
Datum Akce Místo Čas Organizuje
26. 2. Beseda: Slovinsko 17.00–19.00 Městská knihovna

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

Velký sál MěKS Tišnov 19.00–22.00 MěKS Tišnov

27. 2. S čerty nejsou žerty 19.00–21.00 Městys Nedvědice
28. 2. Maškarní bál pro děti Kavárna Café 15.00–19.00 Café U Mě
28. 2. Tišnovská šibenice – nové objevy Kino Svratka 15.00–19.00 Continuum Vitae
28. 2. Rolling Stones revival akusticky Café U Palce 20.00–23.00 Café U Palce
1. 3. Karneval Kulturní dům Železné 15.00–18.00 Železné
2. 3. – 31. 3. Březen, měsíc čtenářů – Nejlepší čtenář je táta! Městská knihovna Tišnov Městská knihovna
4. 3. Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim 11.45–15.00 CSS Tišnov
4. 3. Bezpečnost na internetu III. část RC Studánka 15.45–17.00 RC Studánka

4. 3. Pamír aneb V zemi horami spoutané 18.00–19.30 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

5. 3. Salonky: České korunovační klenoty na dosah 11.15–15.00 Městská knihovna
5. 3. Eko-drogerkový seminář o šetrném úklidu RC Studánka 16.00–17.30 RC Studánka
6. 3. Oslava Mezinárodního dne žen Jídelna DPS Králova 14.00–16.00 CSS Tišnov
6. 3. Období našeho života RC Studánka 16.30–18.00 RC Studánka

7. 3. Memoriál Aleše Glosra 08.15–14.00 Turistické informační centrum 
– mikroregion Pernštejn

7. 3. KarneVAR aneb Karnevalová kuchařská show 
s kuchtíkem Jardou a kuchařinkou Lenkou 15.00–18.00 Městys Nedvědice

7. 3. Přednáška „Lidová kultura na dosah“ 17.00–19.00 Turistické informační centrum 
– mikroregion Pernštejn

7. 3. Obecní ples Kulturní dům Železné 19.00–23.55 Železné
9. 3. – 11. 3. Jarní burza dětského oblečení Sokolovna Tišnov RC Studánka
9. 3. Celé Česko čte dětem 16.00–17.00 Městys Nedvědice
10. 3. Zájezd do Rájce nad Svitavou Rájec nad Svitavou 13.00–17.30 CSS Tišnov
11. 3. O pejskovi a kočičce – Písničky ze starých časů (6) Jídelna DPS, Tišnov 15.00–16.15 deTOX
11. 3. Poslechový pořad O pejskovi a kočičce Jídelna DPS Králova 15.00–16.30 CSS Tišnov
11. 3. Tango argentino Velký sál MěKS Tišnov 19.00–21.00 MěKS Tišnov
12. 3. 9. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

12. 3. Beseda: Budování digitální stopy pro osobní  
i profesní život 17.00–19.00 Městská knihovna

13. 3. Mysterium Velikonoc 17.00 Muzeum města Tišnova
13. 3. Středověká hudba doby Karla IV. 19.30-21.00 Muzeum města Tišnova
16. 3. Termální lázně Mošon Mošon 06.00–18.00 CSS Tišnov
16. 3. Setkání rodičů hyperaktivních dětí – 1. setkání RC Studánka 17.00–19.00 RC Studánka

17. 3. Přednáška o houbách – Jaroslav Buček, autor  
fotografií hub Jídelna DPS Králova 14.00–15.30 CSS Tišnov

17. 3. Wokshop Lokální média Muzeum města Tišnova 15.00–17.00 Tišnov žije
18. 3. Právní gramotnost – nový občanský zákoník RC Studánka 16.00–17.30 RC Studánka
18. 3. Route 66 Revisited! 18.00–20.00 Muzeum města Tišnova

18. 3. Jarní koncert ZUŠ Tišnov Obřadní síň radnice 
Tišnov 18.30–20.00 Základní umělecká škola

20. 3. Victorius – Křesadlo 18.00–19.00 Městská knihovna
21. 3. Fernando Saunders Velký sál MěKS 20.00–22.00 MěKS Tišnov
26. 3. 10. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
26. 3. Beseda – Austrálie 17.00–19.00 Městská knihovna
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  Kulturní akce  

Výstavy
11. 1. – 28. 2. Tišnovsko, krajina mého srdce – Lubomíra Kalábová-Čermáková Domov sv. Alžběty Žernůvka
10. 2. – 6. 4. Linie, barva a tvar – Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov Předklášteří, Podhorácké muzeum
13. 2. – 5. 4. Křídlatí (výstava fotografií) – Ing. Rudolf Stanek Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
14. 2. – 12. 4. Hrdelní právo v Tišnově (Tišnovská šibenice) Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
1. 3. – 30. 4. Vojtěch Pacner – V zemi úsměvů Domov sv. Alžběty Žernůvka
2. 3. – 17. 3. Výstava fotografií hub Prostory DPS Králova u jídelny

7. 3. – 12. 4. Mimoděk – fotografie Josefa Ptáčka Galerie Jamborův dům
20. 3. –  
10. 1. 2016 Ve jménu zákona Podhorácké muzeum Předklášteří

Datum Akce Místo Čas Organizuje
26. 3. Relaxace a imaginace RC Studánka 19.00–20.00 RC Studánka
27. 3. Naše vztahy RC Studánka 16.30–18.00 RC Studánka
27. 3. Noc s Andersenem 19.30–13.00 Městská knihovna
28. 3. Jarní ptačí trhová slavnost Náměstí Míru, Tišnov 09.00–11.00 MěKS Tišnov
28. 3. Bluesová pomlázka 2015 Kulturní dům Železné 18.30–23.50 deTOX, Železné

29. 3. Představení knihy „Je smutné opouštět svět 
na jaře...“ od spisovatelky Hermy Kennel Velký sál MěKS 15.00–17.00 Continuum Vitae

„Pocta Édith Piaf“
26. února v 19.00, velký sál MěKS 
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, dů-
chodce 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, dů-
chodce a studenty.
Projekt Tango argentino souboru Escualo kvintet se zpěvačkou Ga-
brielou Vermelho, držitelkou ceny Alfreda Radoka! Escualo kvintet 
je profesionální instrumentální těleso hrající převážně hudbu La-
tinské Ameriky v originálním nástrojovém obsazení včetně bando-
neonu. Jeho členové jsou předními hráči ve svých oborech a působí 
v mnoha významných souborech a orchestrech (Česká filharmo-
nie, Pražská komorní filharmonie, Barocco sempre giovane ad.). 
Gabriela Vermelho je výjimečnou osobností naší hudební a diva-
delní scény. Je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráč-
kou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí v oblasti klasické 
hudby, muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Je členkou Talichova 
komorního orchestru, primariem kvarteta Gadrew Way, spolupra-
covala se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Komorním 
orchestrem Pavla Haase, Orchestrem Berg, Kaprálová Quartetem, 
Heroldovým kvartetem, Orchestrem Gustava Broma, skupinou Če-
chomor ad.
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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 druhu akce, 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  
basák lou reeda
21. března ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 120 Kč / 160 Kč (v předprodeji / na místě).
Jedna z vrcholných tišnovských hudebních událostí! Fernan-
do Saunders, dlouholetý basák Lou Reeda (již zesnulá legenda 
z newyorských Velvet Underground), přijede do Tišnova se svou 
kapelou! Američan Fernando Saunders, rockový a jazzový basky-
tarista, se proslavil hlavně jako člen doprovodné skupiny Lou 
Reeda, ale vystupoval i s dalšími předními muzikanty. Pro nás 
v Česku je např. zajímavá jeho spolupráce s Janem Hammerem 
a Jeffem Beckem, se kterými nahrál album Jeff Beck with the Jan 
Hammer Group Live.

PřiPrAVuJeMe
Marián Varga
4. dubna ve 20.00, Kino Svratka
Vstupné: 140 Kč / 190 Kč (předprodej / na místě)
Marián Varga je fenomenální slovenský hudební skladatel a hráč 
na klávesové nástroje. Má zásadní podíl na formování populární 
hudby na Slovensku. Je všeobecně považován za jednoho z nejvý-
raznějších rockových klávesistů s nezaměnitelným stylem hry.

Jarní ptačí trhová slavnost
Sobota 28. března 2015, náměstí Míru, Tišnov,  
8.30–11.30 hodin
Opět pásmo písní a tanců, tentokrát na téma jara a speciálně 
ptáků.

Program:
8.30 Slavnostní zahájení 

Vystoupení:
8.35 MŠ Horova
8.45 MŠ Květnická
8.55 Království ptáků – Záchranná stanice Rajhrad
9.10 MŠ Sluníčko
9.20 KVJ – Éirigh
9.30 Divadlo Prkno
9.45 Překvapení z DDM
10.00 Křest CD: Královničky a král z Hýbánek
10.25 ZŠ Smíškova
10.45 Království ptáků – Záchranná stanice Rajhrad
11.00 Divadlo Prkno
11.30 Ukončení slavnosti

Doprovodný program: od 8.30 hod. „Po ptačí cestě“, přírodo-
vědná stezka – Dům dětí a mládeže Tišnov, Ekoporadna Tiš-
novsko, dílnička pro děti – Lesní rodinný klub na Tišnovsku 
a Rodinné centrum Studánka, Český svaz chovatelů – ukázka 
drobného zvířectva a včelstva, Záchranná stanice Rajhrad. 
Spolupořádají: město Tišnov a Městské kulturní středisko 
Tišnov.
Změna v programu vyhrazena.
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PrOgrAM KinA – březen 2015
1. 3. 15.00 zVOnilKA A TVOr neTVOr (2D)

 17.30 TeOrie VšehO

2. 3. 19.30 50 ODSTínů šeDi

3. 3. 19.30 DírA u hAnušOVic (OZVěny ČeSKéhO lVa)

4. 3. 18.00 bAbOVřeSKY 3 (PODVeČerní KinO)

 20.30 50 ODSTínů šeDi

5. 3. 19.30 VYšší MOc (FilmOVý Klub)

6. 3. 20.00 AMericKý SniPer

 23.00 ghOul (3D) (nOČní PrOjeKce)

7. 3. 15.00 SPOngebOb Ve FilMu

 17.30 KObrY A užOVKY

8. 3. 15.00 ASTeriX: SíDlišTě bOhů (3D)

 17.30 nezlOMný

10. 3. 19.30 POJeDeMe K MOři (OZVěny ČeSKéhO lVa)

12. 3. 19.30 VeTřelec (reSTaurOVaná režiSérSKá VerZe)

13. 3. 20.00 PADeSÁT ODSTínů šeDi

14. 3. 17.30 hODinOVý MAnžel

 20.00 AMericKý SniPer

15. 3. 15.00 zVOnilKA A TVOr neTVOr (2D)

 17.30 FOTOgrAF

17. 3. 19.30 FAir PlAY (OZVěny ČeSKéhO lVa)

18. 3. 19.30 KObrY A užOVKY

19. 3. 19.30 gunMAn (Premiéra)

20. 3. 20.00 VYbíJenÁ

22. 3. 15.00 ASTeriX: SíDlišTě bOhů (2D)

 17.30 VYbíJenÁ

23. 3. 16.00 S lÁSKOu, rOSie (baby KinO)

24. 3. 19.30 PrOTi PřírODě (FilmOVý Klub)

26. 3. 19.30 chAPPie

27. 3. 20.00 VYbíJenÁ

28. 3. 17.00–21.00 eXPeDiČní KAMerA 
  (FeSTiVal OuTDOOrOVých Filmů)

29. 3. 15.00 KOneČně DOMA (2D)

 17.30 VYbíJenÁ

30. 3. 17.30 bAbOVřeSKY 3 (SeniOr KinO)

31. 3. 19.30 TeOrie VšehO

  Kino Svratka  

Ochutnej Jeden svět! Festival, který není jen o filmech.

STO TISÍC DIVÁKŮ A DIVAČEK. Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá 
společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumen-
tárním festivalem s tematikou lidských práv na světě. 
JEDEN SVĚT V REGIONECH. Festival se nekoná jen v hlavním 
městě, ale po promítání v Praze se projekce Jednoho světa 
přesouvají do 33 českých a moravských měst. V Tišnově bude 
počtvrté. 
DISKUSE A DEBATY. Po projekcích filmů následují debaty s re-
žiséry, zahraničními hosty nebo českými experty.
FESTIVAL VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH. Během Jednoho světa se 
pořádají projekce i pro základní a střední školy. 
PROMÍTEJ I TY! Divácky nejúspěšnější dokumenty vstupují 
do programu Promítej i ty!, jehož prostřednictvím si kdokoli 
v České republice může film zdarma půjčit a promítnout své-
mu publiku. Cílem tohoto programu je přinést kvalitní doku-
mentární snímky i do míst, kde se festival přímo nekoná.

V Tišnově proběhne ochutnávka festivalu v sobotu 14. 3. 2015 
v 17 hodin. Budeme promítat a besedovat nad estonským fil-
mem Nový svět.

Proběhne v Muzeu města Tišnova. Pozitivní překvapení není 
vyloučeno!

Film pojednává o aktivitách skupiny mladých Estonců, kteří 
svými akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech 
země. Přibližuje nezastupitelnou roli občanského aktivismu 
v současné společnosti. Besedovat budeme i nad činností ini-
ciativy Tišnov žije!
Projekce Jednoho světa v Tišnově proběhne 10.–12. dubna 
v Kině Svratka. Hlavním hostem úvodního pátečního večera 
bude Margit Slimáková s diskusí k filmu Cukr-blog. Film obje-
vuje neuvěřitelné souvislosti mezi duševními nemocemi, po-
ruchami chování a nadměrnou konzumací cukru. Pohybuje se 
na hranici historického thrilleru, vědecké observace a sociálně 
angažovaného filmu.

Přijďte ochutnat. Zve Tišnov žije!

nA Duben PřiPrAVuJeMe: 
Rychle a zběsile 7, Ovečka Shaun, Čarovný les, Sedmero krkavců, 
kino Naslepo, Okno do dvora, záznam baletu Romeo a Julie.

Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
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Tišnov opět přivítá největší filmový 
festival outdoorových snímků 
ve střední evropě
Do Kina Svratka 28. 3. 2015 přijdou všichni nadšenci expedičních 
a outdoorových filmů. V letošním roce zde bude již čtvrtým ro-
kem probíhat filmový festival Expediční kamera, který putuje 
po více než 200 městech v České republice a na Slovensku. Ex-
pediční kamera je přehlídka těch nejlepších (českých i zahranič-
ních) filmů o dobrodružství, expedicích, extrémních zážitcích 
a divoké přírodě. A na jaké filmy se letos diváci mohou těšit? Tře-
ba na příběh muže, který na kole přejel Himaláje přes nejvyšší 
stezky světa. Na běžce, jehož cílem je v průběhu čtyř let překo-
nat rychlostní rekordy výstupů a sestupů všech nejdůležitějších 
hor planety. Nebo také na dva Brity veslující bez doprovodné lodi 
přes Indický oceán, ačkoliv v životě nestrávili jediný den na moři. 
Z náročné cesty se navíc stane boj o život ve chvíli, kdy se jejich 
loď převrátí. Přijďte a nechte si převyprávět Expediční kamerou, 
jak nejen tyto příběhy dopadnou!
www.expedicnikamera.cz

Soutěžte s největším filmovým festivalem zaměřeným na out-
doorové snímky ve střední Evropě o deset volných vstupů 
na Expediční kameru do Kina Svratka v Tišnově 28. 3. 2015

Jak se jmenuje film z Expediční kamery, který se odehrává 
na Islandu a kde je hlavní hrdinka české národnosti?
Správné odpovědi zasílejte na pavel@naboso.org. Deseti 
šťastlivcům zašleme 16. 3. 2015 volný lístek na festival.

  Muzeum města Tišnova  
Tišnovská šibenice – nové objevy
Přednáška
28. 2. 2015 v 15.00 hod., Kino Svratka
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Tišnovská šibenice 
– nové objevy, která přináší informace o nálezu šibenice a hr-
delních trestech ve městě. V rámci přednášky bude promítán 
dokumentární film o archeologickém průzkumu. Přednášející: 
PhDr. Ivan Štarha, prof. PhDr. Josef Unger, CSc., RNDr. Robin Pě-
nička, akad. arch. Jan Velek, Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. Před-
náška proběhne v sobotu 28. 2. 2015 od 15 hodin v Kině Svratka, 
Brněnská 152. 

Pamír aneb V zemi horami spoutané 
Multimediální projekce
Středa 4. 3. 2015 v 18.00 hod., Vstupné: 40 Kč / 20 Kč 
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou na mul-
timediální projekci – diashow s názvem Pamír aneb V zemi horami 
spoutané. Vyprávění o cestě do jedné z nejzapadlejších a nejkrás-
nějších oblastí Střední Asie – do Horského Badachšánu – do země, 
jež leží pod nebetyčnými štíty třetího nejvyššího světového pohoří, 
Pamíru. Čekají Vás horská dobrodružství na střeše světa a kolorit 
neznámé středoasijské země v jubilejní multimediální projekci s 
tradičně originálním pojetím.
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hana Sar blochová 
Přednáška a koncert
Pátek 13. 3. 2015 
Mysterium Velikonoc – přednáška o původu tohoto křesťanské-
ho svátku, začátek v 17.00 hod. 
Středověká hudba doby Karla IV. – velikonoční koncert Hany 
Sar Blochové (zpěv, gotická harfa, psalterium, perkuse, mluvené 
slovo), začátek v 19.30 hod. 

route 66 revisited! 
Filmový večer s přednáškou
18. 3. 2015 v 18.00 hod. 
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč 
Každý, kdo někdy projel nejslavnější silnici světa, je ochoten od-
přisáhnout, že se dříve nebo později na Route 66 rozhodně vrá-
tí. Stručně řečeno – jedna jízda nestačí. Americká šestašedesátka 
má svoje nepopsatelné kouzlo, kterým už takto očarovala miliony 
lidí z celého světa. Je to touha znovu prožít báječné dny „on the 
road“, opět potkat fantastické lidi na staré šestašedesátce, objevo-
vat nové věci a místa, na které poprvé nezbyl čas? Tajemná místa 
ožívají, stovky lidí se dávají do pohybu, zvuk motorů proniká hlu-
boko pod kůži a Route 66 vydává nová svědectví. Buďte u toho 
s námi!

Mimoděk – fotografie Josefa Ptáčka
Svojí výstavou v Jamborově domě vzdává Josef Ptáček pomyslný 
hold milované Vysočině. Snímky vznikaly během jeho společné-
ho putování s Janem Lacinou za místy z obrazů Josefa Jambora 
a Oldřicha Blažíčka a odtud také název „Mimoděk aneb Co vznik-
lo mimo plán, i když zákonitě“.
Josef Ptáček je fotograf naprosto neoddělitelně spjatý s příro-
dou, o čemž koneckonců vypovídají už jen názvy jeho obrazových 
i povídkových publikací (Nevinní jako skřivánci, Za tajemstvím 
mokrých křídel, Energie v křídlech ukrytá, Šupinaté toulky, Kou-
pání s hrochem ad.), několik krátkých filmů se zvířecími hrdiny 
(Čvachtaví milovníci, Švihák z bažin, Naříkající rybář, Špačíček 
pán ad.), ale i pravidelná spolupráce s časopisy zabývajícími se 
ochranou přírody (Myslivost, Rybářství, Naší přírodou, Květy, Ve-
ronica, Peregrinus). 
Přijměte tedy naše pozvání na cestu za nalitými jarními pupeny, 
monumentálními výhledy do letní krajiny, za barevnou podzimní 
krásou i fantaskními ledovými obrazci. Díky pozornému a zkuše-
nému průvodci zažijete mnohá překvapení i na Vysočině.

Připravujeme
Vernisáží 18. dubna zahájí výstavu Anežka Turková, absolventka 
tišnovského gymnázia, která vystudovala malbu na Fakultě vý-
tvarných umění v Brně v ateliéru doc. Petra Kvíčaly. V současné 
době žije a tvoří ve Francii.

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.

G a l e r i e  J a m b o r ů v  d ů m

M I M O D Ě K
Josef Ptáček

7. března—12. dubna 2015

  Galerie Jamborův dům  
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Oddělení pro dospělé čtenáře

Salonky
České korunovační klenoty na dosah 
5. 3. 2015
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu Salonky ex-
kurzi na výstavu České korunovační klenoty na dosah. 
Navštívíme ji v letohrádku Mitrovských v Brně. V překrásně zdo-
bených interiérech si prohlédneme umně vypracované repliky 
nejvýznamnějších symbolů české státnosti, které vytvořil jeden 
z nejlepších českých i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban. 
Vstupné: pracující 119 Kč, senioři 99 Kč (včetně komentovaného 
výkladu)
Sraz účastníků: v 11.15 před budovou vlakového nádraží Tišnov 
(odjezd v 11.30) 
Zájemci se musí přihlásit osobně v knihovně nebo telefonicky 
na čísle 549 121 001–2.

beseda
Austrálie
26. 3. 2015 v 17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce nejen cestování 
na přednášku Richarda Skolka o Austrálii.
Austrálie je sice nejmenším z kontinentů, tím víc unikátních or-
ganizmů a přírodních zajímavostí však skrývá. Richard Skolek 
Vám tento kontinent představí opravdu poutavě. Dozvíte se, kdo 
ho objevil, kolik zde žije domorodých národů a jak se od sebe liší, 
kolik je druhů bumerangů a kolik klokanů, proč má Austrálie tři 
vlajky a mnoho dalšího!

budování digitálních stop pro osobní i profesní 
život
12. 3. 2015 v 17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov pořádá besedu s PhDr. Pavlou Kovářo-
vou z Masarykovy univerzity v Brně na téma „Budování digitál-
ních stop pro osobní i profesní život“.
Jakýkoliv příspěvek na blogu, aktivita na sociálních sítích či zapo-
jení se do internetové diskuze, nejen toto jsou naše digitální sto-
py. Veškeré takovéto informace jsou o nás zpětně dohledatelné. 
V nepravých rukou mohou být také snadno zneužitelné.
Současný internet obsahuje informace o každém z nás, některé 
snáz, jiné hůř nalezitelné. K části informací se dostane omeze-
ný okruh lidí, mnoho je ale veřejně dostupných a může je využít 
kdokoli, kdo je dokáže najít. Cílem přednášky je představit růz-
né zdroje informací, pomocí kterých si můžete zjistit údaje do-
stupné o Vás nebo o jiných. Tyto informace jsou zpřístupňovány 
státem, zaměstnavatelem, ale i samotným člověkem, kterého se 
týkají, nebo jeho známými. Mohou být zneužity, představíme si 
příklady různých útoků, jaké informace zneužívají a jak je mož-
né se tomu bránit. Současně si ukážeme, s jakými zdroji můžete 
pracovat, pokud chcete využít internet jako médium prezentující 
Vaše dovednosti, a tím podpořit své profesní uplatnění.
Beseda je vhodná pro širokou veřejnost aktivně užívající internet. 
Vstup volný.

univerzita volného času
Stromy a keře
4. 3. a 18. 3. 2015 v 16.30 – přednášky letního semestru UVČ

Křesťanská apologetika
11. 3. a 25. 3. 2015 v 16.45 – přednášky letního semestru UVČ

Komorní tvorba pro smyčcové nástroje 
– výběr symfonických skladeb
16. 3. 2015 v 17.00 – přednášky letního semestru UVČ

Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury ii.
10. a 24. 3. 2015 v 9.30 – přednášky zimního semestru UVČ

Knihovna hledá nové logo!
Baví Vás vymýšlet a vytvářet nové věci? Pak hledáme právě Vás!
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje veřejnou soutěž o nové logo 
knihovny. Součástí soutěže je vytvoření grafického návrhu loga 
a bannerů, které knihovna bude používat ve svých dokumen-
tech (záhlaví a zápatí). Všechny návrhy budou umístěny na webu 
knihovny a veřejnost bude mít možnost hlasovat o nejlepší logo.
Podmínky soutěže:
• formát návrhu ve vektorech
• ukázky návrhu na různých typech pozadí
• různé barevné provedení návrhů
• autorská práva přechází bezplatně na knihovnu
Své návrhy posílejte na adresu logo.mktisnov@seznam.cz.
Uzavření příjmu návrhů je 30. 4. 2015.
Ukončení hlasování veřejnosti je 30. 6. 2015.
V měsíci září bude slavnostně odhaleno nejlepší logo a vyhlášen 
vítěz.

Oddělení pro děti a mládež

nejlepší čtenář je táta!
V rámci „Března – měsíce čtenářů“ jsme se zapojili do celostát-
ní akce „Čtenář roku“. Letošní ročník je zaměřený na nejlepšího 
čtenáře roku – tátu. Tátové čtenáři musí mít v tomto roce nezle-
tilé děti, musí mít průkazku do knihovny, kde si nejen půjčují do-
kumenty, ale také se aktivně zapojují do činnosti naší knihovny. 
Tato aktivita probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků. Tišnovská knihovna se navíc rozhodla aktivně 
podpořit tatínky a jejich ratolesti a v letošním roce (nejen) pro ně 
připravila několik akcí. První z nich proběhne již 20. března! 
Tatínkové, neváhejte a přijďte se do dětského oddělení zaregist-
rovat jako čtenáři tátové.

Komiksový workshop 
16. 3. 2015 v 8.30 a 10.30 hod.
Akce je určena pro 2. stupeň základních škol. Pod vedením pana 
Daniela Vydry se děti stručně seznámí s komiksem, jeho historií 
a principy a konkrétním postupem tvorby komiksu. V další a nej-
důležitější části se děti samy promění ve scenáristy a ilustráto-
ry, rozdělí se do skupin a týmovou prací vytvoří komiks na dané 
téma a připravené podklady.

Victorius – Křesadlo
20. 3. 2015 v 18.00 hod.
Městská knihovna Tišnov zve všechny rodiče s dětmi na vystou-
pení tišnovské skupiny historického šermu Victorius, která před-
vede atraktivní šermířskou exhibici a zahraje dětem pohádku 
Hanse Christiana Andersena „Křesadlo“. Vystoupení proběhne 
v zahradě knihovny v podvečerním čase, který umocní tento ne-
obvyklý zážitek. 
Akci doporučujeme zejména tátům čtenářům. 
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noc s Andersenem
27. 3. 2015 
Když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplé-
ho pelíšku, napadlo Vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou 
za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček 
opustit stránky knih a spolu s Vámi prožít před svátkem dětské 
knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha školách, 
družinách a veřejných knihovnách...
Letos, stejně jako každý rok, s námi děti stráví nezapomenutel-
nou noc v Městské knihovně Tišnov. Čtenáři ve věku 8–9 let, kteří 
s námi chtějí nocovat, musí splnit připravené úkoly, na jejichž zá-
kladě vybereme 15 účastníků. Vyhodnocení proběhne 20. března 
2015 a v pátek 27. března v 19.30 začne očekávaná třináctá Noc 
s Andersenem. Soutěžní test si děti mohou vyzvednout v dětském 
oddělení od 16. února 2015. Program je odměnou pro nejaktivněj-
ší a pravidelné čtenáře knihovny. Akce probíhá pod záštitou Klubu 
dětských knihoven a Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

café u Palce  www.upalce.cz

14. 3. 2015 – cimbálová muzika cemtézékom
Cikánská cimbálová muzika vedená T. Zouharem, ochutnávka 
vína a slivovice. Start ve 20 hodin, vstup 80 Kč.

28. 3. 2015 – 16 let u Palce
Večírek u příležitosti narozenin našeho podniku. DJ Harosh. 
Start ve 21 hodin.

cAFÉ u PAlce  
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Vojtěch Pacner – V zemi úsměvů 
Fotografie ze sedmnáctiměsíční cesty po Filipínách 
1. 3. – 30. 4. 2015 denně od 9.00 do 17.00 hod.

Vojtěch Pacner, rodák z Třebíče a amatérský fotograf, si splnil svůj 
sen. V květnu roku 2009 se naslepo vydal na Filipíny s představou, 
že se po pěti měsících vrátí domů. Ale krása této země jihovýchodní 
Asie a především všudypřítomný úsměv jejích obyvatel jej uchváti-
ly natolik, že se jeho putování protáhlo na sedmnáct měsíců. 
Jste srdečně zváni k jarní návštěvě Žernůvky.
Případný výtěžek z prodeje fotografií bude věnován na projekty 
charity v oblastech Filipín zničených tajfunem Haiyan v listopadu 
roku 2013. 

Futsal
Klub: San Marino Dolní Loučky Soutěž: krajský přebor
datum domácí hosté zač. zápasu
7. března San Marino SK Líšeň „B“ 20.00 hod.
21. března San Marino Slovan Brno 20.00 hod.
Futsal
Klub: 1. FC Květnice Tišnov Soutěž: divize E
datum domácí hosté zač. zápasu
13. března 1. FCK Lazor Vyškov 20.00 hod.
Kopaná
Klub: AFK Tišnov Soutěž: přípravka
datum turnaj od/do
8. března Přípravka – žáci 09.00 až 13.00 hod.
8. března Přípravka – žáci 13.30 až 15.30 hod.
22. března Přípravka – žáci 09.00 až 13.00 hod.
29. března Přípravka – žáci 09.00 až 13.00 hod.
Volejbal
Klub: Volejbalový klub Tišnov Soutěž: přebor JM 1.
datum domácí hosté zač. zápasu
15. března VK Tišnov TJ Sokol Letovice 10.00 hod. a 13.00 hod.
21. března VK Tišnov TJ Sokol Brno-jih 10.00 hod. a 13.00 hod.
Stolní tenis
Klub: TTC Koral Tišnov Soutěž: turnaj ČR
datum turnaj od/do
14. března Mezinárodní turnaj veteránů ČR 09.00 až 20.00 hod.
TJ Sokol Tišnov
datum od/do
7. března Sokolské odpoledne 07.00 až 17.00 hod.
házená
Klub: SK HC Tišnov Soutěž: Jm liga mužů
datum domácí hosté zač. zápasu
22. března SK HC SHC Maloměřice „B“ 17.00 hod.
basketbal
Klub: SKB Tišnov Soutěž: ženy – OP I.
datum domácí hosté zač. zápasu
29. března SKB – ženy 13.30 hod.

rozpis mistrovských utkání a turnajů v hale SSK Tišnov
březen 2015

SPOrT  
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Akce v sokolovně, březen 2015
• 5. března Prodej oděvů – Volansky
• 9. března RC Studánka – bazárek
• 10. března RC Studánka – bazárek
• 11. března RC Studánka – bazárek

• 12. března Prodej spotřebního zboží
• 18. března Prodej spotřebního zboží
• 19. března Prodej oděvů
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70 let 
OD KONCE
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

26. 2. 2015 v 18 hodin

70 let od událostí 
v šerkovické hájence
Co se stalo 26. února přesně před 70 lety 
v hájence u Hejmalů? Přednáška ing. Petra Kopečného  

Šerkovice, zasedací místnost obecního úřadu  

29. 3. 2015 v 15 hodin

Je smutné 
opouštět svět na jaře
Uvedení stejnojmenné knihy a beseda 
s německou autorkou Hermou Kennel 

velký sál MěKS Tišnov
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Tišnov žije a CONTINUUM VITAE o. s. 
pořádá workshop pod záštitou

starosty města Tišnova  Bc. Jiřího Dospíšila 
a předsedy Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko  Ing. Tomáše Komprse

Lokální média a lokální informace
v úterý 17. března  2015  v Müllerově domě v Tišnově
začátek v 15 hodin,  předpokládaný konec v 17 hodin

Lokální média posilují sounáležitost lidí s  lokalitou. Zdravá lokální média, fungující 
na  zásadách profesionální žurnalistiky a  vytvářející pluralitní informační prostředí 
mohou (spolu)vytvářet fungující lokální komunitu – vesnici, město, region.

Lokální média jsou také považována za média s největším potenciálním vlivem na své 
příjemce, především kvůli blízkosti. Blízkost ke zdrojům i příjemcům je pro ně klíčová, 
může však znamenat nejen pozitivní, ale také negativní důsledky.

Workshop se zaměří na hledání odpovědí a na tyto otázky a diskusi o nich:
•	 Jakými pravidly se lokální média řídí? 
•	 Jak by tedy měla vypadat profesionální lokální žurnalistika?
•	 Jak vytvořit fungující vztahy mezi lokálními médii, zdroji, příjemci a tedy fungující 

lokalitu? 

Program workshopu:
1. Pravidla pro fungování lokálních médií

•	 legislativa, novelizace, typologie
•	 ideální stav a možné odchylky.

2. Profesionální lokální žurnalistika 
•	 řemeslná pravidla
•	 jak souvisí s ekonomikou vydavatelství
•	 jak zajistit pluralitu informací
•	 jak spolupracovat na lokální a regionální úrovni.

3. Vztahy mezi lokálními médii, zdroji a příjemci
•	 blízkost jako pozitivní i negativní rys.

4. Představení lokálních médií v Tišnově a okolí.
5. Diskuse.

Workshop povede Lenka Waschková Císařová. Pracovala deset let v lokálních médiích 
a nyní dalších deset let přednáší nejen o lokálních médiích a žurnalistice na Masarykově 
univerzitě v Brně.
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