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Městské kulturní středisko

Vánoční koncert Tišnovského
komorního orchestru
26. prosince v 17.00, kostel sv. Václava Tišnov
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let,
důchodce a studenty.
Na programu:
• A. Vivaldi
Gloria
• J. S. Bach
Air
• A. Vivaldi
Koncert op. 3, č. 9 pro housle a orchestr D dur,
RV 230, allegro, larghetto, allegro
• A. Vivaldi
Moteto In furore iustissimae irae, RV 626,
allegro, largo, allegro
• R. Binge
Alžbětinská serenáda, arr. R. Zapletal
• A. Vivaldi
Čtvero ročních období, koncert op. 8, č. 4 Zima,
RV 297, allegro non molto, largo, allegro
• G. F. Händel Lascia ch'io pianga
• V. Mareček Koledy

Živý betlém

27. prosince v 17.00, nám. Míru Tišnov
Již tradiční vánoční příběh v živých obrazech.

Silvestrovské promítání v letním kině
31. prosince v 16.30, Letní kino Tišnov
Podvečerní projekce pásma klasických večerníčkových pohádek
v letním kině, s dobrovolným vstupným. K zahřátí bude ke koupi svařák, čaj a grog, k snědku buřt, který si bude možno opéct
u malého táboráčku. Kdo vydrží do 17.40, zhlédne na závěr akce
malý ohňostroj.

Novoroční ohňostroj

1. ledna v 00.30, nám. Míru Tišnov
Město Tišnov a MěKS Tišnov Vás zvou 1. 1. 2015 v 00.30 hodin
na tradiční novoroční ohňostroj.

Městské kulturní středisko

Trio Balkan Strings (SRB)
14. ledna v 19.00, Kino Svratka
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, důchodce a studenty.
Ohnivá balkánská tradiční hudba, kytarové trio otce a dvou synů.
Sestava: Zoran Starčevič, Nikola Starčevič, Željko Starčevič. Jejich
hudba je plná energie s přidanými prvky jazzu i klasické hudby.
Skladby jsou založeny na motivech různých balkánských tradic
nejen z domácího Srbska, ale i z Rumunska, Bulharska, Moldávie nebo Makedonie. Trio Balkan Strings se představilo na řadě
prestižních festivalů v Evropě, Kanadě i v USA.

Předkola a finále pěvecké soutěže
Tigalsong

9. ledna první kolo (dopoledne)
21. ledna druhé kolo (večer) – spolu s Ilonou Csákovou
28. ledna koncert Ilony Csákové s finalisty soutěže Tigalsong

Hlavním porotcem bude Ilona Csáková! Stálice českého popu,
podmanivá zpěvačka ve skvělé hlasové kondici s dokonalou interpretací nezapomenutelných hitů. Společný koncert Ilony Csákové s finalisty soutěže.

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 potřebné
zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 nebo na e-mailu
ucetni@kulturatisnov.cz.

Reprezentační ples města Tišnova
láká rozmanitým programem
Sobota 31. 1. 2015, 19.30, Sokolovna Tišnov
Na poslední lednový den chystá město Tišnov ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem hlavní událost plesové sezóny – již jedenáctý ročník
Reprezentačního plesu města
Tišnova. Na sobotu 31. 1. 2015
bude od 19.30 v prostorách
tišnovské sokolovny připraven
neobvykle pestrý program, kterému bude dominovat Tereza
Černochová, jedna z nejtalentovanějších českých zpěvaček. Hudbě k poslechu i pohybu bude
učiněno zadost hned dvěma kapelami – v prvé řadě zahraniční celebritou mezi českými dechovkami, uskupením Kumpanovi muzikanti, a také neotřelými hudebníky The Barbers,
kteří zahrají takřka vše z modernějšího ranku. O taneční čísla se postarají profesionální tanečnice ze studia No Feet a názorně předvedou, jak se tančí step a jazz dance na mistrovství
světa. A pověstnou třešničkou na dortu, v tomto případě zábavnou, bude kouzelník Richard Nedvěd, známá to tvář
ze soutěže Česko Slovensko má talent. Večerem nás s grácií
sobě vlastní provede herečka, zpěvačka a moderátorka Jana
Musilová z Městského divadla Brno. Ples samozřejmě nebude ochuzen ani o štědrou tombolu, na které se tradičně budou
podílet firmy a podnikatelé z Tišnova a okolí. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.

PŘIPRAVUJEME

• 6. února Štěpán Markovič Gipsy Groove – hudební
projekt jazzového saxofonisty Štěpána Markoviče v doprovodu funky kapely Gipsy Groove.
• 19. února Simeon Soul Charger – americká kapela New
Woodstock Generation do svého turné zařadila i Tišnov!
• 26. února „Pocta Édith Piaf“ – hudebně-divadelní
představení s herečkou Libuší Švormovou, šansoniérkou
Martou Balejovou a Jiřím Hoškem u klavíru. V prosinci
by se francouzská zpěvačka Édith Piaf dožila 100 let.

Více na www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.

Galerie Jamborův dům

Klub přátel fotografie Tišnov
PIXELOMÁNIE 2014
Do 25. ledna můžete zhlédnout prodejní výstavu fotografií členů tišnovského fotoklubu, jejichž snímky rozhodně snesou srovnání i s profesionálními fotografiemi. Výstavy KPFT se
staly již tradicí, tentokrát ale poprvé v celém prostoru galerie
v Jamborově domě. O aktivitách klubu se dočtete více v aktuálním čísle TN v rozhovoru s Milošem Bučkem a na webových
stránkách www.fotoklubtisnov.cz.

II

Otevírací doba:

Po–út zavřeno, st 13.00–19.00, čt–pá 13.00–17.00, so–ne
10.00–17.00. Pro objednávku návštěvy mimo standardní
otevírací dobu, prosím, volejte nebo pište: Veronika Jičínská, mobil: 730 167 598, e-mail: galerie@kulturatisnov.cz.
Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie
a na FB Galerie Jamborův dům.
Kam v Tišnově

Kino Svratka

Program kina
EXODUS

pá 2. 1. ve 20.00, 142 min., 3D dab.
Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonu Ramsesovi. Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými
smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země. Režie: Ridley Scott. Hrají: Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver ad.

HODINOVÝ MANŽEL

so 3. 1. v 17.30, 100 min., český
Příběh čtyř přátel, kteří z nouze začnou podnikat jako „hodinoví
manželé“. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají
kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však
přestává líbit partnerkám našich hrdinů... B. Polívka, D. Novotný, J.
Čvančarová ad. v nové české komedii o vztazích.

PADDINGTON

ne 4. 1. v 15.00, 98 min., dab.
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje
marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle
ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká
rodinu Brownových.

LEVIATAN

(FILMOVÝ KLUB)

čt 8. 1. v 19.30, 141 min., tit.
Pravdivý portrét korupce v současném Rusku, to je nové ruské drama. Jakou šanci má jedinec proti mocným politikům? Pro svůj kritický pohled vzbudil film vlnu pozornosti na festivalech a uchází se
o Oscara. Kolia žije v malém městě u Barentsova moře. Hned vedle domu má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města ho
chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je
neústupný a odmítá se vzdát. Starosta se stává stále více agresivním.

HODINOVÝ MANŽEL

pá 9. 1. ve 20.00, 100 min., český

FOTOGRAF

so 10. 1. v 17.30, 132 min., český
Středem jeho života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí.
Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky. Jedny nezištně oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející jeho bouřlivý život. Karel Roden jako Jan Saudek ve filmu Ireny
Pavláskové (Čas sluhů).

NOC V MUZEU 3

ne 11. 1. v 15.00, 89 min., dab.
Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny
s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu,
aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
ne 11. 1. v 17.30, 144 min., dab.

SVRATKA NASLEPO

út 13. 1. v 19.30, cca 90 min., tit., vstupné
dle uvážení
Máte rádi překvapení? Přijďte do kina naslepo!
Věřte Svratce! Uvedeme kvalitní, méně známou
komedii. Platí se až při odchodu, 40–80 Kč podle
toho, jak se Vám film bude líbit. V případě, že se
Vám líbit nebude a ze sálu odejdete před koncem,
dostanete jako „bolestné“ malý popcorn zdarma.
Těšíme se na shledání odvážlivců ve foyer!

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ

pá 16. 1. ve 20.00, 120 min., 3D dab.
Výpravná fantasy. Rytíř Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím
členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil Královnu čarodějnic (Julianne Moore). Stačilo ji zabít. On se do ní ale
zamiloval a místo smrti pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku.
Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se
pomstila za své pokoření, a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří stojí
na jeho straně.

FOTOGRAF

so 17. 1. v 17.30, 132 min., český

TŘI BRATŘI

ne 18. 1. v 15.00, 90 min., český
Pohádka Jana Svěráka s písničkami dua Svěrák–Uhlíř.

INTERSTELLAR

ne 18. 1. v 17.30, 169 min., tit.
Sci-fi roku režiséra Ch. Nolana s M. McCounagheym v hlavní roli.

CO JSME KOMU UDĚLALI?

(BABY KINO)

po 19. 1. v 16.00, 97 min., tit., 60 Kč
Představení nejen pro maminky s nemluvňaty. Lze je vzít s sebou
do sálu nebo svěřit pečovatelce z RC Studánka do hracího koutku
před kinosálem. Veleúspěšná francouzská komedie o tom, jak se
hledá v multikulturní společnosti manžel, když máte tradičně založené rodiče.

SEDMÁ PEČEŤ(FILMOVÝ KLUB – CYKLUS BERGMAN)

čt 22. 1. v 19.30, 96 min., tit.
Legendární filmový skvost Ingmara Bergmana. Rytíř Antonius
Block (Max von Sydow) se vrací domů do Švédska z křížové výpravy proti bezvěrcům. Svou zem však najde zpustošenou běsnícím
mořem. Blocka navštíví Smrt a sdělí mu, že jeho dny jsou sečteny.
Předtím ho ještě čeká jedna šachová partie. Během roku chystáme
v FK další dva mistrovy filmy!

FOTOGRAF

pá 23. 1. ve 20.00, 132 min., český

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (+ MALOVÁNÍ PO FILMU)

ne 25. 1. v 15.00, 90 min., dab.
Pohádka o tučňácích Skipperovi, Kowalském, Ricovi a Vojínovi. Malování tučňáků na pódiu po skončení filmu.

HODINOVÝ MANŽEL

ne 25. 1. v 17.30, 100 min., český

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

(BIO SENIOR)

po 26. 1. v 17.30, 102 min., český
Projekce nejen pro seniory ZA SKVĚLOU CENU. Šedesátá léta v Československu očima malého chlapce. Hrají Richard Labuda, Milan
Lasica, Libuše Šafránková ad.

S LÁSKOU, ROSIE

út 27. 1. v 19.30, 102 min., tit.
Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidé znají jako malé děti, něco jim
brání, aby se do sebe v dospělosti zamilovali. Rosie a Alex, hrdinové
této romantické komedie, se znají už od školky. V době prvních lásek
a sexu svoje zážitky s patřičnými detaily samozřejmě probírají, tomu
druhému to ale není vždy úplně po chuti. Proč? Přijďte se podívat…

BABOVŘESKY 3

(PREMIÉRA)

čt 15. 1. v 19.30, 108 min., tit.
Nestahuj a pojď do kina! Premiéra vyvrcholení akční série s Liamem Neesonem. Bývalý agent CIA Bryan Mills musí dokázat, že byl
neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky, a ochránit to jediné, co mu zbylo...
1/2015

SEDMÝ SYN

čt 29. 1. v 19. 30, 103 min., český
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu
naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesk. Místní drbny, které
se seběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka
se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové... Do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho
manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat
všech sedm místních drben k moři... Akce „likvidace bab“ začíná. A nad
tím vším bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit pátra Petra...

III

Kino Svratka
VELKÁ ŠESTKA

pá 30. 1. v 17.30, 108 min., 3D dab.
Animované komediální dobrodružství o konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu
v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go
Go, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi, sličná chemička Honey a jejich fanda Fred. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi
rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí na svého nejbližšího
kamaráda – robota jménem Baymax – a přetvoří svou partu přátel
na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

HACKER

so 31. 1. v 17.30, 105 min., tit.
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný,
kdo mu může konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat?
A zmůže vůbec něco?

VELKÁ ŠESTKA

ne 1. 2. v 15.00, 108 min., 2D dab.

BABOVŘESKY 3

ne 1. 2. v 17.30, 103 min., český
Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.

NA leden PŘIPRAVUJEME:

erotické drama 12 odstínů šedi; vynikající thriller Slídil; sci-fi
sourozenců Wachovských Jupiter vychází; drama Angeliny Jolie
Nezlomný; animovaný Spongebob: Houba na suchu; české Kobry
a užovky; artový Birdman od režiséra A. G. Iñárritu ad.

Baby kino ve Svratce

Vážené maminky,
s miminkem v náručí nejste společensky odříznuté. Kino Svratka pro Vás chystá již druhou sezónu ve spolupráci s RC Studánka speciální projekce Baby kino.
Od ledna do dubna 2015 se budou konat vždy předposlední pondělí v měsíci v 16.00. Ta první se uskuteční 19. 1. 2015
v 16.00. Pobavíte se u nové a velmi úspěšné francouzské komedie Co jsme komu udělali?
Opatrovnice z RC Studánka se o Vaše miminko postará v dětském koutku hned ve vedlejší místnosti, můžete ho ale také vzít
s sebou do kinosálu, aniž by komukoli vadily jeho projevy; hlasitost bude oproti běžné projekci mírně snížena.
Dotazy, prosím, pište na mail kino@kulturatisnov.cz, rezervace
pak provádějte přes www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
nebo zkrátka a prostě přijďte třetí lednové pondělí rovnou
na biják. Těšíme se,
Vaše Kino Svratka

Muzeum města Tišnova

Vánoce v muzeu a kavárně
Přijďte si během vánočních svátků odpočinout od maratonu nakupování, dlouhých front u pokladen a stresu. Nabízíme
příjemné prostředí a klid. Přijměte pozvání k prohlídce výstav
i posezení v muzejní kavárně.

Sváteční otevírací doba:
•
•
•
•
•
•

24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27.–30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015

10–15 hodin
zavřeno
zavřeno
10–18 hodin
zavřeno
zavřeno

Pracovníci Muzea města Tišnova Vám přejí příjemné prožití
svátků.

Fanské hory a perly hedvábné
stezky
Multimediální projekce
Středa 7. 1. 2015 v 18.00 hod.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou
na multimediální projekci – diashow. Nezapomenutelná dobrodružství z cesty do ryzího srdce Asie, do tádžických hor a za legendárními památkami hedvábné stezky, prezentována formou
poutavé diashow s řadou jedinečných záběrů, s doprovodným
komentářem a stylovým hudebním pozadím.

Komunikujeme
Interaktivní výstava
8. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč

Interaktivní výstava o způsobech komunikace – od šeptání až
po mezikontinentální bezdrátové spojení, zapůjčená z Mendelova muzea Masarykovy univerzity. Výstava představuje
fenomén komunikace z mnoha různých pohledů a v nečekaných souvislostech.

IV

Kam v Tišnově

Centrum sociálních služeb Tišnov

Vánoční vystoupení dětí z MŠ
Čtvrtek 18. prosince od 14.00 v jídelně DPS Králova
Děti z mateřské školky U Humpolky zazpívají, zatančí a zahrají
vánoční písně.

Plavání ve Wellness Kuřim

Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 95 Kč
Plavání v lednu:
První středa v měsíci – 7. 1. 2015
Třetí středa v měsíci – 21. 1. 2015
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při cestě zpět, nebo kdykoliv telefonicky).
Prosíme přihlášené zájemce, aby se v případě, že nemohou
v daný termín jet, co nejdříve odhlásili. O plavání je zájem
a uvolněné místo tak můžeme nabídnout náhradníkům.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová (tel. 730 193 325), Marta Špirková (tel. 773 590 274),
osobně na pečovatelské službě.

Poslechový
pořad
z
cyklu
Písničky ze starých časů Tóny
barvami laděné
Středa 14. ledna od 15.00 v jídelně DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje
a komentuje pan Václav Seyfert. První poslechový pořad v roce
2015 se koná 14. ledna od 15.00 hodin v jídelně DPS Králova pod názvem Tóny barvami laděné. Uslyšíme písničky Karla
Hály, Oldřicha Nového, Hany Hegerové a dalších interpretů.

Další, v pořadí páté odpoledne s písničkami ze starých časů se
bude konat ve středu 11. února od 15.00 hodin v jídelně DPS
Králova a zaměří se na písně, v nichž žije historie.
Poslední plánovaný pořad se jmenuje O pejskovi a kočičce
a představí nám písně Václava Neckáře, Aleny Tiché, Marty Kubišové nebo Hany Zagorové. Uskuteční se ve středu 11. března
od 15.00 hodin.

Rodinné centrum Studánka

Jak změnit svůj život k lepšímu?
Pětidílný sebezkušenostní cyklus přednášek
Úvod do problematiky komunikace a konflikty
Pátek, 23. 1. 2015
Proč si lidé nerozumí, i když mluví stejným jazykem? Co je to
konflikt? Jeho řešení.
Jak si řídit život
Pátek, 13. 2. 2015
Sady zákonů, kterými se v životě řídíme. Hranice.
Náš život
Pátek, 6. 3. 2015
Období, kterými v životě procházíme. Co považujeme za úspěšný život? Role, které v životě hrajeme.
Vztahy
Pátek, 27. 3. 2015
Rozdělení vztahů. Muž vs. žena, stejnost vs. jedinečnost, konjunkce vs. opozice. Fungování ve vztahu.
Rozum, pocity, emoce
Pátek, 17. 4. 2015
Jejich význam pro život. Jak je používat? Růst osobnosti.

Je možné přihlásit se na celý cyklus nebo jen jednotlivá témata.
Kdy: začátek v 16.30, délka přednášky 1 hodina, poté budou
následovat dotazy, popř. individuální konzultace.
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov.
Přednáší: Mgr. Eva Fojtová a Ing. Pavel Fojt, manželé s praxí
v koučování, lektoři seminářů osobnostního rozvoje Principy
života.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena: 20 Kč za dítě
na jedno setkání.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou
o krok napřed“. Je finančně podpořena z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
1/2015

Jak se připravit na assessment
centrum
Modelové AC se zpětnou vazbou
V dnešní době spousta společností nevybírá své pracovníky
a pracovnice pouze na základě pracovního pohovoru, ale využívá čím dál častěji také tzv. assessment centra.

Tato metoda náboru vyvolává mnohdy obavy, a to především
proto, že uchazečky a uchazeči neví, co mohou očekávat a jak
se tedy připravit.

Na debatě se dozvíte, co to AC je, jaké techniky využívá a především jak se na něj připravit. Součástí bude i modelová situace,
se kterou se můžete při reálném AC setkat.
Samozřejmostí je poskytnutí zpětné vazby. Debatou Vás provede HR konzultantka Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s.,
která má s realizací AC bohaté zkušenosti ze soukromé sféry.
Kdy: ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 9.30 (do 11.00).
Kde: v poradenské místnosti RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov.

Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet a věk i své přihlášení
oznamte do 16. 1. 2015 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz. Občerstvení bude zajištěno.

Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze
státního rozpočtu ČR.

V

Městská knihovna Tišnov

Salonky
VIDA! – zábavní vědecký park
15. 1. 2015
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do brněnského zábavního vědeckého parku Vida!
Na všechny čekají interaktivní kousky: kolo na laně, větrné
bouře, vesmírný monolit, vodíková raketa, záhada bermudského trojúhelníku a mnohé další, které si mohou osobně vyzkoušet. Připraveno je přes sto padesát interaktivních exponátů,
díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem
sebe.

Vstupné: pracující 190 Kč, studenti a senioři 110 Kč.
Sraz zájemců: 8.15 před vlakovým nádražím v Tišnově, odjezd
v 8.30.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov
nebo na telefonním čísle 549 121 001–2.

Univerzita volného času

Univerzita volného času – letní semestr

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor
až červen) nové cykly přednášek.

Stromy a keře

Pokračovací kurz si klade za cíl seznámit posluchače především
se všemi druhy domácích stromů a keřů na území ČR. Ukázat,
jak je poznat podle určitých znaků, a seznámit s podmínkami,
kde se jim daří.

Jako doplněk pak budou uváděny i druhy, které u nás nejsou
původní, ale vysazují se v parcích (včetně nejčastějších uměle vytvořených dekorativních kultivarů). Jen okrajově bude
zmínka o těch, se kterými se můžeme setkat v místech našich
dovolených.

Virtuální univerzita 3. věku

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor
až duben) nový cyklus přednášek.

Dějiny oděvní kultury II

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury
se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy
třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora krále Slunce Ludvíka XIV.
Cena kurzu: 300 Kč

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osobně
do 31. 1. 2015 v městské knihovně nebo na telefonním čísle
549 121 001–2, kde obdrží podrobnější informace.
Více informací naleznete též na webových stránkách knihovny:
www.tisnov.cz/knihovna.

Beseda

Martinik – ostrov květin

29. 1. 2015 v 17.00
Městská knihovna Tišnov a pan Jaromír Novák zvou všechny
příznivce cestování na výlet do Karibiku na ostrov Martinik.
Karibští Indiáni nazvali svoji domovinu Madinina, ostrov květů.
Zda tento přívlastek platí, se lze přesvědčit za devět hodin letu
z Paříže a přitom neopustit Francii. Jak je to možné? Ostrov je
jedním z pěti zámořských departementů Francie a součástí Evropské unie.
Vedle nádherných pláží s azurovým mořem a bělostným i tmavým pískem nabízí strmé hory, kterým vévodí činná sopka
Montagne Pelée, bujnou vegetaci tropických deštných pralesů, přímořské nížiny s mangrovníky, rozsáhlé plantáže banánů
a cukrové třtiny, desítky destilérií s vyhlášeným rumem a pohodové domorodce ochotné pomoci v nesnázích.
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

Součástí semestru bude též exkurze do arboreta Křtiny
a Řícmanice.
Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Zahájení: středa 4. 2. 2015 v 17.00
Cena kurzu: 200 Kč

Křesťanská apologetika

Odvěká otázka lidstva zní: Odkud jsme přišli, co tady děláme
a kam jdeme? Dlouhé zimní večery jsou jako dělané na úvahy
o hodnotě a smyslu života. Stačí na jeho vznik náhoda a fůra
času? Proč je na zemi tolik utrpení a často vítězí zlo? Je náboženství opiem lidstva a víra v Boha intelektuální sebevraždou?
Je osoba Ježíše historickým faktem, či pouhým mýtem? Má
smysl se zabývat tím, co bude po smrti, či jde jen o to, co nejvíce
si užít nyní, protože pak už nic nebude?

Lze mít v otázkách morálky stálý názor, či jsme vydáni na pospas proudu měnících se hodnot a názoru většiny? Od února
budeme mít příležitost společně hledat na tyto a podobné otázky odpovědi a stejně jako v předešlých dvou semestrech tak budeme činit s Biblí v ruce.
Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.
Zahájení: středa 11. 2. 2015 v 17.00
Cena kurzu: 200 Kč
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Akce v sokolovně
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 1.
9. 1.
13. a 14. 1.
17. 1.
19. 1.
23. 1.
28. 1.
31. 1.

Prodej obuvi
Stužkovací ples
Prodej oděvů
Stavbařský ples
Prodej spotřebního zboží
Ples Siemens
Prodej spotřebního zboží
Ples města Tišnova

Kam v Tišnově

Sport

Rozpis zápasů v hale SSK Tišnov
Leden 2015
Kvalifikace MS juniorek ve volejbalu
datum

domácí

hosté

od

8. ledna

AUT

BUL

15.00 hod.

BUL

DEN

15.00 hod.

AUT

15.00 hod.

9. ledna
10. ledna

CZE

DEN

AUT

CZE

BUL

CZE

DEN

18.00 hod.

18.00 hod.

18.00 hod.

Futsal
Klub: San Marino Dolní Loučky

Soutěž: krajský přebor

datum

domácí

hosté

zač. zápasu

17. ledna

San Marino

Agrotec Hustopeče

20.00 hod.

Futsal
Klub: 1. FC Květnice Tišnov

Soutěž: divize E

datum

domácí

hosté

zač. zápasu

24. ledna

1. FCK

Kalábek Brno

20.00 hod.

31. ledna

1. FCK

FC Kloboučky

20.00 hod.

Kopaná
Klub: AFK Tišnov

Soutěž: přípravka

datum

turnaj

od/do

11. ledna

Turnaj přípravka – kopaná

09.00 až 13.00 hod.

Turnaj přípravka – kopaná

09.00 až 13.00 hod.

18. ledna

25. ledna

Turnaj přípravka – kopaná

13.30 až 17.30 hod.

Turnaj přípravka – kopaná

09.00 až 13.00 hod.

Turnaj přípravka – kopaná

13.30 až 15.30 hod.

Volejbal
Klub: Volejbalový klub Tišnov

Soutěž: přebor JM 1.

datum

domácí

hosté

zač. zápasu

24. ledna

VK Tišnov

VK Pegas Znojmo

10.00 hod. a 13.00 hod.

Basketbal
Klub: SKB Tišnov

Soutěž: Ženy-OP I. Muži-OP II.

datum

domácí

hosté

zač. zápasu

17. ledna

SKB – muži

ASK Blansko

17.30 hod.

31. ledna
1/2015

SKB – ženy

BK Žďár n. Sázavou

17.30 hod.

VII

Přehled

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Datum

Akce

Místo

3. 7. – 31. 12.

Filmový klub – podzim 2014

Kino Svratka Tišnov

18. 12.

Vánoční vystoupení dětí z MŠ U Humpolky

20. 12. 2014 – Víkend s cestovním klubem World
21. 12. 2014 Ventures
26. 12. 2014 Vánoční koncert TiKO
26. 12. 2014

Vánoční večírek U Palce

31. 12. 2014

Silvestrovské promítání v letním kině

1. 1. 2015

Novoroční ohňostroj

8. 1. 2015

LSDa – koncert pro Tišnov

Kostel sv. Václava
Tišnov
Café U Palce

17.00–19.00

MěKS Tišnov

Letní kino Tišnov

17.00
16.30

Adventisté sedmého dne,
MěKS Tišnov
MěKS Tišnov

00.30

Město Tišnov, MěKS Tišnov

Kavárna Café „U mě“

31. 12. 2014

Silvestr U Palce

7. 1. 2015

Plavání ve Wellness Kuřim

14. 1. 2015

Tóny barvami laděné – Písničky ze starých Jídelna DPS Králova
časů (4)
Trio Balkan Strings
Kino Svratka Tišnov
Salonky – VIDA!

Nám. Míru

Café U Palce
Nám. Míru

Wellness Kuřim
Sál ZUŠ Tišnov

Městská knihovna

15. 1. 2015

6. besídka žáků
Plavání ve Wellness Kuřim

Sál ZUŠ Tišnov

22. 1. 2015

A pak už tam nezbyl ani jeden aneb Deset
malých černoušků
7. besídka žáků

Městská knihovna

29. 1. 2015

Beseda: Martinik – ostrov květin

21. 1. 2015
29. 1. 2015
31. 1. 2015

Reprezentační ples města Tišnova

Kino Svratka Tišnov

14.00–15.00

Živý betlém

15. 1. 2015

Organizuje

Jídelna DPS Králova

27. 12. 2014

14. 1. 2015

Čas

Wellness Kuřim
Sál ZUŠ Tišnov

Městská knihovna
Sokolovna Tišnov

20.00–03.00

20.00–03.00
11.45–15.30
18.00–20.00
15.00–16.15
19.00–21.00
08.15–14.00
17.00–18.00
11.45–15.30

17.45 - 22.30
17.00–18.00
17.00–19.00
19.30–02.00

CSS Tišnov

Café „U mě“

Café U Palce

Café U Palce
CSS Tišnov

Základní umělecká škola
CSS Tišnov, deTOX
MěKS Tišnov

Městská knihovna Tišnov
Základní umělecká škola
CSS Tišnov

Městská knihovna Tišnov
Základní umělecká škola

Městská knihovna Tišnov
MěKS Tišnov

Výstavy
1. 11. 2014 –
31. 1. 2015
24. 5. 2014 –
31. 12. 2014
8. 11. 2014 –
25. 1. 2015
5. 11. 2014 –
5. 1. 2015
25. 1. 2014 –
11. 1. 2015
25. 1. 2014 –
11. 1. 2015
13. 12. 2014 –
11. 1. 2015
3. 11. 2014 –
19. 12. 2014
11. 1. 2015 –
28. 2. 2015

VIII

Cestou lesem
Josef Jambor a Joža Uprka
Komunikujeme
Křížem krážem – výstava fotografií, Milan Sítora a Michal Beneš
Vánoce na frontách 1. světové války
Vánoční čas u babičky a prababičky
Tišnovský fotoklub
Prodejní výstava originálních ručních prací
Tišnovsko – krajina mého srdce, Lubomíra Kalábová Čermáková

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Domov sv. Alžběty Žernůvka

Předklášteří, Podhorácké muzeum
Předklášteří, Podhorácké muzeum
Galerie Jamborův dům

Městská knihovna Tišnov

Domov sv. Alžběty Žernůvka
Kam v Tišnově

