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Trhová slavnost
„Tišnov – jak to bylo, jak to je“ – o dějinách Tišnova 
8. června od 800 do 1200, náměstí Míru v Tišnově

Program:
900 – 920 Fanfáry

Úvodní slovo (starosta města Tišnova, MěKS Tišnov)
Tišnov ve středověku
Tance, zpěv a úryvky z prvních listin (taneční soubor Katolické vzdělávací jednoty)

925 –945 Od husitství k renesanci 
Pověst o názvu města, privilegia pro Tišnov (taneční soubor KVJ)

950 –1010 Třicetiletá válka 
Příběh primátora Mydláře – 1621 (Skupina historického šermu Victorius)

1015 –1030 Všestranný rozkvět, Tišnov městem v roce 1788 (taneční soubor Lota Lomnice)

1035 –1050 Průběh 19. století 
recitace (studenti Gymnázia Tišnov) a cvičení malých Sokolů (TJ Sokol Tišnov)
písně a tance z Tišnovska (taneční soubor KVJ, Podhorácká muzika)

1050 –1100 Vstup do 20. století
Nové vily, sanatorium, lázeňské letovisko, vznik čs. republiky, rozhledna (KVJ)
Pozvání na odpolední výšlap na rozhlednu (Rozhled na Tišnov, o. s.)
Závěrečné slovo (starosta města Tišnova, KVJ – Irena Ochrymčuková)

1100 –1200 Podhorácká muzika k poslechu a tanci

Doprovodný program: dětská dílnička – výroba měšců a kreslení (Dům dětí a mládeže Tišnov)
Spolupořádající: 
Město Tišnov, taneční soubor KVJ, Fanfárové kvarteto, SHŠ Victorius, Taneční soubor Lota Lomni-
ce, studenti Gymnázia Tišnov, TJ Sokol Tišnov, DDM Tišnov, Podhorácká muzika, Podhorácké mu-
zeum – pobočka Muzea Brněnska, o. s. Rozhled na Tišnov, MěKS Tišnov.

Václav Neckář 
se skupinou 
Bacily
9. června v 1700, náměstí Míru v Tišnově

Vstup zdarma
Koncert legendy české hudební scény. 
V poslední době na sebe upozornil ze-
jména písní „Půlnoční“, která pro něj 
zaznamenala úspěch – udělení 3 cen An-
děl. Jeho koncert nabídne spektrum hitů 
a taktéž i několik novinek z jeho nového 
alba „Dobrý časy“.

Den otevřených 
dveří na radnici
9. června od 1000 do 1700

Při návštěvě tišnovské radnice si budete 
moci prohlédnout nejen její zajímavý in-
teriér, ale i výstavu kopií listin z historie 
Tišnova, pamětních knih a kronik. Zasta-
vit se a zavzpomínat si můžete nad ar-
chivními záběry Tišnovské televize.

Výstava „Tišnov na starých 
fotografiích“
8. – 16. června od 900 do 1800, 
vestibul ZŚ nám. 28. října

Fotograf Pavel Smékal vystavuje sbírku 
svých starých fotografií Tišnova. Snímky 
zachycují časové období od roku 1865 
až do poloviny 20. století. Vernisáž pro-
běhne 7. června v 18.00 hodin, úvodní 
slovo pronese PhDr. Josef Zacpal.

10. výročí 
obnovení rozhledny
8. června od 1400 do 1700

Oslavte s námi 10 let od obnovení roz-
hledny na Klucanině turistickým výš-
lapem v dobovém kostýmu, který bude 
připomínat bohatou historii trampingu, 
turistiky a skautingu na Tišnovsku.

• 1400 – 1700 Setkání budovatelů 
 rozhledny a výstava fotografií 
– zahrada vily Franke

• 1430 – 1700 Výšlap po skautské 
 stezce na rozhlednu

• 1500 – 1700 Posezení s kytarou 
u rozhledny
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Musica Florea
koncert festivalu Concentus Moraviae
11. června v 1930, bazilika Porta coeli v Předklášteří u Tišnova
Vstupné: 250 Kč / 150 Kč
Proslulá hudební kolekce olomouckých 
biskupů a arcibiskupů byla po stale-
tí uchovávána v kroměřížském zámku 
a přilehlém kostele sv. Mořice. Ze vzácné 
sbírky, která celkově čítá na pět tisíc hu-
debnin, vybral všestranný violoncellista 
a dirigent Marek Štryncl italské hudební 

poklady a nastudoval je se svým soubo-
rem Musica Florea speciálně pro festi-
val. Páteř programu nazvaného „Italové 
v Kroměříži“ tvoří vznešená Missa Hono-
ri Sanctorum Paola Germaniho.
Více na: www.concentus-moraviae.cz

Květy a FruFru
7. června ve 2000, velký sál MěKS
Vstupné 120 Kč / 90 Kč
Užijte si zajímavého spojení kapel Květy 
z Brna a FruFru z Třebíče. Skupina Kvě-
ty a její nové CD Bílé včely je vítězem 
desky roku 2012 ceny Vinyla!!! Záro-
veň bylo vyhlášeno jedinou českou des-
kou mezi deseti nejlepšími alby na radiu 

Wave, a navíc se dostalo na prestižní 
server www.popmatters.com do výběru 
toho nejzajímavějšího ze světové hudby 
za uplynulý rok.
Třebíčská alternativní kapela FruFru vy-
dala v únoru své čtvrté album. Kapela 

kombinující prvky funky, jazzu, rocku 
i popu si ke spolupráci na desce pozva-
la i Lenku Dusilovou. Na turné k desce se 
zastaví i v Tišnově.

Táta dneska frčí
Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi
V rámci festivalu Concentus Moraviae

22. června, zahrádka U Palce
Vstupné dobrovolné
Na programu je představení Pohádky ze 
Špalíčku Divadla Paravánek, písničkář 
Antonín Jarůšek, vypravěč Martin Hak, 
taneční vystoupení dětí ZUŠ Tišnov, kon-
cert Junior bandu ZUŠ Tišnov, pohádko-
vá stanoviště mateřských center, skákací 
hrad, stavebnice GECCO aj.
V případě špatného počasí se redukova-
ný program uskuteční v prostorách MěKS 
Tišnov. 
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Program kina

NAZARETH - NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN 
Čtvrtek 6. 6. v 1930 

Vstupné: 80 Kč, 90 min.

STAR TREK: DO TEMNOTY 3D
Sobota 8. 6. v 1930, pátek 21. 6. v 1930 
Vstupné: 150 Kč, 132 min., dabing

ROZKOŠ V OBLACÍCH
Neděle 9. 6. v 1930 
Vstupné: 90 Kč, 90 min., titulky

STAR TREK: DO TEMNOTY 2D
Středa 12. 6. v 1930

Vstupné: 120 Kč, 132 min., titulky
Tato projekce je ve 2D formátu. Snažíme se tak vyhovět divákům, kteří 
neholdují 3D projekci.

RENOIR
Filmové odpoledne nejen pro seniory
Čtvrtek 13. 6. v 1700

Vstupné: 60 Kč, 101 min., titulky

TÍSŇOVÁ LINKA
Čtvrtek 13. 6. v 1930

Vstupné: 100 Kč, 95 min., titulky

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Neděle 16. 6. v 1930

Vstupné: 100 Kč, titulky

ZÁHADA HORY MRTVÝCH Hororová středa
Středa 19. 6. v 1930 
Vstupné: 80 Kč, 100 min., titulky

NĚKDO TO RÁD HORKÉ Filmový klub
Čtvrtek 20. 6. v 1930 
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč, 120 min., titulky

PAUL MCCARTNEY & WINGS: ROCKSHOW
Sobota  22. 6. v 1930

Vstupné: 150 Kč, 141 min.

PODFUKÁŘI 
Neděle 23. 6. v 1930

Vstupné: 100 Kč, titulky

TRANS
Středa 26. 6. v 1930

Vstupné: 110 Kč, 101 min., titulky

PO ZÁNIKU ZEMĚ
Čtvrtek 27. 6. v 1930

Vstupné: 120 Kč, 104 min., titulky

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Pátek 28. 6. v 1700 
Vstupné: 130 Kč / 100 Kč, 102 min., dabing
S vysvědčením do kina – přijďte oslavit konec školního roku!

MUŽ Z OCELI
Pátek 28. 6. v 1930

Vstupné: 100 Kč, 148 min., titulky

VELKÝ GATSBY 3D
Sobota 29. 6. v 1930

Vstupné: 120 Kč, 142 min., dabing

Informace 
pro návštěvníky kina Svratka

Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením.

On line rezervace a prodej vstupenek na představení 
na vstupenky.mekstisnov.cz.

Platnost internetové rezervace je 14 dní a rezervace vyprší 15 
minut před začátkem představení.

Změna programu vyhrazena.

Sledujte www stránky kina Svratka pro další informace.
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Informace pro návštěvníky

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 

Fotografie z vernisáží a aktuální pro-
gram najdete na www.mekstisnov.cz/
galerie nebo na www.facebook.com/
GalerieJamboruvDum

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska

Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové
18. 5. – 29. 9. 2013
Kurátorka výstavy – Martina Šviková 

Výtvarnice, restaurátorka a designérka pa-
nenek Dagmar Jurčíková navazuje na sta-
ré řemeslo, které u nás po 2. světové válce, 
na rozdíl od okolních zemí, téměř vymize-
lo. Panenkami se profesionálně zabývá již 
téměř 20 let a kromě autorské tvorby se 
ve svém ateliéru Juda v Oseku věnuje také 
restaurování panenek a pořádání kurzů pro 
sběratele a zájemce, kteří se chtějí naučit 
panenky vyrábět. Vlastnímu navrhování 
panenek předcházelo dlouholeté studium, 
stáž v karlovarské porcelánce, absolvování 
speciálního kurzu v Německu, sbírání a re-
staurování panenek. Nadání paní Jurčíkové 
bylo také mnohokrát oceněno na prestiž-
ních odborných soutěžích u nás i v zahrani-
čí (Česká panenka, Doll Prague, Teddy-und 
Puppenfest Sonneberg). 
Výstava v Podhoráckém muzeu dává 

nahlédnout do historie i technologie výro-
by porcelánových panenek, které doplňu-
jí rovněž panenky historické a současné. 
Kromě originálních modelů totiž Dagmar 
Jurčíková vytváří také repliky starých pa-
nenek a modelů jiných současných tvůrců 
a vyrábí také panenky typu reborn, tedy re-
alistické panenky z vinylu. 
Některé autorské porcelánové panenky 
Dagmar Jurčíkové se představí v lidových 
krojích Marie Žilové.
Doprovodný program
• Výklad na výstavě s kurátorkou Mar-

tinou Švikovou – termín po předchozí 
domluvě

• Dětská dílna pro děti 1. a 2. stupně ZŠ 
– součástí výstavy

Otevřeno denně kromě pondělí 900 – 1200, 
1200–1700 hodin.

Jánuš Kubíček (1921–1993)
Uměním unikat stupiditě světa 
„Všechno musí být širší a hlubší: je nutno si uvědomit, že člověk opravdu maluje o život. 
Nejde o povídání, ale o smysl. Důvod posunovat se pořád hloub, do nitra obrazu, k větší-
mu přiblížení svému vnitřnímu životu.“ Jánuš Kubíček
Rozšířená verze tišnovské výstavy (výběr z díla připravil umělcův syn Adam Kubíček), 
která v dubnu skončila v Topičově salonu v Praze, byla pro velký zájem veřejnosti do-
konce prodloužena. Sborník, vydaný při příležitosti nedávného vzpomínkového včera 
na Jánuše Kubíčka, můžete zakoupit za 100 Kč. V prodeji jsou také monografie (800 Kč), 
reprodukce (30 Kč), plakát (40 Kč), dvě CD s kompletním dílem (400 Kč), výtah z Ku-
bíčkových filozofických úvah (20 Kč), kalendář s lehce erotickými kolážemi (333 Kč) ad.

Galerie Jamborův 
dům vás zve
na výstavu obrazů Josefa Jambora v Bystři-
ci nad Pernštejnem a na výstavu prací Leo-
ny Střelecké, která se uskuteční v Lomničce 
během cyklistického závodu Bici – Ori 12. 
(Dne 15. 6. 2013 na „hřišti za Sokolovnou“ 
v Lomničce).

Hledání klášterního pokladu
Pátek, 21. června, od 1700 hod

Doprovodná akce k výstavě Klášter Porta coeli pověstmi opředen. Odpoledne s tematic-
kou hrou pro děti předškolního a školního věku.

Doba konání od 17 hodin, vyhlášení výsledků v 19 hodin. 
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Rodinné centrum Studánka o.s.

Slavnostní vítání prvňáčků
20. 6. 2013 830, 930 a 1000

Pěkné uvítání mezi čtenáře knihovny čeká všechny prvňáky ze ZŠ Smíškova, ZŠ nám. 
28. října a ZŠ v Předklášteří. Tradiční již čtvrtý ročník opět proběhne v pohádkové at-
mosféře. V programu vystoupí Nedvědický pěvecký sbor Petry Glosr Cvrkalové Cvrčci 
a zahrají dětem pohádku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka O šípkové Růžence. Sou-
bor svým pěveckým a hereckým projevem vždy mile překvapí a prvňáčky tak odmě-
níme za snahu, kterou museli prokázat během prvního roku školní docházky.

Závěrem společně s pohádkovými bytostmi předáme dětem na památku „Pohádko-
vý list malého čtenáře“. Ten mohou využít jako čtenářský deníček a zapsat si do něj 
samostatně přečtené knížky. Nově přihlášení čtenáři od nás také získávají čtenářský 
průkaz zdarma. Na akci, která proběhne v átriu zahrady, zveme rodiče i prarodiče 
s přáním, aby svoje děti společně s námi i nadále ve čtení podporovali. 

Půjčovní doba 
o prázdninách
V prázdninových měsících od 1. 7. 
do 31. 8. 2013 budou obě oddělení 
knihovny otevřeny následovně:
Pondělí 800–1100 a 1200–1800

Středa 800–1100 a 1200–1800

Po naučných stezkách 
na hrad Pernštejn
13. 6. 2013

Městská knihovna Tišnov pořádá v rám-
ci projektu „Salonky“ vycházku „Po na-
učných stezkách na hrad Pernštejn“ pod 
vedením nedvědického kronikáře dr. Jiří-
ho Šmída. Vycházka vede přes vyhlídkové 
body na Pernštejn a jeho okolí.
Sraz zájemců před tišnovským vlakovým 
nádraží v 915 hod.
Odjezd vlakem do Nedvědice v 933 hod. 
Cestovné si hradí každý sám. Občerstve-
ní s sebou!!!
Zájemci se mohou přihlásit osobně 
v Městské knihovně Tišnov nebo telefo-
nicky na čísle 549 121 001-5.Autorská výstava Petra Jurníčka

4. 5. – 28. 6. 2013

Návštěvníci knihovny mohou zhlédnout v prostorách dospělého oddělení keramiku 
Petra Jurníčka z nedalekého Zbýšova.
Petr Jurníček, soukromý žák ak. sochaře Romana Wenzela, cestuje za kerami-
kou po Maďarsku, Nizozemí, Belgii, Francii, Velké Británii. Během cest navštěvuje 
také bezpočet dalších keramiků, mezi nimi i takové celebrity jako Roy Mc Glassena 
a Barryho Bricka.
V současnosti, spolu se svojí ženou Sandrou, napíná své síly ke zbudování hrnčírny-
-galerie-kavárny ve Zbýšově u Brna, kde už nyní pokračuje ve své tvorbě. Produkty 
Petra Jurníčka naleznete ve většině evropských zemí, dále také v Kanadě, USA, Japon-
sku, Austrálii, Novém Zélandu a ve Spojených Arabských Emirátech.

Pohyb dítěte a jeho intelekt
Středa 19. 6. v 1500

Zveme Vás na besedu „Pohyb dítěte a jeho intelekt“. Proč je pro dítě nezbytný přiroze-
ný pohyb? Jak souvisí s pohybem čtení, psaní a chování dítěte?
Lektorka: Věra Pavlíková – Montessori pedagogika, kontakt:  606 085 213.

Relaxace a imaginace
Pátek 21. 6. v 1800

V tělocvičně RC proběhne setkání „Rela-
xace a imaginace“. Přijďte si odpočinout 
po náročném pracovním vytížení! S se-
bou: karimatku, deku, polštářek, popř. 
teplé ponožky. Je nutné se přihlásit 
předem.

Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová 
– psycholožka, lektorka Školy lásky v ro-
dině. Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, 
mobil: 736 607 320.

(Aktivita projektu Studánka rodinám na-
bídne víc je podpořena z dotačního pro-
gramu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.)

Táta dneska frčí
Sobota 22. 6. od 1500, zahrádka Café U Palce

V sobotu dne 22. 6. 2013 od 1500 proběhne veselé odpoledne „Táta dneska frčí“. Akce 
se uskuteční na zahrádce Café U Palce. Zvou Vás na něj Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae, Síť mateřských center, RC Studánka o.s., MěKS Tišnov 
a ZUŠ Tišnov za podpory města Tišnov. Na programu jsou představení Pohádky ze 
Špalíčku Divadla Paravánek, taneční vystoupení dětí ZUŠ Tišnov, pohádková stanoviš-
tě mateřských center… (Akce proběhne v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateř-
ských center „Křídla a kořeny naší rodiny“.) 
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Zájezd do Lysé nad Labem
14. 6. 2013
V Lysé nad Labem se ve dnech 14.–16. června uskuteční 14. ročník soutěže Šikovné ruce, 
soutěže různých prací a výtvorů seniorů pro radost a potěšení, která je pořádána v rám-
ci celorepublikové výstavy Senior-Handicap: aktivní život 2013. Součástí je také výstava 
růží „Růžová zahrada“ a Lázeňský veletrh.
Skupina seniorů z Centra sociálních služeb Tišnov se též účastní svými výtvory, které 
vyrobili společně v rámci Tvořivé dílny. Již z předchozích ročníků jsme si přivezli něko-
lik ocenění. Doufáme, že zabodujeme i letos. A kdyby ne, tak alespoň načerpáme novou 
inspiraci, potěšíme se výtvory ostatních seniorů a pokocháme se krásou květin a růží. 
Zveme Vás v pátek 14. června na zájezd do Lysé nad Labem. Jedeme v pátek 14. června 
2013 rychlíkem odjezd z Tišnova nádraží v 845 (z DPS na nádraží lze sjet busem v 817) 
s jediným krátkým přestupem v Kolíně. V Lysé nad Labem budeme v 1147 .
Odjezd z Lysé nad Labem je vlakem rychlíkem v 1606 s přestupem v Kolíně, do Tišnova 
dojedeme v 1912 a autobus Lomničák Vás v 1937 vyveze k DPS.
Pro soutěžící je vstup do celého areálu výstaviště ZDARMA.
Náklady na dopravu tam i zpět jsou:  ZTP 127 Kč; ZTP/P 127 Kč + doprovod zdarma; se-
niorská obyč. 385 Kč; 
Pojeďte s námi, pro bližší informace kontaktujte Kateřinu Trčkovou (mob.: 730 193 325). 
Zároveň Vás tímto zveme i k návštěvě Tvořivé dílny, která je pravidelně v úterý 
 od 830 do 1030 a v pátek od 1300 do 1500 hod.

Klobouková zábava
čtvrtek, 13. června od 1400, jídelna DPS 
Králova

Máte doma klobouk, cylindr, slamák, 
sombrero, bekovku, rádiovku, šátek, kšil-
tovku či jen kapesník se čtyřmi uzly? Pak 
neváhejte a přijměte pozvání na Klobou-
kovou zábavu. Podmínkou účasti je prá-
vě vaše zmíněná jakákoli pokrývka hlavy, 
jednoduchá i zdobená, historická i sou-
časná, klasická, originální, koupená či 
vlastní výroby. 

K tanci i poslechu bude hrát pan Antonín 
Chronc. Občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné. 

Doprovodný program: vystoupení dětí 
z mateřské školy, soutěž.

Dům dětí a mládeže Tišnov Čas pro sebe o. s. 

ZŠ Tišnov Smíškova

Zahradní slavnost
Milé děti, školáci i předškoláčci, zveme vás i vaše rodiče na tradič-
ní Zahradní slavnost pořádanou ZŠ Tišnov, Smíškova a Sdruže-
ním škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova s finanční podporou 
města Tišnov ve čtvrtek dne 6. 6. 2013 od 14 do 16 hodin 
v atriu školy. Uvítáme všechny víly, piráty, loupežníky, zví-
řátka a jiné postavy z říše fantazie. Je pro vás připraven pestrý 
program: rej masek, soutěže o ceny, taneční vystoupení a další. 
Slibujeme příjemně prožité odpoledne. Pokud by nám počasí ne-
přálo, přesouvá se akce na 13. 6. 2013.

Pozvánka na akce
• 7. 6. 2013 v 1700 opět přijede Marjánka Kukui McComb 

a budeme si povídat o životě na Hawaii, Huně, Hó´ponopono, 
pozitivním pohledu na svět a dalších příjemných tématech. 
Těšíme se na Vás v nových prostorách na ulici Bezručova 21 
v Tišnově.

• 14. 6. 2013 se uskuteční první výlet nordic walking s ČA-
SEM, pod vedením člena asociace NW ČR s certifikací první-
ho stupně. Možnost zapůjčení a vyzkoušení profi holí LEKI 
za 50 Kč/pár. Je třeba rezervovat předem. Hlaste se na e-
-mail: casprosebe@centrum.cz

• 1.–5. 7. 2013  Vltava , informace na www.casprosebe.web-
node.cz

Pravidelně probíhá hipoterapie na Kalech a konzultace zdravá záda.
Více informací na našich stránkách  www.casprosebe.webnode.cz
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Festiválek U Palce 
13. července od 1300, 
Zahrádka Café U Palce

Ve 4. ročníku multižánrového hu-
debního festivalu vystoupí Čankišou, 
T. Ducháček + Garáž, Mr. Cocoman 
+ Dr. Kary, M. Bihári + Bachtale Apsa, 
Čokovoko,Tumpachkvoč, Japka. Vstu-
penky si již můžete zakoupit na baru 
Café U Palce nebo v knihkupectví paní 
Raškové na ulici Brněnské v Tišnově 
a také v Indies na Kobližné ulici v Brně.

ROCKY LEON opět v Tišnově
čtvrtek 6. 6. ve 1930, RockStar Café
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě

Ve čtvrtek 6. 6. přijede do RockStar Café 
multiinstrumentalista, showman a mi-
str v hudebním odvětví zvaném lo-
oping, rodák ze San Franciska, ROCKY 
LEON. Ukulele, kytara, loopery a dredy 
do pasu - to je Rocky Leon. Hudba ve sty-
lu reggae, rock, ska a snad i trochu pop. 
Dobrá nálada, pohoda a neopakovatelný 
hudební zážitek. To bude večer s Rocky 
Leonem v RockStar Café!

S Rockym opět vystoupí v RockStar Café 
i Pietro FALCONE, u nás známý se svou 
One man show či jako frontman divokých 

Ukulele Troublemakers! Pietro celou 
show odstartuje a poté předá pódium 
Rockymu, který nepochybně rozjede 
stejně skvělou párty, která nebude brát 
konce jako při loňském vystoupení!

Začátek show v 1930 hod., vstupen-
ky budete moci koupit v předprode-
ji za 100 Kč na baru v RockStar nebo 
v Brně v Indies na Poštovské. Pokud 
ještě zbudou, pak budou na místě k do-
stání za 130 Kč. Další informace na tel.: 
734 276 489, www.rockstarcafe.cz nebo 
www.facebook.com/rockstartisnov. 

Program festivalu Hudbou pro UNICEF je kompletní
14. a 15. června, letní kino Tišnov

Skupina PORTLESS, kterou založili bý-
valí členové Support Lesbiens (Kryštof 
Michal, René Rypar, Jan Daliba, Zbyněk 
Raušer) na podzim roku 2012 je posled-
ním jménem do bohaté nabídky vystu-
pujících umělců na tišnovském festivalu 
Hudbou pro UNICEF. O víkendu 14. a 15. 
června čeká na návštěvníky letního kina 
celkem třináct skupin v čele s absolutní 
špičkou naší hudební scény skupinami 

Charlie Straight, Mandrage, Toxique nebo 
zpěvákem Danem Bártou. Těšit se může-
te také na populárního Jana Budaře, skla-
datele filmové hudby Jaroslava Uhlíře, 
bojovníky proti konci světa The Tap Tap, 
Petra Bendeho se svou skupinou, slo-
venskou zpěvačku Katarínu Knechtovou, 
rovněž slovenskou skupinu Vidiek nebo 
tišnovskou Pátou ruku. V areálu letní-
ho kina bude i v letošním roce připraven 

doprovodný program pro děti. Přijďte si 
poslechnout špičkovou muziku a součas-
ně podpořit očkovací program UNICEF. 
Vstupenky za zvýhodněnou cenu jsou 
v prodeji v síti Ticketportal. Využijte 
možnosti HOMEticket - vstupenky si vy-
tiskněte z pohodlí vašeho domova! Další 
informace na www.hudbouprounicef.cz, 
facebook.com/HudbouProUnicef a Twit-
teru @HudbouProUnicef.

Svátek hudby
Město Tišnov a Základní umělecká ško-
la Tišnov vás srdečně zvou na tradič-
ní Svátek hudby, který se koná v neděli 
23. června 2013 od 14 hodin na nádvo-
ří domu Na Pernštejně (Café U Palce). 
V případě nepříznivého počasí proběhne 
program ve velkém sále MěKS.

Výstava fotek ve Štěpánovicích
neděle, 16. 6., 1700, Na Mlýně, Štěpánovice

Štěpánovické občanské sdruže-
ní  NAŠA DĚDINA zve všechny pří-
znivce fotografování na vernisáž 
výstavy 3. ročníku amatérské fotosou-
těže. Přijďte v neděli 16. 6. v 17 hodin 

do občerstvení Na Mlýně ve Štěpánovi-
cích. Letos byla vyhlášena tři témata: 
1. Všude dobře, 2.  Doma nejlíp, 3. Jak to 
vidím zblízka. Více na www.nasadedina.
webnode.cz/fotime-nasu-dedinu.
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11. rekonstrukce bitvy 
z americké občanské 
války
8. 6. 2013, Železné

Program: 

• 1000 hod. – bitva v obci.
• 1500 hod. – rekonstrukce bitvy 

za kopcem Hradisko
• od 1600 hod. – program na hřišti: 

Švédova trojka, Pavlína Jíšová, Petra 
„Šany“ Šanclová, KAMELOT, Pepa 
Štross, PŘÍSTAV.

Po celý den v areálu hřiště v Železném: 
dobový tábor, country tance, balónové 
létání, jízda na koních, řemeslný jar-
mark, občerstvení.

Tišnovsko v obrazech a fotografiích
zahájení výstavy – sobota 29. června ve 1400, Kulturní dům Železné

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově 
ve spolupráci s Obecním úřadem v Želez-
ném připravil na zahájení letošní výstav-
ní sezony zajímavou výstavu nazvanou 
Tišnovsko v obrazech a fotografiích. Vý-
stava představuje a objevuje pro divá-
ky zajímavá místa našeho regionu očima 
malířů a fotografů. Objevují pro nás to, 
co většinou v každodenním chvatu ne-
vnímáme. Teprve malíř a fotograf nám 
dává příležitost zastavit se a vnímat krá-
su naší nádherné krajiny. Na této výsta-
vě dostali příležitost vystavit své obrazy 
malíři nejen známí, ale také ti, kteří upad-
li již časem v zapomenutí. Na výstavě bu-
dou zastoupeni svými díly např. Emanuel 
Ranný, Milada Kollárová, Pavel Adamec, 
Ladislav Kotas, František Kubíček, Vladi-
mír Jůza, Pavel Mareš a další. Z letošních 

jubilantů připomeneme tvorbu Jana Tál-
ského, Karla Koudelky nebo Eduarda 
Valdhanse.
Z fotografů dostali příležitost vystavit 
své fotografie např. Bohumil Kabeš, Petr 
Bortlík, Michal Beneš, Antonín Nahodil, 
Miloš Neča  a někteří další přední foto-
grafové regionu.

Výstavu, kterou podpořilo město Tišnov, 
firmy Jicom, Mertastav, Vitar a pivovar 
Kvasar bude zahájena v sobotu 29. červ-
na 2013 ve 14 hodin  v Kulturním domě 
v Železném.  V kulturním programu vy-
stoupí Věra Bakalová (zpěv) a František 
Kratochvíl (klavír). Pro účastníky verni-
sáže je zajištěn pitný režim. 
Výstava je otevřena denně od 14 do 18 ho-
din až do neděle 21. července 2013.

Koncerty 6. Letní sborové dílny 2013
Lomnický Sbor Disharmonických amatérů pořádá 

Koncert sborů a lektorů
2000, synagoga v Lomnici

Čtvrtek 4. července
• Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv), Josef 

Fečo (cimbál)
Pátek 5. července 
• X-tet Rychnov nad Kněžnou, Black 

Uganda Choir, Místy Velká Bystřice, 
LSDa Lomnice

• Skip Wilkins (klavír), Emily Wilkins 
(zpěv), Daniel Wilkins (saxofon), Vin-
cenc Kummer (basa)

Závěrečný koncert 
sborových ateliérů
Neděle, 7. července, 1400, synagoga 
v Lomnici

Vstupné: 90 Kč, důchodci, studenti ZTP 
60 Kč, děti do 10 let zdarma

• Autorský ateliér Zuzany Lapčíkové
• Mezižánrový ateliér Dady Klementové
• Jazzový ateliér Emily a Skipa Wilkins

Výstava Šest pánů v galerii
1. – 30. 6., Synagoga v Lomnici
Libušina Galerie Malhostovice a Městys Lomnice vás zvou 
na výstavu obrazů Šest pánů v galerii. 
Otevřeno: soboty, neděle 13 – 17 hodin, ostatní dny 
po dohodě na Úřadu městyse Lomnice.

Výstava Krajina 
a příroda Tišnovska
11. 5. – 30. 6., denně 900 – 1700, Domov 
sv. Alžběty

Prostřednictvím této výstavy nabízíme 
nejen našim klientům, ale i ostatním ná-
vštěvníkům možnost vidět krásu přírody, 
kterou zachytily hledáčky objektivu tří 
členů Klubu přátel fotografie v Tišnově.

O své úlovky se s námi podělí Mgr. Bo-
humil Kabeš, Pavel Bortlík a Miroslav 
Zavadil.
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Kolem Doubravníku pěšky i s kolem
sobota, 22. června, Doubravník
V sobotu 22. června 2013 pořádá Za-
stupitelstvo městyse Doubravník spolu 
s  doubravnickým odborem Klubu čes-
kých turistů již 6. ročník dálkového po-
chodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem.
Pro zájemce bude připraveno pět tras 
pro pěší turisty a dvě trasy pro cyklis-
ty. Start i cíl všech tras je v budově staré 
radnice na náměstí v Doubravníku.  
Nejdelší letošní trasa pro pěší bude 
dlouhá 50 km a vede přes  Borač, Ve-
selí, Lomnici, Skorotice, Křížovice, 
Nedvědici, Sejřek, Maňovou, Kaly a Ště-
pánovice.  Stejná trasa je i pro pětatři-
cítku, ale jen do Maňové, odtud se jde 
přímo do cíle. Na trase 24 km se jde 
do cíle už z Křížovic. Patnáctka prochá-
zí Boračí, Veselím, Bělčí a Křížovicemi, 

trasa osmikilometrová povede přes 
Prudkou a Křížovice. Pro cyklisty budou 
připraveny trasy 32 a 61 km. Kratší tra-
sa zavede účastníky do Štěpánova, Ho-
donína a Nedvědice, delší pak do Rožné, 
Bystřice n. P., Dalečína a Víru.
Na dvě nejdelší pěší trasy mohou účast-
níci vycházet od 6.00 do 8.30 hod., 
na pěší trasy 15 a 24 km a na cyklo-
trasy mohou zájemci startovat od 8.00 
do 10.15 hod. Pořadatelé chtějí nabíd-
nout účast co největšímu počtu zájem-
ců, proto pro zbývající trasy bude start 
otevřen od 8.00 do 14.15 hod.
Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků 
a členy Klubu českých turistů 10 Kč.
V cíli každý, kdo dojede nebo dojde 
do 18 hod. a úspěšně absolvuje ce-
lou zvolenou trasu (na trasách budou 

kontroly), obdrží diplom, jehož autorem 
je Stanislav Bělík, čestný člen doubrav-
nického odboru Klubu českých turistů. 
Je třeba ještě uvést, že akce byla i pro le-
tošní rok zařazena do seriálu akcí me-
zinárodního sdružení Internacionaler 
Volkssportverband (IVV), Deset pocho-
dů IVV v ČR a do Dvoustovky význam-
ných akcí Klubu českých turistů. 

Sportovní hala SSK
Neděle 9. 6., 1700

házená muži , Tišnov – Sokol Brno IV

Sport



Přehled kulturních akcí v Tišnově

červen 2013

Výstavy:
7. 6. – 16. 6. Tišnov na starých fotografiích ZŠ nám. 28. října

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

14. 4. – 26. 6. Ledová krása - Milan Ferov - fotografie kavárna muzea

4. 5. – 28. 6. Autorská výstava Petra Jurníčka - keramika Městská knihovna 
Tišnov

18. 5. –  Jánuš Kubíček - obrazy Galerie Jamborův dům

18. 5. – 29. 9. Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové Podhorácké muzeum

4. 5. – 3. 11. Klášter Porta coeli pověstmi opředen Podhorácké muzeum

11. 5. – 30. 6. Krajina příroda Tišnovska - fotografie Domov sv. Alžběty

4. 4. – 30. 6. Výstava fotografií - Pavel Bortlík - Krajina a lidé rumunského Banátu Galerie na Schodech

1. 6. – 30. 6. Šest pánů v galerii - výstava obrazů Synagoga Lomnice

29. 6. – 21. 7. Tišnovsko v obrazech a fotografiích Kulturní dům Železné

Datum Akce Místo Čas Organizuje
6. 6. Rocky Leon a Pietro Falcone RockStar Café 2000 RockStar Café

6. 6. Zahradní slavnost atrium ZŠ Smíškova 1400 – 1600 ZŠ Smíškova

7. 6. Koncert kapely Květy + FruFru velký sál MěKS 2000 MěKS Tišnov

7. 6. Vernisáž výstavy Tišnov na starých fotografiích ZŠ nám. 28. října 1800 město Tišnov, 
ZŠ nám. 28. října

8. 6. Trhová slavnost „Tišnov - jak to bylo, jak to je“ nám. Míru 0800 – 1200 město Tišnov, MěKS

8. 6. 10. výročí obnovení rozhledny - setkání s jejími 
budovateli, výstava fotografií 

zahrada vily Franke 1400 – 1700 město Tišnov

8. 6. Výšlap po skautské stezce na rozhlednu 1430 – 1700 město Tišnov

8. 6. Posezení s kytarou rozhledna 1500 – 1700 město Tišnov

9. 6. Den otevřených dveří a výstava dokumentů z his-
torie města

radnice 1000 – 1700 městoTišnov

9. 6. Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily nám. Míru 1700 město Tišnov

10. 6. LDO Tigal velký sál MěKS 1830 ZUŠ Tišnov

11. 6. Concentus Moraviae - Musica Florea Porta coeli 1930 Concentus Moraviae

13. 6. Klobouková zábava jídelna DPS Králova 1400 CSS Tišnov

14. – 15. 6. Hudbou pro Unicef letní kino Pro Tišnov o. s.

21. 6. Hledání klášterního pokladu Podhorácké muzeum 1700

22. 6. Odpoledne pro rodiny s dětmi „Táta dneska frčí“ Café U Palce 1200 Concentus Moraviae

23. 6. Svátek hudby Café U Palce 1400 město Tišnov, ZUŠ 
Tišnov

28. 6. U2 Desire Revival - koncert Café U Palce 2000 Café U Palce


