
Datum Akce Místo Čas Organizuje
26. 6.– 1. 9. Ilustrace očima dětí Městská knihovna Tišnov Městská knihovna
12. 7. Michal Prokop & Framus Five Zahrádka U Palce 19.30–21.00 Městské kulturní středisko Tišnov
13. 7. Kvalita života a naše emoce Kavárna muzea 18.30–20.00 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
15. 7. Muzejní bazárek Kavárna muzea 16.00–19.00 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

20. 7. Přednáška o canisterapii Jídelna DPS Králova 14.00–15.30 Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

25. 7. Výlet do Velké Bíteše Velká Bíteš 12.00–17.30 Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

29. 7. Historická trhová slavnost: Cesta 
hrdelního práva v Tišnově Nám. Míru 10.00–18.00 Městské kulturní středisko Tišnov

30. 7. Jitka Stehlíková – autorské čtení poezie Muzeum města Tišnova 17.00–19.00 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

4. 8. Odpolední procházka do Galerie Patriot Galerie Patriot, Tišnov 14.30–17.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

7. 8. – 11. 8. Letní příměstský tábor Inspiro Tišnov BIMBI s. r. o.
8. 8. Aneta Langerová Letní kino Tišnov 19.30–21.30 Městské kulturní středisko Tišnov

17. 8. Letní výlet do Blanska Blansko 10.00–17.00 Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

21. 8. – 25. 8. Letní příměstský tábor Inspiro Tišnov BIMBI s. r. o.

24. 8. Ivo Harák / Ivan Petlan – vernisáž 
básnických sbírek Muzeum města Tišnova 18.00–20.00 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

27. 8. Prázdninový zavírák s Mňágou a Žďorp! Letní kino Tišnov 18.00–21.00 Městské kulturní středisko Tišnov

Přehled akcí v Tišnově a okolí

Výstavy
21. 5. – 7. 1. Cestovatelé do světa a svět k nám   Podhorácké muzeum v Předklášteří
1. 7. – 31. 8. Pavel Komínek „… co jsem viděl, o tom budu vyprávět“ – výstava fotografií Domov sv. Alžběty
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  Kino Svratka  

PROGRAM KINA – ČERVENEC 2017

2. 7.  17.00 JÁ, PADOUCH 3 (3D)
96 min., dab., 150 Kč / 130 Kč
Pamatujete na super zloducha Grua a uličnické Mimoně? 
Je tu další výjimečné dobrodružství a tentokrát přibude 
Gruovo vlasaté dvojče Dru a jediný zločinec, jehož smysl 
pro módu se nemění, muž s ramenními vycpávkami, 
Balthazar Bratt! Dlouho očekávaná animovaná rodinná 
podívaná.

2. 7.  19.30 VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
96 min., tit., 120 Kč 
Madeline trpí vzácnou chorobou. Je na vše alergická. To 
ji omezuje jen na pohyb doma, nesmí ven a skoro nikdo 
nesmí ani za ní. Vše se ale změní, když se do sousedního 
domu přistěhuje nová rodina. Osmnáctileté Madeline 

se tak otáčí život vzhůru nohama, když poznává Ollyho. 
Letní romantický hit jak vyšitý!

3. 7.  18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 2D
129 min., dab., 130 Kč / 110 Kč
Povedené pokračování úspěšné série s Johnnym Deppem.

6. 7.  17.00 AUTA 3 (3D) 
100 min., dab., 150 Kč /130 Kč
Slavný závoďák Blesk McQueen musí v tomto 
pokračování animovaného rodinného hitu všem 
dokázat, že nepatří do starého železa a obstojí 
v konkurenci nové generace závodních aut.

6. 7.  19.30 SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D [PREMIÉRA]
133 min., tit., 150 Kč /130 Kč
Mladý Spider-Man (Tom Holland) se začíná sbližovat 
se svou novou identitou superhrdiny, což mu trochu 

ročník XXVII. ČERVENEC–SRPEN 2017 příloha Tišnovských novin číslo 7+8
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komplikuje touha dokázat, že by mohl konat mnohem 
větší skutky, než kterých se zatím odvážil. Když se 
objevuje nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá 
se ale v ohrožení vše, co je pro něj důležité. 

9. 7.  17.00 JÁ, PADOUCH 3 (2D) 
96 min., dab., 130 Kč / 110 Kč 

9. 7.  19.30 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D
151 min., dab., 130 Kč / 110 Kč
Proslýchá se, že šlo o nejdražší film z celé série. Schyluje 
se totiž k další epické bitvě. Lidé a Transformeři jsou 
stále ve válce a klíč k záchraně leží skryt hluboko 
v historii. Režie: Michael Bay

13. 7.  19.30 VÁLKA O PLANETU OPIC 3D [PREMIÉRA]
143 min., tit., 150 Kč (12+)
Pokračování akční sci-fi série se odehrává dva roky 
po posledním velmi úspěšném filmu Úsvit planety 
opic. Vizuálně velkolepá podívaná dále rozvíjí původní 
myšlenku a navazuje tak na legendární Planetu opic 
(1968) a knižní předlohu.

16. 7.  17.00 AUTA 3 (2D)
100 min., dab., 130 Kč /110 Kč

16. 7.  19.30 OKLAMANÝ [PREMIÉRA]  
94 min., tit., 120 Kč (12+)
Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman a Colin 
Farrell v hlavních rolích a Sofie Coppola jako režisérka. 
Tísnivé drama z období americké občanské války 
o zraněném nepřátelském důstojníkovi, který se 
dostane do dívčí internátní školy a postupně si všechny 
dívky získá svým charismatem. Než…

20. 7.  19.30 DUNKERK [PREMIÉRA]
107 min., tit., 120 Kč (12+)
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera 
Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených 
francouzských, britských a belgických vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku (1940).

23. 7.  17.00 JÁ, PADOUCH 3 (2D) 
96 min., dab., 130 Kč / 110 Kč

23. 7.  19.30 PĚKNĚ BLBĚ [OZVĚNY MFF KARLOVY VARY]
119 min., tit., 110 Kč 
O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny 
překážky, vypráví chytrá komedie z produkce Judda 
Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá). Skutečný příběh 
amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, 
se na festivalu Sundance stal diváckým hitem a kritici 
o něm mluví jako o nejvtipnější love story letošního 
roku.

27. 7.  19.30 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET [PREMIÉRA]
119 min., tit., 120 Kč 
Vizionářské sci-fi Luca Bessona podle slavné komiksové 
předlohy. Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara 
Delevigne), speciální vládní agenti pro správu lidských 
území, se vydávají do ohromného mezigalaktického 
města Alfa, metropole, kterou obývají tisíce tvorů ze 
všech koutů galaxie, hájit zájmy civilizace...

29. 7. 17.00 LETÍME!
84 min., dab., 120 Kč/100 Kč 
Animovaný příběh sirotka vrabčáka Richarda, jehož se 
ujmou čapí rodiče. Objevuje se ale překvapivý problém, 
zvládne vrabčák dlouhou cestu s čápy do jejich afrického 
zimoviště?

29. 7. 19.30 BABY DRIVER [PREMIÉRA]
112 min., tit., 120 Kč (12+)
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort) přezdívaný Baby 
zajišťuje zločincům únik z místa činu. Je tím nejlepším 
z oboru i díky hudbě, kterou si během jízdy pouští. Když 
se Baby setká s dívkou svých snů (Lily James), chce s tou 
prací skončit…

30. 7. 17.00 MAXINOŽKA [PREMIÉRA]
91 min., dab., 120 Kč/100 Kč
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou 
cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž! 

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME
akční thriller: Atomic Blonde: Bez lítosti

český, rodinný: Po strništi bos

krimi: Barry Seal: Nebeský gauner

pro děti: Velká oříšková loupež 2

+ letní kino v plném proudu (#KULTOVKYNALETŇÁKU, 
Rychle a zběsile 8, Fantastická zvířata, Všechno nebo nic, La La 
Land, Příchozí, Rogue One…)

+ 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 Br-
něnské ul.):  

Po–pá: 8 až 17 hod.  (pauza 12 až 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. 

Vstupenky do letního kina:
Pouze prodej na místě. Pokladna je otevřena 60 min. před 
filmem.

Aktuálně na https://www.facebook.com/LETNikiNO.
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1. 7.  21.40 NASLEPO! [ZAHÁJENÍ LETNÍHO PROVOZU]
vstupné podle libosti až po filmu
První prázdninový den a rovnou první projekce 
v letňáku. Přijďte o něco dřív a při čekání na ty správné 
světelné podmínky si dejte limonádu nebo něco 
k zakousnutí z našeho zbrusu nového letního baru.
A co promítneme? To bude do poslední chvíle 
tajemstvím. Prozradíme snad jen, že je to film, který 
jsme ve Svratce ještě neviděli a tak nějak se hodí 
k létu. 

4. 7.  21.40 I DVA JSOU RODINA
118 min., tit., 90 Kč
Pamatujete na úspěšný francouzský film Nedotknutelní 
s Omarem Sy? I dva jsou rodina slibuje podobný 
zážitek. Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si 
užívá bezstarostný život. Jednoho dne ho ale navštíví 
víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží 
v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Následující 
roky se Samuel vtipně vyrovnává s novou rolí otce. Než 
se ale objeví opět Kristin…

5. 7.  21.40 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO  
  PODIVNÉ DĚTI 

128 min., dab., 90 Kč
Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec 
slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost 
i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné 
schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Režie: Tim 
Burton. USA 2016. Hrají: Eva Green, Samuel L. Jackson, 
Asa Butterfield.

7. 7.  21.40 DÍTĚ BRIDGET JONES
123 min., tit., 90 Kč
Utrpení jedné z nejslavnějších smolařek současnosti 
dosud neskončilo. Třetí pokračování série Bridget Jones 
se ale mimořádně povedlo.

11. 7.  21.30 PATERSON
113 min., tit., 90 Kč
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve 
stejnojmenném městečku Paterson. Den co den projíždí 
trasu své linky, pozoruje město a poslouchá úryvky 
hovorů. A píše básně. Film je příběhem vítězství 
a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch 
nejmenších detailech. Režie: Jim Jarmusch. USA 2016. 
Hrají: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Haywar.

14. 7.  21.30 MRTVÝ MUŽ (1995) [#KULTOVKY NA LETŇÁKU]
121 min., tit., 90 Kč
William Blake putuje k západním hranicím Ameriky 
někdy v druhé polovině 19. století. Cestuje vlakem 
napříč zemí za prací, a když neuspěje, stává se po sérii 
nehod štvancem. Zbloudilý a ošklivě zraněný se setkává 
s velmi podivným, odevšad vyobcovaným indiánem, 
který se jmenuje Nikdo. Příběh, díky Nikomu, zavádí 
Williama Blakea do komických a nebezpečných situací. 
Zatažen do světa plného krutosti a zmatku otevírá 
Bill oči. Jako by se ponořil do odlesku zrcadlové stěny 
a vynořil se v dosud neznámém světě, který existuje 
na druhé straně zrcadla. Kultovní film Jima Jarsmuche 
s Johnnym Deppem v hlavní roli a písněmi Neila 
Younga.

15. 7.  21.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
130 min., dab., 90 Kč
Velkolepá hraná adaptace klasického pohádkového 
milostného příběhu pro celou rodinu s Emmou Watson 
(Harry Potter, Kolonie).

19. 7.  21.20 BUCHTY A KLOBÁSY
89 min., tit., 90 Kč (15+)
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný animovaný 
film, vypráví o skupině potravin, které se pod vedením 
odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své 
existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou 
vyvoleni a opustí supermarket.

21. 7.  21.20 PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI (2012)
  [#KULTOVKY NA LETŇÁKU]

86 min., tit., 90 Kč
Tento dokument – ač oskarový – sám o sobě kultovním 
není. Avšak písně Sixto Rodrigueze definitivně ano. Pro 
miliony lidí z JAR byly symbolem boje proti apartheidu. 
Rodrigueze na konci šedesátých let objevili producenti 
v detroitském baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že 
mu písně plné silných melodií a prorockých textů zajistí 
pověst největšího hudebníka své generace. Následná dvě 
alba ale komerčně propadla a Sixto Rodriguez se dalších 
dvacet let živil jako stavební dělník. Netušil však, že se 
jeho nahrávky dostaly právě do Jihoafrické republiky, 
kterou apartheid odřízl od zbytku světa. Rodriguez se 
tam stal fenoménem a hvězdou větší než Rolling Stones. 
Až v devadesátých letech se jeho fanoušci rozhodli, že 
zjistí, co se s jejich hrdinou stalo. Byli překvapeni, že jej 
v USA nikdo nezná, a ještě více byl překvapený samotný 
Sixto.

22. 7.  21.20 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
97 min., česky, 90 Kč 
Ondřej Vetchý a Petra Hřebíčková v příjemné romantické 
komedii, na které se podílel Jiří Vejdělek. Režie: Tomáš 
Hoffman.

26. 7.  21.10 LOGAN: WOLVERINE
135 min., tit., 90 Kč (12+)
Hugh Jackman se prý definitivně rozloučil s oblíbenou 
X-menovskou postavou, a to ve velkém stylu drsné 
a zádumčivé roadmovie. Stárnoucí Wolverine patří 
mezi několik přežívajících mutantů. Po nocích pracuje 
jako řidič limuzíny a pečuje o nemohoucího profesora 
Charlese Xaviera, jenž přichází o paměť. A do toho na 
soundtracku Johnny Cash…

28. 7.  21.10 REBEL BEZ PŘÍČINY (1955) 
  [#KULTOVKY NA LETŇÁKU]

89 min., tit., 90 Kč 
James Dean toho před svojí tragickou autonehodou 
příliš natočit nestihl. Přesto svým životem a smrtí 
ovlivnil celou poválečnou angloamerickou generaci. Je 
bezpochyby synonymem slova kult. Bez něj by nebylo 
bílé triko, kouření ani generační vzpoura tak cool. Nebyl 
by Elvis Presley ani Robert Pattinson. Rebel bez příčiny 
je pak jedním z nejčastěji citovaných filmů a velmi 
přesvědčivou ukázkou Deanova zmařeného nevšedního 
talentu.
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HISTORICKÁ TRHOVÁ SLAVNOST

slavnostní otevření
Cesty hrdelního práva

a nového Turistického
informačního centra

Program:

NÁMĚSTÍ MÍRU TIŠNOV, 8.00 – 17.00

 8.00 – 12.00 Tišnovské trhy
 10.00 – 17.00 Historický jarmark s programem 
  Výtavba mědi a bronzu – Continuum Vitae
  (zahrada pod radnicí)

 10.00 Slavnostní zahájení 
 10.15 Weytora – dobová hudba
 10.45 Taurus – skupina historického šermu
 11.00 Weytora – dobová hudba
 11.30 Lota Lomnice – tanec v dobových kostýmech
 11.45 Jarmark
 12.45 Taurus – skupina historického šermu 
 13.00 Weytora – dobová hudba 
 13.30 Slavnostní otevření nového Turistického informačního centra 
 14.00 Křest komiksu HRDELNÍ PŘÍPADY TIŠNOVA A OKOLÍ
  – Continuum Vitae
 14.15 Kramářská píseň PEKELNÍCI
 14.30 Weytora – dobová hudba
 15.00 Lota Lomnice – tanec v dobových kostýmech
 15.15 Karasovo divadlo – ZLODĚJ JAN JANIŠTA – divadelní hra

16.00  –19.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CESTY HRDELNÍHO PRÁVA
  PRŮVOD S ODSOUZENCEM NA ŠIBENIČNÍ VRCH PO CESTĚ HRDELNÍHO PRÁVA 
  se zastávkami u kamenných stél hříchů a ctností
  TANEC SMRTI – ŠIBENIČNÍ VRCH NA KLUCANINĚ

Doprovodný program: 
řemesla, výtavba mědi a bronzu, ukázka nástrojů útrpného práva, 
věštírna, kejklíři, atrakce a dílny pro děti, občerstvení

AREÁL LETNÍHO KINA, 19.30 – 24.00

20.00  SPIRITUÁL KVINTET – koncert
21.30  Ohňová show
22.00  KYTICE – promítání filmu 

CESTA
HRDELNÍHO
PRÁVA
29. 7. 2017

slavnostní otevření
Cesty hrdelního práva

a nového Turistického
informačního centra

PRÁVAPRÁVA
29. 7. 201729. 7. 2017

Partneři:
Jihomoravský kraj, Město Tišnov, Městské kulturní středisko Tišnov, Muzeum Brněnska – pobočka Podhorácké muzeum v Předklášteří, Continuum Vitae, Karasovo divadlo, Taurus – skupina historického šermu, Katolická vzdělávací jednota, 
Lota Lomnice – taneční skupina, Inspiro – středisko volného času Tišnov, Agentura Fascinum, p. Votápek, p. Havlíček, p. Bartošek, p. Hamerník, Restaurace Humpolka, Restaurace Sklep, Tišnovské pivo, Pivovar Květnice, Pekařství Halouzka

 – Continuum Vitae

 11.30 Lota Lomnice – tanec v dobových kostýmech

Slavnostní otevření nového Turistického informačního centra 
Křest komiksu HRDELNÍ PŘÍPADY TIŠNOVA A OKOLÍ

inzerat TN.indd   1 19/06/17   15:02
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Doprovodný program: 
řemesla, výtavba mědi a bronzu, ukázka nástrojů útrpného práva, 
věštírna, kejklíři, atrakce a dílny pro děti, občerstvení

AREÁL LETNÍHO KINA, 19.30 – 24.00

20.00  SPIRITUÁL KVINTET – koncert
21.30  Ohňová show
22.00  KYTICE – promítání filmu 

CESTA
HRDELNÍHO
PRÁVA
29. 7. 2017

slavnostní otevření
Cesty hrdelního práva

a nového Turistického
informačního centra

PRÁVAPRÁVA
29. 7. 201729. 7. 2017

Partneři:
Jihomoravský kraj, Město Tišnov, Městské kulturní středisko Tišnov, Muzeum Brněnska – pobočka Podhorácké muzeum v Předklášteří, Continuum Vitae, Karasovo divadlo, Taurus – skupina historického šermu, Katolická vzdělávací jednota, 
Lota Lomnice – taneční skupina, Inspiro – středisko volného času Tišnov, Agentura Fascinum, p. Votápek, p. Havlíček, p. Bartošek, p. Hamerník, Restaurace Humpolka, Restaurace Sklep, Tišnovské pivo, Pivovar Květnice, Pekařství Halouzka

 – Continuum Vitae

 11.30 Lota Lomnice – tanec v dobových kostýmech

Slavnostní otevření nového Turistického informačního centra 
Křest komiksu HRDELNÍ PŘÍPADY TIŠNOVA A OKOLÍ

inzerat TN.indd   1 19/06/17   15:02
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VI Kam v Tišnově

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

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. 

  Kulturní akce  

ČERVENEC A SRPEN

Michal Prokop a Framus Five
12. července v 19.30, Zahrádka U Palce

Pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný zpěvák, který svou 
plodnou hudební kariéru, jež je spojena mimo jiné s kapelou Framus 
Five a hudebními žánry blues, rock a soul, zahájil už v době vysoko-
školských studií v 60. letech. 
Vstupné: 290 Kč v předprodeji / 330 Kč na místě

Historická trhová slavnost:  
Cesta hrdelního práva v Tišnově
29. července, Tišnov

Oblíbená letní trhová slavnost s historickou tematikou – letos 
příznačně spojená se skvělým projektem Cesty hrdelního práva, 
která vede z centra Tišnova až na „šibeniční“ vrch. Celý den za-
končíme v letním kině se skupinou Spirituál kvintet. 

Aneta Langerová – Na Radosti 2017
8. srpna ve 20.00, letní kino Tišnov

Koncertní turné snad nejoblíbenější české zpěvačky současnosti 
s kapelou a smyčcovým triem „Pod širou oblohou“ – ty všechny 

přivítáme i v Tišnově! 
Vstupné: 490 Kč v předprodeji / 550 Kč na místě (také online 
v předprodejní síti GoOut.cz!)

Prázdninový zavírák s Mňágou a Žďorp!
27. srpna, letní kino Tišnov 

Poslední letní víkend se rozloučíme s prázdninami se skvělou 
mezigenerační skupinou Mňága a Žďorp a na své si samozřejmě 
přijdou i děti! 
Vstupné: 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě; děti do 
12 let vstup zdarma

Změna programu všech kulturních akcí vyhrazena. 

Městské kulturní středisko Tišnov

Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
tel. 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz 
Předprodejová místa pro koncerty: TIC Tišnov (Brněnská 475)
Předprodej vstupenek je ukončen vždy 1 den před koncertem.
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        ALGOR - (SK)

       STRIGOÒ - (SK)                                                                         WOLFARIAN                                                                             TISÍC LET OD RÁJE 

          KRAHULEC - (SK)                                                                              ŽREC                                                                                         ODRAEDIR 

                PILGRIM                                                                    EMBRACE  THE  DARKNESS                                                                     VANGUARD 

METALWARS uvádí ve spolupráci s MìKS Tišnov a za finanèní podpory mìsta Tišnova a ostatních sponzorù

TIŠNOV
   Info : metalwars@seznam.cz  Vstupné / do 12:00 - 250,-Kc / od 12:00 - 300,-Kc / od 13:00 - 350,- Kc    Start od 13:00 hod
 MìKS - Klub pod kinem - Velký sál - Mlýnská 152

26.8.2017

¡

Muzeum města Tišnova zve na workshop

čtvrtek 13. 7. 2017 v 18.30 hodin

Kvalita života
a naše emoce

Muzeum města Tišnova 
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

Jaký vliv mají naše emoce na kvalitu našeho života?
Proč se vyplatí vědomě vnímat emoce a pracovat s nimi?

Jak se zbavit nepříjemných emocí a také nemocí?

Workshop přináší odpovědi na 
tyto a podobné otázky  
a také vhled do metody EFT 
(Techniky emocionální svobody)

Alena Navrátilová
koučka, terapeutka, motivační 
řečník a hlavně žena, která má 
ráda život. Vstupné: 120 Kč

III. SENTICE HILLS

19. 8. 2017

WORLD QUEENTRIBUTE BAND

Vstupné 199,- Kč / osoba, senioři 100,- Kč / osoba,
děti do 15 let zdarma

16:00  Atrakce a zábava pro děti

SENTICE - „louka u křížku“

GEORGO
BAND

17:00

20:30

Další informace naleznete na www.sentican.cz nebo www.facebook.com/Sentican.cz

AP - Prosolser
s.r.o.

19:00

LONDON INN 
restaurant

Výstava k 25. výročí založení nakladatelství SURSUM

      V průběhu měsíců července a srpna připravujeme
doprovodné akce, o kterých vás budeme informovat 

na webových stránkách Muzea města Tišnova, 
nakladatelství Sursum a plakátovacích plochách.

Derniéra výstavy proběhne v neděli 
27. 8. 2017 v 17 hodin

za účasti autorů, s příjemnou hudbou, 
dobrou náladou, sklenkou vína a občerstvením.

Muzeum města Tišnova
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

Muzeum města Tišnova zve na výstavu

SURSUM 
– knihy vydané v Tišnově –
od 27. 5. 2017 do 27. 8. 2017

  Muzeum města Tišnova  



VIII Kam v Tišnově

RŮZNÉ/SPORT  

Obec Březina a Hasičský sbor Březina 
Vás srdečně zvou na 

 

v sobotu 5. srpna 2017 
od 13 hodin 

na hasičském cvičišti u splavu 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO * SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY 
DÁRKY PRO ÚČINKUJÍCÍ HARMONIKÁŘE 

VSTUPNÉ 30 Kč 
Bližší informace na tel.: 731 263 524 

Srdečně děkujeme všem sponzorům 
Na všechny milovníky dobré zábavy se těší pořadatelé 

Zveme do Skryjí na  
tradiční pouť 5. 7. 2017 s programem:
– v 11 hodin mše u kaple Cyrila a Metoděje 

– odpoledne posezení s občerstvením  
a Malou kapelou v areálu hasičů 

– prezentace a prodej výrobků klientů  
Chráněného bydlení ve Skryjích

– večer taneční zábava, od 21 hod. hraje skupina Volt


