
Datum Akce Místo Čas Organizuje
29. 1. 2015 7. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
29. 1. 2015 Beseda: Martinik – ostrov květin Městská knihovna 17.00–19.00 Městská knihovna
31. 1. 2015 XI. reprezentační ples města Tišnova Sokolovna Tišnov 19.30–02.00 město Tišnov, MěKS Tišnov
2. 2. 2015 Výchova kluků RC Studánka 16.00–17.30 Rodinné centrum Studánka
4. 2. 2015 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim 11.45–15.30 CSS Tišnov
6. 2. 2015 Štěpán Markovič + Gipsy Groove (funky/jazz) Velký sál MěKS 20.00–22.00 MěKS Tišnov
7. 2. 2015 6. maškaření U Palce, DJ Harosh Café U Palce 21.00–03.00 Café U Palce
8. 2. 2015 Dětský duhový karneval Sokolovna Tišnov 15.30–18.30 Dům dětí a mládeže Tišnov
11. 2. 2015 Historie v písních žije – Písničky ze starých časů (5) Jídelna DPS Králova 15.00–16.15 DeTOX
11. 2. 2015 Poslechové pořady Jídelna DPS Králova 15.00–16.30 CSS Tišnov
11. 2. 2015 Bezpečnost na internetu II. část RC Studánka 16.00–17.00 Rodinné centrum Studánka
12. 2. 2015 Maškarní taneční zábava Jídelna DPS Králova 14.00–18.00 CSS Tišnov
12. 2. 2015 8. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

12. 2. 2015 Beseda: Studijní centrum Basic: Jak se s dětmi učit, aby 
tomu rozuměly? 17.00–19.00 Městská knihovna

12. 2. 2015 Bisaxuality – výborný jazz-funk U Palce Café U Palce 20.00–22.00 Café U Palce
13. 2. 2015 Jak si řídit život RC Studánka 16.30–18.00 Rodinné centrum Studánka
13. 2. 2015 Reprezentační ples Sokolovna Lomnice 20.00–02.00 Lomnice
13. 2. 2015 Znouzectnost – koncert legendární plzeňské kapely Velký sál MěKS 20.00–22.00 MěKS Tišnov
14. 2. 2015 Valentýn – den zamilovaných Kavárna Café 12.00–19.00 Café U Mě

15. 2. 2015 Restaurant Day – den polské, arabské, thajské  
a japonské kuchyně Malý sál MěKS 12.00–17.00 MěKS Tišnov

16. 2. 2015 
– 20. 2. 2015 Karnevalový týden ve Studánce RC Studánka Rodinné centrum Studánka

19. 2. 2015 Salonky: Palác šlechtičen 08.45–14.00 Městská knihovna

19. 2. 2015 Beseda: Studijní centrum Basic – Jak s dětmi komuni-
kovat a správně je motivovat? 17.00–19.00 Městská knihovna

19. 2. 2015 LSDa – koncert pro Tišnov Sál ZUŠ Tišnov 18.00–20.00 Základní umělecká škola
19. 2. 2015 Simeon Soul Charger Velký sál MěKS 20.00–22.00 MěKS Tišnov
21. 2. 2015 Reggae party – MC Fireson Bantu (Keňa) + DJ NTKZ Café U Palce 20.00–03.00 Café U Palce
23. a 25. 2. 
2015 Jednodenní lyžování s DDM Tišnov přihlášky do 

16. 2. Dům dětí a mládeže Tišnov

26. 2. 2015 Beseda: Slovinsko 17.00–19.00 Městská knihovna

26. 2. 2015
Hudebně-divadelní představení „Pocta Édith Piaf“ 
s herečkou Libuší Švormovou, šansoniérkou Martou 
Balejovou a Jiřím Hoškem u klavíru

Velký sál MěKS 19.00–22.00 MěKS Tišnov

28. 2. 2015 Maškarní bál pro děti Kavárna Café 15.00–19.00 Café U Mě
28. 2. 2015 Rolling Stones revival akusticky Café U Palce 20.00–23.00 Café U Palce

Výstavy
1. 11. 2014 
– 31. 1. 2015 Cestou lesem Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

11. 1. 2015 
– 28. 2. 2015 Tišnovsko – krajina mého srdce, Lubomíra Kalábová-Čermáková Domov sv. Alžběty Žernůvka

31. 1. 2015 
– 1. 3. 2015 Marie Ochrymčuková – vernisáž Galerie Jamborův dům

10. 2. 2015 
– 6. 4. 2015 Linie, barva a tvar – Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov Předklášteří, Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
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Xi. reprezentační ples města Tišnova
31. ledna v 19.30, sokolovna Tišnov
Vstupné 250 Kč, předprodej v TIC Tišnov, Brněnská 475
Program:
19.45 Kumpanovi muzikanti (dechová hudba – zahraniční ce-

lebrita mezi českými dechovkami)
20.00 Slavnostní zahájení plesu 
20.05 Taneční vstup – studio No Feet (mistři světa, Evropy i re-

publiky ve stepu i street dance)
20.10 Kumpanovi muzikanti
20.40 Jana Musilová – moderátorka plesu, činoherní i muziká-

lová herečka MdB 
21.00 Taneční vstup – studio No Feet
21.05 Kumpanovi muzikanti
21.30 Kouzelník Richard Nedvěd (hvězda televize HBO, pořa-

du Na stojáka či soutěže Česko Slovensko má talent)
21.55 Kumpanovi muzikanti
22.30 Tereza Černochová (dcera Karla Černocha a vynikající 

sólová zpěvačka, v projektu „Jen tak, ve dvou“)
23.10 The Barbers (profesionální muzikanti spolupracující 

např. s New York Voices, Markem Ztraceným, Vojtěchem 
Dykem, Danem Bártou, Matějem Ruppertem aj.)

23.30 Slosování vstupenek (tombola)
24.00 The Barbers
02.00 Ukončení plesu
Ve foyer vystoupí Cimbálová muzika Dúbrava z Dubňan. Moderá-
torkou plesu bude Jana Musilová z Městského divadla Brno. Ob-
čerstvení zajištěno, k vidění bude i barmanská ohňová show.

Štěpán Markovič Gipsy Groove 
6. února ve 20.00, velký sál MěKs
Vstupné 120 Kč
Hudební projekt jazzového saxofonisty Štěpána Markoviče v do-
provodu funky kapely Gipsy Groove. Kapelu tvoří hudebníci, kteří 
svou muzikálností uchvátili posluchače například v roli předka-
pely legendy Jamese Browna či Gipsy Kings. Mezi výrazné počiny 
patří i spolupráce s Dougem Wimbishem; jejich společné album 
získalo v roce 2003 cenu Anděl za nejlepší desku v kategorii 
world music. Štěpán Markovič patří k nejvýraznějším osobnos-
tem tuzemské jazzové scény, doprovázel neuvěřitelnou řadu čes-
kých i zahraničních hvězd. Nelze nezmínit jeho spolupráci s Ray 
Charlesem či Lizou Minnelli, natočil desku s Billem Clintonem.

Znouzectnost (Plzeň) 
support: Tyršova společnost (Brno)
13. února ve 20.00, velký sál MěKs
Vstupné 100 Kč
Plzeňská kapela s punkovou pověstí a schopností napsat popo-
vou písničku i folkovou baladu. Jako předkapela vystoupí popu-
lární brněnská Tyršova společnost.

  Kulturní akce  
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restaurant Day
15. února od 12.00 do 17.00, malý sál MěKs 
Volný vstup (platí se jednotlivé pochutiny)
K ochutnání polská, arabská, thajská kuchyně, sushi, rumy, pří-
rodní vína, filtrované kávy a piva z Doubravníka. Již druhý Re-
staurant Day v Tišnově je celosvětový karneval chutí a vůní, který 
umožňuje amatérským kuchtíkům otevřít si svou jednodenní re-
stauraci a dát tak nahlédnout do své kuchyně. Spolupořádá MěKS 
Tišnov a Laskominy od Maryny. 

simeon soul Charger
19. února ve 20.00, velký sál MěKs
Vstupné 120 Kč / 160 Kč (v předprodeji / na místě)
Hudební pecka roku – americká kapela new Woodstock generati-
on do svého turné zařadila i Tišnov!!! Simeon Soul Charger vznik-
li v roce 2008 v Akronu v Ohiu. Jejich hudbu lze charakterizovat 
jako směs progresivního rocku, folku a blues sedmdesátých let 
v novém kabátě. Po vydání prvního CD, které získalo kultovní sta-
tus, následovalo měsíční turné po USA, na jehož základě byli po-
zváni ke koncertům do Evropy.

Pocta édith Piaf
26. února v 19.00, velký sál MěKs
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, 
důchodce a studenty.
Hudebně-divadelní představení s herečkou Libuší Švormovou, 
šansoniérkou Martou Balejovou a Jiřím Hoškem u klavíru. V pro-
sinci by se francouzská zpěvačka Édith Piaf dožila 100 let.

Tango Argentino
11. března v 19.00, velký sál MěKs
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, 
důchodce a studenty
Projekt Tango Argentino souboru Escualo kvintet se zpěvačkou 
Gabrielou Vermelho, držitelkou Ceny Alfreda Radoka! Escualo 
kvintet je profesionální instrumentální těleso hrající převážně 
hudbu Latinské Ameriky v originálním nástrojovém obsazení 
včetně bandoneonu. Členové souboru jsou předními hráči svých 
oborů a působí v mnoha významných souborech a orchestrech 
(Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Barocco sem-
pre giovane ad.). Gabriela Vermelho je výjimečnou osobností naší 
hudební a divadelní scény. Je současně zpěvačkou, houslistkou, 
violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí 
v oblasti klasické hudby, muzikálu, jazzu a rockové alternativy. 
Je členkou Talichova komorního orchestru, primáriem kvarteta 
Gadrew Way, spolupracovala se Symfonickým orchestrem Čes-
kého rozhlasu, Komorním orchestrem Pavla Haase, Orchestrem 
Berg, Kaprálová Quartetem, Heroldovým kvartetem, Orchestrem 
Gustava Broma, skupinou Čechomor ad.
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VelKÁ 6 
ne 1. 2. v 15.00, 108 min., 2D dab., 130 Kč / 105 Kč (do 15 let)
Animák pro malé i velké. Když se parta „Velká 6“ ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, kon-
struktér robotů Hiro se rozhodne obrátit na svého nejbližšího kama-
ráda – robota Baymaxe – a přetvoří svou partu přátel na high-tech 
hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

BABOVřesKY 3 
ne 1. 2. v 17.30, 103 min., český, 130 Kč
Díky dotaci může starosta poslat všech sedm místních drben k moři... 
Akce „likvidace bab“ začíná. Nad nimi bdí nový farář, který přijel 
do vesnice nahradit pátera Petra... 

HODinOVÝ MAnŽel 
út 3. 2. v 19.30, 100 min., český, 100 Kč 
Čtyři přátelé z nouze začnou podnikat jako „hodinoví manželé“. Každý 
z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často 
i velmi specifická přání. To se nelíbí partnerkám našich hrdinů. B. Po-
lívka, D. Novotný, J. Čvančarová ad. v české komedii.

KÓD eniGMY 
st 4. 2. v 19.30, 114 min., tit., 120 Kč
Roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu pro-
fesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cum-
berbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli 

samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a če-
kal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, 
že jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolome-
ní kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. 

BirDMAn  (FILMOVÝ KLUB)
čt 5. 2. v 19.30, 119 min., tit., 110 Kč / 90 Kč (FK)
Michael Keaton jako někdejší akční hrdina, snažící se oprášit svou 
zašlou slávu. Mexický režisér A. G. Iñárritu natočil vizuálně strhují-
cí černou komedii, která díky své sebeparodické otevřenosti získává 
nadšené reakce a pro Michaela Keatona (někdejšího Batmana) zna-
mená návrat mezi hereckou elitu.

PADDinGTOn 
so 7. 2. v 15.00, 98 min., dab., 90 Kč 
Pro malé i velké diváky: Paddington není jen tak obyčejný medvídek. 
Pochází z 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 zjišťuje, že život ve velkoměstě není ta-
kový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových.

BABOVřesKY 3 
so 7. 2. v 17.30, 103 min., český, 120 Kč

PrOGrAM KinA – únOr/BřeZen 2015

  Kino Svratka  

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

uctarna@kulturatisnov.cz.

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

Fernando saunders – dlouholetý ba-
sák lou reeda
21. března ve 20.00, velký sál MěKs
Fernando Saunders, dlouholetý basák Lou Reeda (již zesnulá le-
genda z newyorských Velvet Underground) přijede do Tišnova se 
svou kapelou! Američan Fernando Saunders, rockový a jazzový 
baskytarista, se proslavil hlavně jako člen doprovodné skupiny 
Lou Reeda, ale spolupracoval s dalšími předními muzikanty, pro 
nás v Česku je např. zajímavá jeho spolupráce s Janem Hamme-
rem a Jeffem Beckem, se kterými nahrál album Jeff Beck with the 
Jan Hammer Group Live.

Jarní – ptačí trhová slavnost
28. března od 9.00 do 11.30, nám. Míru
Pásmo písní a tanců, tentokrát na téma jara a speciálně ptáků.
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sPOnGeBOB Ve FilMu 
ne 8. 2. v 15.00, 84 min., dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)
Když zlý pirát ukradne Spongebobovi a jeho kámošům tajný recept, 
musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – rozuměj 
na souš –, aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.

FOTOGrAF 
ne 8. 2. v 17.30, 132 min., český, 110 Kč
Středem jeho života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objek-
tivem 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. 

slíDil 
út 10. 2. v 19.30, 117 min., tit., 100 Kč
Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) se snaží prosadit jako novinář. Nedaří se 
mu najít uplatnění v již zavedených agenturách, a tak se vrhne do pod-
nikání na vlastní pěst. Pro atraktivní novinářský materiál se neštítí 
udělat cokoliv. Morálka jde stranou mediální honbě za senzací…

MOrTDeCAi 
čt 12. 2. v 19.30, 97 min., tit., 110 Kč
Johnny Depp jako grandiózní podnikatel a podvodník s knírem, jdoucí 
svou šíleností ve stopách inspektora Clouseaua. 

VelKÁ 6 
so 14. 2. v 15.00, 108 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč (do 15 let) 

50 ODsTínŮ ŠeDi 
so 14. 2. v 17.30 a 20.30, 124 min., tit., 130 Kč 
Dlouho očekávaná adaptace slavného románu na Valentýna!

sPOnGeBOB Ve FilMu 
ne 15. 2. v 15.00, 84 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč (děti)

JuPiTer VYCHÁZí 
ne 15. 2. v 17.30, 128 min., 3D tit., 130 Kč
Akční sci-fi sourozenců Wachovských – tvůrců trilogie Matrix a Atlasu 
mraků. Hrají Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean ad. 

HODinOVÝ MAnŽel (BABY KINO)
po 16. 2. JiŽ v 16.00, 100 min., český, 60 Kč
Představení nejen pro maminky s nemluvňaty. Lze je vzít s sebou 
do sálu nebo svěřit pečovatelce z RC Studánka do hracího koutku 
hned před kinosálem. Pohodová česká komedie, jakých je jen málo.

WHiPlAsH (FILMOVÝ KLUB) 
út 17. 2. v 19.30, 107 min., tit., 90 Kč / 70 Kč (FK)
Andrew je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě. Pronásle-
dovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnut 
vystoupat až na samotný vrchol. Jednoho večera na Andrewa nara-
zí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem 
ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Americké drama 
o střetu dvou povah se skvělými hereckými výkony a soundtrackem.

50 ODsTínŮ ŠeDi (PODVEČERNÍ KINO)
st 18. 2. JiŽ v 18.00, 124 min., tit., 130 Kč
Dlouho očekávaná adaptace erotického románu! 

KinGsMAn 
pá 20. 2. ve 20.00, 129 min., tit., 120 Kč
Režisér Matthew Vaughn (X-men: První třída, Hvězdný prach) o své 
akční komedii: „Je to moderní vyznání lásky každému špionážnímu fil-
mu, který kdy vznikl, ale vyprávěné bez respektu, zábavnou formou. 
Chtěl jsem, aby to bylo opravdu zábavné.“ V roli superšpióna Colin 
Firth, výjimečně chytrého výrostka z ulice představuje Taron Eggerton, 
superpadoucha, který nesnáší pohled na krev, hraje Samuel L. Jackson.

BABOVřesKY 3 
so 21. 2. v 15.00, 103 min., český, 100 Kč

neZlOMnÝ 
so 21. 2. v 17.30, 137 min., tit., 120 Kč
Pravdivý příběh atleta Louise Zamperiniho v režii Angeliny Jolie. Ješ-
tě roku 1936 reprezentoval na olympiádě v Berlíně. Za války po pádu 
svého bombardéru strávil měsíc v záchranném člunu, než ho zachrá-
nila kolem plující nepřátelská loď. Zamperini se ocitl v zajateckém tá-
boře. Už tak těžké podmínky k životu se Louisovi ještě zhoršily, když 
se jeho věznitelé dozvěděli, že je to slavný sportovec. 

sPOnGeBOB Ve FilMu 
ne 22. 2. v 15.00, 84 min., dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)

50 ODsTínŮ ŠeDi 
ne 22. 2. v 17.30, 124 min., tit., 130 Kč 

FOTOGrAF (BIO SENIOR)
po 23. 2. v 17.30, 132 min., český, 60 Kč
Představení nejen pro seniory za skvělou cenu. 

OPři ŽeBříK O neBe (DOKUMENT) 
st 25. 2 v 19.30, 100 min., slovensky, 70 Kč
Časosběrný dokument o síle víry a hodnotě oběti. Farář Kuffa svůj ži-
vot zasvětil péči o potřebné ve vesnici Žakovce pod Tatrami. O tom, 
jak moc se člověk dokáže vydat pro druhé, jak moc tím ztrácí, ale i jak 
mnoho tím získává. Za pomoc s propagací kino děkuje tišnovské faře.

sPOnGeBOB Ve FilMu 
pá 27. 2. v 17.30, 84 min., dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)

KÓD eniGMY 
pá 27. 2. ve 20.00, 114 min., tit., 120 Kč
Repríza oscarového kandidáta – historického dramatu s Benedictem 
Cumberbatchem.

KinGsMAn 
so 28. 2. ve 20.00, 129 min., tit., 120 Kč
Repríza zábavné akční jízdy o galantním superšpiónovi (C. Firth), 
chytrém superspratkovi a superpadouchovi, který se bojí krve. 

ZVOnilKA A TVOr neTVOr 
ne 1. 3. v 15.00 76 min., 2D dab., 120 Kč / 100 Kč (děti)
Další dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 

TeOrie VŠeHO 
ne 1. 3. v 17.30, 123 min., tit., 120 Kč
Romantický příběh podle života slavného vědce. Stephen Hawking 
na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou 
kdy lidstvo poznalo. Byť by Vám hravě vysvětlil nesrozumitelné záko-
nitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že jeho 
vlastní život zachránila tak obyčejná věc jako láska.

nA BřeZen PřiPrAVuJeMe: 
komedii podle M. Viewegha Vybíjená, legendární sci-fi horor Vetře-
lec v restaurovaném režisérském sestřihu; válečné drama Clinta 
Eastwooda Americký sniper; české Kobry a užovky; švédskou Vyšší 
moc; akční sci-fi Chappie; úspěšné reprízy ad.

Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
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Marie Ochrymčuková
Rádi bychom Vás pozvali na vernisáž výstavy nejnovějších maleb 
paní Marie Ochrymčukové, která letos oslaví krásné životní jubi-
leum 99 let. Výstavu připravil František Vejpustek ve spolupráci 
s Mgr. Miroslavem Pavlíkem. Zahájena bude 31. ledna v 17 hodin 
a můžete ji navštívit až do konce února.

Josef Ptáček – Mimoděk
Od 7. března dostanou v galerii prostor okouzlující snímky zná-
mého brněnského (ale tak trochu i tišnovského) fotografa Josefa 
Ptáčka. 

rozšiřujeme otevírací dobu:
Otevřeno každý den od 10 do 17 hodin, ve středu až do 19 hodin! 
Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie 
a na FB Galerie Jamborův dům.

  Galerie Jamborův dům  

  Muzeum města Tišnova  

Tian shan – nebeské hory
Multimediální projekce
středa 4. 2. 2015 v 18.00 hod.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč 
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou 
na multimediální projekci – diashow s názvem Tian Shan – Ne-
beské hory, putování jižním Kazachstánem. 
Jedinečná cesta do míst, kde se z nekonečných stepí Kazachstánu 
jako přízrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských 
hor. Putování jižní částí neznámé a přitom tak nádherné středoa-
sijské země s neuvěřitelnou pestrostí přírodních scenérií.

Tišnovská šibenice – nové objevy
Výstava
14. 2. – 12. 4. 2015
Vstupné: 30 Kč/ 15 Kč
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu věnovanou Tišnovské šibe-
nici a právu útrpnému. Výstava přináší nové informace o nálezu 
šibenici a hrdelních trestech ve městě. Zahájení výstavy za pří-
tomnosti autorů proběhne 14. 2. 2015 v 16 hodin. Jako dopro-
vodný program k výstavě se v sobotu 28. 2. 2015 v kině Svratka 
uskuteční stejnojmenná přednáška a promítání dokumentárního 
filmu z archeologického průzkumu, začátek v 15 hodin. Předná-
šející: PhDr. Ivan Štarha, prof. PhDr. Josef Unger, CSc., RNDr. Robin 
Pěnička, akad. arch. Jan Velek, Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. 
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Oddělení pro dospělé čtenáře

salonky
Palác šlechtičen Brno
19. 2. 2015 
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ ex-
kurzi na výstavy do brněnského Paláce šlechtičen:
Velká Morava a počátky křesťanství (10 hod.) – výstava pre-
zentuje originály artefaktů z významných hrobových celků z vel-
komoravských center i periferie.
Vstupné: pracující 75 Kč, senioři 40 Kč
Vulkány – tepny země (11 hod.) – výstava seznámí návštěv-
níky s fenoménem vulkanismu na Zemi a zároveň se věnuje so-
pečné činnosti na území České republiky, jejíž nejmladší projevy 
tvoří rozpoznatelný reliéf v krajině jako např. České středohoří, 
Doupovské hory v Čechách či Uhlířský vrch nebo Venušina sopka 
ve Slezsku.
Vstupné: pracující 85 Kč, senioři 45 Kč
Sraz zájemců v Tišnově v 8.45 před budovou vlakového nádra-
ží (odjezd v 9.00). Zájemci se mohou přihlásit osobně v Městské 
knihovně Tišnov nebo telefonicky na čísle 549 121 001–2.

Beseda
slovinsko
26. 2. 2015 v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce nejen cestování 
na přednášku Barbory Pavlišové o Slovinsku. Projdeme se spo-
lečně českoslovinskou krajinou Josipa Plečnika, slovinského 
architekta a urbanisty, který mimo jiné významně přispěl k sou-
časnému vzhledu Pražského hradu. Povídat si budeme o archi-
tektuře, přírodních krásách i nedávné válečné historii. 
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

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

stromy a keře
4. 2. a 18. 2. 2015 v 16.30
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.
Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.

Křesťanská apologetika
11. 2. a 25. 2. 2015 v 16.45
Odvěká otázka lidstva zní: „Odkud jsme přišli, co tady děláme 
a kam jdeme?“ Dlouhé zimní večery jsou jako dělané na úva-
hy o hodnotě a smyslu života. Stačí na jeho vznik náhoda a fůra 
času? Proč je na zemi tolik utrpení a často vítězí zlo? Je nábo-
ženství opiem lidstva a víra v Boha intelektuální sebevraždou? 
Je osoba Ježíše historickým faktem, či pouhým mýtem? Má smy-
sl 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?
Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

Virtuální univerzita 3. věku
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor až 
duben) nový cyklus přednášek.

Dějiny oděvní kultury ii
10. 2. a 24. 2. 2015 v 9.30
Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultu-
ry 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 osob-
ně do 31. 1. 2015 v městské knihovně nebo na telefonním čísle 
549 121 001–2, kde obdrží podrobnější informace. Více nalezne-
te též na webu knihovny: www.tisnov.cz/knihovna.

Oddělení pro děti a mládež
lovci perel
Oddělení pro děti a mládež při Městské knihovně Tišnov se za-
pojilo do celoroční čtenářské hry Lovci perel, kterou pořádá 
Knihovna města Hradce Králové. O co v této hře jde? Děti čtou vy-
brané knihy a jejich úkolem je vyplnit „hrací kartu“, tedy odpově-
dět na otázky, které úzce souvisí s příběhem. Za přečtenou knihu 
a vyplněnou hrací kartu získají perličku. 
Zapojit se mohou i děti nečtenáři se svými rodiči. V tomto přípa-
dě děti neodpovídají na otázky z příběhů, ale jejich úkolem je na-
kreslit obrázek, který se bude týkat knížky.
Lovíme od 5. 1. 2015 do 31. 10. 2015. Na závěr proběhne slav-
nostní vyhlášení nejlepších lovců. Všechny děti, které se zapojí, se 
můžou těšit na zajímavou odměnu.
Neváhejte a staňte se lovcem perel.
Více informací na webu knihovny www.mktisnov.cz.

Jak se s dětmi učit, aby tomu rozuměly?
12. 2. 2015 v 17.00
Jak připravit děti do školy? Mohlo by být učení radostnou aktivi-
tou? Špatně si děti pamatují to, co se snažily naučit? Chcete vědět, 
jak se správně učit? Na tyto a mnohé další otázky Vám odpoví Eva 
Pokorná ze studijního centra Basic v Brně v únorové přednášce 
zaměřené právě na toto ožehavé téma.

Jak s dětmi komunikovat a správně je motivovat?
19. 2. 2015 v 17.00
Jak reagovat na špatné známky dětí? Jak budovat dobré vztahy? 
Jak přimět druhého ke komunikaci? Jak způsobit, aby děti pře-
vzaly odpovědnost? Odpovědi se dozvíte v další přednášce paní 
Evy Pokorné ze studijního centra Basic.
Přednášky jsou určeny nejen rodičům dětí, ale také pedagogům 
a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Vstup volný.

Akce proběhnou v přednáškovém sále knihovny.
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Koncert lomnického sboru 
Disharmonických amatérů

Lomnický Sbor Disharmonických amatérů zve nejen své pří-
znivce na KONCERT do galerie Jamborova domu v Tišnově. 

Pojďte s námi ve čtvrtek 19. února v 19 hodin oslavit 10. výro-
čí nerozpadnutí se sboru, půl roku poté.

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20, tel. 549 410 402

Pozvánka na ples Gymnázia, Tišnov
Vedení školy a výbor SRPŠ srdečně zvou tišnovskou veřejnost 

na 13. reprezentační ples Gymnázia, Tišnov, který se bude 
konat v sobotu 7. 2. 2015 od 20.00 hodin v tišnovské 

sokolovně. Hraje Dolce vita, vstupné 150 Kč, předprodej 
od 26. ledna v kanceláři školy.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Mgr. Karel Švábenský
ředitel školy

Dana Kytnerová
předsedkyně SRPŠ

Café u Palce  www.upalce.cz

24. 1. 2015 – latino večírek
Od 21 hodin můžete vyzkoušet salsu vedenou lektorkou a od 23 
hodin pokračuje volná tančírna. Hrát bude DJ Messer a těšit se 
můžete nejen na latino, ale i funky, disco a oldies hity.
Start ve 21 hodin, do 22.00 vstup zdarma, potom 30 Kč.

7. 2. 2015 – 6. maškaření u Palce
DJ Harosh, start 21.00.

12. 2. 2015 – Bisaxuality, jazzfunkový brněnský projekt
Bisaxuality je společným čerstvým projektem hudebních osob-
ností, které jsou již dávno etablovány nejen na brněnské jazzové 
scéně. Tato sestava se svým složením i repertoárem ovšem po-
někud vymyká běžnému standardu místních jazzových vod. Těšit 
se tak můžete jak na zajímavý a nekonvenčně přetvořený hudeb-
ní materiál vybraný z děl Kennyho Garretta, Herbie Hancocka 
nebo Richie Beiracha, tak na vlastní autorské kompozice, start ve 
20.00, vstupné je 80 Kč.

21. 2. 2015 – reggae párty, MC Firreson Bantu (Keňa) 
+ DJ nTKZ
Výborný keňský reggae MC, kterého jste mohli vidět a slyšet na 5.
festiválku U Palce s DJ NTKZ z brněnských Bassinfection Crew.
Support obstará brněnská undergroundová hiphop legenda Rea-
lita Doby + DJ Mirror, start ve 21 hodin, vstupné činí 90 Kč.

28. 2. 2015 – rolling stones revival akusticky u Palce
Tentokrát poloakustický koncert brněnské revival kapely od 21 
hodin U Palce, vstupné je 80 Kč.

Čas pro sebe v únoru
Otevření setKávárny a benefiční dernisáž výstavy 
srdcem u koní
Pátek 13. 2. 2015 v 16.00 v Klenbách, Bezručova 21, Tišnov 
Zveme Vás na slavnostní otevření SetKávárny. Přijďte se podí-
vat na nový spolkový prostor určený pro kreativní, vzdělávací, 
společenské a kulturní setkávání. Dokončení prostor bylo mož-
né díky podpoře Jihomoravského kraje a neodmyslitelné pomoci 
dobrovolníků.
Součástí otevření bude dernisáž výstavy Srdcem u koní fotograf- 
ky Hanky Vyhnánkové, spojená s benefiční aukcí vystavovaných 
fotografií. Výtěžek aukce bude věnován spolku Hafo naděje o. s., 
který úspěšně hledá domovy pro opuštěná zvířata. Dražené foto-
grafie lze vidět a vybírat v galerijních prostorách Času pro sebe 
a také v Galerii na schodech v téže budově.   
Příjemnou atmosféru podpoří i doprovodný program. Těšíme se 
na setkání v SetKávárně.
Vstupné dobrovolné.

soví výtvarná dílnička
středa 18. 2. 2015 v 16.00 v setKávárně, vchod přes Klenby
Sovičky ze všemožných materiálů a technik pro malé i velké.
Vstupné min. 60 Kč, resp. 100 Kč rodinné.

rŮZné  

Čas pro sebe o. s., Bezručova 21, Tišnov, www.casprosebe.cz.
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rozpis zápasů v hale ssK Tišnov
únor 2015

Futsal
Klub: San Marino Dolní Loučky Soutěž: krajský přebor

datum domácí hosté zač. zápasu

7. února San Marino Technika Brno 20.00 hod.

28. února San Marino STŽ Brno 20.00 hod.

Futsal
Klub: 1. FC Květnice Tišnov Soutěž: divize E

datum domácí hosté zač. zápasu

14. ledna 1. FCK Toka Brno 20.00 hod.

Kopaná
Klub: AFK Tišnov Soutěž: přípravka

datum turnaj od/do

8. února Turnaj přípravka – turnaj 09.00 až 13.00 hod.

15. února Turnaj přípravka – turnaj 09.00 až 13.00 hod.

15. února Turnaj přípravka – turnaj 13.30 až 15.30 hod.

Volejbal
Klub: Volejbalový klub Tišnov Soutěž: přebor JM 1.

datum domácí hosté zač. zápasu

14. února VK Tišnov TJ Sokol Šlapanice A 10.00 hod. a 13.00 hod

Sokol Karate Tišnov otevírá od středy 4. 2. 2015 další kurz se-
beobrany pro zájemce starší 15 let, který bude probíhat vždy 
ve středu od 18.30 do 19.30 hodin a v pátek od 17.00 do 18.00 
hodin v sokolovně.

Akce v sokolovně, únor 2015
• 28. 1. Prodej spotřebního zboží
• 31. 1. Ples města Tišnova
• 03. 2.  Prodej spotřebního zboží
• 07. 2.  Ples gymnázia
• 08. 2.  Karneval
• 13. 2. Zemědělský ples
• 16. 2.  Prodej spotřebního zboží


