
Městské kulturní středisko

Město Tišnov

Poslední výzva pro pořadatele společenských a kulturních akcí
V několika minulých číslech jste měli možnost dozvědět se o fun-
gování  webu  kulturatisnov.cz.  Rádi  bychom  oslovili  ještě  další 
pořadatele,  kteří  se  zatím k přístupovým údajům na  tento web 
nepřihlásili, aby tak udělali v nejbližší době a podíleli se na jeho 
naplňování. Tyto stránky mají za cíl sloužit jako ucelený přehled 
pro pořadatele i návštěvníky akcí. 
Možné výhody:
• Koordinace  spolupráce  organizátorů  kulturních  a  společen-
ských akcí v Tišnově a okolí (možnost včasné rezervace termí-
nu události, předcházení kolizím termínů – tak, aby se nekryly 
dvě akce a pořadatelé si navzájem „nepřetahovali“ návštěvníky 
– přestože jsme menší město, dosud se tak stávalo).

• Primárně měsíční  (ale  i  celoroční)  přehled  všech  kulturních 
a společenských akcí na jednom místě.

• Jednoduchý  export  dat  do  přílohy  Tišnovských  novin  KAM 
v  Tišnově  (tištěný  náklad  cca  4  500 ks  –  distribuce  zdarma 
do všech tišnovských domácností i do okolních vesnic).

• Celoroční přehled kulturních akcí v Tišnově a okolí (kalendář 
akcí), možnost strategického plánování.

Prosíme  všechny,  kteří  již  mají  přístup  na  webové  stránky 
kulturatisnov.cz,  aby zaznamenávali  veškeré  své události do ka-
lendáře akcí. Ti, kteří přístup ještě nemají, ale rádi by jej získali, 
mohou požádat o přihlašovací údaje administrátora webu na ad-
rese  noviny@tisnov.cz.  Na  e-mail  organizátora  následně  přijde 
přístupové  jméno  a  heslo.  Zadávání  akcí  je  velmi  jednoduché! 
Na vyžádání však můžeme ještě zaslat zaslat stručný návod,  jak 
zadat událost na web www.kulturatisnov.cz.
Takto zveřejněné termíny budou dále exportovány do tištěné ver-
ze přílohy Tišnovských novin. POZOR! Akce, které nebudou v den 
uzávěrky  zveřejněny na webu  kulturatisnov.cz,  nebudou nadále 
propagovány ani uváděny v Tišnovských novinách. Pro zájemce 
o uvedení v kalendáři akcí na měsíc červenec tedy platí závazný 
termín uzávěrky TN, a sice 17. června!

Requiem 2014 
9. června v 19.30, bazilika Porta coeli v Předklášteří
Vstupné: vyprodáno, už pouze poslechová místa 150 Kč.

Koncert k 100. výročí začátku 1. světové války. Sólisté Vojtěch Dyk 
a  Iva Bittová, dále  chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri a  soubor 
Musica Florea. Diriguje: Marek Štryncl. Bližší informace na www.
concentus-moraviae.cz.

Čtyřnohá vrána 
25. června v 19.30, Kino Svratka
Vstupné: 250 Kč / 150 Kč 

Melodramatická  fraška pro dva herce  a  ansámbl na  texty Dani-
ila Charmse. Skladatel a dirigent Kryštof Mařatka, žijící od roku 
1994 v Paříži, patří k nejoriginálnějším mladým skladatelům sou-
časnosti. Pro jeho detailně propracovaná díla je charakteristická 
objevná  zvukovost,  živelná muzikálnost  a  často  i  výrazný  smy-
sl  pro  humor.  Ten  se  v místy  velmi  drastické  podobě projevuje 
v jeho melodramatu Čtyřnohá vrána na texty geniálního ruského 
surrealisty Daniila Charmse. Účinkují: Orchestr Berg, Kryštof Ma-
řatka – dirigent, Jan Vondráček a Vasil Fridrich – herci.
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PŘIPRAVUJEME
• 30. srpna  Folk metal fest
• 5. září  Ha-kapela v letním kině
• 14. září  Rybářské slavnosti

Program kina
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 rozhodnou vyloupit 
obchod s oříšky. Ve foyer bude od 1. 6. do 1. 9. výstava z dubnové 
akce Děti malují papoušky z Ria. 

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

ZÁŘE (ZUŠ TIŠNOV – 65 LET) 
Út 3. 6. v 19.30, 106 min., tit., ZDARMA 
Projekci hudebního filmu pořádá ZUŠ Tišnov u příležitosti oslav 65. 
výročí školy. Hlavní roli  talentovaného klavíristy ztvárnil Geoffrey 
Rush, který za svůj výkon získal Oscara.

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
Čt 5. 6. v 19.30, 132 min., 3D dab., 130 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 hrdinové pů-
vodní 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)

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
So 7. 6. ve 20.00, 77 min., český, 110 Kč
O únosu nevěsty,  který  se dost nepovedl,  o důležitém hokejovém 
utkání a koktejlu, který si holky nalijou, až když je ten správný čas… 
Jan Hřebejk se vrací k žánru komedie, a to v tandemu s jedním z na-
šich  nejvtipnějších  a  nejoriginálnějších  autorů  Petrem  Kolečkem, 
spoluscenáristou Okresního přeboru.

RIO 2 
Ne 8. 6. v 15.00, 101 min., 2D dab., 100 Kč 
Modří  papoušci  Blue,  Perla  a  jejich  tři  děti  se  odváží  opustit  své 
město Rio a odletět do divoké Amazonie… 

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Út 10. 6. v 19.30, 77 min., český, 110 Kč 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
Čt 12. 6. v 19.30, 125 min., tit., 120 Kč
Hazel  a  Augustus  jsou  dva  mladí  svérázové,  které  spojuje  záli-
ba v černém humoru a láska. Zamilovali se do sebe během sezení 
v podpůrné skupině pacientů s rakovinou. Nejvtipnější smutná lo-
vestory podle světového knižního bestselleru Johna Greena, popu-
lárního i v Česku.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Pá 13. 6. ve 20.00, 77 min., český, 110 Kč 

J. H. Krchovský & Krch-off band
Včetně autorského čtení básníka 
21. června ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné: 100 Kč 

Známý básník  J. H. Krchovský založil kapelu Krch-off, ke spo-
lupráci přizval známé hudebníky z undergroundové scény. Re-
pertoár kapely tvoří zhudebněné texty J. H. K., který i sám nese 
kůži na trh jakožto frontman kapely.

VOILA!
Vive la nouvelle chanson française!
18. července ve 20.00, zahrada MěKS
Vstupné: 110 Kč (na místě) / 80 Kč (v předprodeji)

Přijďte si vychutnat francouzský šanson a letní pohodu na za-
hradu MěKS! Hudební skupina VOILA! má v repertoáru tradiční 
šansony Edith Piaf, na které je specialistkou zpěvačka Zdenka 
Trvalcová (postavu Edith Piaf hraje už deset roků v divadelním 
představení Edith Piaf – vrabčák z předměstí). Kapela se časem 
rozhodla dát skladbám nový rozměr a vytvořila nová originální 
aranžmá v duchu hesla Vive la nouvelle chanson française!

Komici s. r. o. – Na stojáka
15. srpna ve 20.30, letní kino
Vstupné: 190 Kč (v předprodeji) / 250 Kč (v den akce)

Skvělé stand-up celovečerní představení, ve kterém vystoupí ti 
nejlepší baviči z pořadu Na stojáka.

Kino Svratka

Hanťa aneb Balík myšlenek
Představení pohybového divadla
6. června v 19.00, Kino Svratka
Vstupné 80 Kč / studenti, děti, ZTP a důchodci 50 Kč.

Představení  pohybového  divadla  Movo  Kreo  na  motivy  kni-
hy Bohumila Hrabala Příliš hlučná  samota. Tvůrci  se pokusili 
uchopit náladu Hrabalova příběhu a beze slov převyprávět pří-
běh obyčejného člověka, který dělá svět krásným skrze balíky 
starého slisovaného papíru, do kterých vkládá milované knihy, 
obrazy, květiny, duši.
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NA PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME PŘEDEVŠÍM: 
Promítání ve velkém letním kině téměř každou středu a pátek!
Promítání v kamenném kině znovu od srpna!

ZLOBA 
Ne 15. 6. v 17.30, 97 min., 2D dab., 120 Kč / 100 Kč děti 
Fantasy  s  Angelinou  Jolie  vypráví  dosud  nezpracovaný  příběh 
zlé královny z pohádky O Šípkové Růžence. Královnino kdysi  čis-
té srdce se proměnilo v kámen. Hnaná touhou po pomstě, uvrhne 
na novorozenou princeznu Auroru kletbu. Jak dívka roste, ocitá se 
v  samém  středu  konfliktu  mezi  královniným  čarodějným  lesem 
a lidským královstvím.

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 
Út 17. 6. v 19.30, 103 min., tit., 110 Kč  
Na samém vrcholu slávy, kdy jí Hollywood a diváci leželi u nohou, 
se provdala  za monackého knížete Rainiera  III.  a  stala  se navždy 
Grace  –  kněžnou  z Monaka. Nicole  Kidman  jako Grace Kelly  září 
ve výpravném životopisu od režiséra Edith Piaf. Od 19.00 ve foyer 
ochutnávka vína! 

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
St 18. 6. v 19.30, 77 min., český, 110 Kč 
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 
Čt 19. 6. v 19.30, 119 min., tit., 120 Kč 
Pořádně postřelená komedie z Divokého západu od tvůrce seriálu 
Family Guy a filmu Méďa. Když zbabělý pasák ovcí Albert vycouvá 
ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, 
která se s takovým srabem nechce dál zahazovat. Odvahu nalezne 
až díky záhadné krásce, která se v podivném městečku, kde smrt 
číhá doslova na každém kroku, zčistajasna objeví.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
So 21. 6. v 15.00, 105 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč děti
Ne 22. 6. v 15.00, 105 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč děti 
Jste připraveni na návrat do vikingské vesnice Blp? Lidé a draci zde 
teď žijí ve vzájemné harmonii. Škyťák – na rozdíl od závodnice As-
trid – rád podniká osamělé spanilé lety s Bezzubkou. Během nich 
mapují neznámá území a objevují nové světy. Jedno z jejich dobro-
družství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je do-
movem  stovky  neznámých  divokých  draků.  Ke  vstupence  tištěné 
aktivity.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Čt 26. 6. v 19.30, 77 min., český, 110 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
Pá 27. 6. v 17.30, 105 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč děti   
Po vízu na draka do kina! Ke vstupence tištěné aktivity.

TRANSFORMERS: ZÁNIK 
Pá 27. 6. ve 20.00, 140 min., 3D dab., 150 Kč   
Akční fenomén Michael Bay je zpět! Přímé pokračování megaúspěš-
né série bude v mnoha ohledech jiné než předchozí části. Budeme 
sledovat  automechanika  Cadea  (Mark Wahlberg),  který  žije  sám 
s dospívající dcerou (Nicola Peltz) na farmě v Texasu, kde se sna-
ží  opravovat  nepojízdné  vraky.  Jeho  život  se  změní  ve  chvíli,  kdy 
se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transfor-
mer,  a rovnou ten nejdůležitější – Optimus Prime, který je na černé 
listině.

AVATAR  LETNÍ KINO 
So 28. 6. ve 21.40, 162 min., tit., 80 Kč 
Nejúspěšnější film všech dob na tišnovském letňáku!

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
Ne 29. 6. v 15.00, 105 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč děti   
Po vízu na draka do kina! Ke vstupence tištěné aktivity.

TRANSFORMERS: ZÁNIK 
Ne 29. 6. v 17.30, 140 min., 2D dab., 120 Kč

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.

Fotograf Kamil Till 
Už jen do 6. června můžete vidět (a zakoupit) snímky havířov-
ského fotografa Kamila Tilla. Přijďte se zasnít nad krásou kra-
jiny  různých  koutů  České  republiky,  jak  ji  svým  objektivem 
zachytil  hlavní  fotograf  festivalu  Bohemia  Jazz  Fest  (2006  až 
2009).  Rozhovor  s  Kamilem Tillem  najdete  v  aktuálním  čísle 
Tišnovských novin.

Luděk Tikovský: 
(NE)ZKRESLENÁ REALITA
Malíř,  fotograf a grafik Luděk Tikovský pochází z Tišnova, ale 
od roku 1987 žije trvale v Nizozemí.  Jak sám píše, v jeho dílech 
se často setkáváme s archetypálními výjevy, které si každý ne-
seme ze své minulosti. Podle známé teorie C. G. Junga jsou tyto 
univerzální myšlenky, představy nebo vzory z našeho podvědo-
mí dědictvím tzv. kolektivní zkušenosti. V „tikografiích“, jak svá 
díla autor označuje, k nám z říše snů sestupují zvláštní bytosti, 
lidé i zvířata v překvapujících souvislostech a záleží jen na nás, 
jak jim budeme rozumět. Vernisáž bude 14. června v 17 hodin. 

K výstavě obrazů Ranného
V  souvislosti  s  přípravami  výstavy  Emanuela  Ranného  st. 
(1913–2007)  bychom  rádi  požádali  majitele  jeho  obrazů 
o  spolupráci.  Uvítáme  informace  o  Ranného  obrazech  a  pří-
padně i jejich zapůjčení pro výstavu, která se uskuteční od 26. 
července do 7.  září.  Zájemcům zajistíme  (a  v  případě  zápůjč-
ky  i  uhradíme)  profesionální  fotodokumentaci.  Nabízíme 
také  zprostředkování  posudku  soudním  znalcem.  Kontakt-
ní  osoba Mgr.  Hana  Fadingerová,  mobil  604  334  955,  e-mail 
HanaPetlachova@seznam.cz.

Galerie Jamborův dům

Informace 
pro návštěvníky Kina Svratka
Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
Od 7. 6. nové promítací časy o víkendech: od pátku do neděle 
v 15.00, 17.30 a 20.00.
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Generál Marian Langiewicz
Výstava
25. května – 24. srpna 2014
V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedobrovol-
ného  pobytu  generála Mariana  Langiewicze,  diktátora  polského 
Lednového povstání r. 1863, v našem městě. Více informací o re-
volučních  událostech  19.  století  a  osobnosti  generála  Mariana 
Langiewicze se dozvíte na výstavě v Muzeu města Tišnova.

Dr. Vladimír Josef Procházka
Výstava
26. dubna – 29. června
Srdečně  Vás  zveme  na  první  soubornou  výstavu  věnovanou 
významnému  tišnovskému  občanu  dr.  Vladimíru  Josefu  Pro-
cházkovi.  Výstava  připravená  ve  spolupráci  sdružení  Vitae 
Continuum  a  Muzea  města  Tišnova  připomíná  nejen  takřka 
zapomenutého Vladimíra  Procházku,vědce,  spisovatele  a  pře-
kladatele evropského významu, ale i počátky geologie, minera-
logie a jeskyňářství. 

Jaro 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.  
Navštivte dlouhodobou výstavu obrazů  z odkazu  Josefa  Jambora 
městu Tišnovu v muzeu.  
Pro milovníky výtvarného umění máme překvapení. Nejširší veřej-
nosti  je méně  známá  skutečnost,  že  Jamborův  odkaz neobsahuje 
pouze jeho autorská díla, ale také obrazy dalších významných uměl-
ců. Po mnoha letech je znovu vystaven nejcennější z nich, zrestauro-
vaný obraz Joži Uprky Žena z Vlčnova. 

Městská knihovna Tišnov

Týden čtení dětem
2.–6. června v 8.00 a 10.00

Dětské oddělení se zapojilo do celostátní akce pod záštitou kam-
paně Celé Česko čte dětem. Jejím cílem je také vyburcovat rodiče 
a dospělé k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot maso-
vé kultury. Jedná se o zcela ojedinělý projekt podporující vzděla-
nost národa a vazby v rodině.

Předčítání  je  rituál,  který  se  stává  pevným  záchytným  bodem 
v  životě mladého  člověka.    Několik  desítek minut  čtení  dětem 
denně je výletem do světa, kde nic není nemožné.

Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme tak jeho znalosti, představi-
vost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábo-
jem,  který mu dává nezaměnitelná,  silná  vazba  s  předčítajícím 
– mámou  nebo  tátou.  Pro  děti  z  2.–4.  ročníků  základních  škol 
jsme připravili prázdninové čtení a pohádkovou olympiádu.

Celý týden bude svátkem dětí a literatury. Čtení je radost!

Slavnostní vítání prvňáčků
13. června v 8.30, 9.30 a 10.00
Pěkné uvítání mezi čtenáře knihovny čeká všechny prvňáky ze 
ZŠ Smíškova, ZŠ 28. října a ZŠ z Předklášteří. Tradiční, již pátý 
ročník pasování prvňáčků proběhne v přilehlé zahradě.
V  programu  vystoupí  Nedvědický  pěvecký  sbor  Petry  Glosr 
Cvrkalové  Cvrčci.  Zahrají  dětem  Popelku  a  uvedou  malé  ná-
vštěvníky  do  sváteční  nálady.  Společně  s  pohádkovými  by-
tostmi  předáme  dětem  na  památku  „Pohádkový  list  malého 
čtenáře“. Ten mohou využít jako čtenářský deníček a zapisovat 
si do něj samostatně přečtené knížky. Nově přihlášení čtenáři 
od nás také získávají zdarma průkaz do knihovny. 
Na akci zveme rodiče i prarodiče s přáním, aby svoje děti spo-
lečně s námi i nadále ve čtení podporovali. 
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Relaxace a imaginace 
Pátek 30. května v 18.30 hodin, tělocvična RC Studánka

Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. 
Tyto pozitivní pocity prožívá nejen mysl, ale i celé tělo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, lektor-
ka Školy lásky v rodině.
E-mail: h.kubecova@seznam.cz, mob.: 736 607 320.

Je nutné přihlásit se předem. S sebou: kari-
matku, deku, polštářek, popř. teplé ponožky. 

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpo-
řena z  dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV a je realizována za finanční podpory města 
Tišnova.

Pohádka od srdce
Úterý 3. června v 17.00, RC Studánka

Jedná  se  o  autorskou  divadelní  (lehce  terapeutickou)  podíva-
nou pro všechny od 3 do 100 let. Základem je třígenerační pří-
běh království, ve kterém naši hrdinové prožijí smutek i radost, 
strach i odvahu, budou se zlobit  i usmiřovat a hlavně zkusí na-
jít cestu ke svému srdci i ke svým splněným přáním. Cena: 70 Kč 
na rodinu. Více informací na www.navlnce.cz. 
Pohádka trvá cca 35 minut a po ní následuje zážitková přednáš-
ka o rodinné systemice Kořeny v nás. Motto: „Svůj život si tvoří-
me sami. Půjde nám to lépe, když budeme svobodní a silní, tehdy 
když uspořádáme svůj vztah ke členům rodiny a jejich osudům."
Během přednášky mohou děti využít hernu. 

Zabezpečení bytu jako prevence 
dětských úrazů a technické 
možnosti zabezpečení 
Čtvrtek 12. 6. 2014 v 15.30–17.30, RC Studánka

Školení s profesionálním hasičem Janem Hrdličkou.
Dozvíte se mimo jiné:
• co dělat, když u mě doma začne hořet 
• co dělat, když hoří v sousedním bytě 
• co mohu udělat pro bezpečnost své rodiny
• vybavení  bezpečné  domácnosti  z  hlediska  vzniku  požáru 
(detektory kouře, hasicí přístroje, apod.)

• správné zacházení s nebezpečnými látkami (čisticí prostředky, 
akumulátory, apod.)

• co dělat, když cítím v domě podezřelý zápach
• komíny a karmy, nebezpečí, údržba a čištění.

Zájemce  prosíme,  aby  se  nahlásili  na    studanka@atlas.cz, 
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpoře-
na z  dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.

Sourozenci bez soupeření
Pátek 20. června od 16.30–19.30, RC Studánka

Jak vnímá rodinu a okolí prvorozené a další dítě? Jaké jsou pří-
činy jejich rivality? Jak zlepšit vztahy mezi sourozenci?
Co se dozvíte?
• Co  je  rodinná konstelace a  jak může ovlivnit naše vnímání 
světa a postoje k druhým lidem a vlastnímu životu.

• Co  je  přirozenou  součástí  vztahů  mezi  sourozenci  a  kdy 
vztahy mezi sourozenci můžeme vnímat jako problematické.

• Které z rodičovských přístupů posilují přílišnou sourozenec-
kou rivalitu.

• Jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi.
• Jak  rodiče  mohou  efektivně  řešit  spory  a  šarvátky  mezi 
sourozenci.

Lektorka: Mgr. Eva Kneblová – psycholožka, pracovala v peda-
gogicko-psychologické poradně ve Znojmě. Nyní spolupracuje 
se společností Mansio v. o. s., nabízí poradenství a vede kurzy 
pro pedagogy, rodiče a pěstouny. Více informací o lektorce na-
leznete na www.kneblova.cz nebo na www.mansio.cz.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 16. června na studanka@
atlas.cz, na  telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpo-
řena z dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV. 

Finanční poradce na téma pojištění
Pondělí 23. června v 15.30, RC Studánka

Co se dozvíte?
• obecné informace o pojištění
• jaké jsou druhy pojištění
• proč mít či nemít pojištění
• zkušenosti s pojištěním
• jak vybrat to správné…

Zájemce  prosíme,  aby  se  nahlásili  na  studanka@atlas.cz, 
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpo-
řena z  dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV. 
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Více informací na www.casprosebe.cz.

Čas pro hipoterapii
Od 2. 6. 2014 – 9.30–11.30 a dále každé pondělí.
Od 4. 6. 2014 – 15.00–17.00 a dále každá středa. 
Nutná rezervace u Míši na tel. 603 142 391.

Čas pro výlety
• 31. 5. – 1. 6. – výlet do CS opevnění v Králíkách a Orlických hor. 
• 8. 6.  –  výlet po naučných  stezkách na hrad Pernštejn.  (Pro 
zájemce spojeno s aktivitou nordic walking). Poté se vypra-
víme s manželi Jandovými za kameny a permoníky do okolí. 

• 30. 6. – 5. 7. – vodácký výlet Vltava a okolí. Na vodě jsme 1.– 4. 6. 
• Další termín na vodu je 27. 7. – 2. 8.

Čas pro nordic walking
Díky dotaci z města Tišnova jsme zakoupili pět párů kvalitních 
holí pro nordic walking, proto můžete zažít chůzi s kvalitními 
holemi. Ty je možné si zapůjčit během vedených akcí s Časem 
pro sebe za 20 Kč. Mimo tyto akce 40 Kč (příspěvek bude pou-
žit na případné opravy).  Více na webu.

• 8. 6. – Nedvědice
• 21. 6. – okolo Svratky od Červeného mlýna přes koupaliště

Čas pro kulturu
• 6. 6. – vernisáž výstavy fotoprací dětí z fotografického kroužku při 
ZŠ Deblín ve spolupráci s Galerií na schodech, více info na webu.

Čas pro sebe
• 3. 6. – kruh žen s Hankou Uřídilovou tentokráte v modrém.
• 6.  6.  –  16.  16.  slavnostní  otevření  dvorku  Času  pro  sebe. 
Nechte se překvapit.

• 20. 6. – 16.00–21.00 Gerda Odehnalová. Seminář  Intuitivní 
malba.

Pravidelné aktivity Času pro sebe 
• Harmonizační  cvičení  pro  ženy  s  léčivým  šamanským 
bubnováním 

• Dětský jumping 
• Stretching
• Power jóga s Věrou Malou 

Výstava Sportovně a elegantně!
27. dubna – 2. listopadu
Podhorácké  muzeum  v  Předklášteří,  pobočka  Muzea  Brněn-
ska, připravilo pro veřejnost zcela mimořádnou výstavu Spor-
tovně a elegantně! Výstava se zabývá sportovním vyžitím nejen 
na Tišnovsku v průběhu 20. století. Tišnov byl po celé minulé 
století úzce spojen se sportem a v některých letech velmi úspěš-
ně. Muzejní sbírky jsou ve své rozmanitosti základem instalace, 
doplňují je fotografie, novinové články a plakáty z různých ob-
dobí. Do přípravy výstavy se zapojila celá řada spolupracovní-
ků, většinou sportovců a sportovních organizací. Ti všichni, a je 
jich několik desítek, ochotně zapůjčili předměty, písemné ma-
teriály a fotografie. 
Výčet druhů sportu, o nichž výstava alespoň zmínkou pojedná-
vá, je velmi široký: lyžování, cyklistika, hokej, fotbal, tenis, běh, 
volejbal, basketbal, házená, stolní tenis, šachy, atletika, turisti-
ka,  motocyklový  sport,  gymnastika,  plavání,  bruslení  na  ledě 
i na inline bruslích, horolezectví, windsurfing, karate, lukostřel-
ba,  paragliding  a  ještě  několik  dalších.  Kromě  výkonnostních 
sportů je zařazeno i provozování sportu kondičně – hlavně zá-
sluhou Sokolské župy – a rekreačně, což ke své radosti a spo-
kojenosti  vykonává mnoho  občanů.  Prostorový  závěr  výstavy 
tvoří současné sportovní oděvy a sportovní vybavení. Jak už se 
stalo zvykem, součástí výstavy jsou programy pro děti a inter-
aktivní kouty na vyzkoušení her, šikovnosti a vlastní kondice.   
Součástí výstavy jsou i dvě červnové doprovodné akce.

Kola a kolečka – cyklistické závody pro děti
1. června, ve 14.00, Štěpánovice
Organizuje: mikroregion Porta, Podhorácké muzeum.

Přehlídka sportovních oděvů 
15. června, v 15.00, náměstí v Předklášteří
organizuje: Podhorácké muzeum, obec Předklášteří.

Vítej léto v Železném
Měsíc červen bude v Železném zasvěcen vítání léta. Téměř ka-
ždou červnovou sobotu pro místní i přespolní nachystali pořa-
datelé jedinečný program, proto si snad každý přijde na své.

12. ročník Bitvy Sever proti Jihu 
7. června, hřiště Horka a přilehlé okolí
Akce  je  tradičně doplněná o bohatý doprovodný program. Bi-
tva v obci v 10 hodin, u hřiště v 15 hodin, od 12 hodin vojenský 
tábor, motocykly Harley-Davidson, speciality moravské a ame-
rické kuchyně, Indiáni Hau Kola, lety balónem, lidová řemesla, 
zvířecí minifarma, od 16 hodin kulturní program – Lucie Dob-
rovodská  &  Paka  de  Luciáš,  D.N.A.  Petr  Bende,  Grajcar,  Pepa 
Štross, Přístav. Vstupné 150 Kč.

Divadlo v Železném po 60 letech
21. června v 19 hodin, Lesní divadlo Železné (nad obcí smě-
rem na Stanoviska)
Farní divadelní spolek HerKA ze Šlapanic  Vás  srdečně zve  na  
adaptaci divadelní  hry Aloise Jiráska Lucerna. Občerstvení za-
jištěno, vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se 
akce koná v kulturním domě.

VII. bigbítová noc
27. června v 19 hodin, areál Horka, vstup 150 Kč
Useless. Heavy funk-rock machine! Krvavý nářez i hojivá mast. 
Kapela, co Vám švihne funky bičem do obličeje a pak Vás na tu 
ránu sladce políbí.
Tom Jegr & Gang. Skupina Tom Jegr and Gang vznikla v roce 2006. 
Bluesově laděný repertoár čerpá téměř výhradně z vlastní tvorby.
PROGRES 2. Legendární brněnský bigbít po 7 letech opět v Že-
lezném v  sestavě Pavel Váně,  Zdeněk Kluka,  Pavel Pelc, Miloš 
Morávek, Roman Dragoun.
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Akce v sokolovně
• 3. 5. prodej obuvi 
• 5. 6. prodej textilu – Krachkotex 
• 7. 6. Ocelový muž
• 17. 6. prodej textilu – Krachkotex 
• 23. 6. prodej spotřebního zboží a textilu
• 25. 6. prodej textilu – Krachkotex 

Vivat Carolus Quartus
Koncertní pořad
8. června v  16 hodin, Porta coeli, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie v Předklášteří
Námět  a  scénář:  Alfred  Strejček,  hudba:  Štěpán Rak.  Vstupné 
dobrovolné.

Oblastní charita Tišnov všechny srdečně zve na pořad Vivat Ca-
rolus Quartus. Koncertní pořad přináší nový pohled na muže, 
který je právem pokládán za největšího Čecha a jednu z nejvý-
znamnějších  osobností  evropské  historie.  Promluvy Karla  IV., 
citace z  jeho Moralit  i antropology nově odkryté reálie z  jeho 
života až neuvěřitelně aktuálně oslovují naši dobu. 
Účinkují: Štěpán Rak – kytara, zpěv, Alfred Strejček – zobcové 
flétny, mluvený hlas.

Zájezd do Olomouce
Svaz tělesně postižených Tišnov pořádá ve středu 4. června pro 
své členy  i ostatní zájemce celodenní zájezd. Tentokrát zamíří-
me na Sv. Kopeček u Olomouce, do Olomouce a Loštic, které 
jsou proslavené výrobou tvarůžků). Cena dopravy: člen 150 Kč, 
nečlen 200 Kč. Odjezd v 8.00 hodin od Podhorácké restaurace se 
zastávkami U Šťávů, u pošty, u Penny a u autobusové zastávky 
pod Klucaninou. Závazné přihlášky a dotazy na tel. 722 264 021.

Dálkový pochod v Doubravníku
V  sobotu  14.  června  2014  pořádá  zastupitelstvo  městyse 
Doubravník  a  doubravnický  odbor  Klubu  českých  turistů  již  7. 
ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěš-
ky i s kolem.
Pro  pěší  turisty  bude  připravenopět  tras  o  délce  9,  15,  27,  39 
a 50 km. Nejkratší trasa povede z Doubravníku do Sejřku a přes 
Rakoví  a  Maňovou  zpět  do  Doubravníku.  Patnáctka  vede  přes 
Prudkou,  Borač,  Kaly  a  Maňovou,  sedmadvacítka  přes  Borač, 
Předklášteří, Dolní Loučky a Kaly, devětřicítka do Dolních Louček 
jako předcházející trasa, ale bude pokračovat na Šafránkův mlýn 
a přes Drahonín a Sejřek. Ti, kdo se vydají na nejdelší trasu, pů-
jdou přes Skorotice, Křížovice do Štěpánovic a další cesta je spo-
lečná s devětatřicítkou.
Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy – 36 a 65 km. Povedou 
přes Tišnov, Drásov, Železné a Lomnici, na delší  trase  si přidají 
cestu z Drásova přes Unín, Žernovník a Všechovice do Železného.
Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6.00 do 8.30, na další pěší 
trasy  a  na  cyklotrasy  mohou  zájemci  vycházet  nebo  vyjíždět 
od 8.00 do 10.15, na nejkratší trasu je možno vyjít až do 14.15.
Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých tu-
ristů 10 Kč.

V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hodin a úspěšně ab-
solvuje celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly), obdrží 
diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnic-
kého odboru Klubu českých turistů. Jako každoročně i letos bude 
diplom nový. A nebude chybět  tradiční kalendářík s pozvánkou 
na příští ročník.
Dále je třeba uvést, že pochod byl i pro letošní rok zařazen do se-
riálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportver-
band (IVV), do desítky vybraných akcí IVV v ČR a do dvoustovky 
významných akcí Klubu českých turistů. 

Šerkovické koulení 2014
Obec Šerkovice Vás spolu s příznivci hry pétanque v mikro-
regionu Porta  zve na  již  8.  ročník  otevřeného  turnaje  dvoj-
členných týmů Šerkovické koulení 2014 – turnaj dětí a turnaj 
dospělých. 
Turnaj se koná v sobotu 7. 6. 2014 od 13.30 hodin na hřišti 
v Šerkovicích. Prezentace bude probíhat na místě od 13 hod. 
Systém  hry  bude  upřesněn  podle  počtu  přihlášených,  není 
stanovena žádná věková hranice, hrát mohou i úplní začáteč-
níci. Vyhodnocena bude kategorie dětí a dospělých. 
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny a medaile. Občerstvení 
zajištěno.
Po turnaji následuje v 18.00 hudba/zábava – NONSTOP Zbra-
slav,  v  případě  dle  zájmu  další  koulení.  Své  dotazy můžete 
směrovat na tel. č. 777 765 882 nebo 732 823 274. 
Další informace na www.repete-tisnov.webnode.cz. 

Sport

Občerstvení zajištěno
po celou dobu v místě konání akce

hlavní partner:

Spousta skvělých cen
pro účastníky závodů horských kol

Moderátor akce Petr Zakopal

více na
www.mim.tisnov.cz

více na
www.mim.tisnov.cz

PROGRAM PRO CELOU RODINU
VIII. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL

Pořadatelé: Město Tišnov, Dům dětí a mládeže Tišnov
Kde: parkoviště u nového hřbitova v Tišnově
Kdy: neděle 15. 6. 2014 od 12.00 do 19.00 hodin

Cyklistický závod horských kol na Klucanině:
Kluci a holky    – trať 4 km (kategorie 9–10 a 11–12 let, start ve 12.45 hod.)
     – trať 8 km (kategorie 13–14 a 15–16 let, start ve 13.30 hod.)
Dospělí a junioři – trať 14 km a 21 km (start v 15.45 hod.)

Jízda zručnosti na kolech, koloběžce či odrážedle (13.30–16.30 hod.)

Nezávodní vyjížďka na 1 kolo po trati:
Start v 14.45 hod., slosování účastníků o horské kolo proběhne v 18.00 hod.

Doprovodný program:
• exhibice - biketrial Martin Šimůnek, trojnásobný mistr světa (17.30)
• možnost svezení na speciálních jízdních kolech Martina Zehnala
• motocyklový trenažér • skákací hrad • trampolína • střelba z paintballové pistole
• ukázka policejní pořádkové jednotky a policejního psovoda (17.15)
• malování na obličej, horkovzdušný balón (od 18 hod.), skákací boty 



Další akce

08 Kam v Tišnově

Datum Akce Čas Místo Organizuje
6. 6. Představení pohybového divadla Hanťa 

aneb Balík myšlenek
19.00 Kino Svratka, Tišnov MěKS Tišnov

7. 6. 12. ročník Bitvy Sever proti Jihu 10.00–23.00 areál hřiště Horka obec Železné
8. 6. Koncertní pořad Vivat Carolus Quartus 16.00 Porta coeli Oblastní charita Tišnov
14. 6. 6. ročník Hudbou pro UNICEF (festival) 12.00–0.00 letní kino Pro Tišnov o. s.
20. 6. Koncert Rolling Stones Revival Brno 20.00  Nádvoří barokního 

domu (Zahrádka 
U Palce)

Café U Palce

20. 6. Letní koncert skupiny Rangers 18.00 park na Židovském 
náměstí v Lomnici 
(za deště synagoga)

městys Lomnice

21. 6. Lucerna v lesním divadle 19.00 lesní divadlo 
v Železném

obec Železné

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

20.00 velký sál MěKS 
Tišnov

MěKS Tišnov

28. 6. VII. bigbítová noc 19.00 areál hřiště Horka obec Železné
28. 6.  Den s hasiči 13.00–18.00 školicí středisko 

HZS na Trnci
město Tišnov a složky integro-
vaného záchranného systému

Výstavy
1. 5. – 30. 6. Výstava obrazů Lenky Cardové Městská knihovna
1. 5. – 30. 6. Jiří Ondra: Od přírody po vesmír Domov sv. Alžběty Žernůvka
3. 5. – 8. 6. Fotograf Kamil Till Galerie Jamborův dům
1. 6. – 28. 9. Jan Exnar: Sklo Podhorácké muzeum
6. – 29. 6. Obrazy a skleněné dekorace Martiny Fialové synagoga v Lomnici
14. 6. – 20. 7. Luděk Tikovský Galerie Jamborův dům
27. 4. – 2. 11. Sportovně a elegantně Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Červen 2014

Pro Tišnov


