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Kam v Tišnově 05/2015
Přehled kulturních akcí v Tišnově
Datum

Akce

30. 4.

Salonky. Po stopách Leoše Janáčka

30. 4.

Pálení čarodějnic a opékání špekáčků U Palce

30. 4.
6. 5.
7. 5.

Přednáška s odborníkem na život vlků
Jaroslavem Monte Kvasnicou
V májovém okouzlení
– Písničky ze starých časů (8)
Varhanní koncert studentů
Akademie múzických umění v Praze

11. 5.

Brožura rodinného života

12. 5.

Den matek

12. 5.

Rodičovská olympiáda ke Dni matek

12. 5.

1. absolventský koncert ZUŠ

13. 5.

Plavání ve Wellness Kuřim

14. 5.

Beseda – Zimbabwe

13. 5.

Rovné příležitosti
– Zkušenosti z praxe v regionu Tišnovsko

13. 5.

Tišnovský komorní orchestr

15. 5.

Poznávací výlet do Lomnice

15. 5.
16. 5.

Otevřená náruč
– potřeby v různých životních obdobích
UVČ. Hvězdárna Ondřejov – Arboretum
Kostelec nad Černými lesy – Průhonický park

16. 5.

Circus Ponorka U Palce

19. 5.

2. absolventský koncert ZUŠ

20. 5.

1. taneční koncert

21. 5.

2. taneční koncert

22. 5.

3. taneční koncert

24. 5.

Varhanní koncert Deblín

27. 5.

Bonus pro příznivce KPH

19. 5.

Salonky. Zámek Slavkov – Austerlitz

20. 5.

Seminář Začněte podnikat na rodičovské

21. 5.

Beseda – Rebelové z Kansasu

22. 5.

Otevřená náruč
– potřeby v různých životních obdobích

23. 5.

Ha-kapela 15 let

27. 5.

Plavání ve Wellness Kuřim

28. 5.

Samoživitelství – společenský fenomén?

Místo

Čas

Organizuje

Komentovaná prohlídka
Brna

08.00–15.00

Městská knihovna

Zahrádka U Palce

18.00–19.00

Café U Palce

Jídelna DPS Králova
Jídelna DPS Králova

Kostel Povýšení sv. Kříže
v Doubravníku

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Jídelna DPS Králova
Sál MěKS Tišnov

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Wellness Kuřim

Velký sál MěKS Tišnov

Městská knihovna Tišnov
Lomnice u Tišnova

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Café U Palce
Sál MěKS Tišnov
Kino Svratka, Tišnov

Městská knihovna Tišnov
Kino Svratka, Tišnov

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Kino Svratka, Tišnov
Sokolovna Tišnov

Kostel sv. Mikuláše, Deblín
Wellness Kuřim

Velký sál MěKS Tišnov

14.00–15.30
15.00–16.15
18.30–20.00
16.00–18.00
09.15–11.00
14.00–15.30
18.30–20.00
09.30–12.00
11.45–15.00
19.00–21.00
17.00–19.00
10.00–14.00
16.00–17.30

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace
Římskokatolická farnost
Doubravník

Rodinné centrum Studánka
Rodinné centrum Studánka

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola

Rodinné centrum Studánka

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

Městské kulturní středisko Tišnov
Městská knihovna

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace
Rodinné centrum Studánka

07.00–16.00

Městská knihovna

08.15–15.00

Městská knihovna

09.30–12.30

Rodinné centrum Studánka

17.00–19.00

Městská knihovna

18.00–19.00
18.30–20.00
18.00–19.30
18.00–20.00
16.00–17.30
18.00–20.00
19.00–22.00
16.30–18.00
11.45–15.00
19.00–21.00

09.30–11.00

Café U Palce

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola

Rodinné centrum Studánka
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

Městské kulturní středisko Tišnov

Rodinné centrum Studánka

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Datum

Akce

Místo

28. 5.

Sluníčková zábava

Jídelna DPS Králova

30. 5.

UVČ. Arboretum Křtiny a Řícmanice

31. 5.

Varhanní koncert Tišnov

29. 5.

The Tap Tap na Zahrádce U Palce

30. 5.

Marián Varga

Výstavy

Čas

Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, Tišnov
Kino Svratka, Tišnov

Kostel sv. Václava, Tišnov

Organizuje

14.00–18.00

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

08.30–16.00

Městská knihovna

16.30–18.00

Základní umělecká škola

19.00–21.00
20.00–22.00

Café U Palce

Městské kulturní středisko Tišnov

20. 3. 2015
Ve jménu zákona
– 10. 1. 2016

Podhorácké muzeum Předklášteří

07. 4. – 31. 8. Scénografie Leoše Malce

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

01. 3. – 30. 4. Vojtěch Pacner – V zemi úsměvů

Domov sv. Alžběty Žernůvka

21. 4. – 21. 6. Druhá světová válka na Tišnovsku

Podhorácké muzeum

16. 5. – 31. 8. Karasovo divadlo

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

Městské kulturní středisko

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

KARASOVO DIVADLO

Sobota 16. května až pondělí 31. srpna 2015,
10.00–18.00 hod., Muzeum města Tišnova
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti 15 Kč
Město Tišnov řadu let žilo ochotnickým divadlem. Přijďte se podívat na výstavu věnovanou Karasovu divadlu, které mělo v našem
městě tradici více než 40 let.
V roce 2015 uplyne 65 let od jeho založení, ačkoli divadelní ochotnictví má hlubší tradici už v předchozích prvorepublikových divadelních spolcích, tedy zhruba 120 let nazpět. Na výstavě můžete
zhlédnout řadu kostýmů, fotografií, scénářů, dobových plakátů, scénografických návrhů a pročíst se historií divadla a jejich aktérů.

PŘIPRAVUJEME
Concentus Moraviae

– happening základních uměleckých škol
1. června v 18.00, Kino Svratka

Koncerty hudebních uskupení ze základních škol si budete moci poslechnout na neobvyklých místech po celém Tišnově.
Vyvrcholením pak bude koncert v Kině Svratka v 18.00.
Více na http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.

II

Tišnovský komorní orchestr
Středa 13. května v 19.00, velký sál MěKS

Závěrečný koncert KPH tradičně uzavře Tišnovský komorní orchestr.
V programu zazní koncerty, elegie a suita věhlasných skladatelů
W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, K. D. Dittersdorfa, P. I. Čajkovského
a L. Janáčka.
Dirigent:
Sólisté:
Host:
www.tiko.cz

Vít Mareček
Jiří Šícha (kontrabas), Vítězslav Drápal (flétna),
Ivana Plachá-Chudová (hoboj)
Valentina Zavala (klavír)

PRONÁJMY PROSTOR MěKS

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál,
foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního kina ke krátkodobým pronájmům. Různě velké prostory dle potřeby, veškeré
potřebné zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace
na tel. č. 549 410 211
nebo uctarna@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz.
Kam v Tišnově

Městské kulturní středisko
Marián Varga

30. května ve 20.00, velký sál MěKS
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 sedmdesátých letech pro něj byly typické zejména experimenty a artrocková fúze klasické hudby s bigbeatem, provoněné
dlouhými a strhujícími improvizacemi. Byl zakládajícím členem nadčasové skupiny Collegium musicum, dále spolupracoval s P. Hammelem
a dalšími osobnostmi slovenské scény. V současné době všemožně hostuje a věnuje se velmi úspěšně sólovému vystupování.
Na akci platí vstupenky zakoupené na původní datum koncertu 4. dubna, který byl pro nemoc přesunut na 30. května.

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
POJĎME SLAVIT!
30 05 — 25 06 2015

téma

st 24 06
Tišnov
Předklášteří, Porta coeli,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.

www.pojdmeslavit.cz

BL!NDMAN

Concentus Moraviae

BL!NDMAN (Eric Sleichim / umělecký vedoucí)

Eric Sleichim / umělecký vedoucí

24. června v 19.30, Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

32 stop/Bachovy varhany
Předprodej vstupenek:
Tišnov – Turistické informační centrum, Brněnská 475
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

za finanční podpory

5/2015

oficiální partner

hlavní mediální partner

mediální partner

ve spolupráci

Úžasné saxofony souboru BL!NDMAN znovustvořily varhanní hudbu
Johanna Sebastiana Bacha. Pro skladatele Igora Stravinského byly varhany „monstrem, které nikdy nedýchá”, ale v tomto případě je to naopak lidský dech, který Vás vezme na cestu do srdce barokní hudby.
Více na http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.

III

Městské kulturní středisko
program KINA – KVĚTEN 2015
1. 5.

20.00 MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA

		

+ ŽIVÝ HUDEBNÍ DOPROVOD tria NEUVĚŘITELNO
106 min., 100 Kč
Dámy a pánové, nenechte si ujít splendidní show v první májový den! Spojení filmového a hudebního spektáklu přímo na pódiu Vašeho biografu! Němou grotesku
s Vlastou Burianem z roku 1927 naživo doprovodí hudební trio Neuvěřitelno.

2. 5. 17.00 Popelka

114 min., dab., 80 Kč (všichni)
Známý pohádkový příběh v novém, epickém podání
s Cate Blanchett v jedné z hlavních rolí. Režie: Kenneth
Branagh.

2. 5. 20.00 ex machina

108 min., tit., 110 Kč
Dva muži a dívka tvoří součást neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich
soužití podtrhává fakt, že ona dívka je robot. Alex Garland, autor slavného románu Pláž a scenárista sci-fi
Sunshine, natočil inteligentní sci-fi z blízké budoucnosti na téma člověk-stvořitel nového života.

3. 5. 17.30 píseň moře

93 min., dab., 80 Kč
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku
otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je
poslední z tuleních víl… Irská pohádka, která se příběhem i jakoby ruční animací vymyká americké produkci
a svojí magickou atmosférou osloví i starší diváky. Titulní píseň filmu zpívá Markéta Irglová.

6. 5. 19.30 divočina

115 min., tit., 100 Kč
Reese Witherspoon v hlavní roli ženy, která po smrti
matky a krachu manželství udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovými zkušenostmi a obludně těžkým batohem se rozhodne úplně sama zdolat
1 770 km dlouhou vysokohorskou trasu pojmenovanou
PCT – Pacifik Crest Trail. Což je nejdelší, nejtěžší a nejdivočejší stezka v celé Americe. Podaří se ženě tváří
v tvář divočině najít vnitřní klid?

7. 5. 20.00 avengers: age of ultron

145 min., 2D tit., 130 Kč / 105 Kč (do 15 let)
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší
hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky,
Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye,
musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu
mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová
křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou
vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů.

8. 5. 16.30 spongebob

IV

84 min., dab., 100 Kč / 80 Kč (děti)
Poslední projekce dobrodružství bláznivé houby
na suchu.

8. 5. 19.00 atentát (70 let od konce války)
98 min., český, 60 Kč
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války promítáme jeden z nejlepších českých válečných filmů. Vypráví příběh o dramatických událostech kolem útoku
na jednoho z nejmocnějších mužů třetí říše, Reinharda
Heydricha.
Gabčík, Kubiš… Film, který připomene, že hrdiny Československa nebyli vždy pouze hokejisté.

9. 5. 20.00 avengers: age of ultron

145 min., 3D tit., 165 Kč / 140 Kč (do 15 let)

10. 5. 15.00 asterix: sídliště bohů

85 min., 3D dab., 120 Kč
Poslední repríza galské animované komedie!

10. 5. 17.30	avengers: age of ultron

145 min., 2D dab., 130 Kč / 105 Kč (do 15 let)

14. 5. 9.30 klub rváčů (filmový Klub – projekt 100)
139 min., tit., 90 Kč / 70 Kč (FK)
„Mainstreamový film, který naprosto narušil pravidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně šokující
násilné scény, obnažené pohlavní orgány a inteligentní terorismus. Komplikovaná dějová skládanka adaptující stejnojmenný a podobně převratný román
Chucka Palahniuka pracující s odvěkým motivem dvojníka. Katalogy z IKEA, Meat Loafova prsa, pěsti ve tmě,
tučňáci, liposukce a mýdlo. Snímek, který bude za sto
let ve všech učebnicích dějin filmu.“
(Jan Jílek, dramaturg Projektu 100, AČFK)

15. 5. 20.00 kingsman (best of start 2015)

129 min., tit., 90 Kč
Tým Kina Svratka pro Vás vybral tu největší pecku začátku roku 2015! Nekorektní humor, krev a akce! Režie:
Mathew Vaughn.

16. 5. 20.00 divoké historky (best of end 2014)

122 min., tit., 60 Kč
V diváckém hlasování na webu Kina Svratka o nejlepší
film konce minulého roku zvítězil argentinský černohumorný povídkový film o tom, že „nervy můžou prasknout každému“.

17. 5. 17.30 ovečka shaun

85 min., bez dialogů, 100 Kč

17. 5. 20.00 perný den (The beatles)
87 min., tit., 80 Kč
Po úspěšné dubnové akci s potleskem na konci reprízujeme bláznivou komedii s Paulem, Johnem, Ringem,
Georgem a s jejich písničkami.

22. 5. 20.00 život je život

95 min., český, 110 Kč
Nová česká komedie od tvůrců hitu Láska je láska.
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent
nacházet si pravý opak.

23. 5. 20.00 šílený max: zběsilá jízda

cca 120 min., 3D tit., 130 Kč
Budoucnost patří šílencům. Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární trilogie „Šílený Max“, se v rebootu série vrací
Kam v Tišnově

Městské kulturní středisko
do světa bojovníka silnic Maxe. Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný
způsob, jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném
obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator
Furiosa. Hrají Tom Hardy, holohlavá Charlize Theronová, absolutní výtvarná stylizace!

24. 5. 15.00 malý pán

83 min., český, 110 Kč (všichni)
Česká loutková pohádka! Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě,
ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě
na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu poradila,
kde ten záhadný dům najde. Hlasy: Saša Rašilov, Klára
Sedláčková-Oltová ad.

25. 5. 18.45 pořád jsem to já (bio senior)

100 min., tit., 80 Kč / 60 Kč (senioři)
Projekce nejen pro seniory. Film o stárnutí v mladém
věku se skvělou Julianne Moore, která za tuto roli dostala Oscara. Alice je šťastně vdanou matkou tří dospělých dětí a uznávanou profesorkou lingvistiky. Ale
začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná
forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje společně se svou
rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále
tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující.

začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře
ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera.

31. 5. 15.00 malý pán (+ malování na pódiu)

83 min., český, 110 Kč (všichni)
U příležitosti blížícího se Dne dětí budou moci všichni
malí páni a malé dámy při závěrečných titulcích vlétnout na pódium a tvořit svého „Malého pána“, „Prázdnou hlavu“ či jinou z postav pohádky, kterou právě
viděli. Pro ty nejmenší budou připraveny omalovánky
s populárními „Mimoňi“.

31. 5. 17.30 popelka

114 min., dab., 80 Kč (všichni)
Poslední repríza krásné hrané pohádky od studia
Disney.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

28. 5. 19.30 naslepo

cca 120 min., tit., do klobouku
Máš rád(a) překvapení? Přijď do kina naslepo! Uvidíš
novou, méně známou komedii, která není hloupá a dojme i okoralá srdce. Platí se až při odchodu, podle toho,
jak se ti snímek bude líbit.

29. 5. 20.00 život je život

95 min., český, 110 Kč

29. 5. 22.30 poltergeist (noční kapky)
92 min., 3D, dab., 150 Kč
Nechte si dát na noc hororové kapky...
Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě

Rezervace a prodej
vstupenek online na webu:

mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Rezervace vyprší 20 minut před začátkem filmu.
Pokladna kina otevírá hodinu před každým představením.
Vstupenky v prodeji také v Turistickém informačním centru
(Brněnská 475 – Jamborův dům). Po až pá: 8–12, 13–17 h.
Změna programu vyhrazena.

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME:
drama s T. Hardym a G. Oldmanem ze stalinistického Ruska Dítě číslo 44, pohádku Alice Nellis Sedmero krkavců, chytré teenage sci-fi
Země zítřka, trikový Jurský svět, horor Insidious 3, bláznivou akční
komedii Spy, dokument o rodině, která opustí civilizaci, Stále spolu,
animovanou komedii Mimoňové ad.
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Zimbabwe – fascinující země, ve které různé kultury zanechaly své stopy. Od Sanů (Křováků) přes
Zulu-Ndebele a Šona až po moderní bělošské
přistěhovalce.
Kamenný dům, jak je jméno této země volně překládáno, nenabízí jen kamenné ruiny usedlostí dávných
civilizací nebo příjemné safari v některém z národních parků, ale také velice zachovalé dva až šest tisíc let staré jeskynní malby a zvonící kameny ukryté
v hloubi buše nádherné krajiny. Přijďte se seznámit
s touto zemí, prohlédnout si jeskynní malby a projít se
po Velkém Zimbabwe. Nebo jen zaskočit vyvenčit krále zvířat...
www.divokaafrika.cz
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MěSTSKÁ KnihOVnA TišnOV / KulTurA

Varhanní koncertv Doubravníku
Římskokatolická farnost Doubravník Vás zve

ve čtvrtek 7. května v 18.30 hodin
do kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku na varhanní koncert.
Skladby starých mistrů

(Johann Pachelbel, Georg Muffat, Franz Danksagmüller a další)
na varhany zahrají studenti Akademie múzických umění v Praze.
Vstupné dobrovolné.

Výstava uměleckého kováře
v Domově svaté Alžběty
Domov svaté Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově srdečně zve na výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky nazvanou Jiskry potu života, radosti
z práce a rozjímání doplněnou obrazy jeho dcery Ivety Vráželové. Slavnostní vernisáž se koná v pátek 8. května 2015 ve 14 hodin. Výstava,
kterou uvede galerista František Vejpustek, je otevřena denně od 9
do 17 hodin až do 30. června 2015.
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KulTurA

STP TišnOV

pořádá pro své členy i ostatní zájemce
v pátek 22. května zájezd do ivančic na

Odjezd: ve 12.00 hodin od Podhorácké restaurace se zastávkami U Šťávů, u pošty, Penny a aut. zast. pod Klucaninou
Závazné přihlášky a dotazy na tel. 722 264 021.
Cena dopravy: pro členy 80 Kč – nečleny 130 Kč

ČESKÉ POTRAVINY
Z POHLEDU MINISTRA
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Na květen přijal naše pozvání
ministr zemědělství ČR

MARIAN JUREČKA.
Přednášet bude o českých
potravinách z pohledu
producenta, zpracovatele a
konzumenta.

ČTVRTEK
14. KVĚTNA
OD 18:00

UČEBNA
GYMNÁZIA
TIŠNOV
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Více informací na tisnovzije.cz
nebo facebook.com/tisnovzije
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RŮZNÉ / SPORT
Podhorácké muzeum

Žďárecký Impuls o. s. ve Žďárci pořádá
v neděli 3. 5. 2015 turistický pochod

„Žďárecká desítka“
trasy 5 km, 10 km

Start bude probíhat od 13.30 h do 14.00 h U sudu
(sportovní hřiště ve Žďárci).
Doprava: vlastní nebo vlakem z Kuřimi 12.17 h
směr Řikonín a z Řikonína autobusem 12.43 h směr
Heřmanov. Zpět autobusem ze Žďárce 17.09 h do Řikonína
a vlakem 17.21 h do Kuřimi (spoj na vlak Řikonín–Tišnov–
Kuřim) nebo autobusem Tišnov 12.38 h 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
Srdečně zvou pořadatelé.

Akce v sokolovně, květen 2015

TJ Sokol Tišnov Vás srdečně zve dne 8. května 2015
na XXIV. ročník Dálkového pochodu
a XIV. ročník Cyklistické jízdy

•
•
•
•
•
•
•
•

1.–3. 5.
8. 5.
8. 5.
20. 5.
23. 5.
23. 5.
27. 5.
30. 5.

Výstava minerálů
Dálkový pochod
Prodej obuvi
Koncert Veselá Trojka
Běh Klucaninou
Koncert Ha-kapely
Prodej spotřebního zboží
Prodej obuvi

Pétanque

SOKOLSKOU ŽUPOU PERNŠTEJNSKOU
Trasy pochodu z Doubravníku:
Doubravník–Pernštejn 6,7 km, 9,5 km a 18,9 km
z Tišnova:
Tišnov–Pernštejn 23,5 km, 31 km
Cyklotrasy:
Tišnov–Pernštejn: 20 km
Tišnov–Tišnov: 40 km, 60 km

Více najdete na webu

pochod-sokolskou-zupou-pernstejn.webnode.cz.
Dále přijměte pozvání na Mezinárodní výstavu minerálů,
jejíž 40. ročník se bude konat 1.–3. května 2015. 23. května
pořádá TJ Sokol Tišnov také 17. ročník
Běhu Klucaninou – Memoriál Jaroslava Chromého.
Prezence bude začínat v 8.30 hodin a start v 9.30.

X

Tradiční turnaj v pétanque se bude
konat v květnu

Tišnovští rekreační hráči pétanque ve spolupráci s MÚ Tišnov pořádají
již XII. ročník turnaje dvojic v této přátelské starofrancouzské hře. Název Petunie se váže na květnový termín vstupu ČR do EU v roce 2004.
I když se bude tradičně hrát o ceny, pétanque je především zábavou
a příležitostí zakončit příjemně a aktivně prodloužený víkend. Turnaj
se uskuteční v neděli 3. května od 13 hodin na hřišti pod Květnicí.
Miloš Buček
Kam v Tišnově
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