
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. 

Výhody vyplývající z této spolupráce přinesou zejména:
•	 Součinnost 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“ návštěvníky –  
přestože jsme menší město, dosud se tak stávalo).

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

•	 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).

•	 Celoroční přehled kulturních akcí v Tišnově a okolí (kalen-
dář akcí), možnost strategického plánování.

Prosíme všechny, kteří již mají přístup k webu kulturatisnov.
cz, aby zaznamenávali veškeré své události do kalendáře akcí. 
Ti, kteří přístup ještě nemají, ale rádi by jej získali, mohou po-
žádat o přihlašovací údaje administrátora webu na adrese 
noviny@tisnov.cz. Na e-mail organizátora následně přijde pří-
stupové jméno a heslo. Součástí e-mailu bude v příloze struč-
ný 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.

Prosíme o dodržení uzávěrky Tišnovských novin, a sice 16. 4. 
v 14.00. Uvedený termín je závazný!

ročník XXIV. duben 2014 příloha Tišnovských novin číslo 4
vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz

Kam v Tišnově
4/2014
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Divadelní představení Druhá smrt 
Johanky z Arku. 
Hrají Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička 
a Stanislav Lehký. 
2. duben v 19.00, Kino Svratka
Vstupné 290/260 Kč (1.–9. řada, 10.–22. řada)
Hvězdné obsazení Ladislava Mrkvičky, Vilmy Cibulkové a Sta-
nislava Lehkého ve strhujícím nadčasovém příběhu s prv-
ky černého humoru nabízí divákovi prostor k zamyšlení nad 
rolí lidského jedince ve společenském dění kolem nás. Li-
dová legenda s tragikomickými prvky o „netradiční repríze“ 
posledních hodin před upálením slavné bojovnice Johanky. Po-
třebujeme hrdinství pro náš život a za jakoukoliv cenu? V režii 
Světlany Lazarové. 

Phil Shoenfelt (GB) & Southern 
Cross
Rockový koncert 
11. dubna ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 120 Kč, na místě 150 Kč
Veterán londýnské, manchesterské a newyorské punkové 
a postpunkové scény, básník a spisovatel a jeho kapela Sou-
thern Cross. Phil Shoenfelt hrál ve své kariéře i s takovými esy, 
jako je Nick Cave & The Bad Seeds či The Clash. Na české scéně 
spolupracoval např. s kapelou Tichá dohoda, posluchači si jej 
určitě také pamatují z kapely Fatal Shore s Brunem Adamsem 
(Once Upon A Time), Chrisem Hughesem (Once Upon A Time 
a Hugo Racem & The True Spirit).

Josef Švejk & C. a k. ŠRAML
12. dubna v 10.00, nám. Míru v Tišnově
Volný vstup
Hudebně zábavné vystoupení skupiny „Josef Švejk & C. a k. ŠRA-
ML“ na tišnovském náměstí. Bude následovat pochod do Želez-
ného na tradiční košt slivovice.
Více informací na plakátech.

KPH – Trio od sv. Jakuba
16. dubna v 19.00, POZOR – v kostele sv. Václava
Vstupné 100/60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma. 
Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty. 
Vokálně-instrumentální trio: zpěv – M. Řihák, viola – K. Plocek, 
varhany/klavír – M. Jakubíček.
Trio od sv. Jakuba se specializuje na duchovní tvorbu od rene-
sance až po současnost. Své programy sestavuje se zřetelem 
na významné církevní svátky. Oslovují široké spektrum poslu-
chačů interpretací vážné hudby se zdravou spontánností.

M. J. & The Electric Blue
Bluesový koncert
26. dubna ve 20.00, velký sál MěKS. Vstupné 90 Kč.
Heavybluesové, bluesrockové trio s nezaměnitelným, oso-
bitě tvrdým soundem, po autorské stránce na české scéně 
výjimečné.

PŘIPRAVUJEME
•	 17.	května	 DRONE (Dánsko) progressive grunge metal 

+ předkapela Dextreat
•	 21.	května	 KPH – Tišnovský komorní orchestr
•	 22.	května	 Tři v háji – Divadlo Artur Praha. Režie: Ka-

rel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci) Scénář: Michal Viewegh, 
Halina Pawlovská, Iva Hercíková. Hrají Michaela Kuklová, 
Jindra Kriegel aj. 

•	 24.	května	 Trhová slavnost „Rodina v lidové tradici“
•	 24.	května	 Už jsme doma „Krysáci“ – divadelně-hudeb-

ní představení pro velké i nejmenší
•	 30.	května		 Lenka Filipová „Concertino 2014“

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 účelu akce, veš-
keré potřebné zázemí, nerušené soukromí. Bližší informace 
na tel. č. 549 410 082 nebo ucetni@kulturatisnov.cz.
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Program kina

BaBovřesky	2
Út	1.	4.	v	19.30,	100	min.,	český,	80 kč

TraBanTem	až	na	konec	svěTa		 dokument
Čt	3.	4.	v	19.30,	98	min.,	český,	80 kč
Cestopis českých dobrodruhů: nestačilo jim, že dokázali přejet 
trabantem Afriku. Vydali se napříč Jižní Amerikou. 

10	pravidel,	jak	sBaliT	holku
pá	4.	4.	v	19.30,	100	min.,	český,	120 kč
Romantika a groteska v jednom – to je nový film Karla Janá-
ka. Marek je astrofyzik, který neví, jak udělat dojem na dívku, 
do níž se zamiloval. Jeho pragmatický otec (M. Donutil) mu na-
bídne „zaručený recept“, jak získat ženu.

noe
so	5.	4.	v	19.30,	134	min.,	3d	tit.,	150 kč,	věk	12+
Russell Crowe jako Noe a jeho archa proti potopě světa. V režii 
Darrena Aronofského (Requiem za sen, Fontána) ale nemůže-
me očekávat klasický katastrofický film.

puTování	s	dinosaury								
ne	6.	4.	v	15.30,	81	min.,	3d	dab.,	130 kč	
Pravěcí ještěři ve 3D v pohádkovém příběhu podle série BBC.

10	pravidel	jak	sBaliT	holku	
ne	6.	4.	v	18.00,	100	min.,	český,	120 kč	

GrandhoTel	Budapešť		
Út	8.	4.	v	19.30,	100	min.,	tit.,	100 kč
Gagy nabité příhody recepčního Gustava H. v luxusním středo-
evropském hotelu. Atmosféra mezi světovými válkami a hravá 
poetika režiséra Wese Andersona (Až vyjde měsíc) vytváří  roz-
tomilý film, který je kultovní mezi diváky i kritiky.

v	niTru	llewyna	davise	 filmový klub
Čt	10.	4.	v	19.30,	105	min.,	tit.,	100	kč,	Fk	80	kč	
Melancholická komedie bratrů Coenů o mladém folkovém zpě-
vákovi, který jde od neúspěchu k neúspěchu, ale nevzdává se 
a putuje dál mezi New Yorkem a Chicagem počátku 60. let, před 
érou Boba Dylana. Film získal Velkou cenu poroty v Cannes 
2013.

rio	2	
so	12.	4.	v	17.00,	101	min.,	3d	dab.,	150	kč,	děti	130	kč	
Modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se odváží opustit své 
kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby se tam 
setkali se svými příbuznými. Blu zde musí čelit svému nejobá-
vanějšímu protivníkovi – tchánovi – a zároveň se vyhnout ďá-
belským plánům mstivého kakadu Nigela. 

10	pravidel,	jak	sBaliT	holku					
so	12.	4.	v	19.30,	100	min.,	český,	120 kč	

dědicTví	ii	 bio–senior 
po	14.	4.	v	18.00,	106	min.,	český,	80	kč,	senioři	60	kč	

yves	sainT	laurenT	
st	16.	4.	v	19.30,	106	min.,	tit.,	100 kč	
Paříž, leden 1958. Yves je ve věku pouhých 21 let požádán, aby 
dohlížel na módní dům Christiana Diora. Životopisný příběh 
slavného návrháře se stal ve Francii hitem.

ona	
Čt	17.	4.	v	19.30,	126	min.,	tit.,	100 kč
Spisovatel Teodor (J. Phoenix) je muž se zlomeným srdcem 
po nedávném rozchodu.. Snad právě proto se zamiluje do svého 
nového operačního systému, který má lidem pomoci v navazo-
vání vztahů. Držitel Oscara za nejlepší scénář vypovídá o tom, 
kam míří naše čím dál virtuálnější realita.

capTain	america:	návraT	prvního	avenGera	
pá	18.	4.	v	19.30,	136	min.,	3d	dab.,	155/135 kč	(do	18)	
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New 
Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America poklidně 
v ústraní a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale do-
jde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se 
do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Captain America 
s Black Widow povolávají na pomoc svého spojence Falcona. 
Ocitají se tváří v tvář nečekanému a zdatnému nepříteli – Win-
ter Soldierovi. 

10	pravidel,	jak	sBaliT	holku		
so	19.	4.	v	19.30,	100	min.,	český,	100 kč	

rio	2	
ne	20.	4.	v	15.30,	101	min.,	dab.,	125/100 kč	děti	

walesa:	Člověk	naděje		
ne	20.	4.	v	18.00,	127	min.,	tit.,	90 kč	
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem 
pádu totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali bur-
covat davy, oba bojovali za spravedlnost. Andrzej Wajda je kla-
sikem polské filmové režie, a je tedy pochopitelné, že Walesův 
životní příběh do filmu převedl právě on. Udělal z něj divácky 
nejúspěšnější polský film minulého roku..

2001:	vesmírná	odysea	 filmový klub                           
Út	22.	4.	v	19.30,	149	min.,	100	kč,	Fk	80	kč	
Filosofická sci-fi opera. Evoluce a smysl existence lidstva v ně-
kolika epochách, během kterých je člověk konfrontován se zlo-
věstným a mlčícím symbolem mimozemského života. Jeden 
z největších mýtů filmové historie a společné mistrovské dílo 
dvou osobností svých oborů – režiséra Stanleyho Kubricka 
a spisovatele Arthura C. Clarka. Neopakovatelná cesta za hrani-
ce lidské zkušenosti, za hranice prostoru a času...

poslední	vrchol	 dokument 
st	23.	4.	v	19.30,	82	min.,	tit.,	80 kč	
Film promítáme za laskavé spolupráce tišnovské fary. Poslední 
vrchol ukazuje kněze, který slouží Bohu tím, že je tu pro dru-
hé. Pablo Domínguez Prieto, španělský kněz překypující rados-
tí s velkou zálibou v horolezectví, věděl, že zemře mladý, a přál 
si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu. Ve 42 letech 
umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl milován mnoha lid-
mi, kteří jeho jedinečnost dosvědčí i po jeho smrti. 

Transcendence
pá	25.	4.	v	19.30,	120	min.,	tit.,	110 kč	
Vědec Will Caster (Johnny Depp) má sen: vytvořit stroj obdařený 
umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal 
soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho experimenty 
mu přináší slávu i nepřátele. Extremisté z řad odpůrců umělé in-
teligence na něj spáchají atentát ve chvíli, kdy je jeho dílo téměř 
u konce. Sami tím však „božský experiment" uspíší a Will osobně 
se v projektu transcendence stane hlavním hrdinou…
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na	duBen	připravujeme:	
Hit jara pro všechny Amazing Spider-Man 2, dokument Olga, 
katastrofické sci-fi Godzilla, střelenou komedii Sousedi, obno-
venou premiéru Pulp Fiction s PÁRTY, sci-fi X-men – Budoucí 
minulost aj. 

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.

rio	2		(s	malováním	pro	děTi)	
ne	27.	4.	již	v	15.00,,	101	min.,	3d	dab.,	150	kč,	děti	130	kč	
Po filmu malování zvířat v džungli – aktivita pro děti.         

pojedeme	k	moři
ne	27.	4.	v	18.00,	90	min.,	český,	100 kč
Jedenáctiletý Tomáš dostane k narozeninám kameru a rozhod-
ne se natočit film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak 
poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Ha-
rise, se kterým prožívají dobrodružství. Neobyčejně pravdivá 
komedie pro celou rodinu je velmi osvěžujícím překvapením 
v českém filmovém rybníku. Režíruje Jiří Mádl a hrají Tomík, 
Haris, Ondřej Vetchý aj.

haneBný	pancharTi		(TaranTinoFesT)				
Út	29.	4.		v	19.30,	153	min.,	tit.,	80 kč				
V květnu chystáme obnovenou premiéru Pulp Fiction. U té 
příležitosti nabízíme všem tarantinofilům jeho majstrštykóz-
ní pastiš z 2. světové války, v němž najdou něco z napínavého 
westernu, béčkové řežby i evropského artu. Film, k němuž se 
diváci vrací – a nejlépe na velkém plátně! 

Vcházení do obrazů Josefa Jambora 
Do Jamborova domu se do konce dubna vrátily malířovy obra-
zy nejen z majetku města Tišnova, ale i z Podhoráckého muzea, 
z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a ze soukromých 
zápůjček. 
Autorem koncepce je krajinný ekolog doc. Jan Lacina, jehož ně-
kolikaleté úsilí najít a zdokumentovat místa, kde před více než 
padesáti lety maloval Josef Jambor (1887–1964), završila vý-
stava, která od svého zahájení láme návštěvnické rekordy. Po-
kud Vás zajímá, jak se za půlstoletí proměnila malebná místa 

Vysočiny a Tišnovska, přijďte porovnat krajinu z Jamborových 
obrazů se současnými fotografiemi Josefa Ptáčka a Petra Hala-
se. A díky přiloženým mapkám můžete na jarních výletech zažít 
úžasný pocit z vcházení do obrazů i Vy.

Srdečně Vás zveme 4. dubna v 17 hodin na komentovanou pro-
hlídku s doc. Janem Lacinou a Josefem Ptáčkem. Výstava potrvá 
do 27. dubna a vstupenka (40 Kč) platí i pro Jamborovu výstavu 
v Muzeu města Tišnova.

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 Galerie Jamborův dům.

Galerie Jamborův dům
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Jaro ve znamení Josefa Jambora
2. 3. – 27. 4. 2014
Vstupné: 40/20 Kč
Při příležitosti padesáti let od úmrtí Josefa Jambora připravilo 
Muzeum města Tišnova ve spolupráci s Galerií Jamborův dům 
dvě přehlídky umělcova díla. Výstavy Vcházení do obrazů a Čty-
ři roční období můžete navštívit v galerii a v muzeu od 2. břez-
na do 27. dubna. Na obě výstavy jsme připravili společnou 
vstupenku se zvýhodněným vstupným 40/20 Kč. Srdečně Vás 
zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vcházení do obrazů
2. 3. – 27. 4. 2014, Galerie Jamborův dům
Objevte místa, kde před více než padesáti lety stával Josef Jambor. 
Autorská výstava krajinného ekologa Jana Laciny Vám umožní 
poznat, jak se za půlstoletí změnila tvář krajiny Tišnovska a Vyso-
činy. Nedílnou součást výstavy tvoří fotografie Josefa Ptáčka. 

Čtyři roční období v Muzeu
2. 3. – 27. 4. 2014
Přijďte obdivovat jarní tání, sluncem rozpálená pole ve 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. 
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Informační lekce – poprvé 
v knihovně 
Vítejte v knihovně. V této lekci se naučíme, jak se v knihovně 
orientovat, jak vyhledat knihu, kterou si chci přečíst (práce 
s online katalogem), co to je čtenářské konto a jak s ním praco-
vat. Lekce bude zakončena vzdělávací hrou, ve které si děti pro-
cvičí nově nabyté znalosti.

Nabídka přednášek městské knihovny pro 2. stupeň základních škol

Jednotlivé lekce budou trvat 45 minut (vyučovací hodinu). 
Termín dle domluvy.
Kontakt MěK Tišnov:
Edita Hečová, tel. 549 121 004, e-mail: edita.hecova@gmail.
com. Kontakt je uveden i na webových stránkách Městské 
knihovny Tišnov: www.tisnov.cz/knihovna. Po domluvě je 
možné zorganizovatpřednášku „na míru“ požadavkům učitele.

Na internetu bezpečně
20. 3. v 17.00
Na této přednášce si přiblížíme různé hrozby, které na děti po-
hybující se v prostředí internetu čekají. Děti si přiblíží zásady 
bezpečného chování na internetu tzv. NETIKETU. Hrozby Face-
booku a jiných sociálních sítí – přidávání příspěvků, fotek, loka-
lizace apod.
Probíraná témata:

•	 Kyberšikana aneb šikana 2.0 – lze připravit jako samostat-
nou přednášku jenom na toto téma, co dělat, když jsem obětí 
kyberšikany, jak poznat kyberšikanu;

•	 Kybergrooming (ukradení a zneužití identity s cílem pohlav-
ně zneužít) – lze uspořádat jako samostatnou přednášku je-
nom na toto téma, chat a virtuální „kamarádi“,  zneužívání 
dětí; Hoax, spam, phising a jiné hrozby číhající na internetu.

Odemykání pramene Menarché
Seminář
Sobota 12. 4. od 13.00–18.00, DDM Tišnov, Riegrova 312
Cena: 300 Kč, vede Anežka Kotrlá, DiS.
Pro mámy a jejich dcery ve věku 10–13 let. Oslavte se svo-
jí dcerou počátek jejího dospívání. Pozvěte sebe i ji na vědo-
mý přechod do období slečny. Každý z nás potřebuje vědět, 
kde je a kam kráčí. Více na www.souhra.unas.cz. Přihlášky 
na laguz@email.cz, 775 650 754.

Nastartování změny pomocí návyků
Seminář
Středa 9. 4. od 18.00, DDM Tišnov
Rádi byste nastartovali změnu, ale nevíte jak? Zasekli jste se 
na jednom bodě a neustále dokola Vaše pokusy o změnu života 
selhávají? Společně najdeme cestu, kterou se vydáte vstříc zář-
nějším zítřkům. 
Cesta je cíl a občas selže každý, ale když celou věc chytíte 
za správný konec, půjde to snáz. Budeme se bavit o návycích, 
motivaci a celkové vyváženosti Vašeho života. Návyk je činnost, 
kterou automaticky opakujete. Např. každé ráno se osprchuje-
te, před spaním si vyčistíte zuby. Pokud návyky zvládnete vy-
tvářet a měnit, dokážete uřídit celý svůj život.
Pomocí návyků můžete začít:

•	 cvičit
•	 zdravě jíst
•	 více spát
•	 meditovat
•	 organizovat a plánovat svůj čas
•	 užívat si života

Více informací na www.ddm-tisnov.cz.

Dům dětí a mládeže
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Kontakt a přihlašování: Marta Špirková (mobil: 773 590 274) 
nebo pečovatelská služba 549 410 312.
Informace můžete postupně najít také na webech:
www.css.tisnov.cz nebo www.tisnov.info.
Jak jste si mohli všimnout výše, již není u akcí uveden kontakt 
na paní Trčkovou, na kterou jste si v posledním roce zvykli 
se obracet v souvislosti s akcemi CSS. Katka Trčková odchá-
zí začátkem dubna na mateřskou dovolenou. Nezbývá než jí 
popřát mnoho radosti s miminkem, poděkovat za skvěle od-
vedenou práci a doufat, že se k nám opět v budoucnu vrátí.

Plavání ve Wellness Kuřim
Středa 2. dubna
Odjezd autobusem v 11.45 od Podhorácké restaurace (další za-
stávky u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou). Cena 95 Kč 
(zahrnuje cestu a pobyt v bazénu 90 min). Návrat okolo 14.30.

Velikonoční výstava
Středa 9. dubna od 9.00 do 16.00
Prodejní výstava výrobků a ručních prací seniorů.

Plavání ve Wellness Kuřim
Středa 16. dubna
Odjezd autobusem v 11.45 od Podhorácké restaurace (další za-
stávky u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou). Cena 95 Kč 
(zahrnuje cestu a pobyt v bazénu 90 min). Návrat okolo 14.30.

Flora Olomouc
Čtvrtek 24. dubna
Odjezd v 9.00 od Podhorácké restaurace (další zastávky jsou 
u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou). Předpokládaný 
návrat je okolo 17.30 hod. Cena zahrnuje dopravu autobusem 
a vstupné na výstavu: 290 Kč pro seniory a 210 Kč pro držite-
le průkazu ZTP a ZTP/P. Na zpáteční cestě bude zastávka v re-
stauraci. Rezervace míst do úterý 15. dubna.

Finanční gramotnost
28. 3. v 17.00, RC Studánka, Riegrova 318.
Letos pro Vás opět připravujeme témata z Finanční gramotnos-
ti. Prvním tématem Rodinný rozpočet nás provede nezávislý fi-
nanční poradce Mgr. Tomáš Veselý.  
Více informací na ww.studanka-tisnov.cz. Prosíme zájemce, 
aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 
nebo přímo v RC Studánka.
Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpořena z do-
tačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Letní příměstský tábor pro před-
školní děti Za pohádkou do Stu-
dánky
•	 Termíny:	 4.–8. 8., 11.–15. 8., 18.–22. 8., 25.–29. 8.  

 (můžete se přihlásit i na více termínů)
•	 program:	 celodenní pestrý program zajišťují vyškolené  

 pečovatelky, pedagožky
•	 náplň	tábora:	 hraní, tvoření, pohybové aktivity, odpočinek, 

 1 den v týdnu výlet do okolí vlakem či busem
•	 Čas:	 7.00–16.00 (pondělí až pátek)
•	 místo:	 RC Studánka, k dispozici herna, tělocvična, 

 uzavřené hřiště s herními prvky
•	 věk:	 pro děti ve věku 3–7 let (i pro jejich starší 

 sourozence do 8 let)
•	 cena:	 1 300 Kč za celý týden (v ceně zahrnuta  

 strava, program, jízdné)  
•	 strava:	 celodenní strava zajištěna, nápoje po celý den

Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 30. 6. 2014 
na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo 
v RC Studánka.

Přednáška psycholožky
Pátek 11. 4. v  čase 17.00–20.00, tělocvična RC Studánka 
Tišnov, Riegrova 318
Jak vychovat cit aneb Citová výchova od na-
rození až do puberty  
•	 Co je to cit a pocit, jak se ve výchově ovlivní.
•	 Jak naučit dítě projevovat lásku a citovou potřebu.
•	 Jak diagnostikovat naši citovost a citové prožívání dětí.
•	 Cit není mazlení, ale vzájemné pečování, prožívání, starost.
•	 Co to znamená „dárek“, jak přijímat pozornosti a jak je 

poskytovat.
•	 Citové projevy v kolektivních akcích ve škole, na výletech, 

na horách apod.

PhDr. Lidmila Pekařová
•	 33 let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivi-

tách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky 
různých firem a školství, s vysokou návštěvností seminářů 
po celé republice

•	 17 let primářka Rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny 
Luže-Košumberk

•	 Autorka knihy Jak žít a nezbláznit se (2006), pro velký zájem 
osmý dotisk

•	 Zralá dáma, 70 let, stále první manžel, neuvažuje o důchodu, 
jede naplno

Přijďte si „načerpat“ trochu její vitality. Až uslyšíte paní dok-
torku, budete mít pocit, že povídá Váš příběh, ale Vy budete vě-
dět i jak dál. Jazyk paní Pekařové je „zatraceně“ srozumitelný 
a výstižný.
Cena je 220 Kč. Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 4. 4. 
na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo 
v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.  Cena: 
20 Kč na dítě. Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je pod-
pořena z  dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV a je realizována za finanční podpory města Tišnova.
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Poradenství, předškolka i kurz jsou financovány z ESF prostřed-
nictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

Relaxace a imaginace s psycholož-
kou Hanou Pelčákovou Kubecovou
Upozorňujeme, že je potřebné nahlásit se předem na e-mail: 
h.kubecova@seznam.cz nebo mobil: 736 607 320. Více infor-
mací na www.studanka-tisnov.cz.
kdy? pátek 4. 4. od 18.30
kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
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.

Jak správně napsat životopis
Čtvrtek 24. 4., od 9.30 do 11.00
Životopis je Vaše vizitka. Věnujte jeho přípravě pozornost. 
Dobře zpracovaným profesním životopisem můžete zaujmout 
v záplavě uchazečů a uchazeček.  Nabízená konzultace a pora-
denství Vám ukáží cestu, jak správně napsat své CV. Naučíte se 
formulovat své zkušenosti a dovednosti a odhalíte kritická mís-
ta životopisů. Zájemci a zájemkyně, kteří si přinesou svá vlastní 
CV, budou moci využít individuální konzultace. 
Přijďte se zdarma dozvědět, jak vyzrát nad svou vstupenkou 
do zaměstnání. Poradenství vede HR konzultantka a genderová 
poradkyně Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s. Hlídání dětí je 
zdarma zajištěno, jejich počet a věk nahlaste do 18. 4. na e-mail 
liba.beranova@tiscali.cz. K dispozici občerstvení. 

Beseda s paní Erikou Bezdíčkovou
Čtvrtek 10. 4. v 18.00
Občanské sdružení Continuum Vitae a Muzeum města Tišnova 
pořádají besedu s paní Erikou Bezdíčkovou, která byla v roce 
1944 jako třináctiletá odsunuta do Osvětimi. Na konci války 
utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození.
Na besedě bude promítán dokumentární film natáčený v Osvě-
timi o paní Bezdíčkové s názvem Sedm světel od režisérky Olgy 
Sommerové. 

Také bude představena její autobiografická kniha s názvem 
Moje dlouhé mlčení (Život a holocaust) vydaná v roce 2012.
Beseda je součástí projektu STOLPERSTEINE 2014 – o holo-
caustu v Tišnově 1940–1945. 

Continuum Vitae

Studánka sportuje 
Sobota 12. 4., od 9.00 do 12.00, víceúčelové hřiště TJ Sokol 
Tišnov.
Za nepříznivého počasí akce proběhne v tělocvičně TJ Sokol 
Tišnov a přilehlých prostorách. 
Sportovní, vzdělávací a společenská akce pro rodiny s dětmi. 
Budou připravena stanoviště se sportovními, zábavnými a na-
učnými úkoly s různými stupni obtížnosti. Pro účastníky je 
nachystána odměna a občerstvení. Partnery projektu jsou TJ 
Sokol Tišnov, Lesní rodinný klub na Tišnovsku, Atletický klub 
AK Tišnov, Muzeum města Tišnova Müllerův dům a podnika-
telka Ing. Lucie Entlerová.  Součástí akce bude prezentace MAS 
Brána Vysočiny a činnosti ostatních partnerů, zdravé stravy 
a zdravých potravin. 

Setkání na téma Sebevědomá 
žena
Pátek 25. 4. v 17.00, tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Budeme si povídat o tom, co všechno má vliv na naši sebedů-
věru a sebelásku a co pro to udělat, abychom jí měly dostatek, 
abychom se cítily ve svém těle, ve svém životě a ve vztazích 
přijaté a milované. Odnesete si domů tipy a inspiraci, jak dál 
na lásce a úctě k sobě pracovat a co dělat ve chvíli, kdy náš ba-
rometr sebevědomí klesá.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 22. 4. na studanka@atlas.cz, 
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. Lektorka: 
Hana Uřídilová, více na www.oktavazdravi.cz.

Předškolka Ptáčata
Zápis dětí do předškolky a den otevřených dveří v před-
školce Ptáčata bude v pátek 23. května 2014 v 9.00–10.00 
a 15.00–16.00. 
Podrobné informace jsou ke stažení na www.studanka-tisnov.
cz/pece-o-deti/predskolka-esf.html.
Kontakt: PhDr. Libuše Beranová, manažerka předškolky, 
tel. 777 706 722, liba.beranova@tiscali.cz.

Kvalifikační kurz
Kurz pečovatel/ka	o	děti	od	0	do	15	let	(včetně	handicapo-
vaných) je určen osobám evidovaným na úřadu práce (nebo 
ohroženým nezaměstnaností) a osobám vracejícím se po RD 
nebo po péči o závislého člena rodiny do zaměstnání. Je určen 
určen především pro vyškolení pečovatelek pro RC Studánka. 
Termín	kurzu: 30. 6. – 1. 8. 2014
cena	kurzu: Je hrazen z dotace Evropského sociálního fondu 
v ČR a je bezplatný.
Hlídání dětí je zajištěno zdarma, jejich počet a věk nahlaste, 
prosím, již v přihlášce.
Kontaktní osoba pro přihlášky (uzávěrka přihlášek 
30. 4. 2014): PhDr. Libuše Beranová, tel. 777 706 722, e-mail: 
liba.beranova@tiscali.cz. 
Přihlášky, další informace a rozvrh kurzu jsou ke stažení 
na www.studanka-tisnov.cz.
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Bleší trhy připadají na sobotu 3. 5.
Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Oblastní cha-
ritě Tišnov nebo Diakonii Broumov.
Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hrač-
ky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Pořadatelé 
sbírky si vyhrazují právo nepřijmout obnošené oblečení, elek-
troniku, objemné předměty apod. Předávka je možná po před-
chozí telefonické dohodě: 739 565 901 nebo 737 187 244.
Za případnou podporu děkujeme!

Na tři kROKY do lesa 
Pátek 4. 4., RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Srdečně Vás zveme na již druhé setkání s Lesním rodinným klu-
bem na Tišnovsku, tentokrát na povídání o lesních školkách, 
kdo jsou, co nabízejí, a také o tom, jak fungujeme my. Čekají 
na Vás informace k zápisu na školní rok 2014–2015 společně 
s prostorem pro Vaše otázky a odpovědi (vhodné zejména pro 
ty, kteří zvažují docházku).
Můžete se těšit i na představení klubu, promítání fotek, tvořivé 
a hravé koutky pro větší i menší, benefiční prodej malých i mls-
ných potěšení (domácích a bio) a na bazárek nejen jarního ob-
lečení aneb čerstvý vítr do Vašich šatníků.
Minimální vstupné je 60 Kč, vyšší příspěvky na provoz klubu 
vítány.

program: 14.00–15.00 zahájení výměnného minibazárku 
oblečení;

 15.00 – Na tři kROKY do lesa, povídání o lesních škol-
kách, o nás, zkušenosti rodičů po letech v naší lesní 
školce, informace k zápisu

 16.00 – Když léky rostou kolem, povídání s Pavlem 
Vašíkem o bylinkách na Tišnovsku a možnostech je-
jich využití v domácí lékárničce, tipy na léto bez klíš-
ťat a komárů.

Bližší informace na e-mailu lesniklub@tisnovsko.eu, 
tel. 739 565 901 – Veronika Juříková.

Hry intuitivní pedagogiky 
s Petrem Živým v Tišnově
Neděle 27. dubna, od 9.00 do 17.00, v prostorách RC Stu-
dánka, Riegrova 318
V intuitivní pedagogice je jedním z pilířů schopnost si HRÁT... 
naplno... být v tom.
A v takovém stavu se postupně během vývoje dítěte školí pozor-
nost v mnoha způsobech a formách. Děti takto získávají velmi 
osobní a zájmuplný vztah ke světu kolem nás. Proto se budeme 
v rámci workshopů hodně hýbat, skákat, honit se, tleskat, im-
provizovat, abychom v sobě mohli znovu oživit tento základní 
stav hravosti, spontánnosti, přirozenosti, bytí v PROUDU.
„Člověk si hraje jen tam, kde je v plném významu slova člověkem,  
a je jen tam úplně člověkem, kde si hraje.“
Friedrich Schiller
„Během pěti let rozvíjím hry intuitivní pedagogiky v setkáních 
s mnoha skupinami lidí a pozoruji mnohé posuny v mém vlast-
ním projevu života, ale i u mnoha dalších lidí. Proto do společ-
nosti přináším zcela nový obraz o škole a vzdělávání, zaměřený 
více na Člověka, na lidskost, na komunikaci, na tvořivost, auto-
nomii, spolupráci. Propojením myšlení, cítění a pohybu našeho 
těla se v nás rodí tento nový stav celistvosti," říká Peter Živý
Jednorázové vstupné: 1 100 Kč. Cena semináře by neměla být 
překážkou v účasti.
Na semináři je omezený počet míst, nutná rezervace předem.
Informace a závazné přihlášky: Veronika Juříková: lesniklub@
tisnovsko.eu, tel. 739 565 901.

Darujte nepotřebné
Po příznivých zkušenostech opět vyhlašujeme sbírku na pod-
poru Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu 
na Tišnovsku, a to prostřednictvím předmětů, které doma 
již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty 
na jarních a podzimních Bleších trzích v Tišnově. 

Jarní svátky, jarní hry
8.–27. 4., galerie Podhoráckého muzea v Předklášteří
Tradiční zvykoslovná výstava se věnuje nejen velikonočním 
svátkům, ale i významným dnům, které jim předcházejí ane-
bo přicházejí po nich. Dnes již mnohé z nich lidé ani neznají, 
a proto galerie ukazuje, jak se na venkově v minulosti tyto dny 
slavily. Základem pro užití muzejních sbírkových předmětů 
symbolizujících zvyky a obyčeje je důležitost začátku zeměděl-
ských prací v probouzejícím se jaru. Návštěvníkům se nabí-
zí kalendářní postup od svátku sv. Řehoře postními nedělemi 
přes vynášení smrtky, přinášení nového léta, samozřejmě ve-
likonoční dny, svátek sv. Jiří, první jarní výhon dobytka, pálení 
čarodějnic až po stavění májek, vše doplněno různými pranos-
tikami. K létu směřuje zaznamenaná obchůzka královniček. 
Jarní období ale svou nezaměnitelnou atmosférou poskytovalo 
v minulosti a dává i dnes dětem příležitost k rozmanitým hrám 
a zábavám. To je nová stránka výzkumu muzea, ihned použitá 

ve výstavě. Na některé zajímavosti chce výstava upozornit a pří-
padně s nimi malé hosty seznámit slovem i prakticky.
V neděli 27. dubna 2014 v 15.00 hodin bude výstava ukončena 
doprovodným programem pro děti, nazvaným Dětské jarní hry. 
V klášterním areálu a v budově Podhoráckého muzea absolvují 
děti různé hry a soutěže o ceny. Budou prokazovat svou šikov-
nost při zdolávání nástrah na několika stanovištích, mohou si 
vyzkoušet, jak si hráli jejich vrstevníci třeba před sto lety. S mu-
zeem v programu spolupracují Dům dětí a mládeže Tišnov, 
Sdružení Cuchanina Tišnov a Střední odborné učiliště a Střední 
odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova.

Prohlídky výstavy denně mimo pondělí (8.00–11.30, 
12.30–15.30 hodin), o velikonočních svátcích bude otevřeno.

Podhorácké muzeum Předklášteří
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Čas pro sebe
Úterý 1. dubna, 17.30–20.00 – Kruh žen vedený Hankou 
Uřídilovou.

Čas na kulturu.
Galerie na schodech Vás zve na výstavu vítězných fotografií sou-
těže Bystřická zrcadlení 2013, která bude i v prostorách Času 
pro sebe. Vernisáž se uskuteční v pátek 4. dubna v 17.00 hodin.

Čas na vzdělání
V úterý 8. dubna, 17.00–20.00 semináře Ušní a tělové svíce 
s Hankou Uřídilovou.
Seznámíte se s tím, co jsou to léčivé svíce, jak a na co je mů-
žeme použít, a prakticky si tuto metodu vyzkoušíte. Příspěvek: 
165 Kč plus 35 Kč za svíci pro praktickou ukázku. Svíce je mož-
né si u nás za tuto cenu zakoupit.

Čas pro velikonoční pletení
V úterý 15. dubna v 16.30 se potkáme v Klenbách u pletení po-
mlázek a velikonočních dekorací. Proutí i pedig zabezpečíme. 
Příspěvek: 30 Kč plus spotřebovaný materiál (pedig aj.).

Rodinné konstelace
Celodenní seminář s Evou Pávkovou 27. dubna od 9.00 do 17.00.

Čas na pohyb
Dubnové vycházky s nordic walking holemi. V pátek 11. a 25. 
dubna se setkáme v 16.30, na Dvorku Času pro sebe. Příspěvek 
je dobrovolný.

Na prvního máje do Českého ráje
Vydat se na výlet s Časem pro sebe můžete o prodlouženém 
víkendu 1.–4. května. Užijeme si přírodu v okolí Sedmihorek 
a navštívíme místní zajímavosti.

Pravidelné aktivity Času pro sebe
•	 Harmonizační cvičení pro ženy s léčivým šamanským bub-

nováním – ve čtvrtek 9.00–11.00 a ve středu 17.00–19.00.
•	 Dětský jumping - úterý 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.
•	 Pravidelná setkání Klubu smíchu BOK jednou měsíčně. 

Příště 13. 4. v 16.00.

Čištění Besénku
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, o. s., zve na již 
tradiční akci ke Dni Země – jarní čištění břehů potoků a řek 
v našem regionu. Letošní rok se sejdeme v sobotu 12. 4. 
ve 14.00 na náměstí Míru u kašny v Tišnově.
Z náměstí půjdeme po silnici do Lomničky a cestou budeme 

čistit příkopy. Z Lomničky budeme pokračovat po břehu potoka 
Besének až po soutok s řekou Svratkou. Tam celou akci zakon-
číme společným opékáním špekáčků.
S sebou si vezměte pracovní oděv a rukavice. Kdo můžete, ob-
lečte si také reflexní vesty.

Plán akcí 2014
•	 duben	 půldenní zájezd – Křtiny, Rudice, Blansko
•	 květen	 chůze o nordic walking holích
•	 červen	 celodenní zájezd – Olomouc, Sv. Kopeček, Loštice
•	 září	 vycházk – Jarošův mlýn, Veverská Bítýška
•	 říjen	 Náměšť nad Oslavou, Bible kralická, U Raušů
•	 listopad	 Nové Město na Moravě, Vlachovice, Maršovská 

rychta – vánoční posezení
Ceny zájezdů: polodenní – člen 80 Kč, nečlen 130 Kč, celodenní 
– člen 150 Kč, nečlen 200 Kč.

Zájezd do Křtin
Středa 23. 4. ve 13.00
Svaz tělesně postižených Tišnov pořádá pro své členy i ostatní 
zájemce půldenní zájezd do poutního kostela ve Křtinách, mu-
zea větrného mlýnu v Rudici a Blanska. 
Cena dopravy pro členy STP 80 Kč, ostatní 100 Kč. Odjezd 
ve 13.00 od Podhorácké restaurace se zastávkami U Šťávů, 
u pošty, u Penny a u autobusové zastávky pod Klucaninou. Zá-
vazné přihlášky a dotazy na tel. 722 264 021.

Plán rekondičních a ozdravných pobytů 2014
•	 23.–30.	6.	 Pension Vrchovina Nové Město na Moravě, 

vedoucí: Emilie Krčmová tel. 534 009 920, 607 242 138
•	 14.–21.	7.	 Hotel Pavla Vlachovice u Sykovce (bazén + 

borůvky), vedoucí: Emilie Krčmová, telefon viz výše
•	 25.	8.	–	1.	9.		 Pension Horácko, Tři Studně, vedoucí: Eva 

Staňková Šmídková, telefon 546 413 233,  607 569 187

Cena pobytu bude cca 4 500 – 5 000 Kč. Všechny akce zahrnují 
plnou penzi a doprava tam i zpět je zajištěna autobusy. Podzim-
ní akce (tak zvané vánoční) budou zveřejněny později.

Více informací na www.casprosebe.cz nebo tel. 605 847 960.

Svaz tělesně postižených

Spolek zdravotně postižených Brněnska

Za sebevědomé Tišnovsko
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Velikonoční skautské kuřátko
Letos stejně jako loni jsme se rozhodli s našimi mladšími členy 
(4–11 let) zapojit do sbírkové akce Pomozte dětem. Je to jed-
na z mála možností, jak i takto malé děti mohou samy aktiv-
ně pomoci svým vrstevníkům, kteří neměli v životě tolik štěstí. 
Celá sbírka je organizována Nadací rozvoje občanské společ-
nosti a Českou televizí a její výtěžek putuje k ohroženým a zne-
výhodněným dětem. Tišnovské děti budou letos opět tvořit 
drobnou rukodělnou práci, kterou si budete moci za libovol-
ný příspěvek odnést domů pro zkrášlení Vaší velikonoční vý-
zdoby. Akce se bude konat na Bílou sobotu 19. 4. 2014 jako 

součást Velikonočních trhů na náměstí Míru v Tišnově v době 
od 8 do 11 hodin. Kromě některých našich dětí a jejich výtvo-
rů se budete moci potkat i s maskotem celé sbírky – kuřetem 
se záchranným kruhem, kterého jistě znáte z televizní obra-
zovky. Loni se nám díky Vám podařilo nastřádat v Doubravní-
ku krásných 2 830 Kč a v Tišnově 3 862 Kč, celkem jsme tedy 
pro Pomozte dětem vybrali 6 692 Kč. Podaří se nám letos s Vaší 
pomocí překonat vybranou částkou počet obyvatel Tišnova, tj. 
více než 8 849 Kč? Pojďte nám s tím pomoci i Vy! Těšíme se 
na Vás. 

Oslavte Den Země na hradě Veveří
Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit 
Den Země, svátek zasvěcený planetě Zemi a jarní přírodě. Akce, 
která se koná 26. dubna od 10 do 17 hodin na nádvoří maleb-
ného hradu Veveří, bude v letošním roce věnována tématu po-
travin a výrobků pocházejících z našeho regionu. Zajímáte-li se 
o kvalitu potravin a příběh produktů, které kupujete, jistě oce-
níte informační stánky a především přítomnost farmářů a ze-
mědělců, od kterých bude možné nakoupit jejich výrobky. 
Malé návštěvníky bude čekat celá řada zábavných a poznáva-
cích her či tvořivých dílen a dospělí si užijí praktické worksho-
py, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také 
kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti 
Komedianti na káře, taneční vystoupení, divadlo ÚDIF s fyzikál-
ními experimenty a také velký koncert kapely Žamboši, který 
začne v 15.30 hodin.
Návštěvu oslavy Dne Země můžete spojit také s příjemnou 
procházkou okolo Brněnské přehrady nebo s výletní plavbou 
parníkem. 

Vzdělávací degustace vína, sýrů 
a čokolády
Pátek 4. 4. v 18.30, RockStar Café
Zasvětíme Vás do tajů snoubení vína, sýrů a čokolád.
Degustaci povede Ivo Dvořák, viceprezident Asociace som-
-melierů ČR, jedenáctinásobný vítěz sommelierských soutěží, 
soudní znalec v oboru víno a destiláty, lektor sommeliérských 
kurzů a autor více než 290 odborných článků o víně.
Zajímavý večer, ve kterém ochutnáte špičková tuzemská i za-
hraniční vína, tentokrát v kombinaci s vhodnými sýry a ušlech-
tilými čokoládami. Dozvíte se tajemství výroby sýrů a čokolád, 
pravidla snoubení a další zajímavé informace.
Akce se koná pod patronací Asociace sommelierů České repub-
liky. Upozorňujeme na omezenou kapacitu. Nutná rezervace 
míst, vstupenky jsou v předprodeji v RockStar Café do 21. 3. 
za 390 Kč a od 22. 3. za 490 Kč.
Nenechte si tuto výjimečnou akci s jedním z nejlepších somme-
lierů a odborníků na víno v ČR ujít. Bude to stát za to!
Další informace:
w w w . r o c k s t a r c a f e . c z / p r o g r a m / d u b e n - 2 0 1 4 /
a4-4-degustace-vino-syry-a-cokolady.
www.facebook.com/events/1424497907796552. 
www.sommeliers.cz.

Buxton Tour 2014 servíruje zaká-
zanÝovoce A Five O’Clock Tea
Společné turné kapel zakázanÝovoce a Five O’Clock Tea je záro-
veň první souvislou koncertní linií, na kterou s partou zakáza-
nÝovoce vyráží jejich nový kytarista Laff. Na deseti klubových 
zastávkách se budete moci potkat i s pražskou rockovou stálicí 
Dilated. 
Jarní BUXTON TOUR 2014 organizovaná agenturou Alfedus 
music je lahůdkou připravenou dle osvědčeného receptu: kom-
binaci křišťálově čistého rocku a melodického punk rocku ten-
tokrát doplní i špetka crossoveru. 
Kapela zakázanÝovoce nabírá dech po úspěšné loňské United 
Federation Tour se slovenskými Zoči Voči a náhlé personální 
změně na postu kytaristy. Během příprav páté studiové desky 
stihne své fanoušky potěšit desítkou koncertů, kterými se roz-
loučí s aktuální deskou Život se Tě neptá na klubových pódiích.
Five O’Clock Tea, šestičlenná parta v čele s éterickou zpěvačkou 
Morgan, vstoupil do osmého roku své existence a stále si získá-
vá nové posluchače.
Poslední palbou do Vašich uší budou Dilated, kteří v současné 
době pracují na nové desce.
Aktuální info sledujte přímo na eventech: www.facebook.com/
zakazanYovoce/events.

Další akce

Dny otevřených dveří v jeskyni
Sobota 26. 4. a neděle 27. 4. 2014
V době konání jarní mineralogické burzy bývá již tradičně ve-
řejnosti zpřístupněna králova	jeskyně	na	květnici. Dny ote-
vřených dveří se budou letos konat v sobotu 26. 4. od 9 do 17 
hodin a v neděli 27. května od 9 do 16 hodin. Pro návštěvu jes-
kyně doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv. Při vel-
ké nepřízni počasí se akce ruší. Cesta k jeskyni bude značena 
od Centra sociálních služeb („penzion“).
Všechny návštěvníky srdečně zvou tišnovští jeskyňáři.

Setkání s našimi světci
Římskokatolická farnost Tišnov pořádá v neděli 27. 4. odpole-
dne pro děti s názvem Setkání s našimi světci. Začátek v 14.00 
na polní cestě za penzionem pod Květnicí.
Budou připraveny i hry a soutěže. Občerstvení pro děti zajiš-
těno. Předpokládaný konec v 17.30. Jen za příznivého počasí. 
Na setkání se těší pořadatelé.



Další akce

12 Kam v Tišnově

Sport v hale SSK
•	 sobota	5.	4.	 9.00 volejbalový turnaj – TYCO Kuřim
•	 sobota	12.	4.	 9.00 stolní tenis – turnaj – Velká cena 

  veteránů ČR

Petunie XI.
Neděle 27. 4. ve 13 hodin, hřiště pod Květnicí
V dubnu se uskuteční už tradiční turnaj dvojic v pétanque Petu-
nie.  Tři vítězné páry obdrží věcné ceny.

Datum Akce Čas Místo Organizuje
2. 4. druhá	smrt	johanky	z	arku,	divadlo 19.00 Kino Svratka
4. 4. víno,	sýry	a	čokolády	se	sommelierem	ivo	dvořákem	

(vzdělávací	degustace)
18.30 RockStar Café

5. 4. Furtluftdurchtour	–	Zdeněk	izer,	šárka	vaňková 19.00 sál sokolovny YCNEGA
5. 4. morčata	na	útěku,	panthenol	(koncert) 20.30 RockStar Café
10. 4. erika	Bezdíčková:	moje	dlouhé	mlčení	–	beseda 18.00 Muzeum města Tišnova
11. 4. phil	shoenfelt	(GB)	&	southern	cross	–	rockový	

koncert	
20.00 velký sál MěKS

12. 4. circus	ponorka 21.00 Café U Palce
12. 4. josef	švejk	&	c.	a	k.	šraml 10.00 náměstí Míru město Tišnov, 

MěKS
16. 4. kph	–	Trio	od	sv.	jakuba 19.00 kostel sv. Václava
17. 4. ladě	(koncert) 20.00 Café U Palce
19. 4. Zakázanýovoce,	Five	o'clock	Tea,	dilated	(koncert) 20.00 RockStar Café
25.–27. 4. jarní	burza	minerálů sokolovna
26. 4. m.	j.	&	The	electric	Blue	(bluesový	koncert) 20.00 velký sál MěKS
26. 4. den	Země 10.00–17.00 hrad Veveří Lipka
27. 4. dětské	jarní	hry 15.00 Podhorácké muzeum
27. 4. setkání	s	našimi	světci	(odpoledne	pro	děti) 14.00 polní cesta za CSS

Výstavy
20. 2. – 4. 4. home,	sweeT	home? Muzeum města Tišnova
2. 3. – 27. 4. josef	jambor:	Čtyři	roční	období Muzeum města Tišnova
2. 3. – 27.4. vcházení	do	obrazů	josefa	jambora Galerie Jamborův dům
3. 3. – 30. 4. malujeme	pro	radost Městská knihovna Tišnov
8. 3. – 20. 4. František	štěpán	–	Grafika Muzeum města Tišnova
8. 4. – 27. 4. jarní	svátky,	jarní	hry Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
duben 2014

Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

YCNEGA Vás zve jako každý rok na vystoupení, které pořádá ne-
jen pro své zákazníky. Tentokráte se jedná o vystoupení Zdeň-
ka Izera a Šárky Vaňkové s názvem Furtluftdurchtour. Akce se 
uskuteční 5. 4. v 19 hodin. Lístky k vyzvednutí v prodeji na naší 
pobočce Koráb 131, 666 01 Tišnov.

Jarní výstava minerálů
25.–27. 4., sokolovna Tišnov
XXXIX. ročník tradiční výstavy minerálů bude zahájen ve dnech 
25.–27. 4. 2014. Zveme všechny zájemce o minerály a výrobky 
z nich do prostoru tišnovské sokolovny, gymnázia a základní 
školy, kde bude vystavovat 230 přihlášených účastníků. Bude to 
v pořadí již 75. expozice, která se koná za podpory města Tiš-
nova. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Akce v sokolovně
•	 1.	4.	 Prodej spotřebního zboží a textilu 
•	 5.	4.	 Prodej obuvi
•	 5.	4.	 Akce YCNEGA – Izer, Vaňková
•	 9.	4.	 Prodej textilu – Krachkotex

•	 16.	4.	 Prodej textilu – Opatex
•	 25.–27.	4.		 Burza minerálů   
•	 29.	4.	 Prodej textilu – Krachkotex 

Sport


