
Luboš Pospíšil a 5P 
8. února ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 120/90 Kč

Před dvěma lety nahrála omlazená sestava nadšeně přijaté řa-
dové album Chutnáš po cizím ovoci a rozjela se s ním křížem 
krážem po republice. A pořád nemá dost. Po retrospektivním 
roce 2010 (turné „60“, vyprodané narozeniny s hosty – Mišík, 
Prokop, Koller, Hladík…) kouká Luboš Pospíšil opět dopředu. 
Aby ne, když mnoho recenzentů předloňského CD píše o „nej-
lepším albu od dob ...a nestřílejte na milence (1986)“.

KPH – Musica Dolce Vita 
– Klenoty české hudby
12. února v 19.00, velký sál MěKS
Vstupné 100/60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma. 
Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty. 

Žofie Vokálková – flétna, Daniela Demuthová – mezzosoprán, 
Zbyňka Šolcová – harfa. Program Klenoty české hudby přiná-
ší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, 
Dvořák, Martinů, Janáček a další) a za tři roky, které uplynuly 
od jeho premiéry, jej mohli slyšet posluchači ve více než stovce 
měst naší vlasti.
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Program kina
putování s dinosaury 
So 1. 2. v 17.00, 81 min., 3D dab., 130 Kč 
Pravěká atmosféra s dinosaury na vlastní kůži! Natočeno na ná-
mět úspěšné série BBC.

12 let v řetězech 
So 1. 2. v 19.30, 133 min., tit., 110 Kč, věk 15+ 
Žhavý kandidát na Oscara za nejlepší film! Působivý pohled 
na otroctví v podání oceňovaného afroamerického režiséra 
S. McQueena (hrají M. Fassbender, B. Pitt aj.). 

2. 2. 2014 
Den 1. výročí znovuotevření Kina 
mrňouSKové 
ne 2. 2. v 14.30, 80 min., dab., 100 Kč
Na lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mravenců.

the DoorS: live at the bowl ´68 
ne 2. 2. v 17.00, 92 min., 150 Kč
Záznam koncertu, který široko daleko proslul jako vůbec nej-
lepší vystoupení kapely zachycené na filmový pás. 

Metropolitní opera New York

don giovanni 
ne 2. 2. v 19.30, 180 min., 300/250 Kč, záznam 
Slavná opera W. A. Mozarta v kině! Pod taktovkou Fabia Luisiho 
se představí v titulní roli Mariusz Kwiecien, po jeho boku lotyš-
ská sopranistka Marina Rebeka v roli dony Anny a německá so-
pranistka Mojca Erdmann jako Zerlina. 

nymf()manKa – 2. čáSt (fK) 
Út 4. 2. v 19.30, 123 min., tit., 110/90 Kč, věk 18+ 
Završení erotického opusu dánského filmového mága Larse 
von Triera s Charlotte Gainsbourg v hlavní roli.

Expediční kamera v Tišnově
15. 2., 17.00 – 21.00, Kino Svratka
Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké 
přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Filmový festival Expe-
diční kamera, to je celovečerní promítání filmů o dobrodružství,

divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Sedm filmů 
s horolezeckou, cyklistickou, expediční tématikou. Více info na  
www.naboso.org, rezervace: pavel@naboso.org.

PŘIPRAVUJEME
• 6. března Karel Plíhal (folkový koncert)

• 12. března BelfiatoQuintet (KPH – laureáti mnoha  
 prestižních cen včetně Pražského jara)

• 17.–23. března Filmový festival Jeden svět s doprovod- 
 ným hudebním a divadelním programem

Talk Show 
Vzpomínky na Waldemara Matušku
Uvádí a zpívá: Vladimír Walda Nerušil, hosté 
Květa Fialová a Bohuš Matuš
27. února v 19.00, Kino Svratka
Vstupné 200/150 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, 
důchodce a studenty. 

Hudebně-zábavná talk show, kterou uvádí dvojník Waldemara 
Matušky a zpěvák skupiny Walda Gang Vladimír Walda Neru-
šil. Jako své hosty si pozval na pódium stále skvělou paní Květu 
Fialovou, která bude vzpomínat na osobní zážitky s vynikajícím 
zpěvákem od dob jeho začátků umělecké kariéry, a dále jedno-
ho z našich nejlepších zpěváků Bohuše Matuše. Ten bude zpívat 
známé hity jako Slavíci z Madridu, Sbohem, lásko, Do věží, Te-
reza a nakonec s Waldou Nerušilem zazpívají píseň Eldorádo 
a společně s publikem Jó, třešně zrály.

Masopustní trhová slavnost 
28. února, 13.30 – 17.00, náměstí Míru 
Program: 
• 13.30–17.00 Dílnička pro děti (DDM Tišnov) – pranostiky, 

 recepty – koblihy, boží milosti
• 13.30 Hrátky s hudbou (ZŠ 28. října, kroužek školní 

 družiny)
• 13.45 Klaunovo maškaření (MŠ Horova)
• 14.00 Masopustní veselice veselá je převelice 

 (MŠ Humpolka)
• 14.15 Masopustní říkanky s Večerníčkem (ZŠ Smíškova, 

 žáci 1. a 2. tříd)
• 14.30 Zpívání s harmonikou (A. Chronc)
• 15.30 Masopustní rej (KVJ)
K prodeji zabíjačkové dobroty, koblihy, teplé nápoje, pivo, slivo-
vice aj. Večer následuje od 19.00 do 23.00 Masopustní maškar-
ní bál v MěKS – na samostatných plakátech.

Kino Svratka
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na březen PřiPravujeme: 
babovřesky 2, angelika, velká nádhera, festival jeden svět

Informace pro návštěvníky Kina Svratka
Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením. 
Program a veškeré informace naleznete na Facebooku 
a na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
On-line rezervace a prodej vstupenek tamtéž.
Platnost internetové rezervace je 14 dní a vyprší 15 minut 
před začátkem představení. 

Kapacita sálu: 253 míst.
Kino Svratka, Brněnská 152, Tišnov, 666 01, 
kino@kulturatisnov.cz, tel. 549 410 046.
Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka. 
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, www stránky Kina Svratka pro další 
informace.

jacK ryan: v utajení 
St 5. 2. v 19.30, 100 min., tit. 120 Kč, věk 15+
Analytik CIA Jack Ryan se vydává do Moskvy, aby bojoval pro-
ti komplotu osnovaném oligarchou Viktorem Čerevinem. Hrají 
Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner aj. 

robocoP 
Pá 7. 2. v 19.30, 121 min., tit., 110 Kč, věk 12+ 
Rok 2028: z odvážného experimentu se zrodí napůl člověk a 
napůl stroj, dokonalý protivník všech kriminálních živlů. Reží-
ruje José Padilha (Elitní jednotka). 

LEgo® Příběh 
ne 9. 2. v 15.30, 90 min., 3D dab., 130 Kč
Hodného legopanáčka si spletou s „Master Builderem“. Proto se 
musí vydat do boje proti zlé tyranské figurce, která má v úmys-
lu slepit celý legosvět dohromady!

něžné vlny 
ne 9. 2. v 18.00, 96 min., 100 Kč
Něžná komedie Jiřího Vejdělka.

vejšKa
Út 11. 2. v 19.30, 85 min., 110 Kč, věk 12+
Dospělejší pokračování komedie Gympl. 

já, franKenStein
čt 13. 2. v 19.30, 92 min., 3D tit., 150 Kč, věk 12+ 
Roku 1795 stvořil dr. Frankenstein monstrum, které přeži-
lo až do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí ulicemi města, 
ve kterém válčí démoni s chrliči o osud lidstva.

PrázDniny v římě (valentýn) 
Pá 14. 2. v 19.30, 118 min., tit., 60 Kč
V hlasování diváků Valentýnský jukebox zvítězila klasická ro-
mance s Audrey Hepburn o jedné marnivé princezně a jednom 
otravném novináři v kulisách věčného města. V kině valentýn-
ská výzdoba!

exPeDiční Kamera 
So 15. 2. v 17.00, 240 min., 100/70 Kč
Pásmo filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké příro-
dě, extrémních zážitcích i sportech.

LEgo® Příběh 
ne 16. 2. v 15.30, 90 min., 2D dab., 100 Kč

krásno 
ne 16. 2. v 18.00, 119 min., 110 Kč, věk 12+
Kde a jak najít na malém městě nájemného vraha? Ondřej Sokol 
(Partička) a Martin Finger v černé krimikomedii.

něžné vlny 
Út 18. 2. v 19.30, 96 min., 100 Kč

Paranormal activity: ProKletí (horor) 
St 19. 2. v 19.30, 84 min., tit., 110 Kč, věk 15+ 
Pátý díl hororové série přichází s novým pojetím –hrdinové vše 
točí přímo na ruční kameru, za pochodu strašlivých událostí.

KoyaaniSqatSi (fK) 
čt 20. 2. v 19.30, 86 min., 90/75 Kč
Režisér Godfrey Reggio beze slov, jen prostřednictvím fascinu-
jících obrazů a za doprovodu úchvatně minimalistické hudby 
Philipa Glasse komentuje vztah přírody a člověka.

DěDictví aneb Kurva Se neříKá 
Pá 21. 2. v 19.30, 106 min., 120 Kč, věk 12+
Pokračování kultovní komedie. Všichni trochu zestárli. Vlastič-
ka zemřela, teď je zase Bohuš sám. Je na čase vrátit se ke koře-
nům... k flašce. Od té chvíle začíná velká jízda.

LEgo® Příběh 
ne 23. 2. v 15.30, 90 min., 3D dab., 130 Kč

zimní Příběh 
ne 23. 2. v 18.00, 130 min., tit., 110 Kč
Zloděj zjistí, že má dar reinkarnace a vydá se na cestu v čase 
zachránit svoji lásku. V mýtickém příběhu z New York City hrají 
Colin Farrell, Russell Crowe aj. 

láSKy čaS (bio-Senior) 
Po 24. 2. v 18.00, 123 min., tit., 90/60 Kč (senioři) 
Krásná britská komedie od tvůrce Lásky nebeské, která kromě 
romantiky nabízí i pohled na stáří a zamyšlení o tom, jak žít.

hořící Keř (čeSKý film r. 2013) 
Út 25. 2. začátek již v 18.00, 206 min., 100 Kč 
Příběh o Janu Palachovi, jeho poselství a jeho době platí podle 
kritiků za nejlepší snímek, který roku 2013 vznikl v ČR. 

Show! (DoKument) 
St 26. 2. v 19.30, 68 min., 70 Kč 
Dokument sleduje život dívčí teenagerské kapely 5 Angels, kte-
rá je promyšleným komerčním produktem otce jedné z dívek. 
Chce ovládnout trh s dětskou populární hudbou…

bella a SebaStián 
So 1. 3. v 17.00, 95 min., 110 Kč 
Celovečerní film z okouzlujícího horského prostředí, ve kterém 
se odehrávají dobrodružné příběhy malého chlapce Sebastiána 
a jeho fenky Belly.

DěDictví aneb Kurva Se neříKá 
So 1. 3. v 19.30, 106 min., 120 Kč, věk 12+
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BÁRA BASIKOVÁ
Večerem provází 

JANA MUSILOVÁ
členka Městského divadla Brno

K tanci a poslechu hraje 
SKUPINA MARATHONBAND 
A CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Z PODLUŽÍ

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

HODNOTNÁ TOMBOLA, SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Rezervace vstupenek na www.tisnov.cz
Prodej vstupenek: Městský úřad Tišnov, Radniční 14,
Městská knihovna Tišnov a Kino Svratka

Cena vstupenky 250 Kč

SOBOTA 22. 2. 2014
20.00 hodin, Sokolovna Tišnov
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Únor 1. st v měsíci 5. 2. 2014
3. st v měsíci 19. 2. 2014

Březen 1. st v měsíci 5. 3. 2014
3. st v měsíci 19. 3. 2014

Duben 1. st v měsíci 2. 4. 2014
3. st v měsíci 16. 4. 2014

Květen 1. st v měsíci 7. 5. 2014
3. st v měsíci 21. 5. 2014

Plavání ve Wellness Kuřim 
Každou první a třetí středu v měsíci opět jezdíme plavat 
do Wellness Kuřim. Odjíždíme autobusem od Podhorácké re-
staurace vždy v 11.45, další zastávky jsou u pošty, Penny 
a na sídlišti Pod Klucaninou. Cena je 95 Kč a zahrnuje dopravu 
a vstupné. Doba pobytu v bazénu je 90 minut. Zájemci se mo-
hou hlásit u Kateřiny Trčkové (mob.: 730 193 325), Marty Špir-
kové (mob.: 773 590 274) nebo na pečovatelské službě DPS.

Pernštejnské pověsti
Zveme Vás ve čtvrtek 6. února v 16.00 hodin na divadelní 
představení Pernštejnské pověsti, které si pro Vás připravily 
děti z nedvědického pěveckého sboru Petry Glosr Cvrkalové 
CVRČCI. Představení se bude konat v jídelně DPS Králova.
Předpokládaný konec je v 16.45. Vstupné dobrovolné. 

Pavel Matyska: z A do B
11. ledna se v zaplněné galerii konala vernisáž Pavla Matysky, 
jednoho z nejvýraznějších představitelů současné brněnské 
umělecké scény. Za zahájení výstavy děkujeme Janu Schneide-
rovi, za erudované a zároveň vtipné úvodní slovo Michalu Ko-
nečnému a všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru.
Matyskovy obrazy mohou nepřipraveného diváka mírně zasko-
čit naprostou uvolněností rukopisu, záměrnou redukcí barev-
nosti i detailu a rafinovanou hrou se symboly. Vyžadují nejen 
citlivé vnímání, ale i jistou míru zkušenosti se současným vý-
tvarným děním. Pokud budete při prvním pohledu na rozměr-
ná plátna v rozpacích, nenechte se odradit a zkoušejte k nim 
znovu najít cestu. 
Přijďte se podívat a nechte se prostě posunout z bodu 
A do bodu B!
„Snažím se představit si, jak udělat další krok na rozmalova-
ném plátně, tedy stejně jako kaligraf, který celý den sedí pod 
stromem, na plátně má namalovanou větev a čeká, až na větev 
sedne pták, a pak ho během pár vteřin namaluje.“

Jaro ve znamení Josefa Jambora
Při příležitosti padesáti let od úmrtí Josefa Jambora připravilo 
Muzeum města Tišnova ve spolupráci s Galerií Jamborův dům 
dvě přehlídky umělcova díla. Výstavy Vcházení do obrazů a Čty-
ři roční období můžete navštívit v galerii a v muzeu od 2. března 
do 27. dubna. Po skončení výstav plynule navážeme otevřením 
Jamborovy stálé expozice v Muzeu města Tišnova. Srdečně Vás 
zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vcházení do obrazů v Galerii 
Jamborův dům
Objevte místa, kde před více než padesáti lety stával Josef Jam-
bor. Autorská výstava krajinného ekologa Jana Laciny Vám 
umožní poznat, jak se za půlstoletí změnila tvář krajiny Tišnov-
ska a Vysočiny. Nedílnou součást výstavy tvoří fotografie Josefa 
Ptáčka. Vernisáž bude 1. března v 17 hodin.

Čtyři roční období v Muzeu města 
Tišnova
Přijďte obdivovat jarní tání, sluncem rozpálená pole o žních, 
podzimní mlhavá rána a zasněžené chalupy na Českomoravské 
vrchovině, jak je ve svých obrazech mistrovsky zachytil Josef 
Jambor. Využijte jedinečnou příležitost vidět pohromadě ob-
razy z majetku města Tišnova a malby ze soukromých zápůj-
ček, které nebyly nikdy vystaveny. Vernisáž se koná 1. března 
v 18  hodin.

Změna otvírací doby
Pozor, změna otvírací doby v Galerii jamborův dům!
po–út zavřeno, st 13.00 – 19.00, čt–pá 13.00 – 17.00, so–ne 
13.00 – 17.00 

Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie 
a na Facebooku.

Maškarní taneční zábava
Srdečně Vás zveme do Centra sociálních služeb na Maškarní ta-
neční zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 13. února 2014 
od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. K tanci i poslechu zahrají 
manželé Maškovi z Kuřimi. Občerstvení zajištěno, vstupné dob-
rovolné, maska vítána. Těšíme se na Vás.

Centrum sociálních služeb

Termální lázně Mošon
Centrum sociálních služeb pro Vás opět připravuje v březnu 
2014 jednodenní zájezd do Maďarska do termálních lázní Mo-
šon. Předpokládaná cena je 650 Kč/osoba.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, celodenní vstupné do všech 
bazénů, pojištění do zahraničí a průvodce.
Přesný termín a další podrobné informace budou uveřejně-
ny v příštích vydáních, dále můžete sledovat webové stránky 
www.css.tisnov.cz a www.tisnov.info nebo kontaktovat Kate-
řinu Trčkovou (mob.: 730 193 325) a Martu Špirkovou (mob.: 
773 590 274).
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Bedřich Antonín Galář
Výstava
17. 1. – 16. 2. 2014
Vstupné: 30/15 Kč
Bedřich Antonín Galář „účastník národního boje za osvobo-
zení“ pracoval do roku 1942 jako adjunkt ČSD – stanice Tiš-
nov. Během nacistické okupace se zapojil do odbojového hnutí 
Obrany národa a sokolského odboje župy Pernštejnské, podí-
lel se na technickém zabezpečení odbojové činnosti. V únoru 
1942 byl za svoji odbojovou činnost zatčen a vězněn, 15. červ-
na 1942 spolu s dalšími odbojáři popraven v Kounicových ko-
lejích. In memoriam vyznamenán Československým válečným 
křížem.
Více zajímavých informací nabízí vzpomínkový koutek v Muzeu 
města Tišnova, který si lze prohlédnout ode dne odhalení pa-
mětní desky až do 16. února 2014.

Šutrařská cesta z Brna do Rožné
Výstava
1. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Vstupné: 30/15 Kč
Pro velký zájem návštěvníků prodlužujeme výstavu minerálů 
z Tišnova a okolí. Vystavené minerály pocházejí z lokalit, kde 
tradičně nachází své úlovky většina mineralogů. Výstava je po-
myslnou cestou po těchto místech. Přijďte se i Vy „projít“ od na-
leziště k nalezišti.

Kamčatka – země na konci světa
Multimediální projekce
Středa 5. 2. 2014 od 18 hodin
Vstupné: 30 / 15 Kč
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou 
na multimediální projekci – diashow s názvem: Kamčat-
ka – země na konci světa… Nezapomenutelná dobrodružství 
z cesty na samotný okraj asijského kontinentu, mezi sopečné 
kužele svérázného poloostrova Kamčatky, prezentovvaná for-
mou poutavé diashow s řadou jedinečných záběrů, s dopro-
vodným komentářem a stylovým hudebním pozadím. Více 
na www.mekstisnov.cz/muzeum. 

Zpráva o městě, které nebylo postaveno
Přednáška s besedou
Středa 19. 2. 2014 od 18 hodin
Vstupné: 30/15 Kč
Přijměte pozvání na slavnostní prezentaci publikace Nový svět 
Bohuslava Fuchse na Tišnovsku a přednášku Zpráva o měs-
tě, které nebylo postaveno. Odborná pracovnice Národního 
památkového ústavu Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D., předsta-
ví dílo jedinečného architekta Bohuslava Fuchse v tišnovském 
regionu. Těžištěm přednášky jsou informace o ambiciózním 
projektu výstavby ve Skryjích. Řadu podrobností se dozvíte ze 
stejnojmenného článku v publikaci Nový svět Bohuslava Fuch-
se na Tišnovsku, vydaného Muzeem města Tišnova za finanční 
podpory města Tišnova na konci roku 2013. Publikace je k za-
koupení na recepci muzea. 

Zapomenutá sousedství
Přednáška s besedou
Čtvrtek 13. 2. 2014 od 18 hodin
Vstupné: 30/15 Kč
Muzeum města Tišnova a Okrašlovací spolek pro Lomnici 
a okolí Vás zvou na přednášku s besedou Zapomenutá soused-
ství. Znáte své zapomenuté sousedy? Editoři publikace Zprá-
va o zapomenutých sousedstvích Barbora Antonová a Michal 
Konečný přiblíží osudy Židů a Romů v bývalém politickém 
okrese Tišnov během holocaustu. Publikaci Zpráva o zapome-
nutých sousedstvích můžete zakoupit na recepci muzea. Více 
na www.mekstisnov.cz/muzeum, www.eitinger.cz.
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Salonky
Vodní elektrárna Dalešice
20. 2. 2014
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
exkurzi do vodní elektrárny Dalešice. 
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalova-
ného výkonu druhou největší vodní elektrárnou v České repub-
lice. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m 
a délce 350 m vodního díla Dalešice je nejvyšší svého druhu 
v ČR. Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci 
přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok 
řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod 
vodním dílem a zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku. 
Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného pří-
tomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Je-
zero je využíváno i k rekreačním účelům. 

upozornění pro zájemce:
• dvouhodinová exkurze se skládá z hodiny v informačním 

centru a hodiny v provozu, trasa je fyzicky náročná.
• nutná Pevná obuv
• sraz u Elektry (nám. Míru) v 7.45

Zájemci se musí přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov; 
při přihlašování se platí poplatek 130 Kč.

Beseda
Kongo
13. 2. 2014 v 17 hodin
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování 
na cestopisné promítání pana Tomáše Kubeše o jedné z nejzají-
mavějších zemí Afriky.
Kongo – extrémní expedice do země, které se mnozí bojí, ale to, 
co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro 
jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales, Pygmejové, sopky, 
monumentální řeka Kongo a plavba po ní, tajemní obyvatelé, 
stále usměvaví lidé, nebezpečná Kinhassa. Jednoduše pohled 
do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Jinde se již 
nedá najít taková exotika a extrém, který se v mnohém podobá 
době velkých cestovatelů. Skutečná tvář Afriky. 

divoČINY
27. 2. 2014 v 17 hodin
Režisér Jan Svatoš dokončil v koprodukci s Českou televizí svůj 
čtvrtý dokument s názvem divoČINY. Snímek diváky paradox-
ně nepřivádí do exotických končin, ale do nejzazších koutů čes-
kého pohraničí i našeho svědomí. Ještě před dokončením slavil 
film první úspěch. České filmové centrum ve spolupráci s Insti-
tutem dokumentárního filmu jej vybralo mezi 25 nejzajímavěj-
ších dokumentů pro nadcházející sezónu.

Staré divočiny nenávratně zmizely. Některé činy je ale nyní vra-
cejí zpět. Dokážeme žít bok po boku s vlky, medvědy nebo zub-
ry? Dokumentární film divoČINY přibližuje úsilí lidí, kteří svůj 
život zasvětili ochraně po generace pronásledovaných tvorů, 
a zkoumá, jak naše společnost vnímá divočinu coby kulturní 
fenomén…

Univerzita volného času
Základy genealogie 
aneb Jak sestavit rodokmen
3. 2. a 17. 2. 2014 v 17.00
Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického výzku-
mu a vysvětlení zásad, jak postupovat při sestavení rodokmenu 
a vedení rodové kroniky. Poskytne i základní orientaci v četbě 
starých textů, hledání v archivních pramenech a ve využití po-
čítače a internetu.
Přednáší Jan Kos.

Je Bible jen jednou z mnoha 
náboženských knih?
5. 2. a 19. 2. 2014 v 17.00
Co je to za zvláštní knihu, která zůstává po staletí nejčtenější 
knihou světa! Bible i nadále zaujímá první příčku v počtu vý-
tisků i jazyků, do kterých byla přeložena. Ačkoliv je původem 
z oblasti Blízkého východu, přesto zásadním způsobem ovliv-
nila kulturní rozvoj Evropy a hrála nezastupitelnou roli i v čes-
kých dějinách. Otázkou ovšem je, kolik z dnešních lidí Bibli zná, 
zda si ji někdy vzali do rukou a přečetli z ní alespoň pár stránek. 

Nabízené přednášky se pokusí vyplnit bílá místa, která mů-
žeme mít ve znalostech Bible. Během sedmi setkání zvíříme 
prach nad více jak tisícovkou stran této prastaré knihy a nechá-
me na sebe dýchnout moudrost shromažďovanou po staletí.
Přednáší Marek Hančík.

Virtuální univerzita 3. věku
Lesnictví
11. 2. a 25. 2. 2014 v 9.30
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až 
k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na vý-
znam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních pod-
mínek lesa. Přednášky jsou doplněny i souvisejícími tématy, 
jako ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství, rybníkářství 
apod.

Všechny přednášky jsou bohatě dokumentovány edukativními 
materiály s cílem přehledného, srozumitelného a pro praktic-
ký život využitelného poznání. Bonusem semestrálního kurzu 
bude „živá“ přednáška pana doc. Ing. Jiřího Viewegha, CSc.

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osob-
ně 31. 1. 2014 v městské knihovně, kde obdrží podrobnější 
informace.

Bližší informace můžete též nalézt na webu knihovny 
www.tisnov.cz/knihovna (odkaz UVČ) nebo na telefonním čísle 
549 121 001-2.
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Kvalifikační kurz 
Pečovatel/ka o děti od 0 do 15 let
Rodinné centrum Studánka o. s. a ŽVS Vesna, o. p. s., pořáda-
jí kvalifikační kurzy s akreditací MPSV podle § 112 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve specializaci Pracovník 
v sociálních službách – Pečovatel/ka o děti od 0 do 15 let 
(včetně handicapovaných).
Kurz je určen osobám evidovaným na úřadu práce (nebo ohro-
ženým nezaměstnaností) a osobám vracejícím se po RD nebo 
po péči o závislého člena rodiny do zaměstnání.

Kurz je určen především pro vyškolení pečovatelek pro RC 
Studánka. 
termín kurzu: 30. 6. 2014 – 1. 8. 2014
výuka teorie: 30. 6. 2014 – 21. 7. 2014
Praxe: 40 hodin lze vykonat v RC Studánka – kontaktní oso-
ba na domluvení praxe Monika Krištofová, 777 706 721, 
studanka@atlas.cz
závěrečná zkouška: 1. 8. 2014, část ústní a písemná

Podmínky: věk od 18 let, dobrý zdravotní stav, morální 
bezúhonnost.
cena kurzu: Kurz je hrazen z dotace Evropského sociálního 
fondu v ČR a je bezplatný.
hlídání dětí je zajištěno zdarma, počet dětí a jejich věk nahlas-
te, prosím, již v přihlášce.
organizace výuky: Kurz má celkem 160 hodin – 120 vyučova-
cích hodin teorie a 40 hodin praxe. Vyučuje se od pondělí do pát-
ku většinou od 8.00 do 16.00 v RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov, 666 01. Pro obdržení certifikátu je nutná 75% účast. 
Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR.
Předměty: právní, sociální a etické minimum, první pomoc 
a bezpečnost práce, základy hygieny, výživa a stravování, so-
matologie, základy péče o dítě, péče o nemocné dítě, pedago-
gika, komunikace, psychologie, krizová intervence, aktivizační 
techniky...

uplatnění absolventů kurzů: firemní a soukromé školky, or-
ganizace nabízející domácí hlídání a péči o děti, samostatně 
na živnostenský list; kurz je též vhodný jako příprava k národní 
kvalifikační zkoušce Chůva.

Kontaktní osoba pro přihlášky (uzávěrka přihlášek 
30. 4. 2014): PhDr. Libuše Beranová, tel. 777 706 722, e-mail: 
liba.beranova@tiscali.cz.

Přihlášky, další informace a rozvrh kurzu jsou ke stažení 
na www.studanka-tisnov.cz.

RC Studánka Vás zve na besedy

Jak tvořit vztah s dítětem
28. 2. 2014 v 16.30 do cca 18.00

• Jste spokojeni s tím, jak fungujete ve vztahu s dítětem?

• Máte zájem o své dítě nebo je pro Vás důležitější představa 
o něm? 

• Co chcete, aby vyrostlo z Vašeho dítěte? 

• Hledáte ve vztahu s dítětem rovnováhu mezi tím, co chcete 
Vy a co chce Vaše dítě? 

Na tyto a další otázky si můžete hledat odpověď při společném 
povídání s Mgr. Evou Fojtovou, která s Vámi bude sdílet své 
zkušenosti z výchovy vlastních dětí i poradenské praxe. 
Beseda je určena pro rodiče, prarodiče i pedagogy. 
Po besedě jsou možné individuální konzultace.

Přednáší Mgr. Eva Fojtová, pedagožka s praxí v MŠ i ZŠ, s pat-
náctiletou praxí v koučování a poradenství v oblasti mezi-
lidských vztahů a lektorka seminářů osobnostního rozvoje 
Principy života. 

Jiný pohled na poruchy učení
14. 3. 2014
Lektoři: Mgr. Pavel Sýkora, Mgr. Soňa Kappelová.

Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3–7 let 
aneb Co nepokazit ve výchově
11. 4. 2014 
Lektorka dr. Lidmila Pekařová.

Porod je cesta ke zrození
26. 2. 2014 v čase 17.00 – 20.00
RC Studánka zve na třídílný seminář „Porod je cesta ke zrození“ 
s RNDr. Janou Koudelovou pro nastávající maminky a tatínky, 
během kterého získají základní informace o důležitých předpo-
kladech zdravého těhotenství, o podstatě fyziologického poro-
du a základech péče o novorozené děťátko.
Součástí setkání bude i povídání o výživě a stravování v těho-
tenství, o změnách v rodině po narození dítěte, dále psychická 
příprava na porod a bolesti, rady k nošení dětí v šátku, kojení 
atd. 

RC Studánka Vás zve
• Přijďte se nechat nalíčit do RC Studánka. Kdy? Na valentýnský den, v pátek dne 14. 2. 2014 od 9.00 do 13.00. RC Studánka, 

Riegrova 318, Tišnov.
• Karnevalový týden ve Studánce (10.–14. 2. 2014) bude v rámci dopoledních kroužků pro rodiče s dětmi.
• RC Studánka připravuje burzu dětského jarního a letního oblečení ve dnech 10.–12. 3. 2014 v sokolovně.

Uvedené besedy a seminář jsou součástí projektu 
„Rosteme spolu“ a jsou finančně podpořeny z do-
tačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.
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Dům dětí a mládeže

Příměstský tábor o jarních 
prázdninách 
Pro děti je připravený pestrý program tentokrát s aktuálním té-
matem zimních olympijských her. Děti si užijí zimní hry a spor-
ty venku i uvnitř. Pojedou i na výlet do planetária, na bazén, 
za koníky a na bowling. V Domečku si pak zasportují s Xboxem, 
zahrají deskové hry nebo fotbálek.

Součástí prázdninových dní budou i odpočinkové nenáročné 
výtvarné i jiné aktivity. Je možné hlásit se i na jednotlivé dny. 

• termín: 17.–21. 2. 2014 
• čas: 8.00 – 16.00
• místo: DDM Tišnov
• Pro děti:  1.–4. třídy 
• cena: 1 200 Kč / celý týden, jednotlivé dny 300 Kč

Strava:  teplý oběd (polévka, hlavní chod), pitný režim 

Bližší informace a přihlášky:
Dáša Lazarová, 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz. 

Jarní dílna – Smalty
V sobotu 1. 3. 2014 bude v Domečku ,,Kurz pravého smaltování 
v peci“.
Na kurzu si vlastnoručně vyrobíte originální šperky, vlastní ce-
dulku na dveře nebo malé funkční hodiny.
Je vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé tvořivce, kteří 
se chtějí zdokonalit a vyzkoušet si nové techniky smaltování 
v peci. Účastníkům kurzů je k dispozici veškerý materiál a po-
můcky ke smaltování, bohaté zkušenosti lektorů a navíc spous-
ta nápadů a inspirací pro vaše tvoření (www.smaltiky.cz).
Je nutné se přihlásit předem, kapacita kurzu je 10 účastníků. 
Cena kurzu: 550 Kč. Čas bude upřesněn na našich stránkách: 
www.ddm-tisnov.cz. Přihlášky a bližší informace: Dáša Lazaro-
vá, 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz.

Připravujeme tábory
Letní měsíce a velké prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již 
nyní si můžou děti se svými rodiči vybrat z naší nabídky poby-
tových táborů.
• 22.–28. 6. Tábor pro rodiče s dětmi – Včelí medvídci v říši 

 pohádek, Podmitrov 
• 22.–27. 6. Vodácké putování po Vltavě
• 29. 6. – 11. 7. Sportovní tábor s cyklistikou, Moravec
• 12.–26. 7. Vranice MASH 4083
• 5.–14. 9. Chorvatsko, Istrie Mys Kamenjak
… nebo z nabídky příměstských táborů, které se budou konat 
v DDM od 28. července do 29. srpna. Novinkou v příměstských 
táborech bude tábor u koní. Uskuteční se i letní příměstské 
soustředění se zaměřením na bowling a sportovní aktivity, kte-
ré je však určeno pouze pro starší děti (od 12 let). Podrobněj-
ší informace, ceny, termíny, místa konání a přihlášky naleznete 
na webových stránkách www.ddm-tisnov.cz.

Genderové vztahy v rodině
• Jak se proměňovala role žen a mužů v rodině?
• Jaké modely rodin známe dnes?
• Jak bývají rozděleny domácí práce v rodinách?
• Jak si v rodině předáváme genderové vzorce?

O těchto otázkách a Vašich zkušenostech přijďte diskutovat 
ve čtvrtek 20. února 2014 od 9.30 (do 11.00) s genderovou 
konzultantkou Martinou Hynkovou z GIC Nora o. p. s. v pora-
denské místnosti RC Studánka.

Hlídání dětí je zajištěno, počet a věk dětí nahlaste 
do 16. 2. 2014 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz.

Občerstvení bude zajištěno.

Národní týden manželství. Téma pro 
letošní rok: „Ohromné maličkosti“.
Národní týden manželství s podtitu-
lem „Malé kroky k velkým vztahům“ 
přinese opět ve valentýnském týd-
nu od 10. do 16. února desítky akcí, 
setkání, kurzů a kreativních způso-
bů, jak tvořit jedinečná manželství, 
a bude příležitostí si připomenout, proč je manželství přes 
všechny problémy a zápasy stále něčím jedinečným.

RC Studánka připravuje ve spolupráci s Muzeem města Tišnova 
(Müllerův dům) a Kinem Svratka k tomuto týdnu „burzu nápa-
dů pro spokojený partnerský či manželský vztah“ (co dělat pro 
spokojený vztah, co mě ve vztahu štve, co bych chtěl změnit). 

Vaše nápady, prosím, posílejte na e-mail Studánky, popř. může-
te vhodit anonymně od 24. 1. 2014 do krabice v šatně RC Stu-
dánka, na recepci Muzea města nebo u pokladny Kina Svratka. 
Dne 12. 2. 2014 od 16.30 se bude konat v RC Studánka beseda 
s psycholožkou Hanou Pelčákovou Kubecovou.

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

Diskotéka pro náctileté
DDM pořádá dne 23. 2. 2014 Rock Star Café Tišnov od 16.00 
do 19.00 diskotéku pro mládež od 11 do 17 let.
Jednorázové vstupné činí 40 Kč. Občerstvení bude zajištěno.

Hraje DJ Tonda.
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Hlína nejen pro dětičky
Dosud jsme otáleli s otevřením letošního kurzu keramiky pro 
děti do 7 let a jejich doprovod – mamky a babičky – vzhledem 
k blížící se uzavírce dílny (přestavba školy). Teď je jasné, že 
10 obvyklých lekcí stihneme. Pokud máte zájem Vy nebo víte 
ještě o někom, ozvěte se pokud možno obratem na tel. číslo 
603 140 351 nebo e-mail kappelpetra@seznam.cz. Kapacita 
je omezená. Termíny by byly opět ve čtvrtky 15.30 – 16.30, 
po domluvě každý týden nebo jedenkrát za 14 dní. Kurzy si 
účastníci platí. 
Petra Kappelová, Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov

Svaz diabetiků oznamuje akce 
na první pololetí roku 2014
Připomínáme cvičení každý čtvrtek od 9.00 – 10.00 pro velký 
zájem ve velkém sále na ulici Mlýnská.
• Leden, únor – přednášky diabetologické sestry.
• březen – přednáška psycholožky (paní Jitky Bukáčkové). 
• Duben – výlet do Třebíče.
• Květen – vycházka do galerie Křížovice – vlakem do Bora-

če a výšlap nahoru.
• Květen – rekondice Dolní Dunajovice – jedná se o pětidenní 

pobyt od 26. do 31. 5, v ceně je zahrnutá plná penze, nocleh, 
autobus, cvičitelka. Doprovod je zdravotní sestra, která za-
jišťuje vstupní a výstupní měření glykemie a krevního tlaku.  
Navštívíme termály v Pasohlávkách a Mušově, pojedeme 
na výlet do Mikulova, dle počasí vycházka k Pálavě.

Zapomenutí svědkové dávné slávy
(umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek 
Muzea Brněnska)
Podhorácké muzeum v Předklášteří, 2. 2. – 30. 3. 2014
Podhorácké muzeum v Předklášteří srdečně zve na výstavu. 
Vernisáž se koná 2. 2. 2014 ve 14.30 hodin, úvodní slovo bude 
mít Lukáš Koval a Martina Šviková, hudební program obstará 
Martin Hroch na cembalo.
Soubor více než 80 maleb, kreseb, grafických lis-
tů a dřevěných plastik z doby od 17. do počátku 19. sto-
letí představuje výběr nejlepších děl ze sbírek čtyř 
poboček Muzea Brněnska (Podhoráckého muzea, Mu-
zea v Ivančicích, Muzea ve Šlapanicích a Památníku pí-
semnictví na Moravě v Rajhradu). Vystavená díla zachycují 
výjevy z antické mytologie, ze Starého a Nového zákona a ze ži-
vota světců. Zastoupeny jsou také portréty, krajinomalby, žán-
ry, historické mapy a knihy i drobné doklady lidové zbožnosti. 
Většina z vybraných děl moravské, české, německé, rakous-
ké, vlámské, italské i francouzské provenience bude veřejnosti 
prezentována vůbec poprvé.

Návrat do dětství 
(historické kostýmy a hračky)
Jana Čechová a Marie Urbánková
10. 1. – 28. 2. 2014
Domov svaté Alžběty Vás srdečně zve na výstavu Jany Čecho-
vé a Marie Urbánkové – NÁVRAT DO DĚTSTVÍ. Přijďte se po-
dívat na pohádkové kostýmy pro malé i velké a na šité, pletené 
a háčkované hračky. Výstava je přístupná denně od 10. ledna 
do 28. února 2014. 
Jana Čechová žije v Lomnici, šije od dětství. Je vyučena dámskou 
krejčovou. Již 10 let se věnuje výrobě historických a divadel-
ních kostýmů pro dospělé i pro děti. Pracovala pro SHŠ CAVA-
LERI MORAVI, Společnost vojenské historie Brno CORNETA 
GRISEA, SHŠ VICTORIUS Tišnov, taneční skupinu LOTA Lomni-
ce. Také šila kroje pro městys Lomnice a obec Lískovec. Marie 
Urbánková tvoří především hračky z vlny nejen pro svá vnou-
čata, ale také pro radost ostatních dětí.
Při příležitosti výstavy pro naše klienty zatančí taneční skupina 
LOTA z Lomnice a proběhne malá historická módní přehlídka.

Čas pro sebe
Čas pro Valentýna
V pondělí 3. 2. Vás rádi uvidíme na zahájení Valentýnské výsta-
vy v KLENBÁCH, kde můžete vidět vše, co je obvykle spojováno 
s oslavami svátku sv. Valentýna. Mimo jiné zde pro Vás budeme 
pravidelně připravovat ukázky řemesel, tvoření a různé další 
akce. Na prostory tržnice naváže již brzy SetKávárna s kvalitní 
kávou a čajem.
Čas pro tvoření 
Všichni si rádi hrajeme a pro radost a relaxaci si uděláme čas 
11. 2. 2014 v 10.00. Tvořit budeme z FIMO hmoty. Vezměte s se-
bou alespoň tři různé barvy FIMO nebo jiné polymerové hmoty 
a hladkou obkládačku.
Čas pro ženy
16. 2. od 9 do 11 hodin Vás zveme na další ukázkovou lekci 
Harmonizačního cvičení pro všechny ženy. Cvičení vede Hanka 
Radostná, certifikovaná cvičitelka Mohendžodáro. Přihlásit se 
můžete přes rezervační systém na www.casprosebe.cz.
Čas pro energii 
Od začátku roku se můžete pravidelně každé pondělí na-
bít na lekcích powerjógy pod vedením lektorky Věrky Malé. 
Na rozdíl od tradiční jógy, kde se v jednotlivých pozicích setrvá-
vá poměrně dlouho, se v powerjóze pozice dynamicky střídají. 
Důraz je kladen hlavně na sílu a ohebnost. Powerjóga je proto 

fyzicky náročnější než tradiční jóga, a může proto pomoci i při 
hubnutí nebo udržení váhy.
Přihlásit se lze v rezervačním systému přes www.casprosebe.cz.

Čas pro zdravou zábavu
14. 2. budou zahájeny lekce jumpingu pro děti od 8 do 14 let 
vždy v úterý a pátek od 15.30. Více dle rezervačního systému 
odkaz na www.casprosebe.cz.
Čas na výlet
Tentokrát pojedeme do Čejkovic, kde se podíváme do továr-
ny Sonnentor, ve které se připravují čaje, koření, a  dále na ná-
vštěvu památkové rezervace ve Skalici. Setkáme se 22. 2. v 8.30 
v prostorách Času pro sebe. Více se dozvíte na webových 
stránkách.
Čas pro krásu – Příroda zblízka
Do konce března se u nás můžete podívat na výstavu amatér-
ských fotografií Františka Jandy pod názvem Příroda zblízka.
Rádi Vás uvítáme v našich prostorách na adrese Bezručova 21, 
Tišnov. Sledujte naše webové stránky www.casprosebe.cz, 
náš facebookový profil nebo si napište o pravidelné informace 
na casprosebe@centrum.cz.



Další akce

12 Kam v Tišnově

Akce v sokolovně
• 4. 2. Prodej textilu – Krachkotex 
• 6. 2. Prodej textilu – Prostějov
• 7. 2. Prodej textilu – Prostějov
• 8. 2. Ples gymnázia
• 11. 2. Prodej spotřebního zboží a textilu
• 12. 2. Prodej textilu – Opatex
• 18. 2. Prodej spotřebního zboží a textilu
• 19. 2. Prodej spotřebního zboží a textilu
• 22. 2. Reprezentační ples města Tišnova
• 27. 2. Prodej textilu – Krachkotex

Program akcí ve sportovní hale 
SSK Tišnov 
Sobota 1. 2. 8.00 florbal – turnaj
Neděle 2. 2.  9.00 AFK, žáci – přípravka – turnaj
 13.00 AFK, ml. žáci – turnaj
Sobota 8. 2. 10.00 volejbal, muži – Tišnov vs. Tatran Poštorná
 13.00 volejbal, muži – Tišnov vs. Tatran Poštorná
 16.00 basketbal, muži – Tišnov vs. Vyškov
 18.00 basketbal, dorostenky – Tišnov vs. Jiskra Kyjov
 20.00 futsal – I. FC Květnice vs. Agromeli Brno B
Neděle 9. 2. 11.00 basketbal, muži – Tišnov vs. Slavia Kroměříž
 13.00 basketbal, dorostenky – Tišnov vs. Prostějov

Datum Akce Čas Místo Organizuje
1. 2. 5. maškaření u Palce, hraje Dj harosh Café U Palce
5. 2. Kamčatka – země na konci světa… 

(multimediální projekce)
18.00 Muzeum města 

Tišnova
8. 2. 12. reprezentační ples Gymnázia tišnov 20.00 sál sokolovny
8. 2. luboš PoSPíšil a 5P 20.00 velký sál MěKS MěKS
8.–9. 2. Slavnosti moravského uzeného hrad Veveří ECEAT
12. 2. KPh – musica Dolce vita – Klenoty české hudby 19.00 velký sál MěKS MěKS
13. 2. zapomenutá sousedství (přednáška s besedou) 18.00 Muzeum města 

Tišnova
15. 2. electro swing – balkan – latino večírek Café U Palce
19. 2. zpráva o městě, které nebylo postaveno 

(přednáška s besedou)
18.00 Muzeum města 

Tišnova
21. 2. Koncert uDG, lola běží, voxel 20.00 Rockstar Café
22. 2. x. reprezentační ples města tišnova 20.00 sál sokolovny město Tišnov
27. 2. talk show „vzpomínky na waldemara matušku“ 19.00 Kino Svratka MěKS
28. 2. masopustní trhová slavnost 13.30 – 17.30 náměstí Míru MěKS

Výstavy:
1. 11. 2013 
– 2. 3. 2014 

šutrařská cesta z brna do rožné Muzeum města Tišnova

10. 1. – 28. 2. jana čechová, marie urbánková: návrat do dětství Domov svaté Alžběty Žernůvka
11. 1. – 23. 2. Pavel matyska: …z a do b Galerie Jamborův dům
17. 1. – 16. 2. bedřich antonín Galář Muzeum města Tišnova
4. 2. – 30. 3. zapomenutí svědkové dávné slávy Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
únor 2014


