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Mirek Kemel & band. 
Jako host herec Vladimír Javorský!
Pondělí 5. května v 19.30, velký sál MěKS, vstupné 80 Kč 

Točené pivní speciály!   

Mirek Kemel zpívá své autorské písně a přitom hraje na akor-
deon. Většinou vystupuje za doprovodu kapely – Vlastimil Kono-
piský (kytara, housle), Tomáš Görtler (akordeon, klávesy) a host 
Jakub Severin (cajon, perkuse). Jejich muzika balancuje na pome-
zí více žánrů od balad přes šanson a blues až po chytlavé hos-
podské písničky. Vždy jde především o osobní zpověď autora. 
Jako host se saxofonem vystoupí na tišnovském koncertě 
známý herec Vladimír Javorský!

Vzpomínková akce ke konci 
II. světové války
7. května
Dne 7. května se v Tišnově uskuteční vzpomínková akce 
ke konci II. světové války v Tišnově: v 16.30 hodin uctíme pa-
mátku padlých na náměstí Míru, v 17 hodin v Muzeu města 
Tišnova začíná promítání dokumentu o osvobozování města 
a beseda s pamětníky války.

Pozvánka na společné 
plánování budoucnosti regionu
Co byste chtěli ve svém okolí změnit? Co podpořit? Jak bude vypadat 
náš region za 10–15 let? Přijďte a řekněte, co je pro Vás důležité!
Připravme se na další možnost čerpání dotací z EU v období 2014 
až 2024, ale zároveň hledejme i jiné cesty, jak věci změnit k lep-
šímu. Využijte příležitosti společně naplánovat rozvoj našeho 
regionu!
MAS Brána Vysočiny srdečně zve všechny aktivní a tvůrčí obyva-
tele na setkání, jehož hlavním tématem bude společné plánování 
budoucího směřování regionu.
Akce je pořádána ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovác-
ko v pohybu a uskuteční se 13. května 2014 v 17 hodin 
v ZŠ Tišnov, nám. 28. října.

Program:
• úvod, aktuální informace z regionu 
• představení MAS Brána Vysočiny
• představení projektu Osvojování a jak se mohou zapojit místní 

obyvatelé
• několik slov o Programu LEADER
• jak by měl vypadat region v roce 2024, pracovní skupiny
• dohodnutí dalšího postupu
• ukončení setkání
• bližší informace na manager@masbranavysociny.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

DRONE (Dánsko)
progressive grunge metal + předkapela Dextreat
Sobota 17. května ve 20.00, velký sál MěKS, vstupné 90 Kč

Točené pivní speciály! 

Kapela DRONE z Dánska hraje progressive grunge metal ve stylu 
Tool nebo King Crimson.
Dextreat je brněnská kapela pohybující se na poli rocku a příbuz-
ných stylů, jejich muzika neunikla pozornosti několika rádií.

Tišnovský komorní orchestr
Středa 21. května v 19.00, velký sál MěKS
Na závěr sezóny Kruhu přátel hudby 2013–14 zahraje tradičně 
Tišnovský komorní orchestr. K Roku české hudby připravilo TiKO 
speciální program, ve kterém se objeví Antonín Dvořák (Slovan-
ské tance), Josef Suk či Bedřich Smetana.
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.  
Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty. 

Tři v háji – Divadlo Artur Praha 
22. května v 19.00, Kino Svratka
Vstupné 290 Kč / 260 Kč (1.–9. řada / 10.–22. řada ). Předprodej 
na sekretariátě MěKS a na pokladně Kina Svratka.

Režie: Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci) 

Hra přibližuje s humorem i ironií v dnešní době tolik rozšířenou 
krizi středního věku a pokračuje tak v tradici kvalitních a divácky 
úspěšných adaptací knih Michala Viewegha, který Tři v háji na-
psal spolu s Halinou Pawlowskou a Ivou Hercíkovou.
Hrají Michaela Kuklová, Jindra Kriegel aj. 

MAS Brána Vysočiny
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PŘIPRAVUJEME
• 6. června představení pohybového divadla Hanťa 

 aneb Balík myšlenek
• 9. června Concentus Moraviae – Requiem 2014 – 

koncert k 100. výročí začátku 1. světové války (Vojtěch 
Dyk, Iva Bittová, Boni Pueri, Musica Florea)

• 21. června J. H. Krchovský & Krch-off band rock / Praha 
– včetně autorského čtení básníka J. H. Krchovského

• 25. června Concentus Moraviae – Čtyřnohá vrána (Daniil 
Charms) – Orchestr Berg, Kryštof Mařatka – dirigent, Jan 
Vondráček a Vasil Fridrich – herci. 

Klavíristka Kristýna Sedláková 
s houslistou Michalem Vašíčkem
BONUS KPH
28. května v 19.00, velký sál MěKS
Vstupné dobrovolné
POZOR! Fanoušci klasické hudby se mohou těšit ještě na 
BONUS SEZÓNY – vystoupení vynikající klavíristky Kristýny 
Sedlákové a houslisty Michala Vašíčka, kteří zahrají díla L. Ja-
náčka, B. Martinů, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina.

Lenka Filipová „Concertino 2014“
30. května v 19.30, Kino Svratka
Vstupné 180 Kč / 250 Kč / 290 Kč / 330 Kč 
(předprodej 1. 4. – 20. 4. / 21. 4. – 20. 5. / 21. 5. – 30. 5 / na místě).
Předprodejní místa: sekretariát MěKS, pokladna Kina Svratka, 
recepce muzea.
Pořad, ve kterém uslyšíme krásné skladby světových autorů v Len-
čině podání, jakož i její nejkrásnější a nejznámější písně, včetně 
tradicionálů. Hosté: Sean Barry/ Lenny – alternace Jindřich Koníř.

PUNK festival(ek)
31. května v 19.00, velký sál MěKS, vstupné 90 Kč

Točené pivní speciály!

Zahrají kapely: Zputnik – elektro punk (Praha), Rabies – 
rock ‚n‘ roll punk (Bystřice p. H.), Tísňové volání – punk (Velké 
Meziříčí), Negative State Of Mind – hc/punk (Velká Bíteš).

Trhová slavnost Rodina v lidové 
tradici
24. května, 9.00–11.30, nám. Míru
Volný vstup

Tradiční doprovodná slavnost farmářských trhů, tentokrát 
na téma rodiny. Těšit se můžete na dětské dílničky, vystoupení 
tišnovských škol a Katolické výchovné jednoty. V 11 hodin slav-
nost vyvrcholí vystoupením brněnského divadla KUFR a jeho 
klaunským vystoupením Jak šla slepice Júlie na výlet plným 
žonglérských čísel, kouzel a legrace v podání klaunky Aduši. 
V 17.00 naváže na veselé dopoledne divadelně-hudební před-
stavení pro velké i nejmenší Pět ran do čepice kapely Už jsme 
doma s písničkami z večerníčku Krysáci.

Zároveň na slavnosti oslaví své 10. výročí Rodinné centrum 
Studánka, které nabídne spoustu dalšího doprovodného 
programu.

Program trhové slavnosti – „Rodina v lidové 
tradici“
• 9.00 slavnostní zahájení
• 9.15 vystoupení  MŠ Sluníčko 
• 9.30 vystoupení  MŠ Květnická – „Mámo, táto, chci si s vámi 

 povídat“
• 9.45  vystoupení  ZŠ Smíškova – „Kouzelná krabička“, 

 vystoupení  dramatického kroužku  
• 10.00 vystoupení ZŠ 28. října
• 10.15 vystoupení KVJ – pásmo písní a básní o rodině
• 11.00 klaunské představení „Jak šla slepice Júlie na výlet“, 

 divadlo KUFR Brno
• 17.00 „Pět ran do čepice“ v Kině Svratka divadelně-hudební 

 představení pro velké i nejmenší kapely Už jsme 
 doma s písničkami z večerníčku Krysáci (viz další 
 akce)

• Dílna pro šikovné ruce (DDM Tišnov) 
• Doprovodný program u příležitosti 10. výročí založení 

RC Studánka: malování na obličej – hry pro děti – skákací 
hrad – tvarování balonků  

Už jsme doma – „Pět ran do čepice,  
písně Krysáků a jejich přátel“ 
Divadelně-hudební představení pro velké  
i nejmenší
24. května v 17.00, Kino Svratka
Vstupné 100 Kč / 60 Kč (dospělí/děti)
Miroslav Wanek z kapely Už jsme doma je autorem hudby 
a zčásti i scénářů k úspěšnému večerníčkovskému loutkovému 
seriálu Krysáci. Z několikavteřinových motivů, užitých v tomto 
seriálu, vzniklo koncem roku 2013 třináct zcela nových písni-
ček, které skupina Už jsme doma a přizvaný host Michal Mihok 
nacvičila v poloakustické podobě a sevřela v jeden komponova-
ný celek příběhem o hledání pátého kamaráda. Na pódiu uvidí-
te celkem 75 rekvizit a masek.
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Program kina

CASABlANCA (pRvOMáJOvý lETňáčEK) 
čt 1. 5. ve 20.40 na zahradě MěKS, 100 min., tit., 70 Kč
„We´ll always have Paris…“ Ta největší filmová romance s Hum-
phrey Bogartem a Ingrid Bergman. Promítání pro všechny za-
milované a kýčaře poprvé v letňáčku na Mlýnské (na zahradě 
MěKS). Karimatky a deky s sebou, stejně jako dobrou náladu! 
K ní Vám pomůže i čepované pivo / teplý čaj.

DivERgENCE  
pá 2. 5. v 19.30, 139 min., tit., 110 Kč
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle 
svých dobrých vlastností. Každá vyznává jiné hodnoty, spo-
lečně ale tvoří harmonický celek. Jenže hlavní hrdinka Tris 
do žádné škatulky nezapadá a test ukáže, že je divergentní ne-
boli má předpoklady a talent pro více frakcí. Systém okamžitě 
ukáže svou odvrácenou tvář a z Tris se stává lovná zvěř. Kdo se 
liší, znamená hrozbu. Hrozbu je třeba zlikvidovat. (od 12 let)

AMAZiNg SpiDER-MAN 2 
So 3. 5. v 19.30, 142 min., 3D dab., 165 Kč / 140 Kč do 15 let 
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. Peter nezná 
úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být skuteč-
ným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Být Spider-
-Manem ale má také svou cenu: jedině Spider-Man je schopen 
ochránit ostatní Newyorčany před padouchy, kteří město ohro-
žují. Když se na scéně objevuje Electro (Jamie Foxx), je Peter 
nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. 
(od 12 let)

ZvONilKA A piRáTi 
Ne 4. 5. v 15.30, 78 min., dab., 80 Kč
Ze světa Petra Pana přichází dobrodružství o Zarině, chytré 
a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnost-
mi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným 
nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly 
s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. 

AMAZiNg SpiDER-MAN 2 
Ne 4. 5. v 18.00, 142 min., 2D tit., 130 Kč / 105 Kč do 15 let 

pUlp fiCTiON (party + filmový klub)
čt 8. 5. od 19.00, 153 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (fK) 
Nejkultovnější kultovka 90. let se vrací na plátna kin a to sto-
jí za oslavu! Ve foyer ochutnáte před začátkem filmu (19.30) 
zdarma "pretty fucking good" milkshaky a zhlédnete výstavu 
originálního výtvarníka Adama „Butche“ Kubíka. Soundtrack 
Vám zahraje dobový „Mr. Kazeťák“. Kiosek bude otevřen (pivo, 
nealko, tyčinky, pendrek).

JEDNA ZA všEChNY 
pá 9. 5. v 19.30, 109 min., tit., 110 Kč
Komedie o třech rozdílných ženách, z nichž každou podvádí 
její partner – jeden a ten samý Mark King. Jakmile se to jedna 
po druhé dozví, spojí své síly a začnou hledat všechny možnos-
ti, jak dát Markovi za vyučenou. Čím důmyslnějšími a děsivěj-
šími se stávají jejich pomstychtivé plány, tím pevnější je také 
jejich přátelství. Hrají Cameron Diaz, Jonathan Closter-Waldau 
aj. (od 15 let)

gRAviTACE (best of 2013) 
So 10. 5. v 19.30, 91 min., 3D tit., 80 Kč 
Repríza skvělé vesmírné sci-fi, která patří do kina. Kromě pře-
vratného využití 3D a kamery je to zároveň jeden z nejlepších 
snímků minulého roku (oceněný Oscarem mj. za nejlepší režii 
a kameru). Hrají S. Bullock a G. Clooney. 

DOBRODRUžSTví pANA pEABODYhO 
A ShERMANA 
Ne 11. 5. v 15.30, 92 min., dab., 100 Kč / 80 Kč děti 
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wil-
de, odvážný jako Indiana Jones, má styl oblékání Jamese Bon-
da a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také světově 
proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským ví-
tězem v desetiboji. A navíc je pes. 

AMAZiNg SpiDER-MAN 2 
Ne 11. 5. v 18.00, 142 min., 3D dab., 155 Kč / 135 Kč 
do 15 let 

OlgA A živý přENOS KONCERTU plASTiKů 
Út 13. 5. v 18.30, 87 min. + 60 min., český, 80 Kč 
Dokument představuje Olgu Havlovou, bývalou první dámu 
republiky, z civilní stránky. Od cca 20.30 bude následovat pří-
mý přenos koncertu kapely The Plastic People of the Universe 
z pódia pražského kina Aero. O přestávce mezi filmem a kon-
certem bude otevřen kiosek.

gODZillA 
pá 16. 5 . v 19.30, 119 min., 3D tit., 140 Kč 
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví 
proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kte-
rým vdechla život vědecká arogance lidí. 

MRňOUSKOvé vE 3D 
Ne 18. 5. v 15.30, 80 min., 3D dab., 110 Kč 
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřá-
telství mezi koloniemi černých a červených mravenců…

STOlETý STAříK, KTERý vYlEZl Z OKNA 
A ZMiZEl 
Ne 18. 5. v 18.00, 114 min., tit., 120 Kč 
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají velkou narozeni-
novou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách. 
Má docela jiné plány a rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze 
z okna, se vydá na naprosto nepředvídatelný výlet, který po-
řádně protáhne bránici.

KlAUNi (filmový klub)
Út 20. 5. v 19.30, 120 min., český, 90 Kč / 70 Kč (fK) 
Vítěz hlasování diváků Kina Svratka o kvalitní český film. Smut-
ná komedie o stárnoucích klaunech s Oldřichem Kaiserem 
a Jiřím Lábusem v hlavních rolích. Film se vymyká českému 
průměru i proto, že vznikl v mezinárodní koprodukci. 
Režie: Viktor Tauš (Kanárek).

Na květen pro Vás Svratka chystá kromě řady zajímavých novinek hned tři speciální akce – prvomájové open-air promítání Ca-
sablancy, 8. května milkshake party s výstavou k obnovené premiéře Pulp Fiction a 13. května živý přenos koncertu The Plastic 
People of the Universe k dokumentu Olga. Podrobnosti naleznete v programu. Doufáme, že si v něm každý najde to své. Slunné 
dny přeje a na Vaši návštěvu se těší kolektiv tišnovského kina. 
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NA čERvEN připRAvUJEME: 
Komedii Jana Hřebejka Zakázané uvolnění; Výpravné živo-
topisné drama s Nicole Kidman grace of Monaco; Seriálovou 
noc s první sérií Big Bang Theory; „letňáček“ na zahradě 
MěKS; Nový Disneyův příběh Zloba; Animované Jak vycvičit 
draka 2; Transformers: Zánik; První promítání ve velkém 
letním kině 28. 6. – Avatar.

Informace 
pro návštěvníky Kina Svratka
Rezervace – www.mekstisnov.cz/kino-svratka
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.

X-MEN: BUDOUCí MiNUlOST 
pá 23. 5. v 19.30, 120 min., 3D dab., 150 Kč
Ve filmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-
-Men ve válce o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou 
různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hr-
dinové původní trilogie X-Men a jejich mladší Já z filmu X-Men: 
První třída. Ti všichni musí za každou cenu změnit minulost, 
aby zachránili naši budoucnost. (od 12 let)

Tři lOUpEžNíCi  
(PÁSMO ČESKÝCH KRESLENÝCH POHÁDEK) 
Ne 25. 5. v 15.30, 65 min., český, 60 Kč 
Kubula a Kuba Kubikula, Tři loupežníci, Kouzelný dědeček, 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, Velbloudí ná-
pady, Jak šlo vejce na vandr.

gODZillA 
Ne 25. 5. v 18.00, 119 min., 2D tit., 110 Kč 

BUENA viSTA SOCiAl ClUB 
Út 27. 5. v 19.30, 105 min., tit., 80 Kč 
Legendární hudební dokument o kubánských muzikantech 
a životě na Kubě. 

SOUSEDi (PREMIÉRA) 
čt 29. 5. v 19.30, 96 min., tit., 110 Kč 
Střelená komedie Nicholase Stoellera (Kopačky) se Sethem Ro-
genem a Zachem Efronem. Mac a Kelly jsou hrdými rodiči malé 
holčičky, smířeni s tím, že pro ně už skončily divoké večírky 
a že jediné špeky, které mají, jsou ty na břiše. Žijí v tiché ulici 
a pomalu se připravují na krizi středního věku. Když si soused-
ní dům pronajmou vysokoškoláci v čele s vyrýsovaným hezou-
nem Teddym, rozhodnou se zpočátku pro přátelský přístup. 
Už druhá noční jízda ale všechny ušlechtilé závazky rozmetá 
a mezi oběma domy se rozzuří otevřená válka. Na první pohled 
by se mohlo zdát, že unavení rodiče nemají proti rozjetým stu-
dentům sebemenší šanci, jenže i Mac a Kelly byli „kdysi“ pař-
meni a z té doby si pamatují dost nepěkných triků. (od 15 let)

vElKá OříšKOvá lOUpEž  (DEN DĚTÍ) 
Ne 1. 6. v 15.30, 90 min., dab. 80 Kč 
Kino před filmem rozdá dárečky. Představení pro malé děti. 
Zima se blíží a zvířátka hledají zásoby. V zoufalství se rozhod-
nou vyloupit obchod s oříšky. 

pOJEDEME K MOři (DEN DĚTÍ)
Ne 1. 6. v 18.00, 90 min., český, 80 Kč
Představení pro větší děti a dospělé. Jedenáctiletý Tomáš do-
stane k narozeninám kameru a rozhodne se natočit film – o své 
rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, 
maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, se kterým prožívají 
dobrodružství. Neobyčejně pravdivá komedie pro celou rodinu 
je velmi osvěžující. Režíruje Jiří Mádl, hrají Tomík, Haris, O. Vet-
chý aj.

Prvomájové kino
první letňáček na Mlýnské

1. května ve 20.40 se koná speciální projekce pro zamilované 
– klasika klasik Casablanca (USA 1942, 102 min.). Projekce se 
uskuteční poprvé v „letňáčku“ na zahradě MěKS na Mlýnské, 
a to po západu slunce, od 20.40.  Karimatky a deky s sebou!  
Vstupné  70 Kč.  

Na místě se bude prodávat točené pivo Páter. (V případě deště 
bude promítání ve velkém sále MěKS).

Jedna z nejpamátnějších romancí, pro kluky i holky, babičky 
i dědečky, zkrátka pro každého. „Nikdo nevěděl, jak to skončí, 
natočily se dva konce a dodnes se dokáží fanoušci bavit o tom, 
jestli nakonec Ilsa i Rick neudělali chybu. Casablanca je plná 
klišé a sentimentu, ale možná právě to ji dodnes dělá jedním 
z nejpřitažlivějších filmů historie, který za ta léta nedokázal 
zestárnout.“ (Radomír Kokeš, film. recenzent).

Na pohodovou akci Vás zve Kino Svratka.
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Marian Antoni Melchior Langiewicz
V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedobro-
volného pobytu generála Mariana Langiewicze, diktátora pol-
ského Lednového povstání r. 1863, v městě Tišnově. 
Jeho pobyt bude připomenut slavnostním odhalením generálo-
vy busty a související výstavou v Muzeu města Tišnova. Záměr 
vznikl na základě občanské iniciativy  JUDr. Martina Chutného 
a města Tišnova.
Více informací o revolučních událostech 19. století a osobnosti ge-
nerála Mariana Langiewicze se dozvíte na výstavě v Muzeu měs-
ta Tišnova v termínu 25. 5. – 24. 8. 2014. Výstava bude zahájena 
v Müllerově domě 24. května v 16 hodin. Více o osobě M. A. M. 
Langiewicze čtěte v Tišnovských novinách v sekci Historie. 

Dr. Vladimír Josef Procházka
Výstava
26. 4. – 29. 6. 2014, vstupné:  30 Kč / 15 Kč
Srdečně Vás zveme na první soubornou výstavu věnova-
nou významnému tišnovskému občanu dr. Vladimíru Josefovi 
Procházkovi. Výstava připravená ve spolupráci sdružení 
Continuum Vitae a Muzea města Tišnova připomíná nejen tak-
řka zapomenutého Vladimíra Procházku – vědce, spisovatele 
a překladatele evropského významu, ale i počátky geologie, mi-
neralogie a jeskyňářství. 

Jaro ve znamení Josefa Jambora pokračuje
V letošním roce uplyne padesát let od úmrtí Josefa Jambora, vý-
znamného malíře a čestného občana města Tišnova. Při této příle-
žitosti připravili pracovníci Galerie Jamborův dům a Muzea města 
Tišnova společný výstavní projekt Jaro ve znamení Josefa Jambora. 
V uplynulých měsících měli návštěvníci možnost zhlédnout dvě je-
dinečné výstavy Vcházení do obrazů v Galerii Jamborův dům a Čtyři 
roční období v Muzeu města Tišnova. Rádi bychom poděkovali za-
půjčitelům a všem kolegům, již se na přípravě výstav podíleli. Zvlášt-
ní poděkování patří Františku Vejpustkovi za zprostředkování celé 
řady zápůjček. Na tyto dvě úspěšné výstavy naváže otevření dlou-
hodobé výstavy obrazů z odkazu Josefa Jambora městu Tišnovu.  
Nová instalace přinese nejen větší komfort pro návštěvníky, ale 
především umožní obrazy vystavit v prostorách s vhodnějším mi-
kroklimatem a technickými parametry, které jsou nezbytné pro 
dlouhodobé umístění obrazů i veřejnou prezentaci. Návštěvníci se 
mohou těšit na průběžné obměny výstavy. V pravidelných interva-
lech budou veřejnosti představovány ucelené soubory Jamboro-
vých obrazů doplněné o zapůjčená díla nebo obrazové a zvukové 
dokumenty přibližující tvorbu i život malíře. 

Pro milovníky výtvarného umění máme překvapení. Nejširší ve-
řejnosti je méně známá skutečnost, že Jamborův odkaz neobsahu-
je pouze jeho autorská díla, ale také obrazy dalších významných 
umělců. Po mnoha letech bude znovu vystaven nejcennější 
z nich, zrestaurovaný obraz Joži Uprky Žena z Vlčnova. Při hlubším 
zamyšlení nacházíme mezi Jamborem a Uprkou určité paralely. 
Oba svoji tvorbu nerozlučně svázali s rodným krajem a prostými 
náměty. Způsobem malby a výtvarným uvažováním nereflektovali 
tzv. -ismy prvních desetiletí 20. století. Ve své době se tak dostali 
mimo okruh zájmu teoretiků výtvarného umění, důsledkem toho 
byla určitá stigmatizace – zařazení do skupiny „regionálních uměl-
ců“. Dnes, s větším časovým odstupem, dochází zcela přirozeně 
k přehodnocování jejich díla.
Poprvé můžete výstavu navštívit v sobotu 17. května od 16 hodin, 
kdy bude slavnostní zahájení výstavy. Následně plynule naváže 
program desátého ročníku Brněnské muzejní noci, na kterou Vás 
srdečně zveme do Muzea města Tišnova, Galerie Jamborův dům 
i do Podhoráckého muzea v Předklášteří. 

Otevírací doba 
Po–út zavřeno, st 13.00–19.00, čt–pá 13.00–17.00, 
so–ne 10.00–17.00.  
Pro objednávku návštěvy mimo standardní otevírací dobu, pro-
sím, volejte nebo pište: Veronika Jičínská, mobil: 730 167 598, 
e-mail: galerie@kulturatisnov.cz.
Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie 
a na FB Galerie Jamborův dům.

Úspěšná výstava Vcházení do 
obrazů Josefa Jambora
27. dubna skončila výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora, 
kterou během prvního měsíce trvání zhlédly bezmála tři stov-
ky návštěvníků (konečný počet nebyl v době uzávěrky tohoto 
čísla známý). Rádi bychom poděkovali autorovi koncepce vý-
stavy, docentu Janu Lacinovi, zapůjčitelům a všem kolegům, již 
se na přípravě podíleli. Pro všechny, kdo si nechali výstavu ujít, 
máme dobrou zprávu – reprízu plánuje na příští rok Horácká 
galerie v Novém Městě na Moravě. Jako ochutnávku doporu-
čujeme zhlédnout dvě krátká videa z komentované prohlídky 
a pořad o vcházení do obrazů z archivu ČRo Vltava. Odkazy 
na ně najdete na webových stránkách galerie www.mekstisnov.
cz/galerie nebo na našem Facebooku.

Fotograf Kamil Till
Letošní první fotografická výstava představí havířovského fo-
tografa Kamila Tilla. Přijďte obdivovat krásu krajiny z různých 
koutů České republiky, jak ji svým objektivem zachytil hlavní 
fotograf festivalu Bohemia Jazz Fest (2006–2009). Výstava po-
trvá od 3. května do 8. června.

Připravujeme
V souvislosti s přípravami výstavy Emanuela Ranného st. 
(1913–2008) bychom rádi požádali majitele jeho obrazů 
o spolupráci. Uvítáme informace o Ranného obrazech a pří-
padně i jejich zapůjčení pro výstavu, která je naplánována 
na období od 26. července do 7. září. Zájemcům zajistíme 
(a v případě zápůjčky i uhradíme) profesionální fotodoku-
mentaci. Nabízíme také zprostředkování posudku soudním 
znalcem.
Kontaktní osoba Mgr. Hana Fadingerová, mobil 604 334 955, 
e-mail HanaPetlachova@seznam.cz.

Muzeum města Tišnova
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Beseda

20 000 mil po Rusku
15. 5. 2014 v 17:00
Městská knihovna Tišnov pořádá cestopisnou přednášku Rado-
vana Jirků a Aleny Kantorové.
V evropské části Ruska se podíváme do historických měst tzv. 
„Zlatého kolca“, na pohoří Ural a pak pojedeme Sibiří dál na vý-
chod této velké země. Navštívíme pohoří Altaj s nádhernou 
přírodou a krásnými jezery a řekami, republiku Tuva, známou 
svými šamany a tajemnou Chakásii.
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

Pohádkový les v Tišnově
Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové, připravili jsme pro Vás 
ke Dni dětí tradiční a oblíbenou nedělní vycházku pohádkovým 
lesem. Po cestě potkáte pohádkové postavy a zvířátka, které pro 
Vás mají připravené různé hádanky, soutěže, úkoly i odměny. 
Těšíme se na Vás!

Kdy: neděle 1. 6. Na trasu můžete vycházet průběžně mezi  
 10. až 13. hodinou.
Kde: na  Klucanině – začátek je u tišnovské nemocnice, konec  
 na Sychráku.
vstupné: 30 Kč (pouze děti).

Centrum sociálních služeb

Dům dětí a mládeže

Výstava

Výstava obrazů Lenky Cardové 
Autorka obrazů Lenka Cardová patří k mladé generaci výtvarní-
ků, jež intenzivně vnímá život a snaží se najít cestu k duši a vše-
mu přirozeně lidskému. Přes svůj mladý věk už prošla různými 
životními zkouškami, které jí pomohly najít cestu od materiali-
smu a konzumního způsobu života k duševnímu bohatství. Zde 
našla své já a možnost předávat lidem energii, pohodu, radost 
a lásku...
Více na: www.svetenergie.com/o-nas.

Univerzita volného času

Základy genealogie 
aneb Jak sestavit rodokmen
12. 5. 2014 v 17:00
Závěrečná přednáška letního semestru UVČ.

Oddělení pro děti a mládež

Veselé odpoledne
19. 5., 20. 5., 21. 5. a 26. 5. 2014 v 13.30
Zveme děti ze školních družin na zábavný program, ve kterém 
nebudou chybět soutěže, hry a ukázková četba. V pondělí se 
můžete také těšit na vystoupení žáků 5. a 6. ročníku literárně 
dramatického oboru ZUŠ v Tišnově. Přednesou tři monology 
Kozí dýmka, Corcers a Hospodářka z autobiografické knihy Pří-
běhy z dětství od známého a oblíbeného autora Roalda Dahla.

Plavání ve Wellness Kuřim
Středa 7. května, středa 21. května 
Odjezd z Tišnova od Podhorácké restaurace v 11.45 (další za-
stávky jsou u pošty, Penny, na sídlišti Pod Klucaninou). Cena 
95 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. Doba pobytu v bazénu je 90 
minut.

Koncert k svátku matek
Úterý 13. května 
Zveme Vás na koncert k oslavě svátku matek, který se bude ko-
nat v jídelně DPS Králova. Začátek je ve 14.00. Zpěv a umělecký 
přednes: Věra Bakalová a členky Janáčkovy opery v Brně Marie 
Sedláčková a Lenka Malínková; klavír: František Kratochvíl. Ne-
nechte si ujít výjimečný kulturní zážitek zprostředkovaný oje-
dinělým spojením těchto brněnských umělců.
Vstupné dobrovolné.

Zájezd do Ivančic
Čtvrtek 15. května 
Zájezd do Muzea v Ivančicích na stálé výstavy o Vladimíru 
Menšíkovi a Alfonsu Muchovi a na expozici „Do hlubin archeo-
logie aneb Smrt je jen začátek“ pojednávající o smrti, pohřbí-
vání a rituálech v předkřesťanských dobách. Odjezd z Tišnova 
od Podhorácké restaurace je v 13.00 (další zastávky jsou u poš-
ty, u Penny a na sídlišti Pod Klucaninou). Cena 130 Kč zahrnu-
je dopravu autobusem. Vstupné na jednotlivé výstavy je cca 
15 Kč. Předpokládaný návrat okolo 17.30 hod.

Květinová zábava
Čtvrtek 29. května
Přijďte s námi rozkvést na květinovou taneční zábavu, která se 
bude konat od 14.00 v jídelně DPS Králova. Podmínkou vstupu 
je květina – umělá nebo rostlá, připnutá v klopě nebo na klobou-
ku, v podobě šperku nebo květinového vzoru na halence, sukni 
či košili. Fantazii se meze nekladou. K tanci a poslechu zahrají 
manželé Maškovi. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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Školení, zápis i debata jsou financovány z ESF prostřednictvím 
OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Týden opravdových plen
RC Studánka se opět zapojí k Týdnu opravdových plen, který se 
letos koná ve dnech 28. 4. – 4. 5. V budově RC bude k nahléd-
nutí výstavka moderních látkových plen. Touto akcí se připo-
jujeme k celorepublikové kampani, jejímž cílem je informovat 
veřejnost o tom, že i na českém trhu existuje rozmanitá nabíd-
ka klasických i moderních systémů opravdových plen a že jejich 
užívání není zastaralou praktikou a používá se na celém světě.

Ukázka Školy angličtiny od malička
Rodinné centrum Studánka a Mgr. Jaroslava Paruchová Vás 
zvou do Studánky na krátkou ukázku Školy angličtiny od ma-
lička. V pondělí 12. května v rámci dopoledního programu 
Broučci pro nelezoucí miminka (9.15–10.00) a  Broučci pro le-
zoucí miminka (10.15–11.00)  budete mít možnost seznámit se 
s kurzem angličtiny Helen Doron pro děti od 3 měsíců do 22 
měsíců. Jedná se o jedinečný kurz k obohacení vztahu rodič– 
dítě v prvních měsících života dítěte. Pro batolata neexistují 
žádné cizí řeči.  Melodii, rytmus a strukturu jazyka se učí ještě 
dlouho předtím, než jsou vůbec schopna mluvit.
Více informací ke kurzu najdete na www.helendoron.cz, pří-
padné dotazy volejte na tel. 731 242 167.

Den matek ve Studánce
Rodinné centrum Studánka zve všechny maminky a děti 
na oslavu Dne matek. Rezervujte si 13. května pro sebe a přijďte 
v 9.30 na zahradu rodinného centra. Absolvujete s námi symbo-
lickou míli, která bude zakončena v Mateřské škole Na palouč-
ku v ulici Horova. Zde si děti mohou pohrát na zahradě.
Pochod nazvaný Míle pro mámu organizujeme každoročně jako 
poctu všem maminkám a současně chceme upozornit na hod-
notu mateřství a rodičovství. Úloha matky je jedinečná a nena-
hraditelná.  Zároveň je akce poděkováním všem ženám, které 
na rodičovské dovolené nezištně pomáhají v našem městě vy-
tvářet bezpečný prostor pro rodiny s malými dětmi.

Partnerský vztah – konflikt, hádka? 
Rodinné centrum Studánka Vás srdečně zve na přednášku Part-
nerský vztah – konflikt nebo hádka? Na přednášce se budeme 
věnovat těmto tématům: 
• Jak řešit konflikty tak, aby nevznikl boj o to, kdo má pravdu.
• Jak se postarat o svou spokojenost v partnerském vztahu.
• Jak se naučit fungovat v partnerském vztahu tak, aby v něm 

byl život, pohoda i změna.
• Jak fungují ve vztahu muži a jak ženy? A jak se vyrovnat 

s tím, že každý z nás je jiný?
Na tyto a další otázky si můžete hledat odpověď při společném 
povídání manželů Fojtových, lektory seminářů osobnostního 
rozvoje Principy života, kteří s Vámi budou sdílet své zkušenos-
ti ze svého manželství i poradenské praxe.
Kdy: 16. května 2014 od 16.00 do 18.00.  Po besedě jsou mož- 
 né individuální konzultace.
Kde: RC Studánka o. s., Riegrova 318, Tišnov.
Prosíme zájemce, aby svou účast nahlásili do 12. května 
na studanka@atlas.cz nebo na telefonu 777 706 721 anebo 
přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.  
Cena: 20 Kč na dítě.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Rosteme spolu“. Je finančně 
podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Náklady a zisky rovných 
příležitostí (školení)
Kdy: 19. května 2014 od 10.00 do 13.00
Kde: Rodinné centrum Studánka o. s., Riegrova 318, Tišnov
pro koho: zaměstnavatelé, zaměstnanci/zaměstnankyně, ši- 
 roká veřejnost
Pod vedením Kateřiny Machovcové, Ph.D.

Cílem školení je poskytnout účastníkům vstupní informa-
ce k problematice uplatňování rovných příležitostí a diverzi-
ty v kontextu firemních nákladů a potenciálních zisků.  Budou 
představeny významné mezinárodní i národní studie, které se 
zabývají efektivitou uplatňování rovných příležitostí. Účastní-
ci se zapojí do interaktivních aktivit, ve kterých získají prostor 
diskutovat konkrétní opatření a analyzovat jejich nákladnost 
a možné přínosy. 

Při semináři bude zdarma zajištěno hlídání Vašich dětí. Počet 
a věk hlídaných dětí i potvrzení své účasti nahlaste na e-mail: 
liba.beranova@tiscali.cz do 12. května! Seminář je bezplatný. 
Občerstvení zajištěno.

Předškolka Ptáčata
Zápis dětí do předškolky a den otevřených dveří v předškol-
ce Ptáčata proběhnou v pátek 23. května 2014 v 9.00–10.00 
a 15.00–16.00. Kontakt: PhDr. Libuše Beranová, manažerka 
předškolky, 777 706 722, liba.beranova@tiscali.cz.

Jak správně napsat motivační 
dopis (debata)
Motivační dopis je součástí informací, které spolu s profesním 
životopisem zasíláte svému potencionálnímu zaměstnavateli. 
Věnujte jeho přípravě pozornost. Cílem motivačního dopisu je 
oslovit personální pracovníky a pracovnice natolik, aby si pře-
četli i Vaše CV.

Nabízená konzultace a poradenství Vám ukáží cestu, jak správ-
ně takový motivační dopis napsat. Naučíte se formulovat své 
kvality a motivaci a vyhnout se nejčastějším chybám. Zájemci 
a zájemkyně, kteří si přinesou vlastní motivační dopis, budou 
moci využít individuální konzultace.

Přijďte se dozvědět, jak vyzrát na svou vstupenku do zaměst-
nání ve čtvrtek 29. května 2014 od 9.30 (do 11.00) v poraden-
ské místnosti RC Studánka. Poradenství vede HR konzultantka 
a genderová poradkyně Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s.  

Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet a věk nahlaste do 23. květ-
na na e-mail liba.beranova@tiscali.cz.
Občerstvení bude zajištěno.
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Bleší trhy 
Sobota 3. května 2014 
Také v letošní sezóně Tišnovských trhů najdete vedle nabíd-
ky místních potravin a výrobků předměty, které jsou pro ně-
koho již nepotřebné, ale jiným mohou ještě dobře posloužit. 
Jarní bleší trhy se konají v sobotu 3. května. Můžete se těšit 
na přehlídku opotřebovaných, většinou ale stále užitečných 
domácích potřeb, hraček, knih, obnošeného oblečení, starožit-
ností apod. Nechcete také Vy nabídnout k prodeji, co už doma 
nepotřebujete?
Nahlášení prodeje je vhodné předem u paní Evy Zavřelo-
vé, Městský úřad, nám. Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, 
e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz, která Vám rovněž poskytne 
bližší informace. Prodejní místo si můžete zajistit i sami nebo 
nabídku jednoduše rozložit na plachtu na zem. 
Bleší trhy pořádá občanské sdružení Za sebevědomé Tišnov-
sko, o. s., a Město Tišnov. 

Darujte nepotřebné 
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko vyhlašuje sbírku 
na podporu své činnosti, a to prostřednictvím předmětů, které 
doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnu-
ty na Bleších trzích v sobotu 3. května od 8 do 11 hodin v Tiš-
nově. Výtěžek bude využit na realizaci projektů  Ekoporadny 
Tišnovsko a Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Vše cenné 
a neprodané bude následně věnováno Oblastní charitě 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 domluvě v Ekoporadně Tišnovsko.
Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, Tel.: 
723 543 910, e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu. 
Více na sebevedome.tisnovsko.eu.
Za případnou podporu děkujeme!

Zakončení projektu Poznej region…
Středa 7. května v 17.00, Kino Svratka
Zveme Vás na slavnostní zakončení projektu Poznej region MAS 
Brána Vysočiny, místo, kde žiji, spojené s prezentacemi okol-
ních obcí vytvořenými žáky školy.
Doprovodný program je Stezka lesní moudrosti na Květnici 
od 13 do 16 hodin. Zábavná naučná stezka pro rodiče s dětmi 

předškolního a školního věku. Po cestě budou ukázky myslivos-
ti a včelařství, prodej Fair Trade výrobků a bioproduktů.
Výchozím stanovištěm je hřiště na sídlišti Pod Květnicí. Posled-
ní účastníci mohou vyjít na stezku nejpozději 30 minut před je-
jím ukončením.

ZŠ nám. 28. října

Autonomie místo přizpůsobení
Lesní rodinný klub na Tišnovsku Vás srdečně zve na promítání 
dokumentu o škole ve švédském Solviku, kde vznikla intuitivní 
pedagogika – rozhovory se zakladateli a učiteli školy.
Po promítání beseda za účasti Petra Živého, který intuitivní pe-
dagogiku pod vedením školy Solvik studuje již několik let.
Film je v němčině s českými titulky.
Kdy: pátek 16. 5. od 17.30
Kde: Muzeum města Tišnova – Müllerův dům, 
 Jungmannova 80, sál.
Cena bude včas upřesněna.

Více informací na tel.: 739 565 901 Veronika Juříková, e-mail: 
lesniklub@tisnovsko.eu, lesniklub.tisnovsko.eu.

Hry intuitivní pedagogiky 
s Petrem Živým v Tišnově
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.
Kdy: sobota 17. května, od 9.00 do 17.00 hod. 
Kde: v prostorách RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 666 01 
Jednorázové vstupné: 1 250 Kč / cena semináře by neměla být 
překážkou v účasti. Na semináři je omezený počet míst, je nut-
né si je rezervovat předem.
Informace a závazné přihlášky:
Veronika Juříková, lesniklub@tisnovsko.eu, tel. 739 565 901, 
lesniklub.tisnovsko.eu.

Den otevřených dveří v Lesním rodinném klubu na Tišnovsku
Jaké to asi je strávit den v „lesní školce”? Copak se dá venku 
celý čas dělat? Líbilo by se to i mým dětem? 
Kladete si podobné otázky? Zajímá Vás fenomén dětských 
„lesních školek”? Víte, že na Tišnovsku jedna už pátým rokem 
funguje? 
Srdečně Vás zveme k prožití jednoho takového dne s námi 
v Lesním rodinném klubu na Tišnovsku. 

Kdy: čtvrtek 16. 5. od 9.00 
Kde:  letní zázemí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku 
 (u teepee). 
Více informací o potřebném vybavení, průběhu dne a upřes-
nění, jak k nám, na tel: 739 565 901 – Veronika Juříková,  
lesniklub@tisnovsko.eu, lesniklub.tisnovsko.eu.
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Více informací na www.casprosebe.cz nebo tel. 605 847 960.

Seminář k procesu územního plánování města Tišnova
21. května v 17.30, Muzeum města Tišnova
Návrh nového územního plánu, který na mnoho let ovlivní bu-
doucí rozvoj města, je nyní ve stádiu vypořádávání připomínek 
a námitek, které musí zaměstnanci Odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu Městského úřadu v Tišnově zpracovat 
a předložit k projednávání. Jak občané, tak zastupitelé se budou 
k předloženému návrhu opět vyjadřovat. Spolek Za sebevědo-
mé Tišnovsko usiluje o co nejširší zapojení občanů i zastupite-
lů města do tohoto procesu. Kvalitně připravený územní plán 
bude mít dlouhodobě příznivý dopad na kvalitu života oby-
vatel i životní prostředí města Tišnova. Proto se členové spol-
ku podíleli na tvorbě připomínek a společné námitky, podané 
prostřednictvím veřejného zástupce, podpořeného téměř 300 
osobami.  
Tyto obyvatele Tišnova, kterým není lhostejné, jak se bude 
rozvíjet jejich město, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. rych-
lému grantu, který získal spolek Za sebevědomé Tišnovsko, 

bylo možné účinně hájit práva občanů a zaplatit specialisty 
na územněplánovací právo, kteří pomohli veřejnému zástupci 
podat kvalitní relevantní námitky a po právní stránce posoudit 
kvalitu připravované územně plánovací dokumentace. 
Aktuálně pro další podporu práv občanů při zapojení se 
do územního plánování a zvýšení právního povědomí z oblasti 
územního plánování pořádá spolek Za sebevědomé Tišnovsko 
ve středu 21. května v Muzeu města Tišnova od 17.30 vzděláva-
cí seminář s návaznou diskuzí ke konkrétním problematickým 
otázkám místního návrhu územního plánu.  Srdečně zveme 
nejen nejširší veřejnost, ale i zastupitele města Tišnova. Před-
nášet budou právníci ze společnosti Frank Bold Society (dříve 
Ekologický právní servis). 
Pro více informací kontaktujte:
Zdeňku Dohnálkovou, Za sebevědomé Tišnovsko, 732 687 266, 
e-mail zdenka.dohnalkova@gmail.com, sebevedome.tisnovsko.eu.

Na prvního máje do Českého ráje
1.–4. května
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. Info na webu.

Čas na jablíčko
Začátkem května se bude konat první Cesta za jablíčkem. Na-
vštívíme rodinnou farmu Jebáčkových v Holasicích.  Podívá-
me se na kvetoucí jabloně a dozvíme se něco o tom, co se děje 
na jaře v sadu. Pro přesný termín sledujte webové stránky nebo 
náš facebookový profil.

Čas v Kruhu
6. května v 17.30 
Další ze ženských Kruhů s Hankou Uřídilovou.
Setkáme se, spojíme se se svojí vnitřní ženou, naladíme na to, 
co teď nejvíc potřebujeme, můžeme společně meditovat, tančit, 
zpívat, naslouchat, léčit se dotekem. Příspěvek: 200 Kč.

Čas pro mámy (i táty)
Sobota 24. května od 15.00
Čeká nás: sáření – zkusíme si, jak se zahalit do sárí, ochut-
návka muzikohrátek, jógy smíchu, tantra jógy, bubnová-
ní, miniworkshop domácí kosmetiky, kosmetické pohlazení. 
50/100 Kč.

Čas pro zdraví  
Pátek 23. května v 17.00.
Seminář s Ing. Janou Psczolkovou – výživovou poradkyní 
o zásadách zdravé výživy.
Přihlásit se můžete mailem, telefonicky nebo přes náš rezer-
vační systém. Příspěvek 20 Kč.

Balóny
Podařilo se nám obnovit cvičení na fitbalonech – od 8. května 
každý čtvrtek v 17.00.

Čas na vycházku
Další z vycházek s nordic walkingholemi 30. května v 16.30.

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 rezervačního systému
• Power joga s Věrou Malou – dle rezervačního systému
• Pravidelná setkání Klubu smíchu BOK jednou měsíčně. 24. 5. 

v rámci programu sáření

Jarní výstava v synagoze
Se začátkem května opět nastává výstavní sezóna v lomnic-
ké synagoze. Galerie V-ATELIER ve spolupráci s městysem 
Lomnice navazuje na loňský úspěch a připravila skupinovou 
tematickou výstavu s názvem Vysočina v obrazech II. V ter-
mínu 3. až 31. května 2014 se veřejnosti představí malíři, kte-
ří v rámci různých stylů a nálad zachycují náměty z Vysočiny 

a osobitým způsobem přibližují tuto krajinu divákovi.
Slavnostní vernisáž s kulturním programem se uskuteční 
v sobotu 3. května 2014 v 14.00 hodin. Otevřeno bude sobo-
ty, neděle a svátky od 13.00 do 17.00 hodin, mimo tuto dobu 
je možná návštěva synagogy po domluvě na Úřadu městyse 
Lomnice, telefon 549 450 315.

Další akce
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Férová snídaně v Tišnově
Sobota 10. května, 9.00–11.00, park na náměstí 28. října 
Spolek Za sebevědomé Tišnovsko Vás už počtvrté zve na Féro-
vou snídani. Ta letošní se bude opět konat v parčíku před lékár-
nou Arnica, a to v sobotu 10. května 2014 od devíti do jedenácti 
hodin. V případě deštivého počasí se bude snídat uvnitř, v zá-
zemí nově zrekonstruované Ekoporadny Tišnovsko ve dvoře 
za lékárnou.
Férová snídaně je neformální setkání lidí, kteří se zajímají o pů-
vod potravin, podporují fair trade (spravedlivý obchod) nebo se 
s touto myšlenkou chtějí seznámit. Také se jí zúčastňují ti, kte-
ří fandí potravinám vypěstovaným či vyrobeným v nedalekém 
okolí. Akce je součástí celosvětových oslav Dne pro fair trade, 
které se konají vždy druhou květnovou sobotu. Přestože organi-
zátoři jako vždy připraví občerstvení z fairtradových a lokálních 
surovin, velmi vítaná je též aktivní účast příchozích. Zkuste se za-
myslet nad původem věcí, ze kterých běžně vaříte, a použít v co 
nejvyšší míře suroviny místního původu nebo z produkce fair 
trade. Nakoupit můžete nejen fairtradové výrobky nabízené eko-
poradnou nebo prodejnou zdravé výživy na Brněnské ulici, ale 
také místní produkty na Tišnovských trzích. Výsledkem se pak 
můžete pochlubit ostatním podobně naladěným příchozím a sdí-
let zkušenosti s přípravou takovýchto „férových“ pochutin. 
V roce 2011 se snídalo na podporu fair trade ve 41 městech, 
v roce 2012 už v 57 a vloni dokonce na 87 místech a počet účast-
níků snídaní také roste. Přijďte i Vy – v případě slunného poča-
sí třeba s piknikovou dekou, v případě nepřízně s deštníkem, 
ale každopádně s dobrou náladou, těšíme se na Vás.  Počítáme 
i s účastí dětí, pro které připravujeme malý kvíz.

Koncert Ha-kapely k 65. výročí ZUŠ
Jan Brdíčko, Ha-kapela
Jménem naší skupiny zvu všechny čtenáře Tišnovských novin 
na náš koncert, který se uskuteční 24. května v 19.30 na za-
hrádce U Palce v rámci oslav 65. výročí založení tišnovské 
základní umělecké školy. Koncert Ha-kapely je zároveň poděko-
váním tišnovské ZUŠ (dříve LŠU), jejímiž odchovanci jsou všich-
ni hráči skupiny včetně kapelníka Ladislava Havlíka. Ha-kapela, 
která je již 14 let stálicí na tišnovské hudební scéně, si tentokrát 
nachystala program písní, jež dokumentují jednotlivé dekády 
historie školy. Již nyní se diváci mohou těšit na osvědčený reper-
toár Ha-kapely, léty prověřený koktejl jazz-rocku, latino, soulu 
a retro-popu.
Samostatný koncert Ha-kapely bude přípravou na vyvrchole-
ní oslav výročí ZUŠ, které se bude konat v rámci svátku hudby 
dne 22. června taktéž na zahrádce U Palce. Na červnové oslavě se 
diváci dočkají ukázek dovedností stávajících žáků ZUŠ, přehlíd-
ky tišnovských kapel, ale především jedinečného provedení vy-
braných částí Prodané nevěsty a Písní českých z pera Bedřicha 
Smetany. Tohoto projektu s názvem „Zpíváme společně“ se může 
zúčastnit kdokoli, kdo má chuť si zazpívat ve smíšeném sboru 
s hudebním doprovodem Tišnovského komorního orchestru. 
Více informací naleznete na stránkách www.zustisnov.cz /65.

Pozvání na Noc kostelů
Pátek 23. května od 17.50 do 22.00, kostel sv. Václava 
Pro mnoho lidí je kostel v dnešní době už jenom přežitek. Mož-
ná i v něco věří, možná i v Boha, ale církev a s ní spjatý kostel 
k této jejich víře mnohokrát nepatří. Kostel jako takový ale není 
jenom staromódní místo s hrubými stěnami. Není to opuštěný, 
bezútěšný a „bezduchý” prostor. Kostel, do kterého Vás zveme 
v rámci Noci kostelů, je jiný. Je živý a jeho stěny dýchají světlem, 
které někdy v našich životech chybí.
Noc kostelů chce připomenout, že kostel je tady skutečně pro 
každého. Je potřebné ji chápat nejen jako kulturní událost, ale 
jako otevřený prostor chrámu pro život a lidskost. Možnost 
na chvíli se zastavit a strávit čas sám se sebou, který je pro kaž-
dého z nás tak důležitý.
Projekt Noc kostelů se zrodil před šesti lety ve Vídni, v následu-
jících několika letech se rozšířil po celém Rakousku a dnes už 
probíhá v několika evropských zemích – ve své původní, u nás, 
na Slovensku, v Německu a v Nizozemí – a těší se velké oblibě. 
Právě proto ho přinášíme i do našeho města a chtěli bychom, 
aby se i u nás stal milou tradicí. Tradicí, ve které se dokážeme 
spojit jako rodina pod jednou střechou nejen v tichu kostela. 
Noc kostelů je pozváním pro všechny lidi dobré vůle, nejenom 
pro věřící, ke společnému setkání v těchto prostorách chrámu. 
Přijměte tedy naše pozvání do kostela sv. Václava v Tišnově, 
a to 23. května. Těšíme se na Vás.

Program:
• 17.50–18.00 vyzvánění
• 18.00–18.15 zahájení + ZUŠ
• 18.15–18.30 zpívání pro děti a s dětmi 
• 18.30–20.00 pokračování dětských koutků
• 18.30–19.00 ZUŠ – varhanní vystoupení
• 19.00–19.45 taneční vystoupení + zpěvy mladých
• 19.45–20.15 prezentace Charity Tišnov
• 20.15–20.30 přestávka
• 20.30–21.00 vytrubování z věže
• 21.00–22.00 varhanní koncert

... ať česká hudba zní...
Středa 21. května v 18.00, synagoga v Lomnici
ZUŠ Lomnice srdečně zve na koncert v synagoze. Vystoupí žáci 
a učitelé ZUŠ Lomnice a Tišnov, LSDa, Tišnovský sbor, Baroko 
Aggiornato.

RockStar Café
Záviš – koncert
Čtvrtek 15. května, RockStar Café
Kníže pornofolku a král drsných balad opět v Tišnově, opět 
na pódiu RockStar Café! 
Vstupenky v předprodeji za 80 Kč na baru v RockStar Café, 
upozorňujeme na omezený počet. V prodeji jich bude tolik, ko-
lik je míst na sezení. Tak neváhejte! Další informace na našich 
webovkách nebo na Facebooku. 

Daniel Krob, The Snuff – koncert
Úterý 27. 5., RockStar Café 
Albixon Generations Tour 2014 || DANIEL KROB – exkytaris-
ta kapel Arakain a Kreyson, The Snuff je pětičlenné seskupení 
mladých muzikantů ve věkovém průměru 19 let. Lze ho jen těž-
ko žánrově přesně zařadit. Jedná se o směs, která je založena 
na výrazné rytmické sekci doprovázené rockově-metalovými 
kytarovými riffy. Prvopočáteční tvorba by se však dala zařadit 
mezi garážový rock. Skupina hraje pouze vlastní tvorbu s ang-
licky zpívanými texty. V současné době mají za sebou The Snu-
ff úspěšná vystoupení v Česku i zahraničí jak na klubové, tak 
na festivalové úrovni, a útočí na velká pódia. 
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Antonín Vojtek oslaví osmdesátiny výstavou v Předklášteří
Neděle 25. května, OÚ Předklášteří

Rozhovor s malířem jižní Moravy Antonínem vojtkem 
uskutečněný dne 7. dubna v jeho ateliéru v Břeclavi, 
ul. J. Moláka č. 3:

Ivan Nejeschleba, společnosti Art Periscope

proč jste se rozhodl přijmout pozvání Zdeňka Jílka na osla-
vu svých 80. narozenin právě do Tišnova?
Žijeme v době, kdy se lidé málo setkávají. A přátelé by se setká-
vat měli!  A pak, pan Jílek je ve výtvarném umění svým způso-
bem takový guru vašeho tišnovského regionu. Málokdo miluje 
umění jako on. Je obětavý a laskavý. Více dává, než bere, a to 
je dnes vzácnost. Už samotný fakt, že si vzpomněl na malíře, 
tam kdesi na jihu Moravy, je úžasné. Pozvání do oblasti Tišno-
va, do srdce výtvarníků, se neodmítá. Před desítkami let jsem 
v tomto regionu psal semináře mladých výtvarníků. Z mnohých 
se stali skuteční mistři. Ve svých osmdesáti letech, kdy si uvě-
domujete, že mnozí kamarádi již odešli z tohoto světa, přepadá 
člověka nostalgie a vzpomínání.

Jaké máte vzpomínky na svou výstavu v Jamborově gale-
rii v roce 2010, kterou pořádala společnost Art periscope? 
Výstava v Jamborově domě byla pro mne zážitkem a splněným 
snem. Už v mládí jsem sledoval malíře Jambora a jeho ústr-
ky a odhodlání s láskou velebit kraj Vysočiny. Cítil jsem, že i já 
bych mohl něco podobného udělat pro svoji jižní Moravu. Při 
výstavě, kterou pořádal pan Jílek a jeho přátelé, panovala vlíd-
ná a srdečná nálada. Znovu jsem si ověřil, že taková činnost se 
dá dělat jedině s velkou láskou.  

Jaká je vaše současná tvorba a jaké máte plány 
do budoucna? 
V současné době stále pracuji. Umožňuje mi to moje žena Jitka, 
která se umí z každého mého nového obrazu radovat se mnou. 
Maluji krajiny, kreslím však nejenom krajinu, ale také květiny, 
folklorní náměty a rád také akty. Nicméně stále více (zoufale) 

shledávám, že to, co bych chtěl ještě všechno namalovat, ne-
mám šanci zvládnout.  A to považuji za nefér! V poslední době 
se snažím malovat duši obrazu. Což je těžké, ale objevné. Jde 
o abstraktní obrazy, kdy se vracím do mládí, do dalekých svě-
tů, do svých snů. A tak vzniká z těchto nových děl docela slušný 
cyklus.

Na co se mohou těšit návštěvníci jednodenní výstavy 25. 
května na Obecním úřadě v předklášteří? 
Ať se raději přijdou sami podívat na moji tvorbu, ale chci do-
dat, že bych chtěl o svých obrazech povyprávět, protože každý 
obraz je mé drahé dítě, můj miláček, má láska…

Můžeme očekávat na výstavě i překvapení v podobě obra-
zů vaší dcery Julie?
Obrazy naší Julie si můžete prohlédnout na internetu. Ale! Kdy-
byste měli zájem, můžete Julii nabídnout v Tišnově uspořádat 
samostatnou výstavu jejích obrazů. Má jich bezpočet, i když 
jich šedesát věnovala Grónsku, grónským dětem. Na mé vý-
stavě v Předklášteří ale představíme Julinčinu knihu Co si vy-
právějí, kde je mnoho jejích obrázků. A kterou si budou moci 
návštěvníci i zakoupit.

Akce v sokolovně
• 3. 5. prodej obuvi 
• 6. 5. prodej textilu – Krachkotex 
• 13. 5. prodej spotřebního zboží a textilu
• 14. 5. prodej textilu – Krachkotex 
• 19. 5. prodej textilu – Opatex
• 20. 5. prodej spotřebního zboží a textilu
• 28. 5. prodej textilu – Krachkotex 
• 31. 5. prodej obuvi

Šestý ročník festivalu Hudbou pro UNICEF s hvězdným obsazením
Příjemnou zábavu a zároveň příležitost pomoci potřebným na-
bízí už šestý ročník charitativního multižánrového hudebního 
festivalu Hudbou pro UNICEF.
Málokterý hudební festival je svým zaměřením tak jedineč-
ný jako právě Hudbou pro UNICEF. Koná se totiž ve spolu-
práci s Dětským fondem OSN – UNICEF a výtěžek z akce 
je určen na podporu očkovacích programů UNICEF. Festi-
val Hudbou pro UNICEF nabízí unikátní příležitost poslech-
nout si špičkovou hudbu a současně podpořit dobrou věc. 
Návštěvníci hudebního festivalu Hudbou pro UNICEF, kte-
rý se letos koná 14. června v tišnovském letním kině, se mo-
hou opět těšit na špičku domácí hudební scény. Headlinerem 
festivalu bude stejně jako před dvěma roky Tomáš Klus, aktu-
álně nejpopulárnější český zpěvák, jehož čerstvá deska Pro-
měnamě je prodejním trhákem. Pořadatelé však vsadili také 
na velké objevy české hudební scény loňského i letošního roku. 
V tišnovském letním kině tak vystoupí se svými silnými au-
torskými písněmi včetně současného obrovského hitu Letter 
to You zpěvačka Lenny nebo držitelé ceny za objev roku 2013 
v anketě Žebřík skupina We on the Moon. Mezi překvape-
ní naší hudební scény patří také funky-soulová kapela Sly 

Rabbits, která vstoupila do své aktuální sezóny se zpěvač-
kou Madalenou Joao. Tišnov si oblíbil také Honza Ponocný, 
autor hudby k filmům Revival, Perfect Days nebo Mamas & 
Papas, který se svým one-man projektem Circus Ponorka – 
speciálně pro festival Hudbou pro UNICEF v sestavě rozšířené 
o další muzikanty – vystoupí v hlavní části festivalu. Jeho šes-
tý ročník zahájí známá tišnovská formace Ha-kapela, která už 
podruhé vystoupí v hlavní festivalový den. Podruhé na festi-
valu Hudbou pro UNICEF zazpívá také Monika Bagárová, letos 
s podporou RnB Bandu. Sobotní hudební maraton zakončí pra-
videlný účastník festivalu Petr Bende se svým Bandem. Pořada-
telé si připravili také malý hudební bonus v podobě vystoupení 
Miss Angeliky a Patrika Havelky. Festivalem budou provázet 
oblíbení herci a členové hudební skupiny All X Alan Novotný 
a Olda Smysl. V areálu letního kina bude i v letošním roce při-
praven bohatý doprovodný program pro děti.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji v síti Ticketpor-
tal. Zájemci mohou využít možnosti služby HOMEticket, vstu-
penky si jednoduše vytisknou v pohodlí svého domova! Další 
informace na www.hudbouprounicef.cz, facebook.com/Hud-
bouProUnicef a Twitteru @HudbouProUnicef.



Sport

12 Kam v Tišnově

Zveme Vás na turistiský pochod Žďárecká desítka
Neděle 11. 5. ve 13.30
Žďárecký Impuls o. s. ve Žďárci pořádá v neděli 11. května turi-
stický pochod Žďárecká desítka (trasy 5 km, 10 km). Start bude 
od 13.30 do 14.00 U sudu (sportovní hřiště ve Žďárci).
Doprava vlastní nebo vlakem z Kuřimi ve 12.17 směr Řikonín 
a z Řikonína autobusem 12.43 směr Heřmanov. Zpět autobu-
sem ze Žďárce 17.09 do Řikonína a vlakem 17.21 do Kuřimi 
(spoj na vlak Řikonín–Tišnov–Kuřim ) nebo autobusem Tišnov 
12.38 –  směr Vratislávka.
Občerstvení je zajištěno, každý obdrží diplom a děti čeká 
překvapení.

Přijďte udělat něco pro své zdraví a projít se krásným okolím 
Žďárce.
Startovné: dítě – 20 Kč, dospělý – 30 Kč.

Sport v hale SSK
• Neděle 11. 5. 17.00 házená muži: Tišnov–Kuřim

Datum Akce Čas Místo Organizuje
5. 5. Mirek Kemel & band. Jako host herec vladimír 

Javorský!
velký sál MěKS 19.30 MěKS Tišnov

13. 5. 1. absolventský koncert sál MěKS Tišnov 18.30 Základní umělecká škola
15. 5. Záviš (koncert) RockStar Café RockStar Café
17. 5. DRONE /Dánsko/ progressive grunge metal + 

předkapela Dextreat /Brno/
velký sál MěKS 20.00 MěKS Tišnov

19. 5. Veselý den knihovna 13.30–15.00 Městská knihovna
21. 5. Tišnovský komorní orchestr velký sál MěKS 19.00 MěKS Tišnov
21. 5. … ať česká hudba zní… synagoga v Lomnici 18.00 ZUŠ Lomnice
22. 5. Cestopisná beseda: 20 000 mil po Rusku přednáškový sál 

knihovny
17.00–18.30 Městská knihovna

22. 5. 2. absolventský koncert Sál MěKS Tišnov 18.30–20.00 Základní umělecká škola
22. 5. Divadlo Artur praha: Tři v háji Kino Svratka 19.00 MěKS Tišnov
23. 5. Noc kostelů kostel sv. Václava 17.50–22.00
24. 5. ha-kapela zahrádka U Palce 19.30–22.00 Základní umělecká škola
24. 5. Trhová slavnost – Rodina v lidové tradici náměstí Míru 9.00–11.30 MěKS, město Tišnov, KVJ, 

RC Studánka
24. 5. Už jsme doma „Krysáci“ – divadelně-hudební 

představení pro velké i nejmenší  
Kino Svratka 17.00 MěKS Tišnov

26. 5. 1. taneční koncert Kino Svratka 19.00–21.00 Základní umělecká škola
27. 5. 2. taneční koncert Kino Svratka 19.00–21.00 Základní umělecká škola
27. 5. Daniel Krob + The Snuff – koncert RockStar Café RockStar Café
28. 5. překvapení – koncert cyklu Kph velký sál MěKS 19.00 MěKS Tišnov
29. 5. Besídka absolventů školy sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
30. 5. lenka filipová „Concertino 2014“ Kino Svratka 19.30 MěKS Tišnov
31. 5. pUNK festival(ek) velký sál MěKS 19.00 MěKS Tišnov

Výstavy
26. 4. – 29. 6. Dr. vladimír Josef procházka Muzeum města Tišnova
1. 5. – 30. 6. výstava obrazů lenky Cardové Městská knihovna
3. 5. – 8. 6. fotograf Kamil Till Galerie Jamborův dům
3. 5. – 30. 5. vysočina v obrazech ii Synagoga v Lomnici
od 17. 5. Jaro ve znamení Josefa Jambora – dlouhodobá výstava Muzeum města Tišnova
25. 5. Antonín vojtek – jednodenní výstava OÚ Předklášteří

Přehled kulturních akcí v Tišnově
květen 2014


