší, 
někdy opravdu krátký, ale Karel IV. je 
jistě miloval nebo přinejmenším ctil 
všechny. To jen ony, manželky, si ještě 
v nebi stále kladou otázku, kterou 
vlastně měl rád nejvíce.

Divadlo A. Dvořáka  
Příbram
Základní kámen divadla byl položen 
1. května 1957 a posléze bylo měs-
to Příbram povýšeno do kategorie 
měst se stálou divadelní scénou. Za 
dobu téměř padesátileté existence se 
v hereckém souboru vystřídala řada 
osobností, např. Radoslav Brzoboha-
tý, Miroslav Zounar nebo Jana Březi-
nová. V současné době má Divadlo 
A. Dvořáka patnáctičlenný umělecký 
soubor. V představení Hrdý Budžes 
exceluje především nepřekonatelná 
Barbora Hrzánová, která v roce 2004 
dostala za roli Helenky Součkové 
cenu Thálie za mimořádný ženský 
jevištní výkon. Toto představení hraje 
se svými hereckými kolegy Jarmi-
lou Vlčkovou a Liborem Jeníkem už 
patnáct let. 

Irena Dousková: Hrdý 
Budžes
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy 
základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace tak, jak se 
na počátku 70. let promítala do světa 
dětí i dospělých. Na pozadí prostředí 
školy a divadla v jednom „nejmeno-
vaném“ okresním městě se odvíjí sled 
komických příhod, trapných zážitků, 
drobných i větších neštěstí, které 
malá Helenka nejen prožívá, ale záro-
veň je s bezprostředností svému věku 
vlastní hodnotí a komentuje.

Co na Vás čeká... 
Aneb kdo Vám zahraje

Lukáš Pavlásek,  
Josef Polášek,  
Martin Zbrožek
Skvělá kombinace tří jedinečných he-
reckých osobností – výrazný průkop-
ník české „stand-up comedy“, spiso-
vatel, textař a neodolatelný tanečník 
Lukáš Pavlásek, „silnoproudař“, 
vynikající komik a tichý satirik Josef 
Polášek a výborný houslista, zpěvák 
nebo moderátor Martin Zbrožek. Co 
vám tito tři muži dokážou nabídnout, 
je skvělý a nespoutaný večírek plný 
uvolněné srandy a bezmezné fanta-
zie. Což zní jako plán! 

Milostný trojúhelník
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy 
bez předem daného scénáře. Prů-
běh představení tak připomíná chůzi 
po laně, kde hrozí nebezpečí pádu 
a zároveň, když se vše daří, máte 
pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, 
postavy, zápletky, charaktery, písnič-
ky i tance, to vše se rodí až na jevišti 
přímo ve světlech právě vznikajícího 
představení. Herci a publikum se 
najednou v roli scénáristů i režisérů 
propadají do světa fantazie, do spo-
lečného tvoření hry. „Milostný troj-
úhelník“ tematicky čerpá ze života 
samotného, ale i z různých snových 
a intuitivních zážitků, noří se do ne-
konečného a neuchopitelného světa 
fantazie. To, co ve všech jimi vytvoře-
ných hrách převládá, je humor, smysl 
pro detail, střih a karikatura běžných 
postupů a životních situací. 

StageArtCz
Společnost StageArtCz se zaměřuje 
především na realizaci moderního 
divadla, produkci divadelních ins-
cenací nebo na realizaci televizních 
a filmových projektů. Srozumitelným 
způsobem oslovuje co nejširší di-
vácká spektra s cílem pobavit, ale 
i klást otázky týkající se životů nás 
všech. Divadelní inscenace vytváří 
na domovské scéně v Divadle Bolka 
Polívky a věnuje se také zájezdové 
činnosti jak na národní, tak i meziná-
rodní úrovni.

Gene Brewer: K-PAX, 
Svět podle Prota
Divadelní hra K-PAX vznikla na zá-
kladě literární předlohy G. Brewera. 
Nejvíce však román proslavilo filmové 
zpracování literární předlohy, které 
bylo uváděno v českých kinech pod 
názvem Svět podle Prota v hlavních 
rolích s Jeffem Bridgesem a Kevinem 
Spaceym. Do moderní psychiatrické 
léčebny je přijat záhadný pacient, 
který o sobě tvrdí, že je mimozem-
šťan z planety K-PAX vzdálené od 
Země několik tisíc světelných let. 
Jeho pobyt na psychiatrii obrátí 
naruby životy nejen všech spolupa-
cientů, ale i zdravotnického personá-
lu, včetně ošetřujícího lékaře, který 
se snaží odhalit pravou totožnost 
záhadného cizince. K-PAX laskavým 
humorem pojmenovává neduhy naší 
společnosti a velmi často zamrazí 
svojí přesností.

Divadlo Metro
Divadlo Metro se pyšní unikátem 
v podobě černodivadelního umění 
a zejména spolupráce se spoluzakla-
datelem originálního černého divadla 
v Čechách Františkem Kratochvílem. 
Pro svoji jedinečnou techniku, ná-
paditý příběh, vtip a také jazykovou 
bezbariérovost se černodivadelní 
umění Divadla Metro stalo vyhledá-
vanou zábavou nejen u nás, ale také 
v zahraničí. Umělecký soubor proto 
pravidelně pořádá zájezdová před-
stavení jak po České republice, tak 
i ve vzdálenějších končinách napříč 
všemi kontinenty, kde poodhaluje 
umělecká zákoutí technicky naprosto 
originálních a původních představení 
i poctivé řemeslné a loutkařské práce. 

DEJA VU
Mottem představení Divadla Metro 
DEJA VU je citát Alberta Einsteina: 
„Obávám se dne, kdy vývoj technolo-
gie předčí vzájemné lidské vztahy. To 
potom svět bude mít generaci idio-
tů.“ Představení se vážně i nevážně 
zabývá současným životním stylem. 
Ukazuje, jak moderní komunikační 
technologie řídí i lidské osudy. Vykre-
sluje lidský život humorně, poeticky 
a pravdivě beze slov pouze pomocí 
výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby. Na konci 
představení vás čeká krátká ukázka 
techniky originálního černého diva-
dla, kterou si můžete na vlastní kůži 
vyzkoušet i vy a stát se tak hercem 
přímo na jevišti!
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

1. Hojnost v našem životě
čtvrtek 7. 9. 2017 | 18:00—19:30 hod.

 Co rozumíme pod pojmem hojnost? Jak ji ovlivňují naše navyklé 

vzorce myšlení a jak se s tím vypořádat a žít spokojeně?

2. Komunikace a asertivita
čtvrtek 5. 10. 2017 | 18:00—19:30 hod.

Principy úspěšné komunikace aneb jak se domluvit a nepřijít o nervy? 

Co je to asertivita? Jak říci NE, naslouchání, reakce na útočnou kritiku...

3. Koučování a sebekoučování
čtvrtek 9. 11. 2017 | 18:00—19:30 hod.

Je koučování sprosté slovo? K čemu vlastně slouží?  

Je možné koučovat sám sebe? Jak využít sebekoučovací karty?

4. Naše vztahy a radost
čtvrtek 7. 12. 2017 | 18:00—19:30 hod.

  Jaké typy vztahů vytváříme a jak moc nás ovlivnili rodiče? 

Jak můžeme svoje vztahy změnit tak, aby nám přinášely porozumění a radost?

Cena jednoho workshopu je 120 Kč, při zakoupení celé série jeden pouze za 100 Kč.
Alena Navrátilová, koučka, terapeutka, lektorka. Tel.: 724 422 714

CO NÁS VE ŠKOLE NENAUČILI
ANEB ŽIVOT V POHODĚ

série workshopů Aleny Navrátilové

Muzeum města Tišnova,Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

Muzeum města Tišnova
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

Ochutnáte a porovnáte vína ročníků 2015 a 2016 
z rakouského vinařství Tagwerker. 

Připraven bude výklad k samotným vínům, 
k historii odrůd a také projekce regionu a vinic, 

ze kterých suroviny na jednotlivá vína pocházejí. 
Večerem provede Michal Kadlec. 

Vstupné: 200 Kč

Počet míst omezen. 
Rezervace na tel. 777 506 019 nebo muzeum@kulturatisnov.cz

Muzeum města Tišnova zve na

Večer s vínem 

pátek 10. listopadu 2017 v 18 hodin

Muzeum města Tišnova
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

FOTOGRAF FRANTIŠEK WÁGNER 
A TIŠNOV

Muzeum města Tišnova, 
Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska 

a Technické muzeum v Brně 
zvou na výstavu

25. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Vernisáž v sobotu 25. listopadu 2017 v 17 hodin

Tišnov na dobových fotografi ích
Fotoaparáty a ukázky vybavení temné komory

  Muzeum města Tišnova / Galerie Josefa Jambora  



MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

X Kam v Tišnově

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Knihy mého srdce 

Městská knihovna Tišnov 
a základní škola Smíškova 
Vás zvou na Knihy mého srdce 
s Josefem Ladou.

listopad 2017—duben 2018

Více na 
http://www.mktisnov.cz/
detske-oddeleni/
knihy-meho-srdce

CESTOPISNÁ BESEDA

Více na www.mktisnov.cz

Yachting 
a expedice 
plachetnicí 

30. 11. 2017 v 17.00 hod.
Přednáškový sál

KULTURA  

  Městská knihovna Tišnov  



11/2017 XI

KULTURA  

OKAMŽIKY SVOBODY

Přijďte na happening
k výročí 17. listopadu.

         čtvrtek 16. listopadu 2017 v 17:00 
         náměstí Míru, Tišnov



XII Kam v Tišnově

KULTURA / RŮZNÉ / SPORT 

Letos se se mnou nepotkáte na trhu na náměstí,
ale pokud si budete chtít nakoupit 
vánoční dekorace a dárky, zvu Vás na:

PATCHWORK

Vánoční prodejní výstavu patchworku a dekorací
víkendy 25. – 26. 11. 2017 a 2. – 3. 12. 2017 od 9:00–17:00
pracovní dny 27. 11. – 1. 12. 20017 (po předchozí domluvě)

provozovna Patchwork, Sv. Čecha 1567, Tišnov

tel.: +420 723 326 664, jana.patchwork@gmail.com
www.patchworkjana.cz, www.patchwork-star.cz Těším se na Vaši návštěvu

vánoční dekorace a dárky, zvu Vás na:

Vánoční prodejní výstavu patchworku a dekorací

Letos se se mnou nepotkáte na trhu na náměstí,

Těším se na Vaši návštěvu

Letos se se mnou nepotkáte na trhu na náměstí,

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS

MěKS nabízí prostory objektu na 
Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, 

foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Mu-
zeu města Tišnova na Jungmannově 
80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
a areál letního kina ke krátkodobým 

pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, 

veškeré potřebné zázemí, nerušené 
soukromí.

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

tic@kulturatisnov.cz. 


