
ročník XXII. květen 2013 příloha Tišnovských novin číslo 5
vyšlo 2. 5. 2013 www.tisnov.cz

Kam v Tišnově
5/2013



Městské kulturní středisko

02 Kam v Tišnově

Dále připravujeme
•	 Trhová	 slavnost	 Tišnov	 –	 obec	
a	město	–	 jak	to	bylo	a	mohlo	být, 
8. června od 800 do 1200, náměstí Míru

•	 Musica	 Florea,	 koncert	 festiva-
lu	Concentus	Moraviae, 
11. června v 1930, bazilika Por-
ta coeli v Předklášteří u Tišnova 
Využijte možnosti zakoupit si 
v předprodeji v knihkupectví u paní 
Raškové vstupenky na koncerty fes-
tivalu Concentus Moraviae kona-
né v našem městě se	slevou	50 Kč. 
Tato nabídka platí do	 31.	 května, 
po tomto datu budou vstupenky na-
bízeny za cenu plnou. Cena vstupen-
ky: 250 Kč / 150 Kč. Více na:
www.concentus-moraviae.cz

•	 Veselé	 odpoledne	 pro	 rodiny	
s	dětmi:	„Táta	dneska	frčí“,	v	rám-
ci	 festivalu	 Concentus	 Moraviae 
22. června, zahrádka U Palce

Recorder4mation 
- Všechny barvy zobcové flétny
Od Byrda k Mautemu

Mimořádný koncert cyklu KPH!

9. května v 1830, obřadní síň tišnovské 
radnice
Vstupné: 100 Kč, 60 Kč. Jeden dospělý 
doprovod dítěte zdarma.

Recorder4mation – čtyři flétnistky ze 
všech koutů České republiky, které 
spolu tvoří kvarteto zobcových fléten. 
Kvarteto kombinuje flétny různých veli-
kostí a ladění ve skladbách od renesan-
ce po soudobé skladatele. I když ve světě 
je kvarteto zobcových fléten běžnou zá-
ležitostí, u nás je zatím výjimečné slyšet 

takový soubor a v tomto obsazení.
Ve spolupráci se ZUŠ Tišnov a Tigal o.s.

Koncert kapely 
NAŠROT
Support kapela Nonsense

10. května ve 2000, velký sál MěKS
Vstupné: 110 / 80 Kč (v předprodeji)

Našrot (jedna z nejdivočejších českých 
HC-crossoverových part) se letos dožívá 
25 let své nepřetržité existence a vyjíž-
dí na turné. Tišnov je jednou ze zastá-
vek! Našrot stylově vycházeli z Dead 
Kennedy´s a The Who a výsledkem pak 
bylo typicky české pojetí hard core – vel-
mi rychlé a krátké palby s hospodskou 
tématikou.

Koncert – Irena Budweiserová 
(ex Spirituál kvintet)
11. května v 1900, kino Svratka
Vstupné 120 Kč v předprodeji, 150 Kč 
na místě.

Irenu Budweiserovou známe z jejího 
dlouholetého působení v kapele Spiritu-
ál kvintet. Na koncertě zazní především 
spirituály a gospely, ale uslyšíte samo-
zřejmě také blues či vlastní tvorbu. Cit-
livý a erudovaný doprovod její současné 
formace Fade In nechává Ireně velký pro-
stor k jejímu „čarování“ s texty přednese-
ných písní. 

Testosteron – Divadlo komedie Praha
28. května v 1930, kino Svratka
Vstupné: 01. – 09. řada za 280 Kč  
 10. – 22. řada za 250 Kč.

Velmi svižná a zábavná situační kome-
die polského autora sleduje snahu sed-
mi zcela odlišných mužů pochopit, v čem 
tkví jejich živočišná podstata. Jsou od-
souzeni k tomu být náchylní k násilí? 
Jsou odsouzeni k tomu být citově negra-
motní a jako takoví nikdy nepochopit 
podstatu ženy? V dialozích se střetáva-
jí i zcela protichůdné pohledy na ženy 
a na partnerské vztahy; zatímco jeden je 
alfa-samcem zplozeným k plození, dru-
hý je biolog a vidí vše vědecky, což je pro 
třetího, čerstvě ženatého otce malé hol-
čičky zase příliš skeptické. Skutečně je 
rozdíl mezi těmito muži přímo úměrný 
poměru jejich hladiny testosteronu?
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Program kina

NEVĚDOMÍ
Pátek	3.	5.	v	1930	
Vstupné: 110 Kč, 124 min., titulky

MADAM	BUTTERFLY
Záznam z operního představení Metropolitní opery New York
Sobota	4.	květen	v	1900
Vstupné: 299 Kč / 250 Kč (studenti, senioři, ZTP,162 min., 
titulky)

ZAMBEZIA	 3D
Neděle	5.	5.	v	1430	a	v	1700
Vstupné: 120 Kč, dabing

ŽELEZNÁ	LADY
Speciální projekce nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
a se sníženou hlasitostí
Úterý	7.	5.	v	1430
Vstupné: 50 Kč, 100 min., titulky

SCARY	MOVIE	5
Úterý	7.	5.	v	1700,	čtvrtek	9.	5.	v	1930	
Vstupné: 100 Kč, 85 min., titulky

JEDLÍCI	ANEB	STO	KILO	LÁSKY
Pátek	10.	5.	v	1700,	úterý	14.	5.	v	1930
Vstupné: 90 Kč, 87 min.

PAUL	MCCARTNEY&WINGS:	ROCKSHOW
Rock v kině – cyklus záznamů koncertů světových interpretů
Neděle	12.	5.	v	1930
Vstupné: 150 Kč, 141 min.

LESNÍ	DUCH	 Horová středa
Středa	15.	5.	v	1930
Vstupné: 80 Kč, 91 min.,titulky

MIZEJÍCÍ	VLNY	 Filmový klub
Čtvrtek	16.	5.	v	1930
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč, 120 min.

IRON	MAN	3	 3D
Pátek	17.	5.	v	1930
Vstupné: 155 / 135 Kč, 129 min.

VELKÝ	GATSBY
Sobota	18.	5.	v	1930
Vstupné: 100 Kč, dabing

KOVÁŘ	Z	PODLESÍ
Neděle	19.	5.	v	1430	a	v	1700
Vstupné: 100 Kč, 100 min.

ROK	BEZ	MAGORA	 Dokumentární �ilm
Úterý	21.	5.	v	1930
Vstupné: 70 Kč, 120 min.

VELKÁ	SVATBA	 Baby kino
Středa	22.	5.	v	1000	
Vstupné: 100 Kč, 107 min, titulky
Promítání ve spolupráci s RC Studánka, které je určené především 
maminkám, tituly vybíráme z běžného programu anebo dle přání.  
Maminky mohou vzít s sebou děti a ty mít během projekce na sále. 
Promítáme do sálu s mírným osvětlením a zvukem.

HYPNOTIZÉR
Sobota	25.	5.	v	1930
Vstupné: 110 Kč, 122 min., titulky

VELKÁ	SVATBA
Neděle	26.	5.	v	1700
Vstupné: 100 Kč, 107 min., titulky

VĚNEČEK	POHÁDEK
	 Nedělní �ilmové odpoledne pro nejmenší
Neděle	26.	5.	v	1430	
Vstupné: 40 Kč, 72 min.

RYCHLE	A	ZBĚSILE	6
Středa	29.	5.	v	1930
Vstupné: 120 Kč, titulky

BIG	LEBOWSKI	 Filmový klub
Čtvrtek	30.	5.	v	1930	
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč, 117 min., titulky

PAŘBA	NA	TŘETÍ
Pátek	31.	5.	v	1930	
Vstupné: 100 Kč, titulky

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.

Změna	programu	vyhrazena.
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Kurz Hedvábných 
šátků Shibori
11. května ve 1400 
Cena kurzu: 350 Kč

Muzeum města Tišnova ve spolupráci 
s Danielou Klein připravilo kurz hedváb-
ných šátků barvených technikou shibori. 
Kurz je vhodný pro všechny, kdo si chtě-
jí vyrobit šátek ve svých oblíbených bar-
vách. Nemusíte umět malovat, stačí jen 
vybrat správné barvy a vše ostatní je 
kouzlo skládání a náhody. Na kurzu bu-
deme pracovat s přírodním hedvábím.

V ceně kurzu je veškerý materiál, tedy 
hedvábný šátek o velikosti 75 × 75 cm, 
napařovací barvy na hedvábí, vedení 
lektora a prohlídka muzea. Rezervace 
na tel.: 549 212 550, nebo e-mail:
dolezalova.daniela@gmail.com.

Bohuslav Fuchs, Jindřich Kumpošt 
– Spořitelna města Tišnova
2. května – 31. května, budova Komerční banky, nám. Komenského 124, Tišnov
Vstup volný

Výstava archivních materiálů a dobových fotografií mapujících výstavbu a původ-
ní interiéry multifunkční funkcionalistické budovy Spořitelny města Tišnova, dneš-
ní Komerční banky. Realizované dle návrhu architektů Bohuslava Fuchse a Jindřicha 
Kumpošta. 

Pojďte si hrát s kytkami
Herbář Masarykovy univerzity 

8. května – 26. června
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč

Interaktivní výstava, na které si návštěvníci mohou exponáty nejen prohlédnout, ale 
i osahat. Máte rádi přírodu a krásu květin? Pokud ano, zavítejte na připravovanou vý-
stavu „Pojďte si hrát s kytkami“ aneb Herbář Masarykovy univerzity. 

Ledová krása
Výstava fotografií Milana Ferova

14. dubna – 26. června
Vstup volný

Muzeum města Tišnova vás zve na te-
maticky ucelenou výstavu fotografií 
ledové krásy přírody. Přijďte se podí-
vat, jak dokáže zima kouzlit s krajinou 
a rostlinami v mrazivých dnech, kte-
ré zachytil svým objektivem tišnovský 
amatérský fotograf Milan Ferov.

Výstava DÍKY FAIR TRADE
8. května – 7. června
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč 

Výstava fotografií z fairtradových družstev v Peru. Po dobu tří týdnů v červnu a čer-
venci 2011 cestovali Stanislav Komínek ze společnosti NaZemi, fotograf Lidových 
novin Tomáš Hájek a tlumočnice Markéta Kopková v Peru po družstvech, která ob-
chodují v rámci systému fair trade. Během expedice vedla trojice nespočet rozhovorů 
s managementem družstev a jejich členy – pěstiteli kakaa, kávy a cukrové třtiny. Zá-
měrem bylo zjistit, zda fair trade opravdu pomáhá zlepšit jejich životní situaci.

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska

Muzejní noc 2013
Letošní ročník se v Podhoráckém muzeu uskuteční v sobotu	18.	května. Bude tento-
krát věnován dvěma tématům, a to 780. výročí první písemné zmínky o klášteře Porta 
coeli a výstavě porcelánových panenek, která bude otevřena pro veřejnost ve stejný den 
těsně před zahájením programu Muzejní noci. A na co konkrétně se mohou návštěvníci 
těšit? V sálech v patře budovy to bude výstava „Klášter Porta coeli pověstmi opředen“ 
a v muzejní galerii zmiňované panenky. 

V obou případech budou po celý večer probíhat komentované prohlídky, přičemž o pa-
nenkách bude vyprávět osobně majitelka této unikátní sbírky paní Dagmar Jurčíková. 
Dobovou atmosféru navodí historické kostýmy a hudba a zpěv v podání souborů Va-
ganti a KVJ Tišnov. Celý program v muzeu se bude opakovat v pěti hodinových blocích 
(začátky v 1830, 1930, 2030, 2130 a 2230). 

Nebudou chybět ani další atraktivity, jako je nasvícení slavného portálu, prodej suve-
nýrů a večerní prohlídky kostela, které tentokrát výjimečně v rámci slaveného výročí 
nebudou končit v jeho interiéru, nýbrž budou pokračovat i do klášterní křížové chodby. 

Pro návštěvníky bude opět zajištěno občerstvení.
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Výstava
Mizející krajina
Vysočina Josefa Jambora na
fotografi ích Miloše Spurného

Výstava potrvá do neděle 12. května.

V rámci výstavy můžete za zvýhodněné 
ceny zakoupit publikace Sbohem, staré 
řeky (300 Kč), Moravské krajiny Miloše 
Spurného (120 Kč) a knihu Vila Tugendhat 
s fotografiemi Libora Teplého (800 Kč).

Jánuš Kubíček (1921–1993)
Uměním unikat stupiditě světa
Vernisáž 18. května v 17 hodin

Jako poctu k dvacátému výročí úmrtí představujeme část rozsáhlého díla Jánuše Ku-
bíčka, zakládajícího člena skupiny Brno 57, jednoho z významných představitelů čes-
kého malířství 20. století. Výběr z díla připravil umělcův syn Adam Kubíček.

Odlehčenou část Kubíčkova díla, reprodukce koláží z Kalendáře věčné radosti budete 
moci obdivovat ve foyer kina Svratka.

18.	 května	 se	 připojujeme	 k	 Brněn-
ské	muzejní	noci	a	zveme	návštěvníky	
na	prohlídku	výstavy	s	doprovodným	
programem,	od	18	do	23	hodin.

Fotografie a aktuální program najdete 
na www.mekstisnov.cz/galerie nebo na
www.facebook.com/GalerieJamboruvDum

Galerie otevřena úterý až pátek 13 – 17 
hodin, sobota a neděle 10 – 17 hodin.
Pro návštěvu mimo otevírací dobu nás 
prosím kontaktujte.

Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč

Základní umělecká škola Tišnov

Dům dětí a mládeže Tišnov 

Základní umělecká škola Tišnov Vás srdečně zve na květnové koncerty a vystoupení 
žáků školy ve dnech:

•	 2.	5.	2013		 Závěrečné vystoupení LDO, 1830, velký sál MěKS Tišnov
•	 15.	5.	2013	 1. Absolventský koncert, 1830, velký sál MěKS Tišnov
•	 23.	5.	2013	 1. Taneční koncert, 1700, sál kina Svratka
•	 24.	5.	2013	 2. Taneční koncert, 1700, sál kina Svratka
•	 29.	5.	2013	 2. Absolventský koncert, 1830, velký sál MěKS Tišnov

Pohádkový les
Neděle 26. 5., 10–13hod, na Klucanině
Vstupné 30 Kč (pouze děti).

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové, připravili jsme pro vás ke Dni	dětí	 tradiční 
a oblíbenou nedělní vycházku pohádkovým lesem. Po cestě potkáte pohádkové posta-
vy a zvířátka, které pro vás mají připravené různé hádanky, soutěže, úkoly i odměny. 
Na trasu můžete vycházet průběžně mezi	10.	až	13.	hodinou, začátek trasy je u tiš-
novské nemocnice, konec na Sychráku. Těšíme se na vás!
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Zájezd na operu 
Nabucco 
30. 5. 2013
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci 
s Národním Divadlem Brno pořádá zá-
jezd na operní představení Giuseppe Ver-
diho Nabucco.
Odjezd přihlášených účastníků v 1745 
od prodejny elektro.

Na Jahodnou za česnekem medvědím
2. 5. 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci 
projektu „Salonky“ poznávací výlet na Ja-
hodnou za česnekem medvědím s revír-
níkem Jaroslavem Špačkem. 
Odjezd	 z autobusové zastávky směr 
Lomnice v	 907; zájemci se dostaví 

na zastávku nejpozději do	9	hodin,	spo-
lečně pak vystoupíme na zastávce Brus-
ná. Cestovné si hradí každý sám.
Přibližná délka trasy: 10 km

Výroba dekorační panny z keramiky
16. 5. 2013, Veverská Bitýška
Městská knihovna Tišnov pořádá 
v rámci projektu „Salonky“ druhou 
praktickou dílnu pod vedením Marie 
Kučerové, ve které budeme realizovat 

konečné úpravy panenky. Akce se usku-
teční ve výtvarné a keramické dílně Ve-
verka ve Veverské Bítýšce.

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.
30. 5. 2013, Brno 
Městská knihovna Tišnov pořádá v rám-
ci projektu „Salonky“ exkurzi na výsta-
vu „Cyril a Metoděj“ do Paláce šlechtičen 
v Brně.
Historicky orientovaný výstavní pro-
jekt u příležitosti 1150. výročí přícho-
du byzantské misie Konstantina (Cyrila) 
a Metoděje na Moravu přiblíží účastní-
kům dobu, život a dílo Cyrila a Metoděje, 

představí jim vliv cyrilometodějské stopy 
v hudbě, divadle, literatuře i v oblasti lido-
vého umění.
Sraz zájemců v 1050 na nám. Svobody 
u orloje.
Cena	vstupného	45 Kč,	dopravu si hradí 
každý sám.
Je nutné se přihlásit předem v Městské 
knihovně Tišnov (tel. 549 121 001-5).

Univerzita volného času
15.	 5.	 a	 22.	 5.	 2013	 v	 17	 hodin	před-
nášky letního semestru Opera	–	spojení	
hudby	a	divadla

Dotkni se Ladaku
16. 5. 2013 v 17 hodin, přednáškový sál 
knihovny 

V srdci budhismu, mezi horskými sedly se 
odehrává příběh o putování, přátelství, sr-
dečnosti, ale i o přicházejícím pokroku… 
příběh nás všech. 
Výstava fotografií Václava a Soni Kappelo-
vých z nejsevernější části Indie nazývané 
Malý Tibet. 
Výstava bude zakončena cestopisnou 
přednáškou v přednáškovém sále měst-
ské knihovny.

Rodinné centrum Studánka o.s.

Zápis dětí do předškolky
Pondělí 13. 5. 2013, 9–10 hod a 15–16 hod

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte se 
dozvíte emailem ve	středu	15.	5.	2013.
Na zápis je nutno donést vyplněný Evi-
denční	 list (potvrzení od lékaře stačí 
až po přijetí), Žádost	 o	 přijetí,	 Potvr-
zení	o	nepřijetí	do	státní	MŠ (stačí jen 
věta – jméno, nepřijímá se, důvod a pod-
pis, razítko MŠ), Potvrzení	 o	 zaměst-
nání	 rodiče, který nastupuje po RD 

do zaměstnání (stačí jen věta – jméno 
a pracuje ve firmě – datum a razítko, pod-
pis), u zaměstnavatelů – soukromých	fi-
rem je nutné dodat Žádost	o	přidělení	
podpory	de	minimis	a	Prohlášení	 ža-
datele	 o	 podporu	 de	 minimis (účetní 
období). Formuláře jsou ke stažení www.
studanka-tisnov.cz/pece-o-deti/pred-
skolka-esf.html.

Mezinárodní pochod 
Míle pro mámu
RC Studánka Vás zve na další ročník me-
zinárodního pochodu Míle pro mámu, 
který v Tišnově spojujeme s naším dlou-
hodobým projektem Tišnov	bez	bariér. 
Sejdeme se v	pátek	10.	5.	2013	v	10	ho-
din u Centra sociálních služeb. Těšíme se 
na vás.

Workshop na téma Mapování a řízení vlastních kompetencí
Úterý, 28. 5. 2013, 10–13 hod, RC Studánka o.s., Riegrova 318, Tišnov

Workshop umožňuje seznámit se s me-
todikou CH-Q – mapování kompetencí. 
Účastníci si budou moci vyzkoušet ně-
které aktivity sami na sobě a odnést si 
materiály k dalším úvahám o svém vlast-
ním rozvoji.

Kurz je veden v pozitivním duchu, se 
zaměřením na silné stránky osobností 
účastníků.

Podrobné informace na: 
 www.studanka-tisnov.cz.

Potvrzení	 své	účasti (i případné hlídá-
ní dětí) nahlaste do	24.	5.	2013 na email 
liba.beranova@tiscali.cz.
Do přihlášky uveďte jméno a příjme-
ní a zda jste zaměstnavatelé, zaměst-
nanec/zaměstnankyně, osoby na MD/
RD, nezaměstnaný/á.
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KLÁŠTER PORTA COELI POVĚSTMI OPŘEDEN
28. dubna – 3. listopadu / Výstava k 780. výročí kláštera

SPOŘITELNA MĚSTA TIŠNOVA
2.– 31. května / Výstava archivních materiálů a plánů

MEZINÁRODNÍ EXPOZICE MINERÁLŮ A DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KRÁLOVĚ JESKYNI

3. – 5. května / Setkání mineralogů z celého světa

STUDENTSKÝ MAJÁLES
17. května / Oslava krás studentského života

MUZEJNÍ NOC V PORTA COELI
18. května / Návštěva muzea v netradičním čase

DEN S HASIČI 
1. června / Předvedení práce složek IZS

MEMORIÁL IVO MEDKA
2. června / Tradiční cyklistický závod

SLAVNOSTI TIŠNOVA
7. – 9. června / Víkend plný akcí k připomenutí výročí města

HUDBOU PRO UNICEF
14. – 15. června / Hudební festival pod širým nebem

BOHUSLAV FUCHS NA TIŠNOVSKU
5. července – 22. září / Výstava tvorby známého architekta

SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
5. července / 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje

na Velkou Moravu, komentovaná prohlídka kostela

OSMADVACÍTKA SLAVÍ 30
6. – 9. září / 30. výročí založení ZŠ nám. 28. října

JÍZDA ELEGANCE HISTORICKÝCH VOZIDEL
7.  září / Přehlídka veteránů

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
15. září / Rybářské závody s programem pro veřejnost

VÁCLAVSKÉ HODY
27. – 29. září / Tradiční hodový víkend

STAROSTA MÜLLER A HISTORIE MÜLLEROVA 
DOMU

28. září – 24. listopadu / Výstava k historii budovy dnešního 
tišnovského muzea

TIŠNOVSKÁ PADESÁTKA
12. října / Turistický pochod krajinou Tišnovska

95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
25. října / Připomenutí vzniku republiky

TIŠNOVSKO – OD NÁS TO NEJLEPŠÍ
16. listopadu / Prezentace obcí Tišnovska

ADVENTNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
1. prosince / Jarmark s vánoční tematikou a programem

Inzerce A4.indd   1 23.4.2013   17:25:48
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Tišnovský Majáles 2013
17. 5. 2013, Café u Palce
Vstup pro studenty je 30 Kč, pro ostatní 
veřejnost 70 Kč.

Tišnovský Majáles se uskuteční poprvé 
v prostorách nádvoří barokního domu 
Na Pernštejně. Projekt vznikl za podpo-
ry města Tišnov, Gymnázia Tišnov a SOU 
Tišnov.

Program:
•	 13	hod.	 zahájení, program studentů 

Gymnázia Tišnov a SOU Tišnov. 
•	 17	hod.	 vystoupení kapely Ukulele 

Orchestra jako Brno, Tubabu a další 
kapely.

•	 22	hod.	 následuje afterparty v Café 
u Palce s DJ.

Více informací: www.upalce.cz

Koncert Jany Musilové a Petra Maláska
21. května, 19 hod., sokolovna
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 220 Kč 
na místě 

Srdečně vás zveme dne 21. května 
2013 od 19 hod. do tišnovské sokolov-
ny na koncert spojený s autogramiádou 
a představením nového CD Jany Musilové 
a Petra Maláska. 
Zazní známé písně světových šansonie-
rů a to ve francouzštině a češtině, písně 
z nového šansonového CD a původní Ma-
láskovy písně a hity z muzikálů.
Předprodej	vstupenek	v	prodejně	Del-
ta	Elektro,	nám.	Míru,	Tišnov.

Den otevřených dveří v Králově jeskyni
Sobota 4. 5. a neděle 5. 5. 2013

Stalo se již tradicí, že během prvního 
květnového víkendu, v době konání jar-
ní mineralogické burzy, bývá veřejnosti 
zpřístupněna Králova jeskyně na Květni-
ci. I letošní rok nebude výjimkou.
Den otevřených dveří se bude konat 
ve dnech 4. a 5. května. V sobotu 4. květ-
na bude jeskyně otevřena v době od 9 
do 17 hodin, v neděli 5. května od 9 do 15 
hodin. Pro návštěvu jeskyně doporuču-
jeme sportovní oblečení a pevnou obuv. 
Cesta k jeskyni bude značena od Penzio-
nu. Při velké nepřízni počasí se akce ruší. 

Všechny návštěvníky srdečně zvou tiš-
novští jeskyňáři. 

Vycházka do Předklášteří
Úterý 14. 5., 13 hod.

STP	Tišnov zve své členy i ostatní zá-
jemce na VYCHÁZKU do Předklášteří. 

Sejdeme se před vchodem vlakového 
nádraží v úterý 14. 5. 2013 ve 13.00 
hod. Dále pojedeme autobusem č. 335 
ve 1308 (je možné přistoupit na zastáv-
ce u PENNY). Navštívíme prostory go-
tického jádra kláštera: kostel, křížovou 
chodbou s rajskou zahradou, kapitulní 
síň a výstavu Klášter Porta coeli pověst-
mi opředen. Výstava konaná u příleži-
tosti 780. výročí první písemné zmínky 
představí dějinné události kláštera for-
mou prostorové instalace, inspirované 
dochovanými pověstmi.

Vstupné v prostorách kláštera: Muzeum 
(expozice výstavy) plné – 25 Kč, senioři 
– 19 Kč, osoby s průkazem ZTP, ZTP/P 

– zdarma, sleva pro držitele karty „Seni-
or pas“. Klášter Porta coeli plné – 45 Kč, 
senioři – 34 Kč, osoby s průkazem ZTP, 
ZTP/P – zdarma, sleva pro držitele kar-
ty „Senior pas“.

Potom se přemístíme do nedaleké-
ho Domova pro seniory v Předklášte-
ří, prohlédneme si	netradičně řešenou, 
účelně a moderně zařízenou bezbari-
érovou stavbu. Po	 domluvě	 zakon-
číme	 výlet	 v	 restauraci a budeme se 
těšit na 5. červen, na zájezd do Zlína 
a Luhačovic. 

Informace na tel. 722 264 021, Květa 
Menšíková.

Alík – třídíme hliník
13. května, od 16 hodin

Brontosauří dětský oddíl 1. BRĎO Tiš-
nov Gingo pořádá další ročník soutěže 
ve sběru vytřízeného hliníku. 13. května	
budeme od 16 hodin v oddílové klubov-
ně (budova DDM) hliník vážit a následně 
vyhodnotíme nejlepší třídiče. Tradičně 
vyhlašujeme kategorii velkých a malých 
kolektivů. 
Ti, kteří nepotřebují soutěžit a chtějí 
pouze vytřízený hliník odevzdat, ho mů-
žou během celého roku nosit do tišnov-
ské ekoporadny. Výtěžek z odevzdaného 
hliníku použijeme v rámci celoroční čin-
nosti. Více informací na:
www.brdo-gingo.wz.cz.

V Ekoporadně Tišnovsko se můžete přijít 
podívat na tuto nástěnku s konkrétními, 
především spornými předměty.

Děkujeme všem, kteří třídí s námi – 
1. Brďo Tišnov Gingo.
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Den s hasiči 
V	sobotu	1.	června	2013	se v dopo-
ledních hodinách na náměstí Míru 
v Tišnově uskuteční „DEN S HASIČI“ 
a Integrovaným záchranným systé-
mem ČR. 

Již od osmé hodiny ranní zaplní ná-
městí automobilová technika všech 
složek záchranného systému ČR. Bě-
hem celého dopoledne je připraven 
zajímavý program pro děti s mož-
ností prohlídky techniky a vybave-
ní aut místních i okolních jednotek 
dobrovolných hasičů. Rovněž může-
te nakoupit modely hasících autíček, 
hraček a hasicích přístrojů. Mladí ha-
siči z okolních obcí předvedou ukáz-
ky požárních útoků a hlavním bodem 
bude ukázka vyproštění zraněné oso-
by z havarovaného auta. 

Pořadatelem akce je město Tišnov 
ve spolupráci s HZS JmK, SDH Tišnov, 
PČR a ZZS. 

Současně budou na náměstí probí-
hat pravidelné Tišnovské trhy s pest-
rou nabídkou potravin, zahradnického 
sortimentu a řemesel.

Férová snídaně v Tišnově již potřetí
Sobota 11. 5. od 9 hod.
V Tišnově můžete opět posnídat fairtra-
dové a lokální dobroty společně s dal-
šími lidmi podobného smýšlení. Třetí 
ročník akce Férová	snídaně se tentokrát 
uskuteční na náměstí	 Míru	 v	 prosto-
ru	vedle	radnice (u fontánky) a můžete 
tak účast na snídani spojit i s návštěvou 

Tišnovských trhů. Férovou snídani v Tiš-
nově pořádá Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, 
členka pracovní skupiny pro fair trade 
v Evropském parlamentu, ve spoluprá-
ci s Ekoporadnou Tišnovsko a městem 
Tišnovem. 

Vysočina v obrazech
4. – 26. května 2013, Synagoga Lomnice
Květen se blíží a s ním i zahájení výstavní 
sezóny v lomnické synagoze. První výsta-
vu už tradičně uspořádá galerie V-ATE-
LIER ve spolupráci s Úřadem městyse 
Lomnice.
Ustálená koncepce představení děl dvou 
nových autorů dozná výrazné změny, 
protože základem výběru pro tuto výsta-
vu se stalo sjednocující téma, a tím je Vy-
sočina v obrazech. Veřejnosti se představí 
celá řada malířů, kteří ve svých obrazech 

zachycují nálady Vysočiny v průběhu 
všech ročních období a přibližují tuto 
krajinu svým osobitým pohledem.
Slavnostní vernisáž s kulturním pro-
gramem se uskuteční v	sobotu	4. květ-
na	 2013	 ve	 14	 hodin, výstava potrvá 
do 26. května. Otevřeno bude soboty, ne-
děle a svátky od 13 do 17 hodin, návštěvy 
mimo tuto dobu jsou možné po domlu-
vě na Úřadu městyse Lomnice, telefon 
549 450 315. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Výstava 
patchworkových prací

4. – 5. květen 2013, SOU Tišnov
Tišnovský patchworkový klub Vás sr-
dečně zve na 9. výstavu patchworko-
vých prací členek klubu. Výstava bude 
instalována v prostorách Středního od-
borného učiliště, nám Míru 22 Tišnov 
(vedle pošty).

Připravily jsme pro Vás:
•	 nové výrobky našich členek
•	 prodej našich výrobků
•	 tombolu

Výstava je přístupná v sobotu 4. květ-
na od 9 do 18 hodin a v neděli 5. května 
od 9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovol-
né. Další informace naleznete na:
www.patchwork-tisnov.webnode.com.

Koncert ke Dni matek 
12. 5., 19 hod., Kulturní dům Železné 

V rámci cyklu kulturních akcí „Kultur-
ní léto v Železném 2013“ Vás zveme 
na koncert s názvem V lidovém tónu 
pořádaný ke Dni matek. Na koncertě 
vystoupí pěvecké sdružení PATRON z Ne-
dvědice a paní Věra Bakalová za klavírní-
ho doprovodu Františka Kratochvíla. Pro 

všechny maminky připravily děti z cent-
ra Ráček malou pozornost.

O všech akcích Kulturního léta budeme 
informovat v dalším čísle Tišnovských 
novin.
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Dálkový pochod a cyklistická jízda
8. 5. 2013

Srdečně vás zveme na XXII. ročník dálkového pochodu a XVII. ročník cyklistické jízdy 

Trasy pochodu pro pěší:

Z Doubravníku:
9 km Doubravník – (4 km) – Sejřek –  (4km) – Nedvědice – (1km) – Pernštejn.
18 km	 Doubravník	 – (1,5 km) – pod Křížovicemi – (1 km) Křížovice – (2,5 km) 
Skorotice – (5 km) rozcestí Káčiny – (3km) Chlébské – (4 km) – Nedvědice– (1 km) 
Pernštejn.

Z Tišnova: 
24 km Tišnov– (4,5 km) – Štěpánovice – (4,5 km) – Borač – (3 km) – Prudká– (3 km) 
– Doubravník– (1,5 km) – pod Křížovicemi – (1 km) – Křížovice – (2,5 km) – Skorotice 
(3 km) – Nedvědice– (1 km) – Pernštejn.
33 km	 Tišnov	 – (2 km) - Lomnička – (2 km) – Šerkovice – (2,5 km) – Lomnice 
– (2 km) – Veselí – (3 km) – Ochoz – (4 km) – Křeptov – (1 km) - Křížovice – (2,5 km) 
– Skorotice – (5 km) – rozcestí Káčiny – (3 km) Chlébské – (4 km) Nedvědice – (1 km) 
Pernštejn.

Cyklotrasy:

20 km Tišnov	– Lomnice – Ochoz – Běleč – Doubravník – Nedvědice – Pernštejn.
40 km Tišnov – Lomnice – Ochoz – Běleč – Doubravník – Nedvědice – Pernštejn 
– Sejřek – Raková – Maňová – Pernštejnské Jestřabí – Kaly – Tišnov.
55 km Tišnov – Lomnice – Rašov – Kozárov – Bedřichov – Černovice – Chlébské 
–Nedvědice – Pernštejn – Sejřek – Raková – Maňová – Pernštejnské Jestřabí – Kaly 
– Tišnov.

Prezentace	a	start:	Doubravník, nádraží ČD od 8 do 1015, Tišnov – sokolovna od 7 
do 10 hod.

Cíl: nádvoří hradu Pernštejna od 11 do 17 hod, Tišnov - sokolovna od 11 do 15 hod.

Mezinárodní expozice 
minerálů
3. – 5. 5. 2013 

V pořadí již 38. Mezinárodní expozice 
minerálů proběhne již tradičně v pro-
storách tišnovské sokolovny a gymnázia. 
Expozice bude přístupná v následujících 
termínech a časech:

•	 Pátek	3.	5.	 11–19 hod
•	 Sobota	4.	5.	 9–19 hod
•	 Neděle	5.	5.	 9–16 hod

Další informace naleznete na: 
www.mineral.tisnov.wz.cz. 

Akce v sokolovně 
– květen 2013
•	 6.	5.	 prodej textilu
•	 13.	5.	 prodej textilu
•	 20.	5.	 prodej spotřebního zboží 

 a textilu
•	 22.	5.	 prodej textilu
•	 25.	5.	 prodej obuvi
•	 27.	5.	 prodej textilu
•	 28.	5.	 prodej textilu

Memoriál Jaroslava Chromého 
– Běh Klucaninou
Sobota, 18. května 2013 v 930 hod. u sokolovny v Tišnově.

Trať: 7,2 km okruh po lesních cestách s výjimkou startu a doběhu do cíle (u sokolov-
ny). Tretry jsou nevhodné. 

Kategorie:
•	 muži a st. dorost – po rok narození 1973
•	 veteráni I – ročník 1972 až 1958
•	 veteráni II – ročník 1957 a starší
•	 ženy ročník 1997 a starší

Přihlášky: od 830 do 915 hod. před startem v sokolovně, startovné 50 Kč

První tři vítězové v každé kategorii obdrží věcné ceny, diplom všichni účastníci. Vy-
hlášení výsledků a předání cen proběhne v sokolovně po doběhu posledního závod-
níka. Závod proběhne za každého počasí. Každý se účastní běhu na vlastní nebezpečí. 
Pořadatel nezajišťuje ubytování. 

Další informace a zaslání propozic: Kancelář Sokolské župy Pernštejnské, Drbalova 
274, Tišnov, tel. 549 413 175, Libor Šacl mobil: 603 198 605

Šerkovické koulení 2013
PÉTANQUE V ŠERKOVICÍCH

Obec Šerkovice vás spolu s přízniv-
ci hry pétanque v Mikroregionu PORTA 
zve na již 7. ročník otevřeného turnaje 
dvojčlenných týmů ŠERKOVICKÉ	 KOU-
LENÍ	2013	–	turnaj dětí a turnaj dospě-
lých. Turnaj se koná v sobotu	8.	6.	2013	
od	 1330 hodin na hřišti v Šerkovicích. 
Prezentace bude probíhat na místě 
od 13	hod. 

Další informace na 
www.repete-tisnov.webnode.cz. 





Přehled kulturních akcí v Tišnově

květen 2013

Datum Akce Místo Čas Organizuje

4.–5. 5. Den otevřených dveří v Králově jeskyni Květnice, Králova 
jeskyně

3.-5. 5. Mezinárodní výstava minerálů sokolovna, gymnázium TJ Sokol Tišnov
5. 5.  Den orientace v Tišnově parkoviště u Podhorácké 

restaurace
14.30 Oddíl orient. běhu při VSK 

Mendelu Brno
8. 5. Dálkový pochod a cyklistická jízda Tišnov 

– Pernštejn
sokolovna Tišnov 7.00 – 15.00 TJ Sokol Tišnov

9. 5. Den matek DPS Králova 14.00 CSS Tišnov
9. 5. Mimořádný koncert KPH – Recorder4mation Obřadní síň radnice 18.30 MěKS, ZUŠ, Tigal o.s.
10. 5. Kapela NAŠROT velký sál MěKS 20.00 MěKS
10. 5. Míle pro mámu sraz u CSS Tišnov 10.00 RC Studánka
11. 5. Irena Budweiserová – koncert kino Svratka 19.00 MěKS
12. 5. UV party velký sál MěKS 16.00 – 19.00 DDM Tišnov
15. 5. 1. Absolventský koncert velký sál MěKS 18.30 ZUŠ Tišnov
16. 5. Dotkni se Ladaku - beseda Měk Tišnov 17.00 MěK Tišnov
17. 5. Tišnovský Majáles 2013 zahrádka U Palce 13.00 více pořadatelů
18. 5. Muzejní noc Podhorácké muzeum 18.30 – 23.30 Podhorácké muzeum
18. 5. Muzejní noc v Jamborově galerii + doprovodný 

program
Galerie Jamborův dům 18.00 – 23.00 MěKS

18. 5. Memoriál Jaroslava Chromého (Běh Klucaninou) sokolovna Tišnov 9.30 TJ Sokol Tišnov
21. 5. Jana Musilová a Petr Malásek – koncert sokolovna Tišnov 19.00
22. 5. KPH – Tišnovský komorní orchestr velký sál MěKS 19.00 MěKS
23. 5. 1. Taneční koncert kino Svratka 17.00 ZUŠ Tišnov
24. 5. 2. Taneční koncert kino Svratka 17.00 ZUŠ Tišnov
25. 5.  Bleší trhy nám. Míru 8.00 – 11.00 Za sebevědomé Tišnovsko
26. 5. Pohádkový les Klucanina u nemocnice 10.00 – 13.00 DDM Tišnov
28. 5. Divadlo komedie Praha – Testosteron kino Svratka 19.30 MěKS
29. 5. 2. Absolventský koncert velký sál MěKS 18.30 ZUŠ Tišnov
1. 6. Den s hasiči a Integrovaným záchranným systémem ČR nám. Míru dopoledne město Tišnov
2. 6. Memoriál Ivo Medka parkoviště u nového 

hřbitova
12.00 město Tišnov

Výstavy:

2. 5. – 31. 5. B. Fuchs, J. Kumpošt – Spořitelna města Tišnova Budova Komerční banky
24. 2. – 5. 5. PAINTOMORROW Muzeum města Tišnova
14. 4. – 26. 6. Ledová krása – Milan Ferov kavárna muzea m. Tišnova
8. 5. – 7. 6. Výstava „DÍKY FAIR TRADE“ Muzeum města Tišnova
8. 5. – 26. 6. Pojďte si hrát s kytkami – Herbář Masarykovy univerzity Muzeum města Tišnova
16. 3. – 12. 5. Mizející krajina Galerie Jamborův dům
18. 5. – 14. 7. Jánuš Kubíček Galerie Jamborův dům
4. 5. – 26. 5. Vysočina v obrazech Synagoga v Lomnici
15. 4. – 16. 5. Dotkni se Ladaku MěK Tišnov
4. 5. – 25. 5. PIXELOMÁNIE 2013 Galerie Diana
4. 4. – 7. 6. Výstava fotografií – Pavel Bortlík – Krajina a lidé rumunského Banátu Galerie Na schodech


