
ročník XXII. březen 2013 příloha Tišnovských novin číslo 3
vyšlo 4. 3. 2013 www.tisnov.cz

Kam v Tišnově
3/2013



Kam v Tišnově v březnu

02 Kam v Tišnově

Koncert skupin Rabies a Black Burley
9. března ve 2000, malý sál MěKS
Vstupné 80 Kč

Halina Pawlowská „Strašná nádhera“ 

talk show

14. března v 1900, kino Svratka
Vstupné: 
1. – 9. řada 250 Kč, 
10. – 22. řada 230 Kč. 
Předprodej v knihkupectví, Brněnská 475, 
Tišnov. Tel.: 549 410 022. 

V  pořadu  vypráví  nevšední  příběhy,  zá-
žitky,  postřehy  nejen  ze  svého  života… 
V druhé polovině Halina odpovídá na do-
tazy z publika, napsané během přestávky 
na připravené lístky.

Délka pořadu: 120 minut s přestávkou

Petr Vacek

akordeon

20. března v 1900, velký sál MěKS
Vstupné: 
100 Kč, děti, studenti a senioři 60 Kč.
Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.

 
Mladý  virtuos  Petr  Vacek hru  na  akor-
deon studuje od šesti let, v průběhu studia 
se  zúčastnil  řady  soutěží  a  získal  mno-
há  ocenění:  v  německém Klingentalu  se 
v roce 2004 stal absolutním vítězem na-
příč všemi kategoriemi, v soutěži konzer-
vatoří – absolutní vítěz celostátního kola 
(2007),  celosvětová akordeonová soutěž 
v Castelfidardu (Itálie) – 7. místo. V září 
2010 podnikl  koncertní  cestu po  Japon-
sku  (16  koncertů).    Od  listopadu  2011 
soukromě studuje ve Francii u Fredericka 
Deschapse,  což  je  jeden  z  nejlepších 
a  nejuznávanějších  světových  akordeo-
nových pedagogů.

Gerald Clark – nejnaléhavější bluesový hlas Jižní Afriky

26. března ve 2000, malý sál MěKS
Vstupné:
110 Kč na místě, 80 Kč v předprodeji.
Předprodej v knihkupectví u paní Raškové, 
Brněnská 475, Tišnov. Tel.: 549 410 022.

Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark 
z  Johannesburgu  patří  k  předním  před-
stavitelům  jihoafrické  bluesové  scény. 
Na  kontě má  tři  alba.  Jeho  akustické  af-
rikánské  album  ‚Sweepslag‘  (label  Whi-
plash)  bylo  nominováno  v  roce  2009 
na  cenu  SAMA  v  kategorii  nejlepší  afri-
kánské alternativní album roku 2009. 

Rabies  z  Bystřice  nad  Pernštejnem  se  dá 
charakterizovat jako Vysočina Beach Band, 
hrající  muzejní  melodický  punkrock,  in-
spirující se kapelami z 90. let z Californie.

http://bandzone.cz/rabies

Black  Burley  z  Brna  (black-rock‘n‘roll) 
se pohybuje na hraně hard rocku a blues 
rocku,  ovlivněná  kapelami  z  dob  minu-
lých, kdy se hudba dělala srdcem.

http://bandzone.cz/blackburley
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Program kina

NespoutaNý DjaNgo
Úterý 5. 3. v 1930

vstupné 100 Kč
165 min., titulky
Kultovní  režisér  Quentin  Tarantino  natočil  jižanské  drama  z  obdo-
bí před vypuknutím občanské války,  jehož hlavním hrdinou  je otrok 
Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi 
svobodu,  pokud  se mu  povede  dopadnout  vraždící  bratry  Brittlovy. 
Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel 
před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však ne-
tuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života.

Nic Nás Nerozdělí
středa 6. 3. v 1930

vstupné 90 Kč
113 min., titulky
Silný příběh  filmu Nic nás nerozdělí  je  založen na  skutečné události 
jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v In-
dickém oceánu….

suNset Boulevard filmový klub
Čtvrtek 7. 3. v 1930

vstupné 80 Kč / 60 Kč FK
110 min., titulky
Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra Billyho Wildera líčí ne-
zvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu Normy Desmondové 
po comebacku, která si za tímto účelem najme neúspěšného scénáris-
tu Gillise. Jízlivě přesný portrét specifického filmařského zákulisí zís-
kal z 11 nominací tři Oscary.

Čtyřlístek ve služBách krále
Pátek 8. 3. v 1700 a v 1930, 
sobota 9. 3. v 1700, Neděle 10. 3. v 1430

vstupné 110 Kč
90 min.
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od své-
ho „narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka 
Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín , Piňďa a Bo-
bík dostávají na filmové plátno.

argo
Neděle 10. 3. v 1700

vstupné 80 Kč
120 min., titulky
Dramatický thriller Argo vychází ze skutečného příběhu, který popisuje 
tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála na poza-
dí krize s rukojmími v Íránu. Radikálové pronikají na americké velvysla-
nectví v Teheránu, kde zajímají celkem 52 amerických rukojmí. Šestici 
Američanů je nicméně podaří uprchnout a ukrýt se v domě kanadského 
velvyslance. CIA si je velmi dobře vědoma toho, že je jen otázkou času, 
než budou uprchlíci nalezeni a velmi pravděpodobně i zabiti, a tak CIA 
přichází s riskantním plánem na jejich bezpečný odsun ze země, který 
je tak neuvěřitelný, že by se mohl stát jen ve filmu.

Novinky v kině v březnu

Platí-li  staré  kinařské  přísloví:  „Březen, do kina vlezem“, 
tak  jaké  zajímavé  filmy  tedy  čekají  diváky  tišnovského  kina 
tento  měsíc?  V  podstatě  celý  březen  je  ve  znamení  přitaž-
livé  mini  přehlídky  letošních  oscarových  filmů,  která  nava-
zuje  na  již  uvedené  únorové  tituly,  jako  byl  Lincoln,  Bídníci 
nebo Pí a  jeho život. Za pozornost určitě stojí mnohokrát no-
minované  drama  z  íránského  prostředí  argo  nebo  špionáž-
ních 30 minut po půlnoci  zabývající  se válečnými událostmi 
a  snahou  o  dopadení  Usámy  bin  Ladina.  Vedle  hollywoodské 
oscarové  produkce  bych  rád  upozornil  na  nenápadný,  ale 
o  to  zajímavější  snímek divoká stvoření jižních krajin  as-
pirující  na  Oscara  za  nejlepší  režii.  Českým  novinkám  jed-
noznačně  vévodí  odložená  premiéra  komiksového  seriálu 
Čtyřlístek,  která  potěší  všechny  generace  příznivců  této  le-
gendární  čtveřice.  Zámořským  novinkám  pro  změnu  kralu-
je  pokračování  série  smrtonosná past,  opět  s  nesmrtelným 
Brucem  Willisem.  Fimový  klub  nabídne  dvě  žánrové  klasiky 
v oprášené premiéře v rámci Projektu 100: sunset boulevard 
Billyho  Wildera  a  westernovou  klasiku  tenkrát na západě.  

 
V  březnu  zahajujeme  nový  cyklus  odpoledních  projekcí  pro 
seniory (ve stínu  -  13. březen v 1430 hod), které se vyzna-
čují  sníženým  vstupným  (50 kč),  sníženou mírou  hlasitosti 
a hlavně časem projekce, který seniorům více vyhovuje.
Na závěr bych rád upozornil na průlomový   počin v nabídce 
našeho kina, a to záznam operního představení carmen z Me-
tropolitní opery v New Yorku (sobota 23. března v 1900 hod), 
kterým bychom rádi  zahájili nový cyklus nabízející  záznamy 
a  přímé  přenosy  baletních,  operních  a  divadelních  předsta-
vení  z  nejprestižnějších  světových  scén  v   HD    kvalitě  obra-
zu i zvuku.  Možnost vychutnat si taková špičková představení 
měli  doposud  pouze  diváci  v  Praze,  Brně  a  několika  dalších 
velkých městech.

 
Ing. Jan  Pernica

vedoucí kina Svratka
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samsara filmový klub
Úterý 12. 3. v 1930

vstupné 90 Kč / 70 Kč FK
102 min.
Připravte  se  na  zážitek  a  zkušenost  smyslů,  které  nemají  obdobu. 
SAMSARA ve starodávném sanskrtu znamená „věčně se otáčející kolo 
života“ a tvůrci se v něm snaží zachytit prchavé okamžiky, které utvá-
řejí náš život. Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti pěti zemích, 
nás zavádí na posvátná místa, do postižených oblastí, průmyslových 
zón a míst přírodních zázraků…

ve stíNu
Speciální projekce nejen pro seniory za zvýhodněné 
vstupné a se sníženou hlasitostí. 
středa 13. 3. v 1430

vstupné 50 Kč
101 min.
V  bývalém Československu  50.  let  se  odehrává  napínavý  kriminální 
příběh,  který  ve  svém důsledku  zasáhne  do  osobních  osudů  aktérů 
i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenot-
nictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie 
začíná stávat politická kauza…

BaBovřesky
středa 13. 3. v 1700

vstupné 120 Kč
133 min. 
Opakování úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nad-
sázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozu-
mění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům…

smrtoNosNá Past: oPět v akci
Pátek 15. 3. v 1700 a v 1930, pátek 22. 3. v 1930

vstupné 120 Kč
97 min., titulky
Bruce  Willis  se  vrací  se  svou  nejslavnější  filmovou  rolí,  tedy  jako 
John McClane,  „lidový“  hrdina,  který  díky  svým  schopnostem nako-
nec vždycky přežije všechno a všechny. Tentokrát se polda,  jenž ne-
bere rukojmí, vážně ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě, když 
vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi  Jackovi. Oba McClaneové mají 
brzy na krku vlčáky z místního podsvětí a proměňují ruskou metropo-
li ve válečnou zónu.

Filmový Festival exPediČNí kamera
sobota 16. 3. 1700 – 2100 
 
Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera  je o  sku-
tečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích 
i sportech. Během čtyř hodin na diváky čeká sedm filmů. Těšit se mů-
žete na vodácké, horolezecké, cestovatelské filmy a filmy z prostředí 
paraglidingu a bikingu. Více na www.expedicnikamera.cz Filmový fes-
tival expediční kamera spolupořádá Naboso o.s. a MěKS Tišnov.

teraPie láskou 
Úterý 19. 3 v 1930 , pátek 22. 3. v 1700

vstupné 100 Kč
122 min., titulky
Učitel dějepisu, Pat Solatano, prošel psychickou krizí, během níž přišel 
o všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, 
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické léčebně. Po je-
jich skončení mu soud dovolí vrátit se domů. A tady teprve začíná pří-
běh Terapie láskou, excelentního filmu, který se pyšní 4 nominacemi 
na Zlaté Glóby a dokonce osmi nominacemi na Oscary včetně nomina-
ce za nejlepší film, režii, scénář i herecký výkon.

teNkrát Na záPadě filmový klub
Čtvrtek 21. 3. v 1930

vstupné 80 Kč / 60 Kč FK
166 min., titulky
Obnovená premiéra. Opuštěná železniční stanice, na které tři muži tr-
pělivě čekají na příjezd vlaku, je legendárním prologem jednoho z nej-
slavnějších westernů v historii světové kinematografie.

 
metroPolitaN oPera iN hd: carmeN 
Záznam z operního představení Metropolitní opery 
New York
sobota 23. 3. v 1900

vstupné 299 Kč / 250 Kč (ZTP, důchodci, studenti)
Titulky
Jeden  z  nejvíce  vzrušujících  příběhů  operní  literatury  –  Carmen 
Georgese Bizeta – je slovy režiséra této nově nastudované inscenace 
Richarda Eyrea „o sexu, násilí, rasismu a jejich protipólu – svobodě“. 
Elina Garanča se v roli rafinovaně svůdné cikánky, hrdé a sebevědomé 
femme fatale představí ve své kariéře poprvé. Jejím partnerem, zami-
lovaným Donem José, je Roberto Alagna. 

croodsovi  3D
Neděle 24. 3. v 1430 a v 1700

vstupné 150 Kč / 130 Kč děti do 15-ti let
90 min., dabing
Dobrodružná  animovaná komedie  vypráví  příběh první  pravěké  ro-
diny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrá-
ní svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, 
změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde ke zničení jejich ro-
dinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen 
uznat, že lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít někde 
jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet 
do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebez-
pečných stvoření…

NePoužitelNí
středa 27. 3. v 1930, neděle 31. 3.  v 1930

vstupné 80 Kč
96 min., titulky
Nejzářivější  hvězda  současné  francouzské  komedie,  Omar  Sy,  se 
po  velkém  úspěchu  Nedotknutelných  představuje  v  dalším  filmu 
o dvou parťácích  jiného původu a barvy pleti, kteří  společně překo-
návají nástrahy osudu, přičemž o přehmaty a humorné situace opět 
není nouze.
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hledá se PrezideNt
Čtvrtek 28. 3. v 1930

vstupné 80 Kč
90 min.
Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první pří-
mou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš Ku-
drna v novém dokumentárním filmu hledá se prezident. Na pozadí 
dramatických  událostí  doprovázejících  první  prezidentské  volby  se 
tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je ne-
bylo možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií.

divoká stvořeNí jižNích krajiN
Pátek 29. 3. v 1700

vstupné 90 Kč
92 min., titulky
V  zapomenuté,  ale  svérázné  komunitě,  která  sídlí  v  bažinatém  kra-
ji  u  mrtvého  ramene  řeky,  odděleném  od  zbytku  světa  rozsáhlou 
ochrannou hrází, žije šestiletá Hushpuppy. Maminku už dávno nemá 
a  její milovaný otec Wink  je divoch,  který  je neustále mimo domov, 
a tak je osamělá Hushpuppy odkázaná na společnost polodivé zvěře. 
Vnímá přírodu jako křehké spletivo živoucích, dýchajících věcí, v němž 
celý vesmír závisí na tom, aby do sebe všechno dokonale zapadalo…

mocNý vládce oz 3D
sobota 30. 3. v 1700a v 1930, neděle 31. 3 v 1700

vstupné: 155 Kč / 135 Kč děti do 15-ti let
125 min., dabing
Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou mo-
rálkou,  dostane  z  prašného  Kansasu  do  životem  pulsující  Země  Oz, 
myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká 
tři čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu. Oscar se nechtěně zaplete 
do velikých problémů, kterým čelí země Oz a její obyvatelé, a musí se 
naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš pozdě. Kou-
zelník  postupně  využívá  své magické  umění  a  vynalézavost,  aby  se 
proměnil  ve věhlasného a mocného  čaroděje  a především v  lepšího 
člověka.

Informace pro návštěvníky 
kina Svratka

Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením.

On line rezervace a prodej vstupenek na představení je mož-
ná na vstupenky.mekstisnov.cz.

Platnost internetové rezervace je 10 dní a rezervace vyprší 15 
minut před začátkem představení.

Program kina a veškeré informace týkající se kina naleznete 
na www.mekstisnov.cz nebo na Facebooku.

Kapacita sálu: 253 míst.

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka.  
Změna programu vyhrazena.



Festival Jeden svět

Kam v Tišnově

Jeden svět Tišnov

Festival dokumentárních filmů

Bojíte se snášet?  Touto  lehce  provoka-
tivní  otázkou  chce  letošní  ročník  festi-
valu  dokumentárních  filmů  o  lidských 
právech jeden svět upozornit na nebez-
pečné tendence v české společnosti. Lidé 
stresovaní  nejistotami,  vyvolanými  ne-
gativním  ekonomickým  vývojem  a  krizí 
politických autorit, se uchylují k radikál-
ním postojům, diskriminaci  a nacházení 
„obětních beránků“.
Do  Tišnova  zavítá  festival  již  podruhé. 
Debatu  o  rostoucí  netoleranci  se  poku-
sí  otevřít  dvěma  českými  filmy.  Snímek 
hra o kámen  dokumentuje  politický 
boj  o  to,  zda  má  v  Novém  Boru  zůstat 
památník  postavený Němcům  zavraždě-
ných  těsně po druhé světové válce. Film 
Na divokém severu je zase sociální son-
dou  do  problematického  soužití  oby-
vatel  severních  Čech  s  místní  romskou 
menšinou.

K většímu vzájemnému pochopení inspi-
rujíce  také  úvodní  film  festivalu  všich-
ni spolu,  který  sleduje  školní  kolektiv, 
v  němž  se  vzdělávají  děti  bez  rozdílu 
věku, rasy nebo handicapu. Ukazuje nám, 
jak by mělo vypadat moderní vzdělávání 
a  co  se  stane,  když  i  znevýhodněné dítě 
dostane šanci.
Další dokument Polibek od Putina popi-
suje  nacionalistickou  tvář  mládežnické-
ho hnutí v  současném Rusku.  Její mladá 
a  ambiciózní  mluvčí  postupně  objevuje 
temné stránky organizace a  řeší dilema, 
zda jí stojí za to pokračovat v nadějné po-
litické kariéře.
Závěrečný  snímek  Na sever od slunce 
přináší  fantastické  záběry  norské  pří-
rody  a  surfování  za  polární  noci.  Dvo-
jice  mladíků  se  rozhodla  splnit  si  svůj 
sen  a  strávit  devět měsíců mimo  dosah 
civilizace.

Stejně jako loni se pokusíme ke každému 
filmu pozvat zajímavé hosty. Letos přijali 
pozvání například exministr školství On-
dřej Liška, novinářka Petra Procházková 
či režisér Jan Gebert. 
Festival nabídne opět bohatý doprovod-
ný  program  –  koncert  brněnské  kapely 
Poletíme?,  divadlo  Prkno  z  Veverské Bí-
týšky s představením Hra a výstavu Pří-
běhy bezpráví v předsálí kina Svratka.
Dovolte  mi  závěrem  poděkovat  městu 
Tišnov a partnerům za finanční podporu, 
Městskému kulturnímu středisku za do-
provodný  program  a  vedoucímu  kina 
Svratka a všem dobrovolníkům za pomoc 
při organizaci  festivalu. Věřím, že si  i  le-
tos najde své diváky a stane se v Tišnově 
dlouhotrvající tradicí.

Dan Petrucha
koordinátor festivalu v Tišnově 

Program festivalu
vstupné na filmové projekce 80 Kč
festivalová permanentka na všechny projekce, koncert a divadlo 350 Kč

PáTEK 5. DUBNA 

1730

zahájení festivalu, 
projekce filmu všichni spolu 
(Berg Fidel, 87 min.),
hosté: exministr školství Ondřej Liška 
a zástupce Ligy lidských práv

2000

koncert kapely Poletíme? 
velký sál MěKS, vstupné 130 Kč, 
v předprodeji 100 Kč, 
vstupenka platí jako volný vstup na jednu 
filmovou projekci

SOBOTA 6. DUBNA 

1730

projekce filmu Polibek od Putina 
(Putin’s Kiss, 58 min.),
host novinářka Petra Procházková

1930

projekce filmu hra o kámen (56 min.), 
host autor snímku Jan Gebert

NEDěLE 7. DUBNA 

1600

divadlo Prkno – představení hra 
(70 min.)
velký sál MěKS, vstupné 50 Kč

1730 
projekce filmu Na divokém severu 
(52 min.)

1930 
projekce filmu Na sever od slunce 
(North of the Sun, 48 min.)

5. – 7. 4. 2013 
www.jedensvet.cz/tisnov
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„Eyedance“ – výstava fotografií Marka Procházky

5. února – 5. května

Máte rádi fotografii? Máte rádi tanec?

Výstava fotografií Marka Procházky snou-
bí obojí. V muzejní kavárně můžete zhléd-
nout  expresivní  dynamické  fotografie, 
které zmrazí pohyb na fotografii i diváka.
Fotografie  jsou  prodejné,  více  informací 
v muzeu.

Bez vstupného

Výstava současné malby „PAINTOMORROW“

24. února – 5. května    Vstupné 30 kč, snížené 15 kč

Kurátorem výstavy  je  známý malíř MgA. Michal Ožibko,  který  chce  jejím prostřed-
nictvím nabídnout publiku možnost vidět díla mladých umělců působících na české 
výtvarné scéně. Malba, která  je společným jmenovatelem výstavy, zaznívá v mnoha 
tónech a variacích a vzájemná odlišnost jednotlivých tvůrců pomáhá dosáhnout pest-
rosti vystavených exponátů, témat a názorů. Nemělo by zůstat opomenuto také to, že 
dva malíři – Michal Ožibko a Jan Mikulka, jejichž díla jsou na výstavě zastoupena, jsou 
držitelé ceny diváka, kterou získali na mezinárodní soutěži BP Portrait Award v Lon-
dýně. Tato ocenění získali v letech 2010 a 2011, což je samo o sobě také výjimečné, je-
likož do té doby se nikdy nestalo, aby tutéž cenu získali po sobě malíři ze stejné země 
a dokonce také ze stejného ateliéru, kde oba v minulosti studovali. 

Kurz pletení z pedigu

23. března, 1400 hod.

Chtěli byste mít svůj vlastní velikonoční 
košíček na vajíčka?

Nejen košíček si můžete vytvořit v rám-
ci  kurzu  v  prostorách  muzea,  který  na-
bízíme  začátečníkům  i  dětem  od  10  let. 
Odpolední  pletení  košíků  z  pedigu  vede 
lektorka  Daniela  Klein.  Nepotřebujete 
žádné pomůcky, pouze  trpělivost a  chuť 
tvořit. Rezervace na tel.: 549 212 550.

Vstupné 250 až 300 kč dle spotřeby 
pedigu, prohlídka muzea v rámci kurzu 
zdarma.



Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska

03/2013 09

MILAN MAGNI 

Práce ze Svatoslavi  2010 – 2012 

19. 2. – 1. 4. 2013 

Výstava maleb a grafických  listů Milana Magniho (1960) představuje výběr z cyklu 
prací, jejichž společnou inspirací je krajina v okolí obce Svatoslav. Zdánlivě jednotvár-
ná krajina vyvolávala v malíři intenzivní pocity, z nichž v letech 2010 – 2012 vzešel 
cyklus, jímž se Magni spíše než konkrétní výsek krajiny pokouší zachytit určitou ar-
chetypální oproštěnost krajiny, její esenci a neměnnost v mnohosti neustále se mění-
cích přírodních forem. 

Doprovodný program k výstavě

Rezervace: tel. 549 412 293, e-mail m.svikova@muzeumbrnenska.cz; 
čas konání bude upřesněn. 

výklad na výstavě s kurátorkou martinou Švikovou  20. 3. 2013
animační program pro děti 1. a 2. stupně zŠ  6. 3., 28. 3. 2013

Otevřeno denně kromě pondělí 800–1130, 1230–1530 hodin

Výstava JARO

5. března – 28. dubna

Podhorácké muzeum v Předklášteří a Zá-
kladní umělecká škola v Tišnově pořádají 
v Podhoráckém muzeu výstavu s názvem 
JARO.  Vystavené  práce  žáků  výtvarné-
ho oboru ZUŠ  jsou doplněné přehledem 
jarních  zvyků  na  fotografiích  a  zelení. 
Návštěvníci  si  mohou  na  místě  vytvořit 
některé  květinové  motivy  nebo  si  pro-
hlédnout a vyzkoušet dřevěné hračky na-
šich prababiček. 

Na  Květnou  neděli  24. března ve 1400 
se  bude  konat  „kytičkové odpoledne“ 
pro  děti  i  dospělé  se  soutěžemi,  hra-
mi,  předváděním  rukodělných  technik 
a s jarním občerstvením.

Výstavu podpořilo Zahradnictví Litava.

Prohlídky denně mimo pondělí 
800-1130, 1230-1530 hodin 
včetně obou velikonočních svátků.

Město Tišnov pořádá

Velikonoční trh
Kdy: 30. března od 8 do 11 hodin
Kde: náměstí Míru 

Srdečně zveme nejen obyvatele Tišnova!
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Univerzita volného času
z historie kláštera Porta coeli ˗ přednášky letního semestru
12. 3. a 26. 3. 2013 v 1700

opera – spojení hudby a divadla ˗ přednášky letního semestru 
13. 3. a 27. 3. 2013 v 1700

Z Suita do La Pazu na kole

14. 3. 2013 v 1700, přednáškový sál knihovny

Cestopisná beseda s panem Oldřichem Sobotkou, tentokrát na kole. 
Začneme v ekvádorském hlavním městě Quito a pak se  vydáme přes Andy směrem 
k jihu. Cestou se seznámíme s životem ve městech i vesnicích, zavítáme do nejkrásnějšího 
ekvádorského města – Cuency. Stokilometrovým sjezdem se dostaneme z hor k Tichému 
oceánu a překročíme hranice do Peru. Projedeme pouště severního Peru  a prohlédne-
me si největší hliněné město na světě – Chan - Chan. Přes Trujillo a Limu se dostaneme 
do Nazcy a později do Cuzca. Prohlédneme si město a vyjdeme si na fascinující pevnost  
Sacsayhuaman. Poté se vydáme do Posvátného údolí Inků – z Pisacu do Ollantaytamba. 
Odtud si uděláme výlet vlakem a navštívíme nejznámější pamětihodnost Jižní Ameriky – 
Machu Picchu. Dále už opět pojedeme na kole a prohlédneme si pověstné kruhové terasy 
Moray a i bělostné solné terasy v Salineras. Altiplánem přejedeme k mytickému jezeru 
Titicaca... odtud to již není daleko do největšího města Bolívie – La Pazu. Prohlédneme 
si toto fascinující miliónové město, rozkládající se na příkrých stráních hlubokého kaňo-
nu, a obklopené strmými bílými štíty Královské Kordiléry. A ještě poslední výlet – na zá-
hadné ruiny Tiwanacu, kde se velký Viracocha po velké potopě opět zjevil a stvořil život. 
A úplně na závěr si na kolech sjedeme proslulou „Cestu smrti“, šedesátikilometrový sjezd 
po štěrkové cestě z výšky 4 700 m do Coroicy (1100 m).

Děrované kraslice
21. 3. 2013 v 930

Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu Salonky předvelikonoční praktickou 
dílnu pod vedením Dagmar Kopřivové.
Zájemkyně si přinesou alespoň 3 vyfouknutá vejce, krejčovský metr, kružítko a jehlový 
pilník (k zakoupení u AZ centra v prodejně NAREX nebo v domácích potřebách na Br-
něnské ulici) nebo modelářskou vrtačku.
Poplatek za kurz: 50 Kč
Počet účastníků je omezen, přihlašujte se osobně v městské knihovně nebo na te-
lefonním čísle 549 121 001-5

Velikonoční setkání dětí a seniorů
27. 3. 2013 ve 1330

Opět společně s dětmi a našimi hosty z tišnovského penzionu oslavíme svátky jara. Ten-
tokrát bude tradiční setkání nad knihou probíhat s ozvěnou poezie. 
Pásmo přednesou děti ze ZŠ Smíškova pod vedením učitelky Ivany  Práškové. S jejím ky-
tarovým doprovodem si rádi zazpíváme pohádkové melodie.
Návštěvníci, kteří mezi nás zavítají, mohou zhlédnout jarní výzdobu, kterou nám každo-
ročně připravují ze své dílny senioři s Martou Špírkovou.

Hrobka Kapucínů 
a památník 
Prof. Karla Absolona
4. 4. 2013

Městská knihovna Tišnov pořádá v rám-
ci projektu Salonky exkurzi do Hrobky 
kapucínů.

Nejznámější  částí  kláštera  Kapucínů 
v Brně  je pohřební místnost  členů  tohoto 
řádu. Hrobka vznikla v polovině 17. století 
a její autorství je připisováno staviteli Mo-
řici Grimmovi. 

Prohlídka nebude komentovaná!

Dále pak navštívíme stálou výstavu 
o Prof. Karlu Absolonovi v Dietrichstein-
ském paláci. 

Památník přibližuje život a dílo Karla Ab-
solona (1877-1960), významného archeo-
loga,  geografa  a  speleologa,  dlouholetého 
pracovníka Moravského  zemského muzea 
a profesora Karlovy univerzity v Praze. 

Vstupné do hrobky: 30 Kč a 25 Kč

Sraz  zájemců v 915  před  vlakovým nádra-
žím v Tišnově, cestovné si hradí každý sám.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v Měst-
ské knihovně Tišnov nebo telefonicky 
na čísle 549 121 001-5
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Oslava MDŽ v penzionu Králova

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 ve 1300 v jídelně DPS vystoupí na oslavu MDŽ anna kordič, kte-
rá zpívá chorvatské písně. Pochází z hudební rodiny Šroubků, vdala se za Chorvata 
a od roku 1999 začala zpívat písně z oblasti Dalmácie. Jejím druhým domovem je ost-
rov Vis. Má bohaté zkušenosti s koncertováním pro seniory. Natočila několik CD v dal-
mátském dialektu, vystupovala v českém i chorvatském rozhlasu.
Více informací a ukázky její tvorby je možno najít na annakordic.wz.cz. 

Vstupné dobrovolné.

Novinky ve Studánce

Ve čtvrtek dopoledne opět 2 hodiny Zpívánek 
915 – 1000 pro děti od 1 do 2,5 let 
1015 – 1100 pro děti od 2,5 let

Prodejní velikonoční výstava 

V pondělí 25. 3.  se bude v penzionu Králova konat prodejní  výstava  ručních prací 
s velikonoční tematikou. Bude možné zakoupit keramické výrobky, šperky, velikonoč-
ní dekorace a další výrobky šikovných rukou nejen seniorů. 

Jana Wildová

Předškoláček pokračuje
Z důvodu  zájmu dětí  i  rodičů  se bude  i  v 2.  pololetí  školního  roku 2012/2013 ko-
nat ve školní třídě 1. D na ZŠ 28. října. Termín konání: Od 20. 2. 2013 do 29. 5. 2013, 
vždy každou středu v době od 1500 do 1545 hodin a  od 1600 do 1645 hodin. Zájemci se 
mohou stále ještě hlásit na tel. 736 607 320.

Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka 

Výtvarka
Každé úterý 1600 – 1700. Je pro všechny děti od 4 do 6 let, které mají radost z tvoření. 
Děti se budou hravou formou seznamovat se základními výtvarnými technikami a po-
stupy. Práce s různými materiály pomáhají rozvíjet fantazii, estetické cítění, motoriku 
i celou osobnost.
Vede Pavla Nečasová.

foto: Jana Wildová

Plavání a relaxace 
v Boskovicích

Ve  středu  20. 3. 2013  pořádá  CSS 
Tišnov  zájezd  na  plavání  a  relaxaci 
do městských lázní Boskovice.

Z  důvodu  udržení  stejné  ceny  za  pro-
nájem bazénu se odjíždí již v 11 hodin 
od Podhorácké restaurace.

Autobus  zastavuje  u  pošty,  u  Penny 
a na sídlišti Pod Klucaninou. Cena zájez-
du zahrnující dopravu i vstupné zůstává 
160 kč. Plánovaný návrat cca 15 hodin.

Výhradně  pro  účastníky  zájezdu  je 
na hodinu a půl zamluven relaxační ba-
zén s perličkovými lůžky a sedátky, víři-
vá vana, infrasauna, parní sauna, finská 
sauna a dvě dráhy plaveckého bazénu. 

Další  případné  zájezdy  na  plavání 
do Boskovic se budou odvíjet od počtu 
zájemců. 

Na plavání se hlaste týden předem v CSS 
u Marty Špirkové na tel. č. 549 410 312 
nebo 773 590 274. 

Prosíme o platbu předem.
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Dětská jarní burza

Pondělí až středa 18. – 20. března 2013 
ve velkém sále měks

Přijďte  prodat  a  nakoupit  si  jarní  a  letní 
oblečení,  obuv,  hračky,  sportovní  a  další 
potřeby pro děti do 15 let.

• Výkup: v pondělí od 10 do 18 hodin
• Prodej: v úterý od 9 do 18 hodin
• Výdej: ve středu od 14 do 18 hodin

Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kč, po-
platek pro prodávajícího za účast na burze 
je 12% z prodaného (minimálně 50 Kč).

Formulář  pro  prodej  na  burze  si  stáh-
něte  na  stránkách  RC  Studánka 
www.studanka-tisnov.cz.  Vyplněný  excel 
(formulář)  zašlete  prosím  jako  přílohu 
na  email  kacenkaklimova@seznam.cz  nej-
později  do  13.  3.  2013  do  2200.  Do  dvou 
pracovních  dnů  obdržíte  potvrzení  jeho 
příjmu.  Po tomto termínu nebudeme 
formuláře ani další zboží k prodeji při-
jímat! Nabízíme  navíc  službu  vyplnění 
excelové  tabulky  za 50 Kč  (opět do 13. 3. 
2013). V tomto případě se můžete obrátit 
na tel. 603 918 220.

Pomínky prodeje:
• Jedna osoba může prodávat maximál-
ně 50 kusů.

• Oblečení, které donesete na výkup, se-
řaďte  na  sebe  tak,  jak  jste  je  zadáva-
li  do  formuláře  (pořadí 1  – max.  50). 
Prosíme, počítejte s tím, že strávíte 15 
minut u štítkování Vašeho zboží!

• Pokud  prodáváte  více  věcí  společně 
–  sešijte,  popř.  svažte  tyto věci pevně 
k sobě (vztahuje se i na boty v páru).

• Nebereme špinavé a zničené věci, pod-
zimní  a  zimní  zboží  (jedná  se  o  jarní 
burzu – oblečení na jaro, léto)

• Nevyzvednuté  oblečení  ve  středu 
13. 3. 2013 bude předáno charitě.

Vítáme pomoc dobrovolníků na  této bur-
ze, kdokoliv máte zájem pomoci, přihlaste 
se na kontakt mishka264@gmail.com, tel. 
775 647 452.  Závazně přihlášení pomoc-
níci nebudou platit vstupní poplatky 50 Kč 
při prodeji a 10 Kč při nákupu. Za Váš čas 
předem děkujeme.

Poradenství „Pro rovné příležitosti“

Setkaly/i jste se s diskriminací na základě pohlaví? Řešíte situaci návratu na trh práce 
po rodičovské dovolené a to, jak skloubit práci a s péčí o dítě nebo blízkou osobu?

Poradenství  „Pro rovné příležitosti“ nabízí bezplatnou konzultaci pro zaměstnan-
ce a zaměstnankyně, pro osoby, které se chtějí vrátit na trh práce, pro osoby, které 
jsou diskriminovány z důvodu pohlaví a pro zaměstnavatele, kteří chtějí zavádět rov-
né příležitosti ve své společnosti.

Jak se na poradkyni obrátit?
• e-mailem: martina.hynkova@gendernora.cz.  E-mail  s  dotazem  zašlete  kdykoliv. 
Na dotazy Vám poradkyně odpoví do 10 kalendářních dní.

• telefonicky na čísle 721 659 475. Na dotazy Vám poradkyně odpoví ve středu 
od 800 do 1000 a ve čtvrtek od 1300 do 1500.

• osobní konzultace s možností hlídání dětí proběhne v poradenské místnosti RC 
Studánka (Riegrova 318, Tišnov) vždy ve čtvrtek v sudé týdny od 1300 do 1500, 
v březnu 7. 3. 2013 a 21. 3. 2013 od 1300 do 1500.

Poradenství  je  financováno  z  Evropského  sociálního  fondu  prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Finanční a zdravotní gramotnost ve Studánce
V minulém čísle Tišnovských novin jsme zveřejnili zprávu o tom, že se RC Studánka sta-
lo Centrem učení, díky čemuž může široké veřejnosti poskytnout kurzy Finanční (FG) 
a zdravotní gramotnosti (zG).
Oba kurzy probíhají ve spolupráci s občanským sdružením AISIS (www.aisis.cz) a or-
ganizací Unie center pro rodinu a komunitu (www.uniecenter.cz). Díky tomu, že je pro-
jekt spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, nabízíme tyto kurzy všem 
zájemcům zcela bezplatně. Ti, kteří úspěšně projdou celým kurzem FG či ZG,  získají 
na konci certifikát.
Metodika pro obě oblasti vychází z programů Rozumíme penězům (www.RozumimePe-
nezum.cz) a Zdravá abeceda (www.ZdravaAbeceda.cz) a byla upravena zejména pro po-
třeby občanů v produktivním věku. Lektoři provázející celým cyklem jednotlivých typů 
gramotností jsou odborníci s dlouholetou zkušeností.
První dva semináře proběhnou již ve čtvrtek 7. 3. od 1700 na téma hospodaření do-
mácností a od 1850 na téma spoření a investování v přednáškové místnosti RC Stu-
dánka na Riegrově 318.

termíny dalších seminářů vždy ve čtvrtek odpoledne:
• 21. 3.   1700  Rozumné zadlužování a prevence předlužování
• 21. 3.  1850  Ochrana spotřebitele
• 4. 4.  1700  Smlouvy – právní základ
• 4. 4.  1850   Pojištění

V dalším čísle se dozvíte více o kurzu Zdravotní gramotnosti.
Ti, kteří mají zájem zúčastnit se kurzu FG, se registrují a přihlásí na kurz přes webo-
vé  stránky  www.gramotnost.cz.  V  případě  dotazů  kontaktujte  Sylvu  Veselou  na  tel. 
777  558 154 nebo na emailu sylva.schovankova@volny.cz.

Monika Krištofová, koordinátorka
upozornění: V době konání  jarní burzy 
(tj. 18. – 20. 3. 2013) rušíme kroužky pro 
rodiče s dětmi (tj. Broučky a Kulíšky). Dě-
kujeme za pochopení.



Dům dětí a mládeže Tišnov

03/2013 13

Velikonoční dílnička

Na sobotu 23. března je pro všechny do-
spělé připravena velká jarní dílna a pro 
děti jarní a velikonoční dílnička.

 Během celé soboty proběhne několik tvo-
řivých  dílen,  kde  si  budete moci  vyrobit 
a  odnést  výrobky  z  Fimo  hmoty,  šperky 
z  křišťálové  pryskyřice,  ošatky  z  pedigu, 
malované kraslice a  japonské květy Kan-
zashi (možnost jako brož, sponka apod.)

Připravujeme tábory…

Letní měsíce a velké prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již nyní si mohou děti se svý-
mi rodiči vybrat tábory z naší nabídky, jak pobytových táborů…

• 23. – 29. 6.  Tábor pro rodiče s dětmi, Podmitrov 
• 23. – 28. 6.  Vltava, sjíždění řeky 
• 8. – 20. 7.  Sportovní tábor, Hálův mlýn
• 13. – 27. 7.  Vranice

… tak i z příměstských táborů, které budou probíhat v Domečku během celého měsí-
ce srpna. Novinkou z příměstských táborů je jeden, který bude pouze pro starší děti 
(od 12 let) se zaměřením na bowling a sportovní aktivity. 
Podrobnější  informace, ceny,  termíny, místa konání a přihlášky naleznete na webo-
vých stránkách www.ddm-tisnov.cz

Deskové hry k vypůjčení…

Umíte hrát a  rádi byste  si  zahráli hry  jako Dominion, Osadníci  z Katanu, Carcasso-
nne, Cink či jiné podobné, ale nemáte je doma? Nyní vám nabízíme zapůjčení těchto 
her přímo v DDM. Dům dětí a mládeže Tišnov se dohodl spolu s Odysseou Tišnov, že 
nabídne široké veřejnosti možnost zapůjčení deskových her, kterými obě organizace 
disponují. Hry si můžete vypůjčit v DDM Tišnov. Seznam her a pravidla pro půjčování 
naleznete na www.ddm-tisnov.cz. Tak buďte hraví a přijďte si vypůjčit deskové hry!

Dva nové kroužky

Od 2. pol. je možno v DDM Tišnov navště-
vovat  dva nové kroužky:

cestovatel
Pro koho: od 3. třídy
vedoucí: Lucie Švancarová
kdy: středa 1430 – 1530
kde: Borka (budova školy)
cena za 2. pololetí: 380 Kč
Popis:  Poznáme Českou  republiku a  její 
tajná  zákoutí.  Budeme  jezdit  na  výlety 
a  expedice.  naučíme  se  pracovat  s  ma-
pou, navigací i GPS. Vše bude formou hry.

malý kutil
Pro koho: od 3. třídy
Vedoucí: Monika Chlupová-Fruhwirtová, 
Ladislav Macek
Kdy: středa 1330 – 1500
Kde: Dílna
Cena za 2. pololetí: 400 Kč
Popis:  Naučíme  se  pracovat  s  kladivem, 
pilkou,  hoblíkem,  šroubovákem,…  Vyro-
bíme například věšák na klíče, ptačí bud-
ku,  ozdoby  či  drobné  hračky  ze  dřeva 
a mnoho dalšího.  

Lucie Švancarová

Nepřehlédněte…
Od druhého pololetí je možnost se přihlásit do kroužků  DDM Tišnov, např. do nově 
otevřených kroužků Cestovatel a Malý kutil, nebo do Volejbalu, Deskových her nebo 
tanečních kroužků moderních tanců Street Flava.
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Vzpomínkový večer 
PAMATUJ

Pořádá: Lomnický Sbor Disharmonic-
kých amatérů o.s. 

V  koncentračním  táboře  Osvětim-Birke-
nau bylo dne 8. března 1944 v plynových 
komorách  zavražděno  3792  nevinných 
mužů,  žen  a  dětí.  Dalších  6  500 bylo  za-
vražděno  v  nocích  10.  a  11.  července 
1944.  Během  tří  nocí  zahynulo  více  než 
10 000 československých občanů.
Jako  vzpomínková  akce  k  této  události 
proběhne  dne  7.  března  celonárodní  ha-
ppening  s  názvem  „Pamatuj“.  Všechny 
zúčastněné  sbory  budou  na  náměstích 
České  republiky  zpívat  písně,  kterými  se 
loučili naši občané, když šli na smrt. 
V Lomnici  se  tato akce uskuteční z orga-
nizačních důvodů 8. března v 1800 hodin. 

Program:
• 1800  zpěv písní na náměstí Palackého 
v Lomnici (sbory LSDa Lomnice, K-Dur 
Kuřim, Barocco   Aggiornato Tišnov)

• 1830   promítání  krátkého  amatér-
ského  filmu  „Naděje umírá poslední“ 
přednáška na téma holocaust paní Táni 
Klementové  (Židovské muzeum Brno) 
„Pronásledování židů za 2. Světové války“ 
– Šoa , Orlovna nám. Palackého 

Barbora Pavlišová, LSDa Lomnice

Koncert tišnovské HA-KAPELY 
v Rockstar Café Tišnov

pátek, 22. března ve 2000

V RockStar Café se uskuteční  již druhý koncert známé jazzové kapely složené z řad 
žáků a absolventů ZUŠ. Zakládajícími členy nové sestavy Ha-kapely v roce 2000 byli: 
M. Havlíková – klavír, N. Bartoňková a T. Hnátová – klávesy, R. Havlík a R. Večeřa – zob-
cové flétny, M. Šikula – baskytara, T. Kadlec – bicí nástroje a nehrající kapelník – L. 
Havlík. V průběhu 10  let nastaly výměny na postu baskytary –  J.  Jaroš a bicích ná-
strojů – J. Bytešník. Přišly i nové posily J. Lukas – trubka, J. Pařízek – altsaxofon a s in-
strumentální sestavou začali spolupracovat zpěváci A. Ochrymčuková (též klavír) a J. 
Brdíčko. Tato sestava si v prvních pěti letech říkala zdrobněle Ha-kapelka (vzhledem 
k úrovni a nízkému věku členů, který se pohyboval mezi 10 až 15 roky) a pak teprve 
převzala „dospělácký“ název Ha-kapela s pořadovým číslem dvě.

Možná rezervace stolů na tel: 734 276 489 nebo e-mailu info@rockstarcafe.cz. Dal-
ší  informace  na  www.rockstarcafe.cz  nebo  www.facebook.com/rockstartisnov.  
Video z posledního podzimního koncertu naleznete na internetu v archivu Tišnovské 
televize. 

Vstupné 50 Kč

Improvizační show KOMEDIOMAT opět v Tišnově

v pátek 15. 3.  budete  moci  opět  shlédnout  v  RockStar  Café  komediomat 
–    improvizační  show,  založenou  na  řadě  nápaditých  a  originálních  her  a  scének.  
Účinkující  herci  neznají  dopředu  konkrétní  zadání  a musí  proto  v  průběhu  večera 
pružně reagovat na režii moderátora. Ten nejenže uděluje role pro jednotlivé herce 
a určuje pořadí her,  ale občas  i  zasahuje do právě probíhajících scének a  tím mění 
děj, kterému se musejí herci pohotově přizpůsobit. Do vymýšlení jednotlivých postav 
a úkolů pro herce je ve velké míře zapojeno i publikum. Vše je v rychlém tempu pod-
řízeno co největšímu počtu gagů a zábavě, která si Vás získá. Smršť zajímavých dějů, 
nečekaných point,  smíchu  i originality –  to  je KOMEDIOMAT. Ostatně kdo zná z TV 
Prima pořad „Partička“, ten ví, o co v této náročné herecké disciplíně jde. A vězte, že 
živé představení je ještě mnohem lepší, než televizní záznam.

Vstupenky  jsou  k  dostání  v  předprodeji  na  baru  v  RockStar  Café  v  ceně  160 Kč. 
Na  místě  pak  budou  k  dostání  za  200 Kč.  Doporučujeme  s  koupí  vstupenek  ne-
váhat,  neboť  představení  KOMEDIOMATU  bývají  v  Brně  beznadějně  vyprodá-
na!  začátek představení ve 2000hod.  Více  informací  na  www.rockstarcafe.cz 
nebo  www.facebook.com/rockstartisnov.  Velké  množství  videí  a  scének  nalezne-
te  na  Facebookových  stránkách  Komediomatu  www.facebook.com/komediomat. 
Reportáž  z  loňské  tišnovské  premiéry  natočenou  Tišnovskou  televizí,  můžete  též 
shlédnout na kanálu Youtube. Stačí zadat klíčová slova: Komediomat Tišnov.

Akce v sokolovně 
– březen 2013

12. 3.  prodej spotřebního zboží 
  a textilu 

22. 3.  koncert Ivan Mládek 

25. 3.  prodej textilu

29. 3.  prodej textilu – Prostějov

30. 3.  prodej obuvi
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Ekoporadna Tišnovsko

Zájezd na operu 
Sicilské nešpory

Pořádá:  Lomnický  Sbor  Disharmonic-
kých amatérů o.s.

Řada  Verdiho  oper  je  inspirována  sku-
tečnými  historickými  událostmi.  Mezi 
ně patří  i Sicilské nešpory, které sklada-
tel  psal  na  objednávku  pařížské  opery. 
Jako ústřední bod nové opery bylo vybrá-
no povstání sicilského obyvatelstva proti 
francouzské nadvládě  roku 1282. Histo-
rické  události  jsou  doplněny  nezbytnou 
milostnou  zápletkou.  Při  komponování 
díla  se  Verdi  držel  zvyklostí  velké  fran-
couzské  opery,  jeho  hudba  je  plná  pro 
něj  tolik  typického  dramatického  napě-
tí a působivosti. Na jevišti Národního di-
vadla Brno zazní Sicilské nešpory vůbec 
poprvé.  Inscenace  bude  dílem  polského 
činoherního,  filmového  a  operního  reži-
séra Ladislava Adamika.

termín: neděle, 7. dubna 2013 v 1700.

místo konání: Janáčkovo Divadlo Brno

odjezd: 1545 z náměstí Palackého 
v Lomnici u kostela (zastávky dle zájemu 
– Lomnička, Tišnov – Kukýrna, Riegorva 
ul., Brněnská ul.)

Návrat: nejpozději v 2130

cena (včetně dopravy):

počet míst na balkoně je omezený

kontaktní osoba a příjemce objednávek:  
Paní Jolana Kořínková Nussbaumová, 
tel. 773 114 936,  
e-mail: j.nussbaumova@seznam.cz

Bližší informace:  Přihlásit  se  můžete 
pouze  u  paní  Kořínkové  Nussbaumové 
formou mobilu, emailu (výše uvedeno) či 
osobně. Pro ověřený velký zájem se, pro-
sím,  přihlašujte  co  nejdříve,  nejpozději 
však do dne 7. 3. 2013. 

Uvedenou  částku  (pokud  možno  přes-
ně)  můžete  zaplatit  hotově  paní  Jolaně 
Kořínkové  Nussbaumové  nebo  paní  Evě 
Vítkové (na ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice) nebo 
přes bankovní účet 233236428/0300. 

Vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu

Zveme nejen všechny naše zákazníky na vystoupení ivana mládka a Banjo Bandu, 
které se uskuteční dne 22. 3. 2013, v 19 hod. v sokolovně Tišnov.
Pro zákazníky společnosti YCNEGA je jedna vstupenka  zdarma, v případě zájmu dru-
há za poloviční cenu 90 Kč. Plná cena vstupenky je 180 Kč. Zájemci si je mohou vyz-
vendnout  na pobočce YCNEGA technologies s.r.o., Koráb 131, Tišnov.

Těšíme se na Vás
YCNEGA technologies s.r.o.

Seminář „Léčivé ušní a tělové svíce“

12. 3. 2013 v 1700, nám. 28. Října 28 

Sdružení Čas pro sebe pořádá seminář „Léčivé ušní a tělové svíce“ s Hanou Uřídilo-
vou. Ušní a tělové svíce jsou prastará léčebná metoda našich předků, která vám může 
pomoci vyléčit či zlepšit chronické i akutní zdravotní potíže. Seznámíte se s tím, co 
jsou to léčivé svíce, jak a na co je můžete použít a prakticky si tuto metodu vyzkoušíte.

Více informací na www.casprosebe.webnode.cz.

 balkon parter

Dospělí 360 Kč  440 Kč

Senioři  a  držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P 280 Kč 340 Kč

Děti do 15 let, studenti 230 Kč 270 Kč

Desatero domácí ekologie a ekomapa
Ekologický institut Veronica a Ekoporadna Tišnovsko Vás srdečně zvou na přednášku 
„Desatero domácí ekologie a ekomapa“. 
 
Hledáte vyzkoušená doporučení a náměty jak se chovat ekologicky v běžném životě? 
Jak co nejlépe zacházet s vodou, energií, odpady či spotřebním zbožím? Víte co je to 
Ekomapa? Co na ní hledat, co přináší za výhody a jak do ní sami můžete přispívat?
Vše se dozvíte na prezentaci Ekologického institutu Veronica. Povídá a diskutuje Petr 
Ledvina. Každý návštěvník získá zdarma nové a přepracované vydání úspěšného titu-
lu Desatero domácí ekologie. 

Přednáška se uskuteční 13. 3. 2013 v 1730 v Muzeu města Tišnova v Müllerově domě, 
Jungmannova 80. Vstup zdarma.



Další  kulturní akce

16 Kam v Tišnově

Sport

Program ve sportovní hale SSK Tišnov – březen

Den Datum Čas Sportovní událost

Sobota 9. 3. 800 fotbal – žáci aFk - turnaj

1800 basketbal – muži – tišnov - Černá Pole

Neděle 10. 3. 1100 basketbal – muži – tišnov - Černovice

1300 fotbal – žáci akF - turnaj

Sobota 16. 3. 1000 volejbal – tišnov - vyškov

1300 volejbal – tišnov - vyškov

1800 basketbal –ženy „B“- tišnov - Bílovice

2000 futsal – i.Fc květnice - delta Šumperk

Neděle 17. 3. 900 basketbal – dorostenky – tišnov - vel. meziříčí

1100 basketbal – ženy „B“- tišnov - Bílovice

1300 basketbal – dorostenky - tišnov - vel. meziříčí

Sobota 23. 3. 800 florbal kuřim - turnaj

1800  basketbal – muži – tišnov - vyškov

Neděle 24. 3. 900 fotbal - žáci aFk - turnaj

Pátek 29. 3. 2000 futsal - i.Fc květnice - likop třinec

Café „U mě“ zve

Výstava obrazů a plastik Jiřího Ondry
zahájena vernisáží 6. 3. v 1700 hod
6. 3. – 17. 3. 2013

Mgr. Kamila Veselá
jarní prodejní výstava dekorativních květináčků 
18. 3. – 27. 3. 2013

Přehlídka prací dětí 
mateřské školy Sluníčko Tišnov
28. 3. – 7. 4. 2013

Najdete nás na adrese Králova 1742 Tišnov, těšíme se na Vaši 
návštěvu. Více informací na www.cafeume.cz. 

Ester Příbramská

M. Pospíchalová 





Datum Akce Místo Čas Organizuje

3. 3. Benefiční vystoupení účastníků workshopu 
oslava PísNí velký sál MěKS 1600 o. s. MIRET

7. 3. vystoupení anny kordič DPS Králova 1300 CSS Tišnov

8. 3. malování pro děti  – show a. dudka MěK Tišnov 830, 1000 MěK

9. 3. koncert rabies a Black Burley malý sál MěKS 2000 MěKS

13. 3. koncert na radnici radnice 1830 ZUŠ Tišnov

14. 3. halina Pawlovwská – talk show „strašná nádhera“ kino Svratka 1900 MěKS

15. 3. komediomat Rock Star Café 2000 Rock Star Café

16. 3. reGGae party Café U Palce 2100 Café U Palce

18.  3.  – 
20. 3. dětská jarní burza velký sál MěKS RC Studánka

20. 3. kPh – Petr vacek – akordeon velký sál MěKS 1900 MěKS

22. 3. ha–kapela Rock Star Café 2000 Rock Star Café

22. 3. koncert ivana mládka a Banjo Bandu sokolovna Tišnov 1900 YCNEGA  technologies 
Tišnov

24. 3. „kytičkové odpoledne“ Podhorácké muzeum 1400 Podhorácké muzeum

26. 3. Gerald clark – koncert malý sál MěKS 2000 MěKS

30. 3. velikonoční trh nám. Míru 800 – 1100 město Tišnov

Výstavy

5. 2.  – 5. 
5. výstava fotografií – marek Procházka – „eyedance“ Muzeum města Tišnova

24.  2.  – 
5. 5. paINtomorroW Muzeum města Tišnova

25. 3. Prodejní velikonoční výstava DPS Králova, Tišnov

17.  2.  – 
1. 4. milan magni – Práce ze svatoslavi 2010 – 2012 Podhorácké muzeum

3.  3.    – 
28. 4. jaro  – výtvarné práce žáků zuŠ tišnov Podhorácké muzeum

6.  3.  – 
17. 3. výstava obrazů aplastik – jiří ondra Café u mě

18.  3.  – 
27. 3. Prodejní výstava –  mgr. kamila veselá Café u mě

28.  3.  – 
7. 4. Přehlídka prací dětí mŠ sluníčko Café u mě

30.1. –  karel chroust – fotografie z domova a cest Galerie Na schodech

Přehled kulturních akcí v Tišnově

březen 2013



JARO 
je tady!je tady!

Chytrá lékárna
přichází do Tišnova

Staňte se klientem Chytré lékárny
a získejte 100 korun za Váš nákup!

Neváhejte! 
Akce platí pouze pro prvních 400 zákazníků.

Prvních 400 registrovaných zákazníků Chytré lékárny v Tišnově s nákupem v hodnotě 
alespoň 100 Kč získá dárkovou poukázku v hodnotě 100 Kč na další nákup.

 

Chytrá lékárna je více než obyčejná lékárna.
V Chytré lékárně si zakládáme na přátelské a profesionální péči 

a osobním přístupu k našim klientům.

Nabízíme široký sortiment léků a doplňků stravy, luxusní i přírodní léčebnou kosmetiku 
a bezplatné dermoporadenství. 

Našim zákazníkům s klientskou kartou Chytré lékárny poskytujeme mimořádné výhody 
a doplňkové služby.*

Těšíme se na Vás v Chytré lékárně v Tišnově, 
náměstí Komenského 123.

Otvíráme 21. března!

www.chytralekarna.eu

*Podrobné informace o akci a klientském programu 
Chytré lékárny najdete na www.chytralekarna.eu



N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

32 cm

Kovový zahradní domek
bezúdržbový, pozinkovaný plech, antracitová barva, jednoduchá montáž, vč. 
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy

vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3 5.490,-
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3 7.490,-
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3 9.990,-

ý zahradníí doddomeemekkkkkkk
ový pozinkovaný plech antracitová barva jednoduchá montáž vč

od

5.490,-

1300 W

Elektrický vertikutátor
HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m2, 
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových 
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení 
hloubky řezu: 5 stupňů/ jednotlivě

Benzinový kultivátor
HMH 36 G, pro travní plochy 
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor 
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3, 
výkon 1,56 kW/ 2,1 PS

2,1 PS

51 cm

s elektrostartem

4 funkce v 1 stroji

3,4 PS

y p j

2.250,-
ě ý , ,

5.490,-

Fóliovník 
Premium
180 x 240 cm, 
max. výška 197 cm, 
stabilní kovový rám, 
extra pevná průsvitná 
fólie, 3 rolovací 
okna a velké dveře, 
jednoduchá montáž, 
il. foto

3.990,-
EXTRA SILNÁ 

FÓLIE 180 g/ m2

5 % UV OCHRANA rolovací okna

S tímto kupónem 
získáte při nákupu 
nad 400,- Kč
50 l zahradnického 
substrátu 
jako 
dárek 

ZDARMA!

73,-

Mulčovací 
kůra 80 l

Trávníkové 
hnojivo 
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

229,-

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík

198,-

BRNO

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická

Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2, 
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS, 
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení 
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální 
60 – 90 mm, do vyprodání zásobyp

7.990,-

Platnost 
kupónu do 
4. 4. 2013
Tišnovské noviny
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