
Datum Akce Místo Čas Organizuje

27. 8. Prázdninový zavírák s Mňágou a Žďorp! Letní kino Tišnov 19.00–22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

7. 9. Co nás ve škole nenaučili aneb Život v pohodě Kavárna muzea 18.00–19.30 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

8. 9. Studánkové narozeniny RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 15.30–18.00 Rodinné centrum Studánka

9. 9. Bazárek v muzeu Kavárna muzea 16.00–19.00 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

14. 9. Zájezd do Dalešického pivovaru a elektrárny Dalešice 10.00–18.00 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace

14. 9. Cvičení pro těhotné – 1. setkání RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 16.30–17.15 Rodinné centrum Studánka

14. 9. Předporodní příprava – 1. setkání RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 18.30–20.00 Rodinné centrum Studánka

16. 9. Tanec po Karla IV. Sokolovna Tišnov 18.00–19.30 Karasovo divadlo

17. 9. Pouť k Panně Marii bolestné a den otevřených 
dveří

Domov sv. Alžběty, 
Žernůvka 14.30–18.00 Domov sv. Alžběty

18. 9. Dráčci – program pro rodiče a děti s ADHD – 1. 
setkání

RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 16.00–17.30 Rodinné centrum Studánka

18. 9. Silva Rerum arte Obřadní síň radnice, 
Tišnov 19.30–21.30 Městské kulturní středisko 

Tišnov

20. 9. Zdravá a krásná – cvičení pro ženy s hlídáním dětí RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 10.30–11.15 Rodinné centrum Studánka

21. 9. Taneční odpoledne na CSS Jídelna DPS Králova 14.30–17.00 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace

21. 9. Přednáška: Snídaně a svačinky do školy i do práce Městská knihovna Tišnov 17.00–19.00 Městská knihovna

21. 9. Uchop kopřivu Kavárna muzea 17.00–18.30 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

22. 9. Kurz efektivního rodičovství pro rodiče dětí 
s ADHD – 1. setkání

RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 16.30–19.30 Rodinné centrum Studánka

22. 9.– 24. 
9. Svatováclavské hody Náměstí Míru, Tišnov Městské kulturní středisko 

Tišnov

23. 9. Zahájení hodů na Centru sociálních služeb Jídelna DPS Králova 12.00–12.30 Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace

26. 9. VU3V – Barokní architektura v Čechách Městská knihovna Tišnov 09.30–11.00 Městská knihovna
27. 9. Předškoláček – 1. setkání ZŠ 28. října, Tišnov 15.00–16.00 Rodinné centrum Studánka

Přehled akcí v Tišnově a okolí

Výstavy
21. 5. 2017 – 7. 1. 2018 Cestovatelé do světa a svět k nám   Podhorácké muzeum v Předklášteří
26. 6. – 1. 9. Ilustrace očima dětí Městská knihovna Tišnov

1. 7. – 31. 8. Pavel Komínek „… co jsem viděl, o tom budu vyprávět“ – výstava 
fotografií Domov sv. Alžběty

13. 6. – 17. 9. Radiopřijímače jako zdroj informací a zábavy Podhorácké muzeum v Předklášteří
27. 8. Sursum – knihy vydané v Tišnově – derniéra Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
10. 9. – 27. 10. Stanislav Sedláček, Obrazy – průřez tvorbou Domov sv. Alžběty, Žernůvka
16. 9. – 19. 11. Loutky z Radosti Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
22.9. – 31. 12. Neznámý Jambor Galerie Jamborův dům

ročník XXVII. ZÁŘÍ 2017 příloha Tišnovských novin číslo 9
vyšlo 24. 8. 2017 www.tisnov.cz, www.tisnovskenoviny.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

  Kino Svratka  
PROGRAM KINA – ZÁŘÍ 2017
1. 9.  20.30 LETNÍ KINO: NASLEPO! 
  [LETOS POSLEDNÍ PROJEKCE V LETNÍM KINĚ]

vstupné podle libosti až po filmu
Důvěřujete dramaturgii Kina Svratka? Přijďte do kina 
naslepo a film ohodnoťte podle vlastního uvážení až po 
projekci!

2. 9.  17.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D [PREMIÉRA]
85 min., česky, 150 Kč / 130 Kč (děti)
Legendární hrdinové: Hurvínek, pan Spejbl, Mánička 
i Žeryk v novém dobrodružství a tentokrát animovaně, 
a dokonce ve 3D!

3. 9.  17.00 PO STRNIŠTI BOS
111 min., česky, 120 Kč
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek 
Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá mezi filmy Kolja, 
Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh 
jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století. 
Hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, 
Ondřej Vetchý, Alois Grec, Petra Špalková, Hynek 
Čermák, Zdeněk Svěrák, Viera Pavlíková, Zuzana 
Stivínová.

3. 9.  19.30 LOGANOVI PARŤÁCI [PREMIÉRA]
119 min., tit., 110 Kč (12+)
Ujetá akční komedie od režiséra filmu Dannyho parťáci 
o dvou bratrech – loserech, kteří se rozhodnou prolomit 
smůlu a ukrást 14 milionů dolarů. Hrají: Channing 
Tatum, Adam Driver, Daniel Craig…

6. 9.  19.30 VÁŽENÝ OBČAN [FILMOVÝ KLUB]
117 min., tit., 100 Kč / 80 Kč  (FK)
Držitel Nobelovy ceny za literaturu a vyhořelý spisovatel 
Daniel Mantovani se vrací po letech do rodného města, 
zapadákova, odkud před lety utekl, aby mu zde byl 
udělen titul váženého občana. Řetězec vtipných událostí 
nabírá rychle až absurdní rozměr. Staré lásky, přátelství 
i křivdy… Najde zde opět inspiraci pro své psaní? 
Rozhodně svěží překvapení z letošních Varů se skvělým 
Oscarem Martinézem (Divoké historky) v hlavní roli.

7. 9.  19.30 TO [PREMIÉRA]
135 min., tit., 120 Kč (15+)
Horor podle slavné předlohy Stephena Kinga, který se 
nechal po projekci slyšet, že film předčil všechna jeho 
očekávání. Děsivý klaun Pennywise se vrací. Pozn.: 
domů z kina pouze ve dvojicích.

8. 9.  19.30 CESTA ČASU  
90 min., tit., 110 Kč 
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho 
z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence 
Malicka (např. Tenká červená linie) rodila myšlenka na 
ambiciózní esej o vzniku vesmíru a smyslu života. Film 
je plný úchvatných obrazů: od formování první generace 
hvězd přes měňavku (améba) přijímající potravu pomocí 
fagocytózy, zakřivení prostoročasu kolem rotující černé 
díry až po výbuchy sopky a dopady meteoritů. Zážitek 
ve 4K rozlišení s komentářem Cate Blanchett.

9. 9.  17.00 EMOJI VE FILMU 3D
91 min., dab., 150 Kč /130 Kč (děti)
Uvnitř mobilního telefonu v aplikaci pro textové zprávy 

se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí Emoji 
v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji 
má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene… 

9. 9.  19.30 TULIPÁNOVÁ HOREČKA 
107 min., tit., 120 Kč (12+)
Historické romantické drama odehrávající se na pozadí 
událostí jedné z nejstarších spekulativních bublin – v 17. 
století Amsterdam a celou zemi zachvátila „tulipánová 
horečka“. Jediná cibulka exotické květiny měla hodnotu 
měšťanského domu. Hrají: Alicie Vikander, Christopher 
Waltz, Dane DeHaan, Judi Dentch…

10. 9.  17.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
85 min., česky, 150 Kč / 130 Kč (děti)

13. 9.  19.30 PO STRNIŠTI BOS
111 min., česky, 120 Kč

14. 9. 19.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ [PREMIÉRA]
česky, 120 Kč 
Televizní produkci konkuruje nezávislá tvorba internetových 
tvůrců. Co to vlastně znamená, být youtuberem? A proč se 
stali youtubeři fenoménem, který má už dnes na společnost 
nepřehlédnutelný vliv? Celovečerní dokument Jiřího Sádka 
(Polednice) poodhaluje tajemství jejich úspěchu a nahlédne 
do každodenních životů, které drží stranou kamery.

15. 9. 19.30 ČERVENÁ
80 min., česky, 110 Kč
Dokument Olgy Sommerové je portrétem proslulé 
operní pěvkyně a herečky Soni Červené. Ženy, jejíž 
malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. 
století. Film se setkal s vřelým přijetím na řadě festivalů 
a navazuje tak na režisérčiny předchozí divácky úspěšné 
portréty Magický hlas rebelky a Věra 68.

16. 9. 17.30 JÁ, PADOUCH 3 (3D)
96 min., dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)
Oblíbení Mimoni, Gru, brácha Dru a zloduch Balthazar Bratt!

16. 9. 19.30 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? [PREMIÉRA]
tit., 120 Kč (12+)
Alici (Reese Witherspoon) je čtyřicet, má dvě děti, 
rozešla se s manželem a vrací se zpátky do města, 
kde se narodila. Utřídit si myšlenky a začít znovu 
od začátku. Na narozeninové oslavě ale potká téměř 
o generaci mladšího dvacátníka… Romantická komedie 
od producentky Nancy Meyers, která coby režisérka 
přivedla na svět to nejúspěšnější, co za poslední léta 
v tomto žánru vzniklo – Po čem ženy touží, Nějak se to 
komplikuje, Prázdniny, Lepší pozdě nežli později.

17. 9. 17.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D  
85 min., česky, 130 Kč / 110 Kč (děti)

20. 9. 19.30 PO BOUŘI [FILMOVÝ KLUB]
117 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK)
Rjota je marnotratný syn, špatný otec a zkrachovalý 
spisovatel. Přivydělává si jako soukromé očko, je 
rozvedený a ke svému jedenáctiletému synovi si těžko 
hledá cestu. Exmanželka Kjoko se na Rjotu dívá spíše 
jako na vzdálenou vzpomínku. Odcizenou trojici ale 
jednoho večera svede dohromady blížící se tajfun. Mistr 
rodinných drobnokreseb Hirokazu Koreeda se vrací 
s filmem o zpřetrhaných vazbách, křehké lásce rodičů 
a dětí a o tom, že nejsilnější bouře jsou někdy ty, při 
kterých se nepohne ani lístek.
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21. 9. 19.00 FILMOVÝ KVÍZ [VELKÝ SÁL MĚKS]    
cca 120 min., 30 Kč
Máte rádi filmy? Poznáte název filmu podle úvodní 
melodie? Prvorepublikovou herečku podle očí? Víte, 
kolik medvědů měl Cibulka nebo kde se měli sejít 
Kroupa s Týfovou? Jestli ano, tak jste náš člověk, utvořte 
tým, přihlaste na facebookových stránkách kina nebo 
na kino@kulturatisnov.cz a soutěžte o ceny. Pivo, limo 
a občerstvení na místě.

22. 9. 19.30 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D [PREMIÉRA]
141 min., tit., 140 Kč (15+)
Kingsman je nezávislá mezinárodní špionážní agentura 
pracující v hlubokém utajení a jejím cílem je bezpečný 
svět. V tomto pokračování je čekají nové výzvy společně 
se spřátelenou americkou obdobou Statesman. Akční 
komedie. Hrají: Taron Egerton, Halle Berry, Julianne 
Moore, Channing Tatum, Colin Firth.

24. 9. 19.30 DOBRÝ ČASY [PREMIÉRA]
100 min., tit., 110 Kč (12+)
„Dokonalý zážitek“, „Robert Patinsson na plátně přímo 
září“ nebo „Nervy drásající loupežný thriller“. Tohle 
vše se píše v souvislosti s počinem dvou newyorských 
nezávislých filmařů Joshe a Bennyho Safdie. Divoká akční 
jízda plná nečekaných zvratů a hypnotické hudby, na 
které se podílel Iggy Pop…

27. 9. 19.30 DUNKERK [BIO SENIOR]
107 min., tit., 110 Kč / 70 Kč (12+)
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana 
vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, 
britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského 
Dunkerku (1940).

28. 9. 19.30 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR [PREMIÉRA]
116 min., česky, 120 Kč (12+)                                    
Druhý díl trilogie je méně melodramatický, více svižný 
a Jiří Macháček s Gabrielou Míčovou v něm předvádějí 
dechberoucí herecké výkony. Odehrává se na pozadí 
událostí let 1947–1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Otto Bock a jeho rodina. 
Podnik je smyslem jeho života po všech válečných 
útrapách. Jenže přichází zlom – únorový komunistický 
puč. Ottova firma je vyvlastněna a jemu se podruhé 
v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky 
fatálnější…

29. 9. 19.30 WIND RIVER [PREMIÉRA]
107 min., tit., 120 Kč (12+)
Mysteriózní thriller z pustého zasněženého Wyomingu, 
kde je nalezeno tělo mrtvé indiánské dívky. Hrají: Jeremy 
Renner (Příchozí), Elizabeth Olsen (Captain America: 
Občanská válka).

30. 9. 17.00 LEGO® NINJAGO® FILM 3D [PREMIÉRA]
97 min., dab., 150 Kč / 130 Kč (děti)
Lloyd se zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením 
vtipem sršícího učitele kung-fu Mistra Wu musí porazit 
válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, 
který je shodou okolností také otcem Lloyda. Další ze 
série vtipných Lego pecek!

1. 10. 17.00 PO STRNIŠTI BOS
111 min., česky, 120 Kč

1. 10. 19.30 AMITYVILLE: PROBUZENÍ [PREMIÉRA]
85 min., tit., 120 Kč
Horor/thriller. Film je založen na skutečném masakru 
a má být volným pokračováním filmu 3.15 zemřeš.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
sci-fi: Blade Runner 2045
dobrodružný: Hora mezi námi
fantasy: Thor: Ragnarok
pro děti: My Little Pony Film
mysteriózní krimi: Sněhulák
akční: Geostorm: Globální nebezpečí
+ 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  

Prázdninový zavírák s Mňágou a Žďorp!
neděle 27. srpna od 19.00, Letní kino Tišnov

Poslední letní víkend se rozloučíme s prázdninami se skvělou me-
zigenerační skupinou Mňága a Žďorp (od 20.00) a na své si samo-
zřejmě přijdou i děti – v 19.00 jim zahraje divadlo Honza Hrubec se 
svým Dřevěným divadlem. 
Vstupné: 250 Kč (v předprodeji) / 280 Kč (na místě), děti do 12 let 
vstup zdarma

Silva Rerum arte
pondělí 18. září v 19.30, obřadní síň radnice, Tišnov

Hned první zahajovací koncert nové sezóny Kruhu přátel hudby bude 
hudební lahůdkou – na dobové barokní nástroje zahraje ansámbl Sil-
va Rerum arte v důstojném prostředí obřadní síně radnice v Tišnově. 
Vstupné: 160 Kč (dospělí) / 120 Kč (ZTP, důchodci) / studenti 
a děti do 15 let zdarma, bezplatný je vstup pro jednoho dospělé-
ho doprovázejícího dítě 
Abonentky: 1 000 Kč (dospělí) / 900 Kč (ZTP, důchodci)

Svatováclavské hody
pátek 22. září až neděle 24. září, Tišnov

Tišnovské hody, oslavující svatého Václava, letos opět nabídnou 
rozličný program takřka pro každou věkovou kategorii – na ná-
městí Míru budou v sobotu k navštívení trhy, dopoledne vyplní 
program pro děti a odpolední a podvečerní hodiny budou patřit 
kulturnímu, převážně hudebnímu programu. Hlavní program na 
náměstí zakončí známá skupina Yo Yo Band, a pokud se budete 
chtít veselit ještě i další den, stavte se třeba na Sousedském hodo-
vém setkání s hudebními nástroji, domácím občerstvením nebo 
obojím s sebou – rádi vás uvidíme! Kompletní program najdete 
na plakátu na str. 9. 
Vstup  zdarma (s výjimkou Hodové taneční zábavy v Sokolovně 
Tišnov)
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Muzeum města Tišnova
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

Kromě popisu své metody a jejího uplatnění v praxi 
se s námi autorka upřímně, stručně a srozumitelně dělí 

také o své myšlenky a názory na místo bolesti 
a utrpení v životě člověka i na současný stav světa 

kolem nás a lidí v něm.

Vydalo nakladatelství SURSUM v roce 2015

Čtvrtek 21. 9. v 17 h v Kavárně muzea

Muzeum města Tišnova zve na
představení knihy 

o metodě pozitivního přístupu k bolesti
britské fyzioterapeutky Uršuly Flemingové

UCHOP KOPŘIVU

250,– v předprodeji TIC Tišnov / 280,– na místě / <12 let zdarma

PRÁZDNINOVÝ 
ZAVÍRÁK 
S MŇÁGOU 
A ŽĎORP!

letní kino Tišnov

27. 8. 2017  

výživný 
program 
pro děti, 
studenty 
i dospělé

�1 9.00  Dřevěné divadlo: Zvířátka a loupežníci 
(zábavné loutkohraní hlavně pro děti od 3 do 10 let – 
ale bavit se budou zaručeně všichni!)

20.00  Mňága a Žďorp 
(mezigenerační klasika aneb „písničky pro tebe“!)

Muzeum města Tišnova
Müllerův dům, Jungmannova 80, Tišnov

16. 9. 2017 - 19. 11. 2017
Vernisáž sobota 16. září v 17 h

LOUTKY Z RADOSTI

Muzeum města Tišnova 
ve spolupráci s Divadlem Radost 

a Muzeem Brněnska - Podhoráckým muzeem 

zve na výstavu

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
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Společnost Art Periscope, MěKS Tišnov, Cisterciácké opatství Porta Coeli a obec Předklášteří pořádají ve dnech

15.–17. září 2017 v prostorách bývalého ovčína kláštera Porta Coeli v Předklášteří výstavu s názvem

Výstava bude otevřena vždy od 9 do 17
hodin a v neděli 17. září bude doplněna
od 15 hodin bohatým kulturním pro-
gramem. Vystoupí v něm mimo jiných 
zpěvák a cimbalista Roman Veverka, který 
rozezní Modrý Cimbál v netradičním pojetí 
písní historických, moderních i lidových.

Součástí programu bude také křest nové-
ho nástěnného kalendáře na rok 2018
s názvem TIŠNOV MEZI STALETÍMI 
a degustace vín pana Michlovského

z Rakvic.

Vystavujícími umělci jsou:

Srdečně Vás zveme
a těšíme se na setkání
na této ojedinělé akci!

Z JINÉHO SV ĚTA

velkoplošné tapisérie

obrazy Odjinud

umělecký kovář

Brno

Břeclav

Náměšť n. Oslavou

Milada KOLLÁROVÁ

Antonín VOJTEK

Pavel TASOVSKÝ

21. 9. 2017 v 17.00 hod.
Přednášková místnost

Snídaně 
a svačinky 
do školy i do práce

Ing. Tereza Bočková 

PŘEDNÁŠKA
ROK 
ZDRAVÍ 
2017

Více na www.mktisnov.cz/
rok-zdravi-2017

23. 10. 2017 v 17.15 hod.
Sraz účastníků u Elektro, 
nám. Míru 118, Tišnov

DIVADLO

Více na www.mktisnov.cz

Želary 
(srdce mé)
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2. ROČNÍK KULTURNÍHO FESTIVALU
AMATÉRSKÝCH DIVADEL, HUDEBNÍCH, TANEČNÍCH A PĚVECKÝCH SOUBORŮ

Změna programu vyhrazena

park u kapličky

náměstí

hřiště

17:20 -18:15 Paravánek Brusná
18:15 -18:30 ZUŠ Tišnov
18:30 -20:00 Motýlí )D(efekt Kuřim
20:00 -22:00 Stará Banda Tišnov

17:40 - 18:10 Ochotníci Maršov
18:10 - 18:40 ZŠ Doubravník
18:40 - 20:10 divadlo Prkno 
20:10 - 22:00 KLAPELA Štěpánovice

15:40 - 16:50 SLOVANI Čebín
16:50 - 17:00 FEMINA Železné
17:00 - 17:20 BUBNY ZUŠ Tišnov
17:30   ukončení festivalu

14:05 - 14:15 KVJ
14:15 - 15:15 Divoženy 
15:00 - 15:25 KVJ
15:25 - 15:40 Inspiro Tišnov

14:30 - 15:00 Victorius Hradčany
15:00 - 15:20 Stream dance D. Loučky
15:20 - 15:40 Hr. Ladies Hradčany
15:45 - 17:30 Karasovo divadlo Tišnov
17:30 - 17:40 Hr. Ladies Hradčany

16:30  zahájení festivalu
16:40 -16:45 Lota Lomnice
16:45 -16:55 Inspiro Tišnov
16:55 -17:05 Lota Lomnice
17.05 -17:20 Mažoretky Lažánky



Kruh přátel hudby
Program na sezónu 2017/2018

5. 10. I 2017

Cappella Mariana
renomovaný vokální soubor

13. 12. I 2017

Štěpán Rak
sólový recitál  

věhlasného kytaristy

10. 1. I 2018

Linha Singers
originální pěvecké ztvárnění 

instrumentální hudby

14. 3. I 2018

Aleš Tvrdík 
a Anežka Suchánková

mladý klarinetový talent  
s klavíristkou

23. 5. I 2018

Tišnovský komorní 
orchestr

tradiční ukončení sezóny  
se skvělým lokálním tělesem

14. 2. I 2018

Martin Krajíček trio
mandolína napříč žánry  

a světadíly

11. 4. I 2018

Jan Ostrý  
a Silvie Ježková 

flétna a klavír  
v komorním duu

18. 9. I 2017

Silva Rerum arte 
mezinárodní ansámbl  

staré hudby 

22. 11. I 2017

Tango Quartetto  
Re Campo

pravé tango argentino  
se zpěvem a tancem

bazilika Porta coeli

velký sál MěKS

velký sál MěKS

velký sál MěKS

velký sál MěKSvelký sál MěKS

velký sál MěKS

radnice, obřadní síň

velký sál MěKS

Začátky vždy v 19.30 hod.

Změna konání programu a míst konání vyhrazena. 



Uvidíte, uslyšíte...
Aneb na co se můžete těšit

Silva Rerum arte
Ansámbl Silva Rerum arte vzni-
kl z iniciativy studentů Hudební 
akademie v Krakově, Konzervatoře 
v Amsterdamu a Královské konzer-
vatoře v Bruselu, specializujících 
se na poučenou interpretaci staré 
hudby. Soubor byl založen roku 
2009 v Gdaňsku a specializuje se 
na komorní a orchestrální hudbu 
období baroka a klasicismu, přede-
vším na díla skladatelů ze střední 
a východní Evropy. 
Další směr tohoto ansámblu je 
interpretace a nahrávání soudo-
bé hudby pro barokní nástroje. 
Při přípravě různých koncertních 
programů se ansámbl rozšiřuje 
ze čtyř zakládajících členů o další 
muzikanty nejen z Polska, ale z celé 
Evropy – jedním z nich je skvělý 
tišnovský kytarista Marek Kubát. 

Cappella Mariana
Cappella Mariana je komorní vokál-
ní soubor, který se specializuje na 
interpretaci středověkého vícehla-
su, renesanční polyfonie a vokál-
ních děl raného baroka. 
Ansámbl působí pod uměleckým 
vedením Vojtěcha Semeráda, který 

po ukončení studií na Univerzitě 
Karlově v Praze a Conservatoire 
national supérieur v Paříži pokra-
čuje na papežském institutu Musica 
Sacra v Římě.
Program Ó sladká smrti…  
Téma smrti a věčného odpočinku 
inspirovaly mnohé skladatele v celé 
hudební historii. Nejenom přirozená 
smrt stářím, ale i různé epidemie 
měly vliv na myšlenky tehdejší spo-
lečnosti. Tyto až apokalyptické scé-
ny byly hojně popisovány a autoři se 
začali více zabývat smrtí. Program 
Ó sladká smrti… zahrnuje pestrou 
mozaiku děl pozdního středově-
ku od jednohlasého chorálu až po 
vícetextová moteta, která dokonale 
vyjadřují kontrast mezi zármutkem 
a nadějí v nový (věčný) život.

Tango Quartetto Re Campo
Soubor Tango Quartetto Re Campo 
hraje tangové taneční standardy 
z 20. a 30. let 20. století, světozná-
mého Astora Piazzolly i originální 
současné tango Petra Zámečníka 
z moravské metropole. Uměleckým 
vedoucím souboru je královopol-
ský rodák s italskými kořeny Petr 
Zámečník, akordeonista, hudební 
pedagog, aranžér a skladatel. Se 
svými tango soubory, jež postup-
ně vznikaly od roku 1993 (Instru-
mental Tandem, Trio Milonguero, 
Tango Quartetto Re Campo, Quin-
teto Tango Consuno), vystupuje 
doma i v zahraničí - na koncertech, 
v klubech, na milongách, domácích 
i mezinárodních hudebních festiva-
lech a za sebou má i mnoho dal-
ších, velmi rozmanitých projektů.

Štěpán Rak
Štěpán Rak je osobností, která si 
své posluchače podmaní intenzitou 
prožitku, interpretačním mistrov-
stvím a absolutním splynutím inter-
preta a skladatele v jedné osobě, 
s duší hudby. Jeho životní a umě-
lecká dráha je podrobně zmapová-
na v řadě encyklopedií a v rozho-
vorech pro naše i zahraniční média. 
Byl jmenován historicky prvním 
vysokoškolským profesorem kytary 
České republiky, je významným 
interpretem, ale i skladatelem 
a pedagogem. Věnuje se publikační 
(kniha Kytara, má láska) a osvěto-
vé (spojení uměleckého přednesu 
s kytarovou hrou) činnosti a také 
nové muzikoterapeutické metodě – 
tzv. kytaroterapii. 

Linha Singers
Soubor Linha Singers se věnuje 
originálnímu způsobu interpretace 
instrumentální hudby už více než 
půl století. Každý zpěvák souboru 
zastupuje nějaký hudební nástroj, 
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takže všichni dohromady tvoří 
malý komorní orchestr. 
Rodinné stříbro této vokálně 
instrumentálního ansámblu tvoří 
vokální transkripce drobných děl 
velkých mistrů 17.-19. století. Aranž-
má z pera zakladatele a doposud 
uměleckého vedoucího Jiřího Linhy 
získavají svou lehkost na swingo-
vém tepu doprovodné kapely. Těšit 
se můžete na autory zvučných 
jmen (W.A.Mozart, F. Schubert, 
A. Rejcha, J.A. Benda, B. Marcello 
a další) a zazní také lidové písně 
evropských národů (české, fran-
couzské, ruské či slovenské). 

Martin Krajíček trio
Martin Krajíček patří bezpochyby 
k nejlepším mandolinistům v Čes-
ké republice. Svými netradičními 
přístupy posouvá možnosti využití 
tohoto nástroje. To ostatně dokládá 
i jeho bohatá diskografie a četná 
spolupráce s hudebními ansámbly 
nejrůznějších hudebních stylů.
Program Mandolína napříč žánry 
a světadíly uvádí skladby autorské 
a skladby brazilského stylu choro, 
variace na slovenský a moravský 
folklór a jazzové standardy. Spolu-
hráči Martina Krajíčka, kontrabasi-
sta Juraj Valenčík a houslista Juraj 
Stieranka, patří mezi hráče, kteří 
dokáží vkusně překračovat hranice 
žánrů a jsou velmi zručnými impro-
vizátory. Martin mimo jiné předvádí 
techniku duostyle, kdy je slyšet 
hráče dva, byť hraje jeden.

Aleš Tvrdík a Anežka Suchánková
Aleš Tvrdík s klarinetem začal 
u pana učitele Vladislava Krejčíka 
na ZUŠ Jablonec nad Nisou. Nyní 
studuje na Pražské konervatoři 
u prof. Milana Poláka. Je laureátem 
mnoha mezinárodních soutěží. 
Účastnil se masterclassů se svě-
tovými hráči, například s Milanem 
Řeřichou či Shirley Brill a dalšími. 
Jako sólista hrál s orchestry  
v Německu, Česku a v Itálii.
Anežka Suchánková začala hrát na 
klavír v ZUŠ Jablonec nad Nisou. 
Studovala na Pražské konzervatoři 
ve třídě Evy Boguniové. Nyní studuje 
na Akademii múzických umění v Pra-
ze pod vedením prof. Ivo Kahánka. 
Minulý rok studovala na univerzitě 
v Lipsku u prof. Markuse Thomase.

Jan Ostrý a Silvie Ježková
Jan Ostrý začal hrát na flétnu 
u prof. V. Žilky a poté za vedení 
prof. F. Malotína na Pražské konzer-
vatoři.  
Ve studiích pokračoval ve Francii 
a už v průběhu studia se zúčastnil 
mistrovských kurzů u předních flét-
nistů a vystupoval na významných 
koncertech a festivalech. Byl sólo-

-flétnistou v Orchestre National de 
Lyon a v Den Norske Operaen Oslo, 
je vyhledávaným pedagogem u nás 
i v zahraničí, nyní také profesorem 
na Musik und Kunst Privatuniver-
sität ve Vídni.

Silvie Ježková 
vystudovala konzervatoř a Akade-
mii múzických umění v Praze (doc. 
Boris Krajný a prof. Ivan Klánský). 
Absolvovala řadu mezinárodních 
mistrovských kurzů (Amadeus 
Quartet, Alban Berg Quartet, 
a další). Je pravidelně zvána na 
mistrovské kurzy v zahraničí a slaví 
úspěchy i jako komorní hráčka. 
V současné době působí na Praž-
ské konzervatoři a na Akademii 
múzických umění.

Tišnovský komorní orchestr
Od začátku sezony 2016-17 hraje 
opět pod vedením staronového 
šéfa Jaroslava Kolesy. Na podzim 
toho roku si orchestr zahrál pro na-
daci Varhany pro Královo Pole, aby 
podpořil chrámový sbor ve sbírce 
na nový nástroj. V roce 2017 se zú-
častnil akce s názvem „A – Fest in 
Park“, což je festival Akademie věd 
ČR na zámku v Průhonicích – tiš-
novský orchestr totiž má ve svých 
řadách také akademiky. Kromě 
houslisty Richarda Kružíka, člena 
Janáčkova kvarteta, se kterým 
„TiKo“ v minulosti již mnohokrát vy-
stupovalo, s nimi nedávno poprvé 
spolupracovala také jeho žena Iva.



abonentka KPH

ABONENTKA: 

dospělí 1 000 Kč 
ZTP, důchodci 900 Kč 
Abonentka je přenosná.

VSTUPENKA NA  
JEDNOTLIVÉ KONCERTY:  
dospělí 160 Kč 
ZTP, důchodci 120 Kč 
Studenti a děti do 15 let zdarma. 
Bezplatný je vstup pro jednoho 
dospělého doprovázejícího dítě.

PŘEDPRODEJ: 

Předprodej všech typů vstupenek 
a abonentek bude probíhat v TIC  
(náměstí Míru 120) od 1. 9. 2017.
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Contemporary
dance

Taneční lekce s Barbarou Cahovou z brněnského Dashdance
Každou středu ráno 7:20 - 8.50, začínáme 13.9.2017
Kurz je otevřený pro všechny věkové kategorie, začátečníky i mírně pokročilé
Místo: Sluneční sál, Inspiro Tišnov
Kontakt: tanec.tisnov@gmail.com, tel. č. 720 978 022

přirozený pohyb

vedená improvizace

intenzivní kontakt se svým tělem



XII Kam v Tišnově

RŮZNÉ  

9. – 10. září 2017 v Tišnově
od 9.00 –18.00 hod.

v tělocvičně základní školy
ZŠ nám. 28. října

www.patchworkjana.cz

14. výstava patchworku

  patchworkové výrobky od maličkostí po rozměrné deky

  možnost nákupu látek, pomůcek a quiltovacích nití

  předvedení šicích strojů    prodej výrobků

  soutěž o nejhezčí vystavený quilt

Akce v sokolovně – září
16. 9. Prodej obuvi (9.00–12.00)

20. 9.  Second hand (9.30–17.00)

23. 9. Václavské hody – hodová taneční zábava


