
Datum Akce Místo Čas Organizuje

2. 3. – 31. 3. Březen, měsíc čtenářů 
 – Nejlepší čtenář je táta! Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

26. 3. Přehlídka jazykových dovedností ZŠ Smíškova 840, Tišnov 16.00–18.00 Základní škola Smíškova

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

26. 3. Relaxace a imaginace RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 19.00–20.00 Rodinné centrum Studánka

27. 3. Naše vztahy RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 16.30–18.00 Rodinné centrum Studánka

27. 3. Noc s Andersenem 19.30–13.00 Městská knihovna

28. 3. Jarní ptačí trhová slavnost Náměstí Míru, Tišnov 08.30–11.30 Městské kulturní středisko 
Tišnov

28. 3. – 29. 3. Jarní bazárek pro maminky Kavárna Café „U mě“ Kavárna Café „U mě“

28. 3. O instinktivní a 3D lukostřelbě Muzeum města Tišnova 18.00–20.00 Tišnov žije

28. 3. Bluesová pomlázka Železné – kulturní dům 18.30–22.00 Železné

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

1. 4. Gruzie – ráj pod hradbami kavkazu 18.00–19.30 Muzeum města Tišnova 
– Müllerův dům

4. 4. Marián Varga Kino Svratka 20.00–22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

4. 4. Velikonoce v muzejní kavárně Muzeum města Tišnova 13.00-16.00 Muzeum města Tišnova

8. 4. ... a znovu na cestách 
– Písničky ze starých časů (7) Jídelna DPS Tišnov, Králova 1742 15.00–16.15 deTOX, CSS

9. 4. Salonky: Hvězdárna „Cesta za miliardou 
hvězd“ 09.45–14.00 Městská knihovna

9. 4. 11. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

11. 4. Mámy sobě RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 09.15–16.00 Rodinné centrum Studánka

11. 4. Košt slivovice Železné – kultruní dům 16.00–20.00 Železné

11. 4. Swingová devadesátka stréca Karla Sokolovna Tišnov 20.00–23.55 deTOX

15. 4. Právní gramotnost – rodinné právo RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 16.00–17.30 Rodinné centrum Studánka

15. 4. Divadlo Pavla Trávníčka „Zase ta 
sborovna“ Kino Svratka 19.00–21.00 Městské kulturní středisko 

Tišnov

16. 4. Aprílový koncert ZUŠ Sál MěKS Tišnov 18.30–20.00 Základní umělecká škola

17. 4. Rozum, pocity, emoce RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 16.30–18.00 Rodinné centrum Studánka

18. 4. První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 09.00–13.00 Rodinné centrum Studánka

18.4. Barmanská ohnivá show Kavárna Café „U mě“ 14.00–19.00 Kavárna Café „U mě“

19. 4. Vernum 2013 Ensemble Porta coeli 15.00–17.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

20. 4. Setkání rodičů hyperaktivních dětí – 2. 
setkání RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 17.00–19.00 Rodinné centrum Studánka

21. 4. Absolventský recitál – Jan Trecha Sál MěKS Tišnov 18.30–20.00 Základní umělecká škola

23. 4. Zájezd na Floru Olomouc Olomouc 09.00–17.30
Centrum sociálních 
služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
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Výstavy
13. 2.–5. 4. Křídlatí (výstava fotografií) – Ing. Rudolf Stanek Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

10. 2.–6. 4. Linie, barva a tvar – Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov Předklášteří, Podhorácké muzeum

14. 2.–12. 4. Tišnovská šibenice Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

20. 3. 
–10. 1. 216 Ve jménu zákona Podhorácké muzeum Předklášteří

01. 3.–30. 4. Vojtěch Pacner – V zemi úsměvů Domov sv. Alžběty Žernůvka

31. 3. Velikonoční výstava Prostory DPS Králova u jídelny

31. 3.–12. 4. Velikonoční prodejní výstava Kavárna Café „U mě“

6. 4. – 31. 8. Scénografie leoše malce Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

18. 4. Anežka Turková (vernisáž) Galerie Jamborův dům

25. 4.–31. 8. KARASOVO DIVADLO Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

 Městské kulturní středisko 

Jarní ptačí trhová slavnost
28. března od 8.30 do 11.30, nám. Míru v Tišnově
Opět pásmo písní a tanců, tentokrát na téma jara a speciálně ptáků.

Program:
8.30 Slavnostní zahájení starostou města Tišnova
8.35 MŠ Horova – Odemykání jara
8.45 MŠ Květnická – Zakukala žežulička z doubravy
8.55 Království ptáků – Záchranná stanice Rajhrad
9.10 MŠ Sluníčko – Ptačí zpívání ze Sluníčka
9.20 MŠ, ZŠ Drásov – Co všechno musí udělat jaro
9.30  KVJ – Éirigh – New Season
9.35 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“ – přírodovědná stezka – Dům dětí 
a mládeže Tišnov, Ekoporadna Tišnovsko – Naši létající savci,
Dílnička pro děti – Lesní rodinný klub na Tišnovskua Rodinné
centrum Studánka,
Český svaz chovatelů – ukázka drobného zvířectva,
včelař Josef Permedla – ukázka včelstva,
Záchranná stanice Rajhrad.

Datum Akce Místo Čas Organizuje
23. 4. 12. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

23. 4. Beseda – Rebelové z Kansasu Městská knihovna Tišnov 17.00–19.00 Městská knihovna

23. 4. Absolventské vystoupení 
dramatického oboru ZUŠ Tišnov Sál MěKS Tišnov 18.30–20.00 Základní umělecká škola

25. 4. Společný kruh s MUDr. Taťjanou Horkou RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 09.00–18.00 Rodinné centrum Studánka

29. 4. 13. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.30 Základní umělecká škola

30. 4. Salonky: Po stopách Leoše Janáčka 08.00–15.00 Městská knihovna

30. 4. Přednáška s odborníkem na život vlků Ja-
roslavem Monte Kvasnicou Jídelna DPS Tišnov, Králova 1742 14.00–15.30

Centrum sociálních slu-
žeb Tišnov, příspěvková 
organizace
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cOncenTus MOrAViAe
Vyhrajte 2 vstupenky na slavnostní závěrečný koncert! 
Ve spolupráci s portálem Brno – město hudby jsme pro vás připravili 
soutěž o 2 vstupenky na výjimečný hudební večer. Závěrečný koncert, 
jehož hlavní hvězdou bude Magdalena Kožená – patronka festiva-
lu, proběhne ve čtvrtek 25. června ve Valticích. http://www.mes-
tohudby.cz/souteze/soutez-o-vstupenky-magdalena-kozena

Předprodejová místa pro koncerty a divadla:
TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152),
muzeum (Jungmannova 80).

Marián Varga
4. dubna ve 20.00, kino svratka Tišnov
Vstupné: 140 Kč / 190 Kč (předprodej / na místě)
Marián Varga je fenomenální slovenský hudební skladatel a hráč 
na klávesové nástroje, zejména značky Hammond. Má zásadní podíl 
na formování populární hudby na Slovensku. Je všeobecně považován 
za jednoho z nejvýraznějších rockových klávesistů s nezaměnitelným 
stylem hry. V letech sedmdesátých byly pro něj typické zejména ex-
perimenty a artrocková fúze klasické hudby s bigbeatem, provoněné 
dlouhými a strhujícími improvizacemi. Byl zakládajícím členem nadča-
sových Collegium musicum, dále spolupracoval s P. Hammelem a dal-
šími osobnostmi slovenské scény. V současné době všemožně hostuje 
a věnuje se velmi úspěšně sólovému vystupování.

Vernum 2013 ensemble – Antonín 
Dvořák – svatební košile
18. dubna v 16.00, bazilika Porta coeli v Předklášteří 
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, 
důchodce a studenty. 
Předprodej: TIC (Brněnská 475, Tišnov) 
Vernum 2013 Ensemble je vynikající uskupení profesionálních a ama-
térských zpěváků a hudebníků-přátel, kteří se při různých příležitos-
tech setkávají a koncertují pro radost. Záměrem je také dostat krásnou 
hudbu v poctivém muzikantském provedení do zajímavých prostor 
a míst a hlavně přinést tuto hudbu lidem, kteří zde žijí. 
Kantátu Svatební košile op. 69 zkomponoval Antonín Dvořák na text 
balady Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice v roce 1884 na podnět 
anglického nakladatele Alfreda Littletona. Dvořákovi se podařilo k této 
pochmurné epické básni vytvořit geniální, tematicky stmelený celek, 
který je stavebně i z pohledu hudebního charakteru řešen v dokona-
lém souladu s obsahem textu. Posluchačům se tak dostává mimořádné 
příležitosti prožít Erbenovu baladu v hudebně zintenzivněné podo-
bě, která nedovolí jejich pozornosti ani na chvilku upadnout do nudné 
prázdnoty.

PřiPrAVuJeMe
Tišnovský komorní orchestr
13. května v 19.00, velký sál MěKs Tišnov
Závěrečný koncert sezóny tišnovského Kruhu přátel hudby 2014–15

Trhová slavnost rodina v lidové tradici
16. května od 8.30 do 11.30, nám. Míru v Tišnově

Více na www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.
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 Kino Svratka 

Jeden svět v Tišnově roste a má ambice praskat bubliny 
„Praskněte své bubliny!“ vyzývá letošní ročník festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden svět. Zásadní události hýbou 
světem a řada lidí si místo kritického posouzení informací z více 
zdrojů či odpovídající reakce kolem sebe raději nafoukne ochrannou 
bublinu, kterou projdou jen informace, které slyšet chceme. Tako-
výto pasivní postoj spoléhající na předsudky a pohodlné nevědomí 
je ale podle nás krátkozraký a nebezpečný. Nezavírejme proto před 
problémy oči a praskněme své vědomé či podvědomé bubliny 10. až 
12. dubna také v Tišnově, kam tento největší filmový festival s lid-
skoprávní tématikou zavítá již počtvrté v řadě.
 
„Letošní festival v Tišnově bude v mnoha ohledech rekordní – na do-
polední projekce pro školy se přihlásilo přes 1 800 žáků a studen-
tů, což je o třetinu více než loni. Nejbohatší v historii je i program 
pro veřejnost, v němž se představí devět dokumentů. I přesto se 
nám podařilo udržet vysoko položenou laťku z minulých let a až 
na výjimky bude po každé projekci následovat debata s odborníkem 
na dané téma,“ zve diváky organizátor festivalu Dan Petrucha.

Festival zahájí premiéra českého filmu Cukr blog, v němž režisérka 
Andrea Culková přemýšlí o cukru jako o droze, mapuje rozpínavost 

cukerného průmyslu a hledá alternativní cesty stravování. Po filmu 
budeme debatovat s autorkou filmu a s odbornicí na zdravotní pre-
venci a výživu Margit Slimákovou. 

V sobotu nás čeká dvojice filmů s válečnou tematikou – snímek 
Dron se věnuje fenoménu bezpilotních letounů a nejenom o etic-
kých otázkách této bojové techniky přijede debatovat nezávislý ana-
lytik pro Blízký východ, nová média a drony Jan Kužvart. Dokument 
Bojovníci ze severu se zamýšlí nad tím, co vede mladé Evropany 
k připojování se k teroristickým skupinám a k sebevražedným úto-
kům. Debatovat bude expert na terorismus a islámský radikalismus 
Josef Kraus. 

V neděli si nenechte ujít snímek Danielův svět zachycující jedno 
z nejvíce tabuizovaných témat současnosti – jde o citlivý portrét pe-
dofila, který se rozhodne pro coming out. Festival zakončí film Lovu 
zdar – netradiční sonda do světa lidí, které spojuje vášeň k lovu.

Kompletní program festivalu najdou zájemci na www.jedensvet.
cz/tisnov.

PrOnÁJMY  PrOsTOr  MěKs
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, 
foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišnova na Jungmann-
ově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního kina ke krát-
kodobým pronájmům. Různě velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí.

Bližší informace
na tel. č. 549 410 082 nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Divadlo Pavla Trávníčka 
 – „Zase ta sborovna“
15. dubna v 19:00, kino svratka Tišnov
Vstupné: 1.–9. řada za 250 Kč; 10.–22. řada za 230 Kč.
Předprodej: TIC (Brněnská 475, Tišnov) 
Představení „Zase ta sborovna“ je nemilosrdná mozaika celé dnešní 
společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to 
vlastně žijeme. Příběh se rozehrává na půdě řeznického učiliště, které 
je z důvodu nedostatku žáků slučováno s „prominentním" učilištěm ku-
chařským. Vzniká složitá vnitřní válka o zachování řídících i ostatních 
postů, postavení ve sboru, vztahu k rozdílným skupinám žáků, ale pře-
devším jejich rodičů, důsledku a nápravě starých křivd, k vidění bude 
také přehlídka úsměvných charakterových úletů aktérů příběhu, po-
platných povolání a hlavně době. V drsné nadsázce autor popisuje situ-
aci typickou pro dnešní dobu. Na jedné straně snaha pedagogů udržet 
si místa, alespoň trochu slušnou životní úroveň a postavení před vše-
hoschopným žactvem, zaštítěným zaručenými svobodami nové doby, 
a na straně druhé stavem učňovského školství (ale nejen učňovského), 
deptaného nekompetentním managementem a úspornými opatřeními, 
často ovšem racionálními a logickými.
Autor:  Jaromír Břehový a Pavel Trávníček. Režie: Pavel Trávníček. Ob-
sazení: Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina Kornová, Hana Sršňo-
vá, Monika Fialková, Hana Tunová, Zdeněk Havlas.
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PrOgrAM KinA – DuBen 2015
1. 4. 19.30  cesTA Ven (VíTěZ čeSKého lVa)
 103 min., český, 40 Kč
 Příběh Romky Žanety, která se snaží vymanit ze spole-

čenského dna. Film osloví mj. svou autentickou atmo-
sférou a postavami.

2. 4.  17.30 OVeČKA shAun (PremIéra)
 85 min., bez dialogů, 110 Kč
 Na Zelený čtvrtek velikonoční ovečka! Život na farmě 

je nuda. Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář naří-
dí. Jak jen mít jediný den volna? Ovce vymyslí trik. Ská-
čou stále dokola přes ohradu, farmář počítá, počítá své 
ovečky, až usne. Shaun a ostatní ho uloží do karavanu. 
Ten se ale uvolní a odjede po silnici až do města. Jak to 
bude na farmě vypadat bez farmáře? 

2. 4.  20.00 rYchle A ZBěsile 7 (PremIéra)
 140 min., tit., 120 Kč 
 I auta mohou létat. Alespoň v Rychle a zběsile. Dwayne 

Johnson, Vin Diesel a Paul Walker tentokrát proti Jaso-
nu Stathamovi.. 

3. 4.  17. 00 POPelKA
 105 min., dab., 120 Kč  / 100 Kč  do 15 let
 Známý pohádkový příběh v novém, epickém podání 

s Cate Blanchette v jedné z hlavních rolí.

3. 4. 20.00 rYchle A ZBěsile 7
 140 min., tit., 120 Kč 
 

5. 4. 15. 00 OVeČKA shAun 
 85 min., bez dialogů, 110 Kč 

5. 4. 17.30 VYBíJenÁ
 94 min., český, 120 Kč 

7. 4.  19.30 Perný Den (fIlmoVý KluB – ProjeKT 100 
  + aKCe Ve foyer)
 87 min., tit., 90 Kč  / 70 Kč  (FK)
 John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, kdy 

„beatlemánie“ doslova hýbala světem a naplno zasáh-
la životy miliónů fanoušků. Foyer i s kioskem otevřeno 
již od 18.45 – budete moci zkusit malý beatlsácký kvíz, 
popovídat si (nejlépe v liverpoolském dialektu „scout“), 
k tomu se z gramodesky budou líhnout Brouci. Diváci 
v lenonkách = mínus 10 Kč  

8. 4. 19.30 rYchle A ZBěsile 7
 140 min., tit., 120 Kč 

 9. 4. 19.30 KOBrY A užOVKY
 111 min., český, 90 Kč 

11. 4. jIŽ v 10.00  ZVOnilKA A TVOr neTVOr
 76 min., 2D dab., 80 Kč  (všichni)
 Dopolední promítání pohádky pro nejmenší.

Ze zahrádky do kina
V dubnovém programu kina naleznete velmi příjemné ceny
a zajímavé akce.
Všichni se rádi necháme pohltit teplem a blahodárnými paprsky slun-
ce, které s jarem konečně přichází. A když pak k večeru přijde chladno, 
proč nevyrazit do kina? Zvlášť když program na duben skýtá hojnost 
dvouciferných cen, tedy pod sto korun.
Příjemné ceny naleznete jak u českých titulů Kobry a užovky (90 Kč), 
Hodinový manžel (80 Kč) nebo Fotograf (80 Kč), tak u pohádky Zvo-
nilka (80 Kč) nebo u filmů Projektu 100 (90 Kč, pro členy Filmového 
klubu 70 Kč).
Následující týdny v kině budou zároveň bohaté na speciální, filmově- 
-hudební události, které chystáme hned tři (podrobnosti v programu): 
•  7. dubna uvedeme i s akcí ve foyer kultovní „beatlesáckou“ kome-

dii Perný den z doby největší slávy nejslavnější kapely.
• 19. dubna plátno kina pohltí balet Romeo a Julie s hudbou Sergeje 

Prokofjeva.
•  a konečně 1. května budete moci navštívit unikátní akci: projek-

ci němé grotesky s Vlastou Burianem v doprovodu živé hudby 
přímo na pódiu.

Pohyblivé obrázky si s hudbou zkrátka rozumí, neváhejte si to vše 
do Vašeho kina přijít užít.

Ondřej Kaláb a tým Kina Svratka
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JeDen sVěT TišnOV 2015
informace o festivalu viz jedensvet.cz/2015/tisnov

10. 4. 18.00 ZAhÁJení + cuKr BlOg
 79 min.
 + debata se specialistou na výživu

11. 4. 14.30 ÚKrYT
 101 min.
 + debata s ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům

 17.30 DrOn
 78 min.
 + debata o bezpilotních letounech s odborníkem

 20.00 BOJOVníci Ze seVeru
 58 min.
 + debata s expertem na islámský radikalismus

12. 4. 14.00 neViDiTelné VlnY
 78 min.
 + debata o (ne)škodlivosti elektromagnetických vln

 16.30 DAnielůV sVěT
 75 min.
 + Skype debata s režisérkou (téma pedofilie)

 19.00 lOVu ZDAr!
 66 min.
 + debata s režisérem (téma instinktu lovce v člověku)

17. 4. 20.00 VYBíJenÁ
 94 min., český, 100 Kč 

17. 4. 22.30 neuTeČeš (noční ProjeKCe)
 100 min., tit., 110 Kč 
 Hororový hit: Jay se po příjemné chvilce na zadní se-

dačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná 
v opuštěné krajině. Mladík ji zpovzdálí opatrně pozoru-
je – čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Okamžik, 
kdy pro něj skončí a pro ni začne noční můra. Přes Jay 
tak dál pokračuje prokletí, které si jeho oběti předávají 
sexem jako štafetový kolík.

18. 4. 17.30 OVeČKA shAun
 85 min., bez dialogů, 110 Kč 

18. 4. 20.00 KOBrY A užOVKY
 111 min., český, 90 Kč 
 Poslední projekce kvalitního českého dramatu ze 

současnosti.

19. 4. 17.30 rOMeO A Julie (BaleT)
 150 min., 250 Kč  / 200 Kč (studenti, senioři a ZTP) 
 Záznam královského baletu v Londýně. Hudba: Sergej 

Prokofjev. Během 20 min. přestávky ochutnávka vína 
ve foyer. K představení večerní program.

22. 4. 19.30 fOTOgrAf
 132 min., český, 80 Kč 
 Poslední projekce filmu inspirovaného životem Jana 

Saudka.

24. 4. 20.00 VYBíJenÁ
 94 min., český, 100 Kč 

26. 4. 15.00 OVeČKA shAun
 85 min., bez dialogů, 110 Kč 

26. 4. 17.30 hODinOVý MAnžel
 100 min., český, 80 Kč 
 Poslední repríza úspěšné komedie.

27. 4. 17.30 Druhý BÁJeČný hOTel MArigOlD (BIo SenIor)
 122 min., český, 100 Kč  / 60 Kč  senioři
 Tento hotel leží v indickém Jaipuru. V předchozím di-

vácky úspěšném filmu se stal útočištěm sedmi trochu 
noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které 
si s gustem zahrála elita britského herectví. Nový hote-
lový host je  spisovatel Guy Chambers (Richard Gere).

 Představení s mírně sníženou hlasitostí (nejen) pro 
seniory. 

28. 4. 19.30 OKnO DO DVOrA (fIlmoVý KluB – ProjeKT 100)
 112 min., tit., 90 Kč / 70 Kč  (FK)
 Jeden z nejslavnějších thrillerů filmové historie nato-

čil v roce 1954 mistr napětí Alfred Hitchcock. Fotograf 
Jeffries je kvůli zlomené noze odkázán na kolečkové 
křeslo. Jeho společníkem v dlouhých chvílích se stane 
okno s výhledem přímo do dvora, vidí tedy do oken ná-
jemníků z protějšího domu. Jednoho z nich začne na zá-
kladě svého sledování podezřívat z vraždy…

1. 5. 20.00 MilenKY sTAréhO KriMinÁlníKA
  + žiVý huDeBní DOPrOVOD KAPelY  
  neuVěřiTelnO
 106 min., 100  Kč  

 Vážené publikum, na prvního máje Vás čeká splendid-
ní zábava v podobě spojení filmového a hudebního 
spektáklu!

 Němá groteska s Vlastou Burianem v doprovodu živé 
hudby (trio Neuvěřitelno) přímo na pódiu Vašeho 
biografu.

 Při příchodu pro každého návštěvníka malé milé 
překvapení!

nA ČerVen PřiPrAVuJeMe:

Animované novinky V hlavě a Mimoňové, českou hranou pohádku 
Alice Nellis Sedmero krkavců, trikový Jurský svět, horor Insidious 3, 
drama ze stalinistického Ruska Dítě číslo 44, sci-fi Země zítřka ad.

reZerVAce
mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.

nA KVěTen PřiPrAVuJeMe:
Avengers: Age of Ultron, do kina Naslepo, českou komedii Život je ži-
vot, vizuálně uhrančivý Šílený Max: Zběsilá jízda, kultovní Fincherův 
Klub rváčů, sci-fi Ex Machina, poslední květnovou neděli akci Malo-
vání na pódiu po filmu ke Dni dětí ad.
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Tišnovská šibenice – nové objevy
Výstava
14. 2.–26. 4. 2015, vstupné: 30 Kč / 15 Kč
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu věnovanou Tišnovské šibenici 
a právu útrpnému. Přináší nové informace o nálezu šibenice a hrdel-
ních trestech ve městě. Výstavu prodlužujeme do 26. 4. 2015. 

Pamír aneb v zemi horami spoutané 
Multimediální projekce
středa 1. 4. 2015 v 18.00 hod., vstupné: 40 Kč / 20 Kč 
Roman Janusz a Muzeum města Tišnova Vás srdečně zvou na multime-
diální projekci – diashow s názvem Gruzie – ráj pod hradbami Kavkazu. 
Magická krajina pod hradbami Kavkazu se stala pro nás neodolatelnou 
výzvou již podruhé. Nově zpracovaná diashow o Gruzii přinese pro-
to nejenom tradičně krásné fotografie, autentickou gruzínskou hudbu 
a strhující vyprávění, ale především rozsáhlý a poutavý pohled na tuto 
přírodní i kulturní pokladnici Asie.

 Muzeum města Tišnova 

výstava
14. 2. – 12. 4. 2015

zahájení výstavy
14. 2. 2015 v 16 hod.

Muzeum města Tišnova
müllerův dům
jungmannova 80, Tišnov
www.mekstisnov.cz

www.tisnoviny.cz

přednáška
28. 2. 2015 v 15 hod.

Promítání fi lmové reportáže 
z nálezu šibenice

přednášející
PhDr. Ivan Štarha
prof. dr. jodef unger, CSc.
rnDr. robin Pěnička
akad. arch. jan Velek
Doc. dr. Karel Kirchner, CSc.

Kino svratka
Brněnská 152, Tišnov

Tišnovská šibenice
nové objevy
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Jaro v proutí
Podhorácké muzeum v Předklášteří a Střední škola F. D. Roosevelta pro 
postižené v Brně pořádají v úterý 7. 4. 2015 od 8.30 do 12.30 mimo-
řádnou akci nazvanou Jaro v proutí. Studenti této školy ukážou pletení 
z přírodních pletiv, lektorka pohovoří o materiálech a způsobech jejich 
zpracování a kombinování. Návštěvníci si budou moci sami vyzkou-
šet pletení misek a košíčků. Rukodělné výrobky dalších oborů školy, 
jako kožené drobnosti, tkané doplňky a bižuterie, které studenti vyrá-
bějí, doplní předváděný výběr, popř. si je mohou návštěvníci i zakoupit.                                                                                                           
Heslo práce Střední školy F. D. Roosevelta: Chceš, můžeš, dokážeš.

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.
O Velikonoční pondělí bude galerie zavřena.

 Galerie Jamborův dům 

Je smutné

opouštět svět na jaře…HERMA KENNEL

neděle 29. 3. 2015 v 15.00 hodin
Ofi ciální uvedení českého překladu knihy za přítomnosti autorky. 

Ukázky z románu, rozhovor a beseda s autorkou. 

velky� sál MěKS Tišnov

KulTurA 

Josef Ptáček – Mimoděk
Svojí výstavou v Jamborově domě vzdává Josef Ptáček pomyslný hold mi-
lované Vysočině. Snímky vznikaly během společného putování s Janem 
Lacinou za místy z obrazů Josefa Jambora a Oldřicha Blažíčka a odtud také 
název „Mimoděk aneb Co vzniklo mimo plán, i když zákonitě“.
Navštívit ji můžete už jen do neděle 12. dubna.

Anežka Turková 
Vernisáží 18. dubna zahájí výstavu Anežka Turková, absolventka tišnov-
ského gymnázia, která vystudovala malbu na Fakultě výtvarných umění 
v Brně v ateliéru doc. Petra Kvíčaly. V roce 2005 získala za své obrazy cenu 
děkana FaVU. V současné době žije a tvoří ve Francii a v Jamborově domě 
představí svoje nejnovější práce. 

foto: Josef Ptáček

Abstrakce, Anežka Turková
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Podhorácké muzeum připomíná 70. 
výročí konce 2. světové války 
Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska v Předklášteří, pořá-
dá v termínu 21. dubna – 21. června 2015 výstavu, jejíž námět vychází 
z projektu orientovaného na konec 2. světové války. V muzejní instalaci, 
nazvané Druhá světová válka na Tišnovsku, návštěvník uvidí dobové 
zbraně, předměty, fotografie, knihy a dokumenty, které bezprostředně 
souvisejí s naším regionem.
 K této výstavě se budou ve spolupráci s obcí Předklášteří konat dopro-
vodné programy. Nejprve v neděli 19. 4. 2015 v 15.30 hodin bude za-
hájena přednáška s besedou na téma Zbraně druhé světové války. 
Přednáší Vlastimil Schildberger st., dlouholetý konzultant Moravského 
zemského muzea.
V sobotu 25. 4. 2015 v 16.00 hodin proběhne druhá, neméně zajímavá 
přednáška s besedou pod názvem Továrna na výrobu letadel Diana. 
Přednáší Miroslav Vaněk, autor knihy Diana, továrna na smrt 1944 až 
1945.
Zatímco výstava bude otevřena přímo v Podhoráckém muzeu, obě před-
nášky se uskuteční ve společenském sále Obecního úřadu Předklášteří.

centrum sociálních služeb ve spolupráci
s TigAl, z. s. pořádají sborový koncert.

Termín koncertu: 18. 4. od 15.00 v Centru sociálních služeb.
V programu zazní průřez sborových skladeb

od gotiky po 20. století.
Vystoupí tišnovský pěvecký sbor. Sbormistr Tomáš Zouhar

TigAl, o. s. informuje o možnosti přihlašovat 
se do nově otevřených kurzů:

AuDiOViZe
střih videa, tvorba vlastních filmů, animace

hrAVé DýchÁnKY
pohybová cvičení podporující správné držení těla, rozšíření ka-

pacity plic, práce s hlasem
Přihlášky na www.tigal.cz.
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VSTUPENKY
JIŽ V PRODEJI

CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

za fi nanční podpory partnerofi ciální partner
hlavní mediální 

partner
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40. ročník mezinárodních 
mineralogických burz v Tišnově
Ve dnech 1.–3. května 2015 bude v tišnovské sokolovně zahájen již 
40. ročník největší mineralogické burzy v ČR. Na akci, která se koná již 
od dubna 1976, je letos přihlášeno opět více než 220 vystavovatelů, 
(z toho 70 zahraničních) z Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Na burze je mož-
né obdivovat a také zakoupit jak přírodní, tak i leštěné a broušené mine-
rály, výrobky a šperky z přírodnin. Veřejnosti bude burza přístupná 
v pátek 1. května od 11 do 18 hodin, v sobotu 2. května od 9 do 18 hodin 
a v neděli 3. května v době od 9 do 16 hodin, a to ve všech prostorách tiš-
novské sokolovny a v přízemí přilehlého gymnázia a ZŠ Riegrova ulice. 
Na jarní tišnovskou burzu zve všechny organizační výbor.

Pohled do sálu tišnovské sokolovny (duben 2014), foto: Bohumír Šenk

Pochod • Kraví hora • Skalka • Zábava • Občerstvení informace

café u Palce
14. 3. cimbálová muzika T. Zouhara – cemtézékom

start 20 hod., vstup 80 Kč

28. 3. narozeniny café u Palce
večírek s dj Haroshem

11. 4. ukulele Troublemakers
recesistické sdružení hrající tradiční hity v netradičním pojetí,

start 21hod., vstup 80 Kč

25. 4. second hand 
originál rock and roll band hraje největší r'n'r hity,

start 21hod., vstup 80 Kč

30. 4. Tradiční pálení čarodějnic a opékání 
špekáčků (Zahrádka u Palce)

Akce v sokolovně duben, květen 2015
• 4. 4. prodej obuvi
• 10. 4. Michal Nesvatba – představení
• 14. 4. prodej spotřebního zboží
• 1.–3. 5. výstava minerálů

Římskokatolická farnost Tišnov pořádá 
dětské odpoledne s názvem

„PříBěhY nOVéhO ZÁKOnA“
KDY: neděle 26. 4. 2015, KDE: hřiště před ZŠ Smíškova Tišnov

Začátek: 14.00–14.30 hod., konec: 17.00–17.30 hod.

AKCE SE KONÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ!
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O instinktivní
a 3D lukostřelbě

28.3.2015 od 18:00
Muzeum města Tišnova

Více informací na www.tisnovzije.cz
nebo www.facebook.com/tisnovzije.

Nejúspěšnější Český lukostřelec

PŘEDNÁŠKA

Tomáš Hanuš - ARNI
vicemistr světa a dvojnásobný mistr 

Evropy s lukem vlastní výroby

Spolek
Odyssea
Tišnov

www.odyssea.tisnov.cz www.luky.arni.cz

po 01 06 
Tišnov

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ FESTIVALOVÝCH MĚST 
VE SPOLUPRÁCI SE ZUŠ TIŠNOV

Během dvaceti festivalových ročníků dostali žáci uměleckých škol 
regionu řadu příležitostí podílet se na akcích festivalu Concentus 
Moraviae. Mohli ukázat svůj talent festivalovému publiku nebo zažít 
ve společnosti inspirativních zralých hudebníků zajímavé koncerty 
ušité na míru hudebnímu mládí. Pod patronací ZUŠ Tišnov nás mladí 
muzikanti překvapí hudebním odpoledním happeningem na řadě 
obvyklých i netradičních míst města Tišnova. Vyvrcholením se stane 
společný koncert žáků základních uměleckých škol festivalových měst 
v kině Svratka.

Předprodej vstupenek: 
vstupné dobrovolné ve prospěch ZUŠ Tišnov

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

kino Svratka
18:00 hod.

www.pojdmeslavit.cz

?

za finanční podpory ve spoluprácioficiální partner

futsal
Klub: 1. FC Květnice Tišnov Soutěž: Divize „E“
datum domácí hosté zač. zápasu
4. dubna 1. FCK Havlíčkův Brod 20.00 hod.
házená
Klub: SK HC Tišnov Soutěž: Jm liga mužů
datum domácí hosté zač. zápasu
12. dubna SK HC SK Kuřim 17.00 hod.
Basketbal
Klub: SKB Tišnov Soutěž: ženy – OP I.
datum domácí hosté zač. zápasu
11. dubna SKB – muži Sokol Šlapanice „C“ 17.30 hod.
12. dubna SKB – muži Sokol Šlapanice „B“ 10.00 hod.

rozpis mistrovských utkání a turnajů v hale ssK Tišnov
Duben 2015


