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Karel Plíhal 
Folkový koncert
6. března ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 250/190 Kč, sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty. 

Písničkář Karel Plíhal, držitel ceny Anděl za nejlepší desku roku 
2012 (Vzduchoprázdniny) v kategorii Folk a country, hraje a zpí-
vá už třicet let. Folkař, šansoniér i bavič v jedné osobě Karel Plíhal 
předvádí v podstatě malé divadlo soustředěné do velmi úsporné, 
avšak velmi účinné formy.
Koncert Karla Plíhala obsahuje z velké části písničky z posled-
ní desky Vzduchoprázdniny, starší písničky v nových aranžích 
a mnoho nových básniček.

Belfiato Quintet
Laureáti mnoha prestižních cen včetně Praž-
ského jara
12. března v 19.00, velký sál MěKS
Vstupné 100/60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma, sle-
va platí pro ZTP, důchodce a studenty. 

Pomyslný vrchol sezóny KPH!!! Členové mladého ansámblu se 
mohou pyšnit cenami z různých soutěží, mimo jiné z Pražské-
ho jara, Concertina Praga, Concorsa internazionale Federico II. 
di Svevia, Yamaha Foundation, ze soutěže v Lodži nebo ze sou-
těžního klání českých konzervatoří. Belfiato Quintet vystupuje 
v Čechách i v zahraničí. V loňském roce se představil v koncert-
ní sezoně České filharmonie a Českého spolku pro komorní hud-
bu a také v komorním cyklu Symfonického orchestru hl. m. Prahy 
FOK a Pražské komorní filharmonie. Spolupracoval s Českou tele-
vizí i s Českým rozhlasem a společně vystoupil s Aflattus Quintet 
nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
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POZOR! Divadelní představení Frankie & Johnny (Tereza 
Kostková & Aleš Háma) BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 
PŘESUNUT NA JINÝ TERMÍN původně 20. března v 19.00, 
kino Svratka. Nový termín je v jednání. 
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Divadlo Líšeň – „Putin lyžuje“
Jeden svět Tišnov 2014
22. března v  18.00, POZOR – hraje se ve  velkém stanu 
na zahradě MěKS!
Vstupné 80 Kč / děti do 12 let a důchodci 40 Kč.
Jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské zavražděné 
v roce 2006. Zpracovává téma nástupu Putina k moci a směřo-
vání Ruska k totalitě. Inscenace se hraje ve vojenském stanu, 
nejvýraznějším jevištním prvkem je velký psací stůl, sloužící 
jako dějiště pro „výjevy z Ruska”. 
Stejně jako kniha Anny Politkovské spojuje také inscenace for-
mou montáže příběhy, politické souvislosti i prosté lidské osu-
dy. Inscenace získala v roce 2011 cenu za režii a Cenu Jana 
Wilkowského v oboru loutkové animace na mezinárodním fes-
tivalu Spotkania v Toruni. Na festivalu Valise 2012 v Łomże 
ocenila porota herce účinkující v inscenaci – Luďka Vémolu 
a Tomáše Machka. 

Avlija (Srbsko/CZ)
Balkánský etnofolk – Jeden svět Tišnov 2014
22. března ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 80 Kč. 

Balkánská hudební skupina Avlija má mezinárodní sestavení a je 
zaměřena především na písně a tance ze Srbska, Makedonie, Bul-
harska a Rumunska. Snaží se všechny skladby zahrát tak, jak zní 
v originále, aby posluchačům nabídla to opravdové z Balkánu. 
Název Avlija znamená ve všech balkánských jazycích „dvůr“, tj. 
místo, kde se lidé scházeli, tancovali spolu a zpívali… a nejen pro-
to s nimi publikum často zpívá a tancuje.

Divadlo Kufr – „Velký fuk“
Jeden svět Tišnov 2014
23. března v 15.00, velký sál MěKS
Vstupné: 60 Kč / děti do 12 let a důchodci 30 Kč.
Dramatizace pohádky Petra Chudožilova z knihy Na velrybě pro 
nejmenší děti a všechny hravé dospěláky. Velký Fuk je zlobivý ko-
mínový krtek, který se usadil na půdě za komínem. Pohádkové 
tetičce špiní prádlo, co se suší na šňůře, a v noci se spouští ko-
mínem do kuchyně, kde sežere, na co přijde. To rozezlí dědeč-
ka, který se rozhodne s krtkem rázně skoncovat a vydá se za ním 
na půdu. Jenže Velký Fuk strašně rád fouká a jde mu to opravdu 
dobře… Děti jsou interaktivně vtahovány do příběhu – prolézají 
komínem, zpívají písničku, spolupracují na tvorbě příběhu. Délka 
představení je 35 minut.

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý 
sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.) a v Muzeu města Tišnova 
na Jungmannově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) ke krátko-
dobým pronájmům. Různě velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace na telefonním čísle 549 410 082 nebo  
ucetni@kulturatisnov.cz.

Oživení domény kulturatisnov.cz

Rádi bychom touto cestou oslovili všechny pořadatele kultur-
ních a společenských akcí v Tišnově a nejbližším okolí, aby se 
podíleli na naplňování obsahu internetových stránek www.
kulturatisnov.cz. Tyto stránky mají za cíl sloužit jako ucelený 
přehled pro zájemce a návštěvníky. 

Výhodami oživení této domény budou zejména:
• Spolupráce organizátorů kulturních a společenských akcí 

v Tišnově a okolí (možnost včasné rezervace termínu udá-
losti, předcházení kolizím termínů tak, aby se nekryly dvě 
akce a pořadatelé si navzájem „nepřetahovali“ návštěvní-
ky – přestože jsme menší město, dosud se tak stávalo).

• Primárně měsíční (ale i celoroční) přehled všech kultur-
ních a společenských akcí na jednom místě, možnost stra-
tegického plánování.

• Jednoduchý export dat do přílohy Tišnovských novin KAM 
v Tišnově (tištěný náklad cca 4 500 ks – distribuce zdarma 
do všech tišnovských domácností i do okolních vesnic).

Prosíme všechny, kteří již mají přístup k webu kulturatis-
nov.cz, aby zaznamenávali veškeré své události do kalendá-
ře akcí. Ti, kteří přístup ještě nemají, ale rádi by jej získali, 
mohou požádat o přihlašovací údaje administrátora webu 
na adrese sekretariat@kulturatisnov.cz. Na e-mail organi-
zátora následně přijde přístupové jméno a heslo. Součástí 
e-mailu bude v příloze stručný návod, jak zadat kulturní akci 
na web www.kulturatisnov.cz.

Zaznamenané termíny budou exportovány do tištěné verze, 
všechny ostatní nebudou aktivně vyhledávány administráto-
ry webu kulturatisnov.cz a nedostanou se tedy ani do tištěné 
verze. Zkušební export dat bude v příštím čísle Tišnovských 
novin č. 4/2014, které mají uzávěrku 18. 3. ve 14.00. Ostrý 
provoz začne od č. 5/2014,  uzávěrka pro tyto noviny bude 
16. 4. ve 14.00. Uvedené termíny jsou závazné!
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Program kina

BELLA A SEBASTIÁN 
So 1. 3. v 17.00, 95 min., dab., 110 Kč 
Příběh chlapce a jeho psa odehrávající se v nedotčené alpské 
přírodě slavil doma ve Francii velký úspěch.

DĚDICTVÍ 2
So 1. 3. v 19.30, 106 min., 120 Kč, věk 12+
Pokračování kultovní komedie s Bolkem Polívkou.

LEGO PŘÍBĚH 
Ne 2. 3. v 15.30, 100 min., 2D dab., 90 Kč
Obyčejný legopanáček hrdinou! Vydá se do boje proti figurce, 
která chce slepit celý legosvět dohromady!

BABOVŘESKY 2 
Ne 2. 3. v 18.15, 100 min., 130 Kč
Pokračování rozverné letní komedie Zdeňka Trošky je úsměv-
ným obrázkem života na české vesnici.

NĚŽNÉ VLNY BABY-KINO  
Po 3. 3. v 9.30, 96 min., 80 Kč
Něžná komedie pro maminky s miminy, přítomna bude pečova-
telka z RC Studánka, k dispozici hrací koutek.

BABOVŘESKY 2 
Po 3. 3. v 19.30, 100 min., 130 Kč 

VELKÁ NÁDHERA  FILM. KLUB
Út 4. 3. v 19.30, 142 min., tit., 100/80 Kč (člen FK) 
Střípky ze života římské smetánky v úchvatném vizuálním pro-
vedení. Italské komediální drama získalo loni řadu cen. 

VÍTĚZNÝ OSCAROVÝ FILM 
St 5. 3. v 19.30, ? min., tit., 100 Kč 
12 let v řetězech, Gravitace, nebo Špinavý trik? Kdo získá 2. 3. 
Oscara? Buďte při tom – dnes uvidíte vítěze. 

300: VZESTUP ŘÍŠE 
Pá 7. 3. v 19.30, 102 min., 3D tit., 130 Kč, věk 12+  
Pokračování heroické podívané ze starého Řecka, tentokrát 
na moři. Podle nového komiksu Franka Millera Xerxes. 

BABOVŘESKY 2                     
So 8. 3. v 19.30, 100 min., 120 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 
Ne 9. 3. v 15.30, 90 min., dab. 100 Kč
Zima se blíží a zvířátka hledají zásoby. V zoufalství se rozhod-
nou vyloupit obchod s oříšky. 

VLK Z WALL STREET
Ne 9. 3. v 18.00, 180 min., tit., 100 Kč, věk 15+   
Nenasytný makléř Belfort (DiCaprio) naposledy ve Svratce!

DĚDICTVÍ 2
Po 10. 3. v 19.30, 106 min., 100 Kč, věk 12+

ANGELIKA 
Út 11. 3. v 19.30, 113 min., dab., 110 Kč
Markýza andělů je zpět! Sedmnáctiletá kráska je proti své vůli 
provdána za bohatého hraběte de Peyrac. 

PŘIPRAVUJEME
• 6. března Karel Plíhal (folkový koncert)

• 11. dubna Phil Shoenfelt (GB) & Southern Cross –  
 rockový koncert 

• 16. dubna KPH – Trio od sv. Jakuba

• 26. dubna M. J. & The Electric Blue – bluesový  
 koncert

• 17. května DRONE (Dánsko) progressive grunge  
 metal + předkapela Dextreat

• 21. května KPH – Tišnovský komorní orchestr

• 22. května Tři v háji – Divadlo Artur Praha.  
 Režie: Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci)  
 Scénář: Michal Viewegh, Halina Pawlovská,  
 Iva Hercíková. Hrají Michaela Kuklová,  
 Jindra Kriegel ad.) 

• 24. května  Trhová slavnost „Rodina v lidové tradici“

• 24. května Už jsme doma „Krysáci“ – divadelně- 
 -hudební představení pro velké i nejmenší

• 30. května Lenka Filipová „Concertino 2014“

Kino Svratka
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NA DUBEN PŘIPRAVUJEME: 
Noe, Yves-Saint Laurent, 10 pravidel, Rio 2, Inside Llewyn Da-
vis, 2001: Vesmírná odyssea, Her, Captain America 2, Pojede-
me k moři ad. 

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.

PAMÁTKÁŘI
Čt 13. 3. v 19.30, 112 min., tit., 110 Kč
Válečná komedie. George Clooney a jeho speciální jednotka 
mají zachránit umělecké poklady před zničením nacisty.

NEED FOR SPEED  
Pá 14. 3. v 19.30, 130 min., 3D tit., 150 Kč, věk 12+ 
Právě vyšel z vězení. V krvi má rychlost a v srdci pomstu. Adre-
nalinová jízda bez limitů podle herní legendy.

KANDIDÁT 
So 15. 3. v 19.30, 106 min., 110 Kč, věk 12+    
Slovensko-český thriller, který ukazuje moc politické manipu-
lace a médií, měl na Slovensku značný ohlas. 

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA  
Ne 16. 3. v 15.30, 92 min., 2D dab., 120/100 Kč (děti)    
Pan Peabody je pes, chytrý jako Einstein. Svému adoptivnímu 
synkovi Shermanovi sestrojí pro poznání historie Časomat… 

BABOVŘESKY 2
Ne 16. 3. v 18.00, 100 min., 120 Kč
Pokračování rozverné letní komedie Zdeňka Trošky je úsměv-
ným obrázkem života na české vesnici.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB   
Po 17. 3. v 19.30, 105 min., tit., 80 Kč
Legendární hudební dokument Wima Wenderse o starých mis-
trech kubánské hudby a jejich životě na Kubě. 

FAIR PLAY
Út 18. 3. v 19.30, 100 min., 120 Kč
České drama podle skutečnosti o dilematech dopingu mladé 
sprinterky v ČSSR 80. let. Hraje J. Bardós a Aňa Geislerová.

300: VZESTUP ŘÍŠE 
St 19. 3. v 19.30, 102 min., 3D tit., 130 Kč, věk 12+

JEDEN SVĚT 21.–24. 3.
POČÁTKY
Pá 21. 3. v 18.00, 60 min., 80 Kč
Cesta dvojčat Pavly a Denisy z výchovného ústavu vstříc samo-
statnému životu. Host: režisérka Linda K. Jablonská.

DÁL NIC 
Pá 21. 3. ve 20.30, 75 min., 80 Kč
Ironická glosa o tom, jak si Češi staví dálnici do Německa. Hos-
té: režisér Ivo Bystřičan a ekolog Miroslav Patrik.

DOBA SLEVOVÁ
So 22. 3. v 16.00, 52 min., tit., 80 Kč
Proč je možné koupit si letenku za pár korun? Proč jsou pro-
dukty v Lidlu tak levné? Host: ekonom Zdeněk Rosenberg.

OTÁZKY PANA LÁSKY
Ne 23. 3. v 16.00, 73 min., 80 Kč 
Portrét člověka, který s nadhledem žije se svou odlišností, schi-
zofrenií. Host: Zuzana Durajová z Ligy lidských práv.

MÝ VĚCI 
Ne 23. 3. v 18.00, 52 min., tit., 80 Kč
Humorný snímek o jednom radikálním experimentu; o tom, že 
hromadění věcí nás nečiní šťastnými.

VŠECHNO JE MOŽNÉ BIO-SENIOR
Po 24. 3. 18.00, 54 min., tit., 40 Kč (senioři) / 80 Kč
Polce Terese je sice už 80 let, ale i přes svůj věk projíždí s bato-
hem na zádech celý svět. Příběh o aktivním stáří.

NEED FOR SPEED  
Út 25. 3. v 19.30, 130 min., 3D tit., 150 Kč, věk 12+ 

CIZÍ OBĚD FILMOVÝ KLUB
Čt 27. 3. v 19.30, 104 min.,  tit., 100/80,- (člen FK)  
Děj indické romantické komedie se točí kolem záměny oběda. 
Film slavil úspěch u diváků na festivalu v Karlových Varech. 

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Pá 28. 3. v 19.30, 100 min., tit., 110 Kč 
Svérázný režisér Wes Anderson (Až vyjde měsíc) přichází s ne-
uvěřitelnými příhodami recepčního Gustava H. 

LEGO PŘÍBĚH 
So 29. 3. v 17.00, 100 min., 3D dab., 110 Kč 

POMPEJE 
So 29. 3. v 19.45, 102 min., 3D tit., 150 Kč, věk 12+    
Erupce Vesuvu, totální chaos a děsivá zkáza. Gladiátor Milo 
musí osvobodit svou Cassii z rozpáleného pekla. 

KRÁSKA A ZVÍŘE  
Ne 30. 3. v 18.00, 112 min., dab., 100 Kč 
Francouzské zpracování klasické fantasy romance o dívce, kte-
rá se vydala Zvířeti, aby zachránila odsouzeného otce.
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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.

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 1. března v 17 hodin.

Jaro ve znamení Josefa Jambora
Při příležitosti padesáti let od úmrtí Josefa Jambora připravi-
lo Muzeum města Tišnova ve spolupráci s Galerií Jamborův 
dům dvě přehlídky umělcova díla. Výstavy Vcházení do obra-
zů a Čtyři roční období můžete navštívit v galerii a v muzeu 

od 2. března do 27. dubna. Po skončení výstav plynule naváže-
me otevřením Jamborovy stálé expozice v Muzeu města Tišno-
va. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

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 obra-
zy z majetku města Tišnova a malby ze soukromých zápůjček, 
které nebyly nikdy vystaveny. 
Vernisáž 1. března v 18 hodin.

Městská knihovna Tišnov

Salonky

Velikonoční dekorace – malba 
na sklo
13. 3. 
Městská knihovna Tišnov připravila v rámci projektu Salonky 
tvoření v keramické dílně Veverka ve Veverské Bítýšce pod ve-
dením paní Marie Kučerové.
Cena kurzu: 200 Kč. Sraz přihlášených v 8.45 u vlakového ná-
draží v Tišnově (odjezd pravidelnou linkovou dopravou v 8.56).

Beseda

Poslední šlechtický rod na hradě 
Pernštejně a v Sokolnicích 
20. 3. v 17.00
Městská knihovna Tišnov pořádá besedu s dr. Jiřím Šmídem, 
kronikářem městečka Nedvědice a průvodcem „Po naučných 
stezkách na hrad Pernštejn“, na téma Poslední šlechtický rod 
na hradě Pernštejně a v Sokolnicích – Hrabata Mittrovští z Mit-
rovic a Nemyšle. Životní osudy rodiny a jejích posledních členů 
s promítáním fotografií a dokumentů.
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

Virtuální univerzita 3. věku

Lesnictví
11. 3. a 25. 3. v 9.30
Přednášky letního semestru UVČ.

Univerzita volného času

Základy genealogie aneb Jak 
sestavit rodokmen
3. 3., 17. 3. a 31. 3. v 17.00
Přednášky letního semestru UVČ.

Je Bible jen jednou z mnoha 
náboženských knih?
5. 3. a 19. 3. v 17.00
Přednášky letního semestru UVČ.

Pavel Váně a Petr Váša
12. 3. v 17.00
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci UVČ bonusový díl po-
slechového cyklu Kapitoly z historie československé rockové 
hudby. Live debatu se zpěvákem, kytaristou, skladatelem, aran-
žérem a hudebním producentem Pavlem Váněm a básníkem, 
hudebníkem, textařem, skladatelem a vysokoškolským pedago-
gem Petrem Vášou bude moderovat Petr Gratis. 
Akce je určena pro širokou veřejnost, vstup volný.

Výstava

Malujeme pro radost
Od 3. 3. 
Prodejní výstava výtvarných prací dětí z Dětského domova 
v Tišnově. 
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František Štěpán – Grafika
8. 3. – 20. 4. 2014
Vstupné:  30/15 Kč.
Muzeum města Tišnova a Klub přátel výtvarného umění v Tiš-
nově Vás srdečně zvou na výstavu František Štěpán – Grafika. 
V sobotu 5. dubna 2014 ve 14 hodin se uskuteční slavnostní 
křest publikace Miroslava Pavlíka František Štěpán – grafika – 
kresba – malba. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hory Albánie – ráj na konci Evropy 
Multimediální projekce
Středa 5. 3. 2014 od 18.00 hodin
Vstupné:  30/15 Kč.
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou 
na multimediální projekci – diashow s názvem „Hory Albánie – 
ráj na konci Evropy“. Vyprávění o putování poslední neobjevenou 
evropskou zemí, o malebných horách a nezapomenutelných se-
tkáních se srdečnými lidmi v multimediální projekci se stylovým 
hudebním pozadím. Více na www.mekstisnov.cz/muzeum. 

Beseda o ochraně spotřebitele
Středa 5. března
Beseda s paní Gertou Mazalovou, předsedkyní SOS Asociace 
(Sdružení obrany spotřebitelů), na téma změn v novém občan-
ském zákoníku – odstoupení od smlouvy, reklamace a záruky, 
spotřebitelské úvěry, předváděcí akce atd. Beseda se koná pod 
záštitou poslankyně Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzany 
Brzobohaté. Začátek je v 15.30, místo konání: jídelna DPS Krá-
lova. Účastníci obdrží informační letáčky a brožury.

Mezinárodní den žen
Čtvrtek 6. března
Začátek je v 13.30 hod., jídelna DPS Králova. K poslechu Vám 
zazpívá paní Anna Kordić populární chorvatské melodie. Vstup-
né dobrovolné, drobné občerstvení zajištěno.

Pozorování noční oblohy
Čtvrtek 13. března, Hvězdárna Brno, Kraví hora
Odjezd autobusem v 19.15 od Podhorácké restaurace (další za-
stávky u pošty, Penny a Pod Klucaninou), předpokládaný návrat 
v 21.45 hod. Cena 170 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. Pro-
gram potrvá 60 minut. Akce se uskuteční při minimálním po-
čtu 15 osob. Z důvodu rezervace míst a programu je nutné svoji 
účast potvrdit osobně nebo telefonicky u Kateřiny Trčkové (tel. 
730 193 325) nejpozději do 5. března 2014 do 16.00 hod.

Termální lázně Mošon, Maďarsko
Pondělí 17. března
Odjezd autobusem v 6.00 hod. od Podhorácké restaurace (dal-
ší zastávky u pošty, Penny a Pod Klucaninou), předpokládaný 
návrat v 19.30 hod. Cena 650 Kč zahrnuje dopravu, celodenní 
vstupné, pojištění do zahraničí a průvodce. 
Přihlašování je závazné, osobně v pátek 7. března od 8.00 hod. 
ve vestibulu DPS Králova u Marty Špirkové nebo Kateřiny Trčkové. 
S sebou přineste jméno účastníka, rodné číslo, kontakt a peníze.

Přednáška o knize Příběhy léků
Čtvrtek 27. března
Besedovat bude pan Tomáš Cikrt. Jeho kniha Příběhy léků cílí 
na širokou veřejnost a dává si za úkol nastínit vznik, vlastnosti 
a působení léčivých přípravků v těle člověka a snaží se podpořit 
bezpečnější používání léků. „Tato publikace v žádném případě 
nemá být návodem k použití léků. Je to spíše malý výlet po nej-
větších pozoruhodnostech, který by mohl návštěvníka inspirovat 
k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně,“ uvádí autor knihy 
Tomáš Cikrt. Začátek je ve 14.00 hod., místo konání v jídelně DPS 
Králova. Přednáška bude doplněna promítáním.

Plavání ve wellness Kuřim v březnu
Středa 5. března a středa 19. března
Cena 95 Kč zahrnuje dopravu a vstupné, doba pobytu v bazénu 
je 90 min. Odjezd autobusem od Podhorácké restaurace v 11:45 
hod. (další zastávky jsou u pošty, Penny a Pod Klucaninou). 
Pozor! Z důvodu velkého zájmu je nutné se předem telefonic-
ky přihlásit. V případě, že přihlášený účastník nemůže v daném 
termínu jet, žádáme, aby se telefonicky odhlásil, abychom moh-
li uvolněné místo nabídnout náhradníkům.

Uvedené akce najdete na internetu www.css.tisnov.cz nebo 
www.tisnov.info. Kontakty pro bližší informace a přihlašová-
ní: Kateřina Trčková (tel. 730 193 325), Marta Špirková (tel. 
773 590 274) nebo pečovatelská služba CSS Tišnov.

Centrum sociálních služeb
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RC Studánka Vás zve 
Přijměte pozvání na pravidelnou aktivitu pro rodiče s miminky. 
Rodiče si v doprovodu básniček a písniček s miminky zacvičí 
a pohrají, miminka namasírují  a pohladí.
Děje se tak každé pondělí v tělocvičně RC Studánka:
• 9.15 – 10.00 Broučci pro nelezoucí miminka (pro děti 

od 4 měsíců)
• 10.15 – 11.00 Broučci pro lezoucí miminka.

Srdečně Vás zvou lektorky Iva Šikulová a Tereza Skřepková, ab-
solventky kurzu akreditovaného MŠMT Metodika pohybových 
her pro kojence a batolata v Centru pro rodinu a sociální péči 
v Brně. Více informací o lektorkách a dalších aktivitách Rodin-
ného centra Studánka na www.studanka-tisnov.cz. Pro starší 
sourozence nabízíme možnost hlídání naší službou péče o děti 
„Jezírko“(za symbolickou cenu). 

Relaxace a imaginace
Pátek 7. března v 18.00
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení!
Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí.
Tyto pozitivní vjemy neprožívá jenom mysl, ale i celé tělo.

Lektoruje Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – psycholožka, lek-
torka Školy lásky v rodině. Je nutné přihlásit se předem. E-mail: 
h.kubecova@seznam.cz, mob. 736 607 320. S sebou karimatku, 
deku, polštářek, popř. teplé ponožky.  

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpořena z  do-
tačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a je reali-
zována za finanční podpory města Tišnova.

Dětská jarní burza
10.–12. 3. 2014
Přijďte prodat a nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, hračky 
a další dětské potřeby pro děti od 0 do 15 let.

• Kde: v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov
• Výkup: v pondělí od 10 do 17 hodin
• Prodej: v úterý od 9 do 17 hodin
• Výdej: ve středu od 13 do 17 hodin

Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kč. Poplatek pro prodáva-
jící za účast na burze je 12 % z prodaného (min. 50 Kč). Jedna 
osoba může prodávat max. 50 kusů. Formulář na burzu a po-
drobné informace si stáhnete na www.studanka-tisnov.cz.  Vy-
plněný formulář (Excel) zašlete jako přílohu do úterý 4. března 
2014 do 22 hodin na e-mail mishka264@gmail.com. Vítáme 
pomoc dobrovolníků na této burze. Děkujeme.

V rámci burzy bude probíhat charitní šatník, kam můžete daro-
vat nepotřebné (či neprodané) věci (oblečení, obuv či doplňky, 
lůžkoviny a zbytky látek), které pomohou například lidem bez 
domova nebo matkám a dětem v azylových domech. 

Během burzy je možné si zakoupit zboží z charitního obchůd-
ku „U BOBŘÍKA“ Tišnov, výrobky z chráněného bydlení Skryje, 
z nízkoprahového Času Tišnov a z chráněných dílen Strážnice 
a Bystré.

Burza probíhá ve spolupráci s Katolickou vzdělávací jednotou, 
TJ Sokol Tišnov a za podpory města Tišnova. 

Jiný pohled na poruchy učení
Pátek 14. března, 16.30 – 18.00 v RC Studánka
„Dyslektici vidí věci, které ostatní nevidí.“ To jsou slova dítě-
te s poruchou učení. V dnešní době se čím dál více setkáváme 
s dětmi, které trpí poruchami učení. Jaký má tento nárůst pří-
činu?  Jak může rodič nebo pedagog ovlivnit takové poruchy? 
Je dítě s poruchou učení „špatným“ žákem? Jaké vidíme souvis-
losti, když se mluví o poruchách učení, a co všechno lze ovlivnit 
změnou přístupu?
Těmto i dalším otázkám se budeme věnovat na besedě dvou 
kolegů z pedagogicko-psychologického centra Korálek při ZŠ 
Smíškova, kteří budou sdílet své zkušenosti s dětmi se specific-
kými vzdělávacími potřebami.
Beseda je určena pro rodiče a pedagogické pracovníky.
Lektorují Mgr. Pavel Sýkora – speciální pedagog a Mgr. Soňa Ka-
ppelová – psycholožka.
Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpořena z  do-
tačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a je reali-
zována za finanční podpory města Tišnova.

Finanční gramotnost
V letošním roce pro Vás opět připravujeme témata z Finanč-
ní gramotnosti. Prvním tématem Rodinný rozpočet nás pro-
vede nezávislý finanční poradce Mgr. Tomáš Veselý, a to 
28. 3. v 17.00. v RC Studánka, Riegrova 318. Více informací 
na www.studanka-tisnov.cz.

Předškolka Ptáčata
Již nyní je možné přihlásit dítě do přijímacího řízení na škol-
ní rok 2014–2015. Zápis dětí do předškolky a den otevřených 
dveří v předškolce Ptáčata se koná v pátek 23. května v 9.00 až 
10.00 a 15.00 až 16.00. 
Podmínkou zapsání dítěte je zaměstnanost rodiče vracejícího se 
po RD do zaměstnání, vyplněná žádost o přijetí, potvrzení o ne-
přijetí dítěte do MŠ od září 2014 a v případě zaměstnavatele 
rodiče – soukromé firmy – prohlášení subjektu o přidělení pod-
pory de minimis (např. státní podniky de minimis nečerpají).
Podrobné informace a dokumenty jsou ke stažení na www.
studanka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-esf.html. Kontakt: 
PhDr. Libuše Beranová, manažerka předškolky, 777 706 722, 
liba.beranova@tiscali.cz.

Poradenství Pro rovné příležitosti
Setkaly/i jste se s diskriminací na základě pohlaví? Řešíte situ-
aci návratu na trh práce po rodičovské dovolené a to, jak sklou-
bit práci s péčí o dítě nebo o blízkou osobu?
Bezplatná osobní konzultace se bude konat ve čtvrtek 27. 3. 
2014 od 9.00 do 11.00 v RC Studánka. Na poradkyni se může-
te obrátit kdykoliv e-mailem michaela.moricka@gendernora.cz 
nebo telefonicky na čísle +420 775 914 465. 

Předškolka a poradenství jsou financovány z Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Výroční členská schůze STP
Svaz tělesně postižených v Tišnově zve své členy na výroční 
členskou schůzi, která se bude konat ve středu 19. března 2014 
ve 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ na radnici. V programu 
vystoupí vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Mgr. Kudláček 
a pracovník z oblasti ekologie p. Nejezchleb.  

Čas pro sebe

Co se dělo v únoru:
Tvořili jsme s FIMO hmotou.
Byly zahájeny lekce jumpingu pro děti.
Konal se výlet do Čejkovic a Skalice.
Byly otevřeny Klenby, kde se můžete dozvědět o Valentýnovi.
Uskutečnilo se první setkání Klubu smíchu BOK, kde byly za-
stoupeny všechny věkové skupiny. Akce se dle příchozích vy-
dařila, někteří na závěr dokonce sami přiznali úlevu od bolestí 
krční páteře, kolen a podobně.

Akce Čas pro sebe v březnu  

Čas pro smích – 2. 3.
Čas pro sebe hostí Klub smíchu BOK. Přijďte se také zasmát 
v neděli 2. března od 16 do 18 hod.

Čas pro kulturu – 7. 3.
7. března v 17.00 přijměte pozvání na kytarový koncert Fran-
tiška Nečase a Anny Pinknerové. Poslechneme si skladby Da-
vida Kellnera, Johanna Sebastiana Bacha, Dariuse Milhauda, 
Andrése Segovii, Joaquína Rodriga a Robina Hilla. Akce pod-
poruje hiporehabilitačního koně Vendy formou dobrovolného 
příspěvku. 

Čas na výlet – 15. 3.
15. března půjdeme do Žďáru nad Sázavou, kde právě probíhá 
výstava libereckého IQ  parku Hry a klamy – Dotýkat se expo-
nátů přikázáno. Odtud pokračujeme do Pohádkové vesničky 
ve Svratce. 

Čas pro tvoření – 20. 3.
Zdobení papírových krabic technikou découpage, papírovou 
mozaikou a další. Sejdeme se 20. března od 16.00 v prostorách 
Času pro sebe.  Příspěvek na materiál 60 korun, můžete si při-
nést i vlastní vzory, ubrousky atd.

Čas na jarní procházku – 21. 3.
První jarní procházka s Nordicwalking holemi v pátek  21. břez-
na. Sraz v 16.30 na parkovišti před vchodem do prostor Času 
pro sebe na Bezručově ulici 21. S sebou vezměte NW hole a pití. 
Příspěvek je dobrovolný. V případě zájmu je možné si zakoupit 
profesionální hole Leki za velmi výhodnou cenu díky partner-
ství s NW asociací, je nutno nahlásit nejpozději do 12. března 
Jiřímu Nečasovi 603 856 888. 

Pravidelné aktivity Čas pro sebe
Harmonizační cvičení pro ženy – ve čtvrtek 9.00 – 11.00 a nově 
i ve středu 17.00 – 19.00.
Dětský jumping – středa a pátek 15.30 – 16.30.
Stretching – čtvrtek 19.00 – 20.00.
Jumping – denně dle rozvrhu rezervačního systému.
Power jóga s Věrou Malou – dle rozvrhu rezervačního systému.
Stále trvá výstava.
29. a 30. března vždy od 9.00 vyhlašujeme brigádu, budeme 
upravovat dvorek a tvořit prostor pro naše setkávání při kyta-
rách, koncertech, divadlech atd.

Více informací na www.casprosebe.cz.

Procházka s Procházkou č. 1
„Kdykoliv nám půjde o správné vysvětlení orografické a geolo-
gické této stavby části vysočiny Českomoravské, zaujaté naším 
okresem, vždy bude Květnice východištěm, její okolí pak zku-
šebným kamenem, zdali naše pozorování v západní a v severo-
západní části jsou správná.“

Tuto větu napsal ve svém Geologickém nástinu Tišnovska 
Doc. dr. Vladimír Josef Procházka. 

V loňském roce uplynulo od jeho úmrtí rovných 100 let. K tomu-
to výročí se náš spolek Continuum vitae zasadil také o udělení 
čestného občanství pro tohoto významného tišnovského rodá-
ka.  Větší výstavu o jeho díle, která se uskuteční letos v květnu 
v Tišnově, uvádíme dvěma „procházkami s Procházkou“, které 
povedou po jeho krocích do míst, která byla středem jeho geo-
logického a paleontologického bádání.  

Procházka č. 1 je vedena právě naší Květnicí. Ukážeme si místa, 
kde se dobývala měď a baryt, kde lze najít ametysty, a řekneme 
si, jak je to se zlatem a stříbrem v této hoře. 

Sraz je v 10.00 hod. před Muzeem města Tišnova (Müllerův 
dům) v sobotu 8. března. 

Procházku s Procházkou č. 1 povede RNDr. Drahoš Šikola, jeden 
z autorů knihy Tišnov – příroda, dějiny, památky, lidé. 

Za sebevědomé Tišnovsko

Ekoporadna Tišnovsko pořádá 
přednášku
Ochrana přírody versus stavebnictví dle nového občanského 
zákoníku. 

Nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupil v účinnost 
k 1. lednu 2014, představuje největší právní reformu od sa-
metové revoluce. Hlavním účelem NOZu je upravit majetkové 
a rodinné vztahy soukromých osob. Řada jeho ustanovení však 
může mít význam i pro ochranu přírody, přestože nebyla s tím-
to cílem vytvořena. Týká se to například ustanovení o soused-
ských právech a svým způsobem také ustanovení o smlouvách, 
včetně smluv stavebních. 

Pokud Vás toto téma zajímá, přijďte si vyslechnout přednášku 
ve středu 5. března 2014 v 17 hodin,  v kanceláři Ekoporadny 
Tišnovsko, náměstí 28. října, č. p. 28, v Tišnově (ve dvoře za lé-
kárnou Arnica). Přednáší advokát Radek Moetzke. Více infor-
mací na ekoporadna.tisnovsko.eu.

Ekoporadnu podporuje město Tišnov a Ministerstvo životního 
prostředí.
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Múzy v muzeu
Srdečně Vás zveme na doprovodný program k výstavě Zapo-
menutí svědkové dávné slávy, který se uskuteční v Podhorác-
kém muzeu v Předklášteří v neděli 9. března 2014 v 16 hodin. 
V rámci hudebně-tanečního odpoledne vystoupí taneční sku-
pina LOTA a žáci Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrko-
se v Brně, kteří nás dřevěnými flétnami a virginalem provedou 
hudbou baroka a klasicismu. 

Ochrana spotřebitele
Ochrana spotřebitele je téma, kterému Evropská unie věnuje 
soustavnou pozornost.
Pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuza-
ny Brzobohaté jsme pro Vás připravili setkání, na kterém Vás 
jako spotřebitele Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, 
se svými odbornými poradci seznámí se změnami, jež přináší 
nový občanský zákoník zákazníkům v otázkách:

• odstoupení od smlouvy, 
• reklamace,
• záruky, 
• spotřebitelského úvěru,
• předváděcích akcí atd.

Řadu cenných informací získáte i z informačních letáků a bro-
žurek, které budete mít k dispozici.

• KDY 1. beseda: 5. 3. 2014 – od 14.00 hodin
• KDE 1. beseda: Tišnov, velká zasedací místnost radnice, 

  nám. Míru 111
• KDY 2. beseda: 5. 3. 2014 – od 15.30 hodin
• KDE 2. beseda: Centrum sociálních služeb, Králova 1742.  

Formou besedy, otázek a odpovědí se dozvíte, jak se účinně 
bránit, na co si dát pozor a kde v okolí svého bydliště dostanete 
radu a najdete právní pomoc.

Výstava v Drásově
Kulturní komise obecního úřadu v Drásově Vás zve na výstavu 
fotografií Pavla Bortlíka, Bohumila Kabeše a Miroslava Zava-
dila. Výstava se koná v zasedací místnosti OÚ Drásov. Zaháje-
ní bude 8. 3. ve 14 hodin, na výstavu můžete zavítat až do 30. 
března každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 a v ostatní 
dny dle dohody s pořadatelem. 

Akce v sokolovně
• 5. 3. prodej textilu – Krachkotex 
• 8. 3. prodej obuvi
• 10.–12. 3. burza RC Studánka
• 13. 3. prodej textilu – Krachkotex 
• 14. 3. ples – restaurace Krček
• 17. 3. prodej spotřebního zboží a textilu
• 18. 3. prodej spotřebního zboží a obuvi
• 20. 3. Partička
• 24. 3. prodej textilu – Opatex
• 25. 3. prodej spotřebního zboží a textilu
• 31. 3. prodej textilu – Krachkotex 

Program akcí ve sportovní hale 
SSK Tišnov 
Sobota 1. 3.  8.00 AFK starší žáci – turnaj
 20.00 futsal – I. FC Květnice – Havlíčkův Brod
Neděle 2. 3.  9.00 AFK starší přípravka – turnaj
Sobota 8. 3.   10.00 volejbal muži – Sokol Letovice
 13.00 volejbal muži – Sokol Letovice
 18.00 basketbal – dorostenky – OSK Olomouc
Neděle 9. 3. 13.00 basketbal – dorostenky – UP Olomouc
Sobota 15. 3.   9.00  florbal – turnaj
 20.00  futsal – I. FC Květnice – Tango Brno B
Neděle 16. 3.  9.00  AFK starší přípravka – turnaj
  13.00  AFK mladší přípravka – turnaj
Sobota 22. 3.  10.00  volejbal muži – Sokol Šlapanice
 13.00 volejbal muži – Sokol Šlapanice
  18.00  basketbal muži – Sokol Podolí
Neděle 23. 3.   10.00  basketbal muži – Sokol Šlapanice
Sobota 29. 3.   20.00 futsal – l. FC Květnice – Helas Brno
Neděle 30. 3.   9.00 AFK starší přípravka – turnaj
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Datum Akce Čas Místo Organizuje
1. 3. Traktor + Panthenol (koncert) Rockstar Café
1. 3. Ty Syčáci 21.00 Café U Palce
5. 3. Hory Albánie – ráj na konci Evropy (multimediální 

projekce)
18.00 Muzeum města 

Tišnova
MěKS

6. 3. Karel Plíhal 20.00 velký sál MěKS MěKS
12. 3. Belfiato Quintet 19.00 velký sál MěKS
15. 3. Reggae – Mickey Dreadlist + Katty Gyal Kenta, 

DJ Áma /Bassherif sound/
21.00 Café U Palce MěKS

20. 3. Poslední šlechtický rod na hradě Pernštejně 
a v Sokolnicích 

17.00 Městská knihovna 
Tišnov

ECEAT

22. 3. Rybičky 48 Rockstar Café MěKS
22. 3. Divadlo Líšeň – „Putin lyžuje“ – Jeden svět Tišnov 

2014
18.00 velký stan na 

zahradě MěKS
22. 3. Avlija (Srbsko/CZ), etnofolk – Jeden svět Tišnov 2014 20.00 velký sál MěKS
23. 3. Divadlo Kufr – „Velký fuk“ – Jeden svět Tišnov 2014 15.00 velký sál MěKS
29.–30. 3. Koncert HA-KAPELA Rockstar Café
29. 3. 15. narozeniny Café U Palce 21.00 Café U Palce město Tišnov

Výstavy
2. 2. – 30. 3. Zapomenutí svědkové dávné slávy Podhorácké muzeum
1. 3. – 27. 4. Italská zastavení, fotografie Pavla Smékala a Vladimíra Adamce Domov sv. Alžběty, Žernůvka
2. 3. – 27. 4. Josef Jambor: Čtyři roční období Muzeum města Tišnova
2. 3. – 27. 4. Vcházení do obrazů Josefa Jambora Galerie Jamborův dům
8. 3. – 20. 4. František Štěpán - Grafika Muzeum města Tišnova
8. 3. – 30. 3. Fotografie Pavla Bortlíka, Bohumila Kabeše a Miroslava Zavadila OÚ Drásov

Přehled kulturních akcí v Tišnově
březen 2014




