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  POZOR – přeložený koncert z 9. 3.  

Koncert skupin Rabies a Black Burley
a místních kapel Pantenol, Pátá Ruka, Z hrušky dolů (S3)

9. března ve 2000, malý sál MěKS Vstupné 80 Kč

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

Koncert kapely 
Poletíme?
doprovodný program k festivalu 
Jeden svět

5. dubna ve 2000, velký sál MěKS
Vstupné 130,-  Kč, v předprodeji 100,- Kč 
Vstupenka platí jako volný vstup na jed-
nu filmovou projekci v rámci festivalu.

Hudba brněnské kapely Poletíme? je za-
ložená hlavně na zvuku banja, netají se 
inspirací kapelami Buty, Traband či Iva-
nem Mládkem. Svůj styl označují slovy 
„original banjo punk future jazz band“.

Divadlo Prkno – „Hra“
doprovodný program k festivalu Jeden  svět

7. dubna, v 1600, velký sál MěKS
Vstupné 50,- Kč

Dva muži rozčarovaní děním ve společ-
nosti utečou společně na neurčitý os-
trov, neznámo jak daleko od pevniny, 
do budovy bývalého majáku, kde žijí 
společně s racky. Sestrojí si křídla ze 
zbytků racků a ...

Nominace na celorepublikové přehlíd-
ky amatérských divadel Šrámkův Písek 
a Wolkerův Prostějov, ocenění z Krajské 
přehlídky amatérského divadla Svitavský 
Fanda za inscenaci a autorský text.
Představení trvá 70 min.

Jazzový koncert - Limbo (CZ/Ukrajina) 
15. dubna v 1900, jazzový sál MěKS
Vstupné 90,- Kč

Mezi současnými tuzemskými jazzový-
mi kapelami patří Limbo k nejjemnějším 
seskupením s nejkreativněji využíva-
nou elektronikou. Můžeme slyšet až fre-
ejazzové rozvíjení a střídání náladových 

ploch, převážně v lyričtější, uklidňující 
atmosféře.  Vyvěrá z letitých hudebních 
zkušeností a mimořádné kreativity jed-
notlivých osobností a nedá se v dobrém 
slova smyslu zaškatulkovat.

Dále připravujeme
•	 20.	4.	 Jarní trhová slavnost "Zazpí-

vé, kohótku". Na náměstí od 8 do 12 
hod.  

•	 20.	4.		Klub přátel hudby - klavírní 
koncert Lucie Czajkowské, 

•	 27.	4.		Koncert Luboš Soukup 
mezinárodní kvartet, jazz.

•	 10.	5.	 Kapela NAŠROT. Support 
kapela NONSENSE. 

•	 11.	5.	 Koncert – Irena Budweisero-
vá (ex Spirituál kvintet)

•	 11.	6.		Musica Florea – koncert festi-
valu Concentus Moraviae

Využijte možnosti zakoupit si v před-
prodeji v knihkupectví u paní Raškové 
vstupenky na koncerty festivalu Con-
centus Moraviae konané v našem měs-
tě se slevou	50 Kč. Tato nabídka platí 
do	 31.	 května, po tomto datu budou 
vstupenky nabízeny za cenu plnou.
Více na: www.concentus-moraviae.cz 
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Program kina
Mistr	 filmový klub
Čtvrtek	4.	4.	v	1930	
vstupné 80 Kč / 60 Kč
144 min,titulky
Očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona vypráví příběh 
charismatického zakladatele scientologické církve.

Všichni	spolu	 festival Jeden svět
pátek	5.	4.	v1730	
vstupné 80 Kč, 87 min., titulky

polibeK	od	putina		 festival Jeden svět
sobota	6.	4.	v	1730

vstupné 80 Kč, 58 min., titulky 

hra	o	KáMen	 festival Jeden svět
sobota	6.	4.	v	1930

vstupné 80 Kč, 56 min. 

na	diVoKéM	seVeru		 festival Jeden svět
neděle	7.	4.	v	1730		
vstupné 80 Kč, 52 min. 

na	seVer	od	slunce	 festival Jeden svět
neděle	7.	4.	v	1930

vstupné 80 Kč, 48 min., titulky

let
Úterý	9.	4.	v	1930

vstupné 80 Kč , 138 min., titulky
Kapitán Whip je zkušený pilot, který si umí poradit se sebeprudší tur-
bulencí. Při jednom rutinním letu vyvede letadlo z mohutné bouře. 
Když však začnou stroji vzápětí vynechávat funkce...

MaMa	 hororová středa
středa	10.	4.	v	1930

Vstupné: 100 Kč
100 min.
Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Annabel, které po ná-
silné matčině smrti zmizely i s otcem neznámo kam. Obě dívky se 
najatým pátračům podaří najít v opuštěné chatě stojící uprostřed hlu-
bokých lesů.…

KrátKý	filM	o	lásce	 FK – 3x Kieslowski
Čtvrtek	11.	4.	v	1930

Vstupné: 70 Kč / 50 Kč
86 min, titulky
Film je konfrontací dvou koncepcí lásky: smyslné a sebeobětující. De-
vatenáctiletý sirotek Tomek pozoruje dalekohledem z okna svého po-
koje 35 letou Magdu, do které je zamilovaný. Žena, redukující lásku 
na sex, ho hluboce raní, takže se pokusí o sebevraždu… 

JursKý	parK	 3D
pátek	12.	4.	v	1930,	sobota13.	4.	v	1700,	pátek	19.	4.	v	1930

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč
127 min., Dabing
Nesmrtelná klasika se vrací po dvaceti letech do kin v úchvatném 
3D provedení.

ČtyřlísteK	Ve	službách	Krále
neděle	 	14.	4.	v	1430

Vstupné: 100 Kč
90 min.
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od své-
ho „narození“, teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík do-
stávají na filmové plátno.

GeorGe	harrison:	
liVinG	in	the	Material	World
neděle	14.	4.	v	1700	
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč FK
208 min., titulky
Dokument mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech 
dob. Ve filmu se objevují dosud nepublikované fotografie, videozázna-
my, nahrávky a rozhovory …

requieM	za	sen	 Kultovní úterky
Úterý	16.	4.	v	1930	
vstupné 80 Kč
102 min., titulky
Kultovní klasika znovu na plátnech kin. Deziluzivní smuteční skladba 
pro čtyři lidské osudy v zamyšlení nad různými podobami lidských zá-
vislostí – na slávě, na drogách, na lidských kontaktech…

Mazel
středa	17.	4.	v	1930

Vstupné: 80 Kč
92 min., titulky
Téměř čtyřicetiletý Denis se živí jako profesionální kulturista 
a ve svém věku je stále starý mládenec. K seznámení mu chybí do-
minantnější povaha i správná příležitost. V momentě, kdy se Deni-
sův strýc ožení s dívkou z Thajska, rozhodne se rovněž skoncovat se 
samotou….. 

VedleJší	ÚČinKy
pátek	19.	4.	v	1700	
Vstupné: 100 Kč
106 min., titulky
Emily a Martin jsou dokonalý a úspěšný mladý pár, a to až do doby, kdy 
Martin nastoupí na čtyři roky do vězení za zneužívání informací v ob-
chodním styku. Emily se začne utápět v hlubokých depresích, z nichž 
se jí snaží pomoci psychiatr Jonathan. Pilulky, které jí jako součást te-
rapie předepíše, mají ovšem pro všechny zkázotvorné vedlejší účinky.
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G.i.	Joe	2:	odVeta	 3D
sobota	20.	4.	v	1700

Vstupné: 150 Kč
99 min., dabing 
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organiza-
ce Cobra, která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůd-
cům v žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý 
dům a z Oválné pracovny označí příslušníky této jednotky za vlastiz-
rádce a zahájí jejich řízenou likvidaci 

Méďa	béďa	
neděle	21.	4.	v	1430

Vstupné: 50 Kč
90min., dabing
Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak 
vázne, proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. 
To znamená, že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co 
je horší: Méďa Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj 
jediný domov…

Martin	a	Venuše
neděle	21.	4.	v	1700

Vstupné: 100 Kč
92 min.
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá 
a nadějná výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým bu-
doucím partnerem a manželem Martinem (Marek Taclík). Každý dělá 
pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. 
Události naberou spád uzavřenou sázkou…

šMeJdi
Úterý	23.	4.	v	1430	a	v	1700

74 min.

Vstupné:
14:30 – speciální projekce pro seniory nad 65 let se vstupem zdarma
17:00 – vstupné 80 Kč, pro seniory nad 65 let vstup zdarma
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné 
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populár-
ních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí…

MarKéta	lazaroVá	 Filmový klub

Nejvýznamnější film stoleté historie československé kinemato-
grafie v restaurované digitální kvalitě.
Čtvrtek	25.	4.	v	1930	
Vstupné: 90 Kč /70 Kč
162 min.
Proslulá historická balada Františka Vláčila dodnes fascinuje zemitos-
tí, s jakou je postižen život ve středověku. Titulní hrdinkou je cnostná 
dívka, předurčená klášteru, ale přinucená stát se milenkou násilnické-
ho mladíka... 

JeníČeK	a	MařenKa:	loVci	ČaroděJnic		3D
pátek	26.	4.	v	1700	a	v	1930	
Vstupné: 130 Kč
83 min., dabing
Netradiční, akční převyprávění klasické pohádky bratří Grimmů. Oci-
táme se v typickém středověkém městečku, které sužují obvyklé do-
bové problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svědomí 
čarodějnice obývající okolní hluboké lesy. Starosta proto pozve na zá-
chrannou akci legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku.

JacK	a	obři		 3D
sobota	27.	4.	v	1700,	neděle	28.	4.	v	1700

Vstupné: 120 Kč
114 min., dabing
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět 
od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři 
po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území, 
o která v minulosti přišli. Mladý Jack se jim v tom snaží zabránit a je 
tak přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života….

hostitel	
neděle	28.	4.	v	1930

Vstupné: 90 Kč
125 min., titulky
Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. 
Takzvané Duše přebírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho 
tělo a zdánlivě beze změny žijí jejich životy. Hlavní hrdinkou filmu je 
Melanie, mladá dívka, která patří mezi zbývající „divoké“ lidi a která se 
bezhlavě zamiluje do kluka jménem Jared…

Informace 
pro návštěvníky kina Svratka

Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením.
On line rezervace a prodej vstupenek na představení je možná 
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.

Kateřina & Miloš MOTANI 
Live multimediashow 
Divoký Madagaskar:

Čtvrtek 18. 4. 2013, 1900, kino Svratka
vstupné: 80 Kč 
Tentokrát vás Kateřina a Miloš MOTANI ve své cestovatel-
ské diashow zavedou na fascinující tajuplný ostrov. Červený 
Madagaskar prozkoumáte od východu na západ a od severu 
na jih. Obklopí vás podivný zvířecí a rostlinný svět, který ni-
kde jinde nenajdete.
Více informací na: www.motani-photography.com/photo/
diashow/divokymadagaskar.html
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Výstava současné malby 
„PAINTOMORROW“
24. února – 5. května
Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Prostřednictvím této výstavy nabízíme publiku možnost vidět díla mladých umělců 
působících na české výtvarné scéně. Malba, která je společným jmenovatelem výsta-
vy, zaznívá v mnoha tónech a variacích a vzájemná odlišnost jednotlivých tvůrců po-
máhá dosáhnout pestrosti vystavených exponátů, témat a názorů. Dva z vystavujících 
malířů – Michal Ožibko a Jan Mikulka, jsou držitelé ceny diváka, kterou získali na me-
zinárodní soutěži BP Portrait Award v Londýně.

„Eyedance“
výstava fotografií 
Marka Procházky
5. února – 14. dubna
Bez vstupného

Máte rádi fotografii? Máte rádi tanec? 
Výstava fotografií Marka Procházky 
snoubí obojí. V muzejní kavárně mů-
žete zhlédnout expresivní dynamické 
fotografie, které zmrazí pohyb na foto-
grafii i diváka. Fotografie jsou prodej-
né, více informací v muzeu.

Přednáška o součas-
ném výtvarném umění
Vstupné dobrovolné 

V rámci doprovodného programu k vý-
stavě „PAINTOMORROW“ chystáme 
v měsíci dubnu přednášku na téma mo-
derního a současného výtvarného umění. 
Sledujte naše webové stránky či plakáto-
vací plochy, případně se informujte pří-
mo v muzeu.

Městská knihovna Tišnov

Výroba dekorační panny z keramiky
18. 4. a 16. 5. 2013

Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ praktickou dílnu pod 
vedením Marie Kučerové. Akce se uskuteční ve výtvarné a keramické dílně Veverka 
ve Veverské Bítýšce. 
Zájemci se přihlásí v Městské knihovně Tišnov osobně nebo telefonicky na čísle 
549 121 001-5. Sraz zájemců v 845 hodin před vlakovým nádražím v Tišnově.
Cena kurzů: 200 Kč (v květnu proběhne druhá dílna, kde bude provedena konečná 
úprava panenky).

Obrázky, které vyprávějí 
5. 4. 2013 v 900 a 1030, oddělení pro dětské čtenáře

Zveme vás na besedu s malířem, ilustrátorem a výtvarníkem Liborem Balákem, který 
působil jako profesionální ilustrátor mnoho let. Stal se jedním z nejžádanějších a jeho 
práce zasáhla snad všechny literární oblasti. Děti se poutavou a zábavnou formou se-
známí s technikami a postupem práce v knižní ilustraci. Naučí se vnímat rozdíly a po-
třeby při tvorbě ilustrací v různých typech literatury. Budou se orientovat v pracovním 
procesu vydávání knih. Zdokonalí své výtvarné dovednosti tím, že si samy vyzkouší ilu-
straci na jednoduché téma a mohou se tak nadchnout pro další výtvarnou práci. Beseda 
bude doplněna bohatými ukázkami vlastních knižních ilustrací Libora Baláka. 

Za podobou 
dávných lidí

18. 4. 2013 v 900 a 1030,
oddělení pro dětské čtenáře

Tajemný svět pravěku v knize a médiích 
je téma poutavé a nové jak pro děti, tak 
pro učitele a ostatní veřejnost. Náš host 
vtipnou formou rozebere postupy a his-
torii, jak se vytvářely obrazové a literár-
ní rekonstrukce pravěkých a dávných 
lidí i zvířat kolem nich.
S dětmi si bude povídat o člověku a jeho 
kulturách v minulosti (starý, střední 
a mladý paleolit) či přímo o nových zjiš-
těních o éře legendárních lovců mamutů 
ve zdejším kraji.
Beseda bude doplněna aktuálními ob-
razovými materiály, jejichž tvůrcem je 
přímo autor Libor Balák a které vznika-
ly ve spolupráci s odborníky z Akademie 
věd v Brně. 
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Putování východní Francií

25. 4. 2013 v 1700, přednáškový sál knihovny

Městská knihovna Tišnov zve všechny zájemce na cestopisnou přednášku Barbory 
Pavlišové.

Společně s ní zavítáme do východní Francie, navštívíme Burgundsko, Rhone Alpes 
i Provance, nadýchneme se atmosféry francouzských klášterů, smočíme nohy v ledo-
vé krasové řece Ardeche a objevíme množství krásy a zajímavostí. 

Zájezd na operu Nabucco
30. 5. 2013

Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Národním Divadlem Brno pořádá zájezd 
na operní představení Giuseppe Verdiho Nabucco.

Zájemci se mohou závazně přihlásit v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době, 
a to do 5. 5. 2013. Platba probíhá při přihlašování!!!

Cena vstupenky: pro pracující 460 Kč, pro seniory 332 Kč, pro studenty a držitele 
průkazu ZTP a ZTP-P 230 Kč
Jednotná cena za autobus 60 Kč 
Sraz zájemců v 1745 hod. u obchodu Elektro na nám. Míru.

Speciální filmová projekce pro seniory 
v rámci festivalu Jeden svět 

Centrum sociálních služeb Tišnov se podruhé připojí k festivalu dokumentárních fil-
mů o lidských právech Jeden svět Tišnov. V	sobotu	6.	4.	od	1430 hodin proběhne v jí-
delně DPS speciální projekce filmu „Věra 68“ o životním osudu olympioničky Věry 
Čáslavské. Film trvá 90 minut. Vstupné 20 Kč.

Univerzita volného času

z	historie	kláštera	porta	coeli	
˗ přednášky letního semestru
9.	4.	a	23.	4.	2013	v	1700

opera	–	spojení	hudby	a	divadla	
˗ přednášky letního semestru 
10.	4.	a	24.	4.	2013	v	1700

Ronja, dcera loupežníka
22. 4. 2013 v  830 a  1000 oddělení pro 
dětské čtenáře

Zveme Vás na literárně – dramatický pro-
gram Terezy Machkové. Děti se hravou 
formou seznámí s příběhem Astrid Lin-
dgrenové, který tvoří rámec k tématu 
přátelství. Žáci si nejdříve zahrají na lou-
pežníky, postupně ale budou hledat cestu 
k domluvě a spolupráci. Na závěr si hra-
vou formou vyjasní, co opravdové přátel-
ství obnáší. Akce je vhodná pro děti od 6 
do 10 let.

Centrum sociálních služeb

Dům dětí a mláděže

Zájezd do muzea rekordů a kuriozit

Na státní svátek 1.	5.	2013 chystá DDM Tišnov zájezd do města rekordů a kuriozit - 
Pelhřimova. Navštívíme Muzeum rekordů a kuriozit včetně expozice Zlaté české ru-
čičky, kde jsou k vidění neuvěřitelné věci vyrobené ze sirek. Pak se půjdeme společně 
bát do Muzea strašidel, která podle doložených pramenů v okolí Pelhřimova skutečně 
žila a nebo stále žijí…Pojeďte se s námi přesvědčit!

Burgunsko - kraj 
mnichů, historie 
a současnost
Sobota  13. 4. 2013, od 1900 hodin
Společenská místnost CASD, Pro-
cházkova 427, Tišnov. 
Povídání s diapozitivy o zajimavém koutě 
Francie včetně návštěvy komunity v Taize.

Den matek v CSS

Centrum sociálních služeb Tišnov vás 
zve na oslavu Dne matek ve čtvrtek 
9. května od 1400 v jídelně DPS Králova. 
Na klavír bude hrát František Kratochvíl, 
zpívat a recitovat Věra Bakalová. Vstupné 
dobrovolné. 

Výhodné vstupné. Cesta autobusem pří-
mo na místo. Sledujte www.ddm-tisnov.cz

Ivana Smíšková
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Hry intuitivní pedagogiky s Petrem Živým

sobota 13. 4. 2013, 900 – 1700, DDM Tišnov, Sluneční sál
cena: 750,- Kč

Rádi bychom vás Tišnov pozvali na seminář, který pořádáme ve spolupráci s Lesním 
rodinným klubem na Tišnovsku

Ve Švédsku, asi před 30 lety byla založena škola Solvik, která funguje ve snaze 
o beznátlakovu komunikaci. Podle slov Petra Živého je jejich snaha zaměřena důsled-
ně až nekompromisně na to, aby se děti staly člověkem, který je vnitřně svobodný, ne-
zlomený, umí utvářet samostatně svůj život, ví co chce, a umí to rozeznat od toho, co 
od něj chtějí jiní, nebo celá společnost.

Na to však, aby to děti dokázaly, musí být ve svém růstu provázeny a obklopeny do-
spělými, kteří to dokáží - kteří takoví jsou. Proto požadavek učitele v Solvik škole je - 
být sám sebou. Stále znovu být ochoten učit se to.

Základní principy 
koučinku – kurz 
V pátek 12. 4., 1600 – 2000 hod. 
a v sobotu 13. 4. 2013, 900 – 1700 hod. 

Kurz je určen pro rodiče, pedagogy, zá-
stupce neziskových organizací i malých, 
středních i velkých firem. Kurz vede 
Ing. Michal Ondráček, kouč a trenér 
koučování s dlouholetou praxí.

Bližší informace o tomto kurzu najde-
te na internetových stránkách www.
studanka-tisnov.cz a koucinkcentrum.cz/
zakladni-principy-koucinku. Kurz je pod-
pořen z dotačního programu v oblasti 
podpory rodiny MPSV ČR. 

Místo	konání: Rodinné centrum Studán-
ka o.s., Riegrova 318, Tišnov
uzávěrka	přihlášek:	5.	4.	2013,	kurz	je	
určen	pro	15	účastníků

Po dobu kurzu bude zajištěno hlídání 
dětí v RC Studánka za 30,- Kč/na hodinu 
pro rodinu.
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Křehlíková, 
tel: 603 918 524, e-mail: lenka.krehliko-
va@centrum.cz
Informace o platbě naleznete na našich 
webových stránkách.

pozor	změna: Osobní konzultace Pora-
denství pro rovné příležitosti (v rámci 
projektu ESF) proběhne v dubnu 4.	4.	
2013	a	18.	4.	2013	od	900	do	1100!

Rodinné centrum Studánka o.s.

Srdečně vás tedy zveme k setkání s hrami 
intuitivní pedagogiky, kde můžete zažít 
koordinační sebepozorující a zároveň so-
ciální cvičení, ve kterých se může střídat 
hravá přítomnost se zkoumavým pozoro-
váním ve hrách propojujících myšlení, cí-
tění a vůli.
Seminář je vhodný pro pedagogy, všech-
ny rodiče a kohokoliv, kdo by se rád do-
zvěděl něco nového o Sobě samém či 
dalších možnostech pedagogiky.

registrace	a	přihlášky	na:	
lazarova@ddm-tisnov.cz,	
tel:	731	507	220

Zdravotní gramotnost v RC Studánka
Metodika kurzu zdravotní	 gramotnosti vychází z programu Zdravá abeceda a je 
upravena pro širokou veřejnost. Odborným garantem metodiky je MUDr. Zlatko Mari-
nov, který vede tým několika spolupracujících expertů.
Celý projekt je hrazen zčásti Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, proto můžeme 
tyto kurzy nabídnout všem zcela	zdarma.

podmínkou	tohoto	kurzu	je,	že	každý	účastník	projde	celým	cyklem	seminářů. 
Semináře na sebe navazují. Jsou určeny jak pro muže, ženy, tak pro celé páry či širší 
rodinu. Mají za úkol zvýšit zdravotní gramotnost zejména v oblasti prevence civilizač-
ních onemocnění.

Jednotlivá	témata	a	termíny,	které	proběhnou	ve	studánce	vždy	od	1700:

1.	 26.	4.		– Zdravotní rizika dnešní populace… aneb O čem se mluví a o čem se ani 
nemluví

2.	 3.	5.	 – Životní styl, jeho složky a determinanty … aneb Co brát v potaz a co si už tolik 
nebrat

3.	 10.	5.	 – Zdravý pohyb … aneb Málo je málo, moc je někdy příliš
4.	 24.	5.	 – Zdravá výživa … aneb Dodržovat základní principy, nepanikařit a pochunat si
5.	 31.	5.	 – Vnitřní pohoda … aneb Jaké si to uděláme, takové to máme
6.	 7.	6.	 – Zdravé prostředí … aneb Nakažlivé mohou být i návyky
7.	 14.	6.	 – Spolutvorba zdravého prostoru … aneb Pokud chcete změnu, řekněte si o ni!

Kurzy povedou lektoři spolupracující organizace Národní síť podpory zdraví (www.
nspz.cz), kteří mají bohatou lektorskou praxi i odborné vzdělání.

V případě zájmu o účast na kurzu Zdravotní gramotnosti je potřeba navštívit strán-
ky www.gramotnost.cz, registrovat se a přihlásit se na všechny semináře Zdravotní 
gramotnosti.

Více info u Sylvy Veselé na čísle 777 55 81 54 nebo na sylva.schovankova@volny.cz.
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Pozvánka na výstavu Mizející krajina

Vysočina Josefa Jambora na fotografiích Miloše Spurného

Galerie Jamborův dům

Nádherné panoramatické snímky Miloše Spurného (1922 – 1979), mají dnes již mi-
mořádnou historickou hodnotu. Z jeho rozsáhlého díla jsme vybrali fotografie Česko-
moravské vrchoviny, které doplňuje několik obrazů Josefa Jambora.
Miloš Spurný získal také řadu vyznamenání na přehlídkách vědeckopopulár-
ních filmů. Dokument Českomoravská vysočina (1971, 35 min) budeme promí-
tat v rámci komentované prohlídky, která se uskuteční 7.	 dubna	 v	 1600 za účasti 
doc. RNDr. PhMr. Věry Spurné, DrSc. a doc. Ing. Jana Laciny, CSc. 

Výstava	potrvá	do	12.	května.
Otevřeno úterý až pátek 1300–1700hodin, sobota a neděle 1000–1700 hodin
Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Pozvánka na výstavu do Domova sv. Alžběty

Od 15.	března	2013 vystavují v Domově sv. Alžběty na Žernůvce dva výtvarníci, čle-
nové sdružení “Šestnáct plus mínus“, malíř Josef Langer a řezbář Petr Steffan. Výstava 
má název „Kolikrát	a	kolika	způsoby….“	Bůh promlouvá k nám lidem a chce se nás 
dotknout.

Josef	langer (1944) je rodákem z Bohuňova, vesničky v malebném údolí Křetínky. 
Nyní žije v Brně, ale obraz svého rodiště si nese celým životem a ve svých krajinomal-
bách se k němu stále vrací. 

petr	 steffan (1976) se narodil v Mo-
ravské Třebové, nyní bydlí v městečku 
Trnávce. Ve výtvarném umění našel zá-
libu již v dětství. Jeho dřevořezby jsou 
převážně z lipového dřeva, objevuje se 
i ořech, dub a třešeň. Pro povrchovou 
úpravu používá mořidla a včelí vosk.

Výstava je přístupná do 30.	dubna,	den-
ně	 od	 900	 do	 1600	 hodin. Srdečně Vás 
zveme k jarnímu výletu na Žernůvku.

J. Pařízková Autor obrazu: Josef Langer Autor dřevořezby: Petr Steffan

Koncert populární pop-punkové skupiny 
RYBIČKY 48
12. 4. v RockStar Café Tišnov, start akce ve 2000hod
Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
předprodej na baru v RockStar Café a v Brně v Indies (ul. Poštovská).

Rybičky 48 vyráží na své turné k novému DVD, které si tato česká pop-punková jed-
nička nadělila ke svým 10. narozeninám.

Kromě osvědčených hitů jako Zamilovaný/nešťastná, Emily, OOOU! a dalších, před-
staví Rybičky 48 12. 4. na tišnovském koncertě premiérově i první písně z připravo-
vaného CD, které by mělo spatřit světlo světa na podzim tohoto roku.

V roli předskokanů se představí machofolkový písničkář Pekař a nadějná punk-roc-
ková skupina Cookies
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Prohlídka jaderné elek-
trárny v Dukovanech
Dne 15.	4.	2013 pořádá územní organi-
zace diabetiků exkurzi do Jaderné elek-
trárny Dukovany.
Odjezd autobusu je v 1000 od sídliště 
U  Humpolky (bývalá zastávka autobusů).

cena	 100 Kč. Dvouhodinová prohlídka 
elektrárny je naplánovaná na 1130, vstup 
je zdarma.

Na zpáteční cestě je plánována zastávka 
v Třebíči spojená s procházkozu židov-
skou čtvrtí a posezením na občerstvení.
Přihlášky přijímáme na telefonním čís-
le 723 665 105 (Květa Kučerová), zveme 
i zájemce mimo naši organizaci.

Už jste viděli na vlastní oči mamuta?

STP TIŠNOV pořádá pro své členy i ostatní zájemce 24.	dubna	2013 zájezd Cesta 
do pravěku v Brně – pavilon Anthropos a rekonstrukce mamuta.

Mamuta v životní velikosti, kostry pralidí, zuby staré několik set tisíc let můžete ob-
divovat v prostorech brněnského pavilonu Antropos. Expozice, která se věnuje vývoji 
člověka, jeho životu na Moravě, ale i evropskému pravěkému umění, je jednou z nej-
větších a nejmodernějších v Evropě.

Vstupné: 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč
další	slevy: pro držitele Rodinných pasů 
sleva 20 % z plného vstupného. Pokud 
v objektech a expozicích Moravského 
zemského muzea předložíte vstupenku 
z Wellness Kuřim, obdržíte 20 % slevu 
na jednorázové vstupné. Zdarma držitelé 
průkazů ZTP a ZTP-P s průvodci.

dále	si	prohlédneme	Mincmistrovský	sklep – historické tajemství města Brna. 

Expozice připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Mo-
ravě.  Mincmistrovský sklep či „sklepení	domu	mincmistrů“ je označení historic-
kých sklepních prostorů, objevených při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. 

V roce 2007 byl sklep, který stával patrně pod domem	mincmistra	bruna a později 
Mikuláše od Věže, zpřístupněn veřejnosti.

Vstupné:	 80 Kč, senioři, ZTP, ZTP/P 
40 Kč. Senior pas 10% sleva.
cena	 dopravy:	 členové	 stp	 zdarMa,	
ostatní	50 Kč.
odjezd: ve 1300 od Podhorácké restaura-
ce se zastávkami na Kukýrně (u Šťávů), 
u pošty, u Penny a u autobusové zastávky 
na sídlišti pod Klucaninou. Návrat do 18 
hod.
závazné	přihlášky a dotazy na tel.: 
722 264 021

Květa Menšíková
členka výboru STP Tišnov 

Čištění Besénku
Stalo se již tradicí ekoporadenské čin-
nosti ke Dni Země jarní čištění břehů po-
toků a řek v našem regionu.

Letošní rok se sejdeme v sobotu 13. 4. 
ve 1400 hodin na náměstí u kašny v Tišnově.

Z náměstí půjdeme po silnici do Lomničky 
a cestou budeme čistit příkopy. Z Lomnič-
ky budeme pokračovat po břehu potoka 
Besének až po soutok s řekou Svratkou, 
kde celou akci zakončíme společným 
opékáním špekáčků. S sebou si vezmě-
te pracovní oděv a rukavice. Kdo můžete, 
vezměte si také reflexní vesty.

Srdečně zvou pořadatelé Za sebevědomé 
Tišnovsko, o.s.

Akce v sokolovně 
- duben 2013
3.	4. prodej textilu 
9.	4. prodej spotřebního zboží 

a textilu 
12.	4. prodej spotřebního zboží 

a textilu 
17.	4. prodej spotřebního zboží 

a textilu 
22.	4. prodej textilu
27.	4. prodej obuvi 
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Orientační závody 
v Tišnově

Pokud se půjdete projít v	sobotu	20.	4.	
2013 odpoledne do ulic Tišnova, urči-
tě narazíte na běžce s mapou v ruce, jak 
zdolávají trať mezi červenobílými lampi-
ony, rozmístěnými v okolí nám. Míru, so-
kolovny a sídliště pod Květnicí. 

Tento závod, v Tišnově vůbec poprvé, 
uspořádá oddíl orientačního běhu pří 
VSK Mendelu (Vysokoškolský sportov-
ní klub Mendelovy univerzity v Brně) 
na mapě, která byl vytvořena právě pro 
tento závod. Pokud jste zvědaví, jak tako-
vá velmi podrobná mapa pro orientační 
sprint vypadá a jestli si myslíte, že si po-
radíte s jednoduchou navigací i bez GPS, 
přijďte v uvedený den mezi	1300	a	1430 
do Základní školy Tišnov, nám. 28. října, 
kde bude centrum závodu. Tam se zare-
gistrujete do kategorie „příchozích“ (tj. 
pro každého, kdo není aktivním orientač-
ním běžcem), dostanete zapůjčený čip, 
kterým budete potvrzovat průchod kon-
trolami na vaší trati a můžete odstarto-
vat. Pro rodiče s dětmi bude připravena 
zvláštní kategorie „HDR“. Vítáni jsou ale 
i ti, kteří chtějí na vlastní oči poznat, jak 
vlastně orientační běh vypadá, a přijdou 
se jenom podívat. 

Většina závodníků bude před odpoled-
ním sprintem v Tišnově ještě dopoledne 
absolvovat závod na krátké trati v lese 
v okolí Klínku v Předklášteří. Shromaž-
diště pro tento závod bude u dolní sta-
nice vleku. Přihlášky od 800 do 900 hod. 
na shromaždišti.

Chcete-li se dozvědět o těchto závodech 
více podrobností, navštivte webové strán-
ky závodů: Dopoledne „krátká trať Klínek 
www.tbm.cz/2013-ob-oblz, odpoledne 
„sprint“ Tišnov: om2013.vsk-mendelu.cz 

Akce ve sportovní hale SSK Tišnov – duben
Den Datum Čas Sportovní událost
Sobota 6. 4. 900 florbalový	turnaj
Sobota 13. 4. 900 a 1100 basketbal	mini	žákyně	–	tišnov	–	lanžhot
Sobota 20. 4 900 a 1100 basketbal	dorky	-	tišnov	-	šlapanice

Kopaná AFK Tišnov – Rousínov

Halové sporty ustupují, venkovní terény po zimním odpočinku opět zvou do svých 
prostor. AFK Tišnov a Ostrovec je toho důkazem, neboť v neděli 7. dubna 2013 
v 15.30 hod. přivítáme u nás soupeře v I. B třídě FRAMOZ Rousínov. Podzimní zápas 
v Rousínově skončil naším vítězstvím 1:0. Bude se dařit i v odvetě? Odpověď všem 
dá tato neděle a naši kluci na hřišti v druhém utkání jarní části. Švábenice máme už 
za sebou!

-pak -

Kam za tišnovským fotbalem

pátek	5.	4.	2013
Čebín – AFK Tišnov přípravka mladší v 1630 hod., odj. AUTA v 1530 hod.
sobota	6.	4.	2013
AFK Tišnov – Bohunice starší žáci ve 1400 hod.
AFK Tišnov – Bohunice mladší žáci v 1545 hod.
neděle	7.	4.	2013
AFK Tišnov – Veverská Bitýška dorost ve 1315 hod.
AFK Tišnov – Rousínov B muži v 1530 hod.
sobota	13.	4.	2013
Svratka Brno – AFK Tišnov mladší žáci v 900 hod., odj. v 800 BUS
Svratka Brno – AFK Tišnov starší žáci v 1030 hod., odj. v 800 BUS
Přípravka starší B má volno
neděle	14.	4.	2013
AFK Tišnov – Zastávka přípravka mladší v 900 hod.
AFK Tišnov – Zastávka přípravka starší A v 1015 hod.
Lipovec – AFK Tišnov dorost ve 1345 hod, odj. BUS ve 1215 hod.
Lipovec – AFK Tišnov muži v 1600 hod., odj. BUS ve 1215 hod.
pátek	19.	4.	2013
Ivančice A – AFK Tišnov přípravka starší A v 1715 hod., odj. AUTA v 1600 hod.
Kuřim – AFK Tišnov přípravka mladší v 1630 hod., odj. AUTA v 1530

sobota	20.	4.	2013
AFK Tišnov – Veverská Bitýška přípravka starší B v 900 hod.
AFK Tišnov – Veselí n.M. žáci starší ve 1430 hod.
AFK Tišnov – Veselí n.M. žáci mladší v 1615 hod.
neděle	21.	4.	2013
AFK Tišnov – Chrlice dorost ve 1345 hod.
AFK Tišnov – Podolí muži v 1600 hod.
sobota	27.	4.	2013
Blansko – AFK Tišnov žáci mladší v 1000 hod., odj. BUS v 830 hod.
Blansko – AFK Tišnov žáci starší v 1145 hod., odj. BUS v 830 hod.
Říčany – AFK Tišnov přípravka starší B ve 1400 hod., odj. AUTA ve 1245

Letonice – AFK Tišnov dorost v 1600 hod., odj. BUS ve 1400 hod.
neděle	28.	4.	2013
AFK Tišnov – Drásov přípravka mladší v 900 hod.
AFK Tišnov – Rajhrad  přípravka starší A v 1015 hod.
Ivanovice n.H. - AFK Tišnov muži v 1600 hod., odj. BUS ve 1345 hod.





Datum Akce Místo Čas Organizuje

5. 4. festival	Jeden	svět velký sál MěKS 2000 MěKS

5. 4. poletíme?	-	koncert velký sál MěKS 2000 MěKS

6. 4. filmová	projekce	"Věra	68" DPS Králova 1430 CSS Tišnov

7. 4. Komentovaná	prohlídka	výstavy	Mizející	krajina Galerie Jamborův dům 1600 MěKS

9. 4. den	otevřených	dveří	Mš	horova MŠ  Horova
900 - 1100,
1330 - 1500 MŠ Horova

10. 4. den	otevřených	dveří	Mš	sluníčku MŠ Na Rybníčku
900 - 1100,
1330 - 1500 MŠ Na Rybníčku

11. 4. den	otevřených	dveří	Mš	u	humpolky
MŠ U Humpolky,
Květnická

900 - 1100,
1330 - 1500 MŠ U Humpolky

12. 4. rybičky	48	-	koncert RockStar Café 2000 RockStar Café

12. 4. circus	ponorKa Café u Palce 2000 Hudbou pro Unicef

13. 4. Koncert	rabies	a	black	barley malý sál MěKS 1900 MěKS

15. 4. liMbo	-	koncert malý sál MěKS 1900 MěKS

20. 4. orientační	běh nám. Míru 1330 VSK Mendelovy 
univerzity v Brně

24. 4. Kph	-	lucie	czajkowská	-	klavír velký sál MěKS 1900 MěKS

25. 4. putování	východní	francií	-	přednáška MěK Tišnov 1700 MěK Tišnov

27. 4. luboš	soukup	kvartet velký sál MěKS 1900 MěKS

27. 4. Velikonoční	setkání	dětí	a	seniorů MěK Tišnov 1330 MěK Tišnov

4. 5. našrot	-	koncert velký sál MěKS 2000 MěKS

4. - 5. 5. den	otevřených	dveří	v	Králově	jeskyni Květnice, 
Králova jeskyně

9. 5. den	matek DPS Králova 1400 CSS Tišnov

Výstavy

5. 2. - 5. 5. Výstava	fotografií	-	Marek	procházka	-	"eyedance" Muzeum města Tišnova

24. 2. - 5. 5. paintoMorroW Muzeum města Tišnova

5. 3. - 28. 4. Jaro	-	výtvarné	práce	žáků	zuš	tišnov Podhorácké muzeum

16. 3. - 12. 5. Mizející	krajina Galerie Jamborův dům

15. 3. - 30. 4. "Kolikrát	a	kolika	způsoby…"
Domov sv. Alžběty,
Žernůvka

28. 3. - 7. 4. přehlídka	prací	dětí	Mš	sluníčko Café u mě

4. 4. - 7. 6. Výstava	forografií	:	pavel	bortlík	-	Krajina	a	lidé	
rumunského	banátu Galerie Na schodech

4. 5. - 25. 5. piXeloMánie	2013 Galerie Diana

Přehled kulturních akcí v Tišnově

duben 2013


