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Kam v Tišnově 06/2015
Přehled kulturních akcí v Tišnově
Datum

Akce

Místo

27. května

Plavání ve Wellness Kuřim

Wellness Kuřim

28. května

Sluníčková zábava

30. května

UVČ: Arboretum Křtiny a Řícmanice

30. května

Marián Varga

1.–5. června

Týden čtení dětem

2. června

Seminář ROVNÝ neznamená STEJNÝ

3. června

Voliéra plná melodií – Písničky ze starých časů

7. června

Barokní gotika ambitu Porta coeli

16. června

Výlet do Sloupsko-šošůvských jeskyní

18. června

Mýty a pravdy o domácím násilí

21. června

Evropský svátek hudby (Den hudby)

23. června

Almanach Tišnoviny

28. května

Samoživitelství – společenský fenomén?

29. května

The Tap Tap

30. května

Paella party

31. května

Varhanní koncert Tišnov

1. června

2. června

7. června

Concentus Moraviae – happening základních
uměleckých škol

Concentus Moraviae – varhanní koncert
Jose van Immerseela v Doubravníku

Křest knihy Ludvíka Horčici
o Oldřichu Kothbauerovi, výstava

13. června

Hudbou pro UNICEF 2015

18. června

Salonky

20. června

22. června
24. června

Pétanque v Šerkovicích 2015
– Šerkovické koulení 2015
Vítání prvňáčků
Concentus Moraviae
– BL!NDMAN, Eric Sleichim

Výstavy
21. 4. – 21. 6.

Jídelna DPS, Králova 1742,
Tišnov
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, Tišnov
Kavárna Café

Velký sál MěKS

Kostel sv. Václava, Tišnov

Městská knihovna Tišnov
Kino Svratka

Kostel Povýšení sv. Kříže
v Doubravníku

Jídelna DPS, Králova 1742,
Tišnov
Obřadní síň radnice

Porta coeli v Předklášteří
Letní kino Tišnov,
Hornická 1725, Tišnov

Sloupsko-šošůvské jeskyně
Sportovně-kulturní areál
v Šerkovicích
Zahrádka U Palce

Městská knihovna Tišnov
Kino Svratka – kinosál

Bazilika Porta coeli
v Předklášteří u Tišnova

Druhá světová válka na Tišnovsku

6. 4. – 31. 8.

Scénografie Leoše Malce

23. 5. – 31. 8.

Karasovo divadlo

30. 6.– 1. 11.

Petra a Lubomír Hluštíkovi – keramika do zahrady/do domu

20. 3.
– 10. 1. 2016
8. 5. – 30. 6.

Ve jménu zákona

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Čas
11.45–15.00

Organizuje
Centrum sociálních služeb
Tišnov, příspěvková organizace

09.30–11.00

Rodinné centrum Studánka

19.00–21.00

Café U Palce, Pro Tišnov

14.00–18.00

Centrum sociálních služeb
Tišnov, příspěvková organizace

08.30–16.00

Městská knihovna

20.00–22.00

Městské kulturní středisko
Tišnov

18.00–22.00
16.30–18.00
18.00–19.30

Café U Mě

Základní umělecká škola

Městská knihovna

Městské kulturní středisko
Tišnov, ZUŠ

09.30–12.30

Rodinné centrum Studánka

15.00–16.15

Centrum sociálních služeb,
deTOX

15.00–16.00
17.00–18.30
14.00–16.00
11.00–01.00
10.30–16.00

Městys Doubravník
Město Tišnov

Continuum Vitae
Pro Tišnov

Centrum sociálních služeb

08.00–16.00

Městská knihovna

13.30–18.15

Šerkovice

09.30–11.00

13.00–22.00
08.30–12.00
17.00–20.00
19.30–21.00

Rodinné centrum Studánka
Café U Palce, ZUŠ

Městská knihovna
Continuum Vitae

Městské kulturní středisko
Tišnov

Podhorácké muzeum Předklášteří

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Podhorácké muzeum Předklášteří

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Domov sv. Alžběty Žernůvka

Podhorácké muzeum Předklášteří

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kulturní akce
Marián Varga

30. května ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné: 140 Kč / 190 Kč (předprodej / na místě)
Marián Varga je legendární slovenský hudební skladatel a fenomenální hráč na klávesové nástroje, zejména značky Hammond. Má zásadní podíl na formování populární i experimentální hudby na Slovensku.
Je všeobecně považován za jednoho z nejvýraznějších rockových klávesistů s nezaměnitelným stylem hry. V letech sedmdesátých byly pro
něj 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 velmi úspěšně se věnuje sólovému
vystupování.
Na akci platí vstupenky zakoupené na původní datum koncertu 4. dubna, který byl pro nemoc přesunut na 30. května. Využijte jedinečné příležitosti uslyšet žijící legendu v našem městě!

Concentus Moraviae

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

Srdečně zveme Vás, všechny Tišnováky, přespolní i kolemjdoucí, abyste se 1. června zaposlouchali i zatancovali si na některém z hudebních
zastavení v centru Tišnova. V rámci festivalu Concentus Moraviae se
1. června uskuteční přehlídka kulturních programů základních uměleckých škol. Happening zahrnující hudební a dramatická vystoupení,
módní přehlídku atd. bude probíhat na nevšedních místech v Tišnově
od 13.00 do 16.00 hod.
Neméně zveme všechny milovníky hudby na podvečerní koncertní
přehlídku základních uměleckých škol, která se uskuteční v 18.00 hod.
v Kině Svratka a která bude zároveň vyvrcholením tišnovského kulturního dne.

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

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.
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Kam v Tišnově

Městské kulturní středisko
BL!NDMAN (Eric Sleichim / umělecký vedoucí)
24. června v 19.30,
Porta coeli (bazilika) Předklášteří u Tišnova

Po loňském veleúspěšném koncertu Ivy Bittové, Vojty Dyka s chlapeckým sborem Boni pueri nabízíme letos našim posluchačům neméně působivý hudební zážitek. Úžasné saxofony souboru BL!NDMAN
vdechnou život varhanním skladbám Johanna Sebastiana Bacha. Umělecký vedoucí souboru Eric Sleichim nabízí posluchačům netradiční
pojetí barokní hudby, neotřelý a moderní zvuk, zároveň však vzdává
poctu géniovi barokní hudby. Pro skladatele Igora Stravinského byly
varhany „monstrem, které nikdy nedýchá”, ale v případě skupiny Bl!ndman je to naopak právě lidský dech, který Vás vezme na cestu do srdce
barokní hudby.
Více na http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.

Bachova varhanní hudba
v monumentálním zvuku saxofonů
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae se v letošním roce uskuteční již po dvacáté a naplní zámky a kostely měst
jižní Moravy a Vysočiny neobyčejnými hudebními událostmi. Mezi
30. květnem a 25. červnem zazní celkem třicet pět koncertů s podtitulem „Pojďme slavit!“ Mezi kmenová festivalová města se řadí
také Tišnov a tradičním dějištěm festivalových koncertů je bazilika
Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, ve které se letos odehraje jedno z nejočekávanějších vystoupení. Na Moravu se totiž vrátí
belgický saxofonový soubor BL!NDMAN, jehož souzvuk mohli posluchači ocenit v rámci festivalového projektu Vlámská bouře už
v roce 2005.

V novém projektu 32 STOP / Bachovy varhany zazní varhanní hudba Johanna Sebastiana Bacha, kterou zaranžoval skladatel a umělecký vedoucí souboru BL!NDMAN Eric Sleichim pro celou škálu
saxofonů. Vedle soprán, alt, tenor a bas saxofonu se na monumentálním zvuku bude podílet i modifikovaný nástroj tubax a elektronika. Nenechte si ujít koncert staré hudby v unikátním provedení
v inspirativním prostředí baziliky kláštera Porta coeli v Předklášteří ve středu 24. června 2015. Vstupenky jsou k dispozici v síti
Ticketportal, v Tišnově se předprodává v Turistickém informačním
centru.

Kino Svratka
program KINA – ČERVEN 2015
od června do srpna letní promítací čAsy
4. 6. 19.30 dítě číslo 44
137 min., tit., 110 Kč
Tom Hardy a Gary Oldman v hlavních rolích kriminálního dramatu ze stalinistického Ruska. Natočeno podle
stejnojmenného knižního bestselleru.

5. 6. 18.45 země zítřka
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130 min., dab., 120 Kč / 100 Kč (12–15 let)
Režisér Brad Bird (Ratatouille, MI5: Ghost Protocol)
pod hlavičkou studia Disney natočil sci-fi s Georgem
Clooneym a s Britt Robertsonovou. Génius Frank,

naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a optimistická dospívající dívka Casey se společně vydávají
na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého pouze pod názvem „Země zítřka". Český dabing.

6. 6. 16.00 sedmero krkavců

97 min., český, 120 Kč (všichni)
Bohdanka na sebe bere těžký úkol. Musí zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Podle klasické pohádky Boženy Němcové natočila
režisérka Alice Nellis moderní a veselé zpracování drsného příběhu, s Martou Issovou v hlavní roli.

7. 6. 17.30 sedmero krkavců

97 min., český, 120 Kč (všichni)
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Městské kulturní středisko
11. 6. 19.30 život je život
95 min., český, 110 Kč

12. 6. 20.00 špión

120 min., dab., 120 Kč
Bláznivá akční komedie s Melissou McCarthy a s Jasonem Stathamem v hlavních rolích. Susan má klidnou práci u CIA, je totiž analytičkou, která jen málokdy
opustí svůj psací stůl s počítačem. Přesto se stane neohroženou hrdinkou, která se vydá na nejnebezpečnější
misi v historii této špionážní agentury. Dabovaná verze.
+ soutěž o DVD Fakjů, pane učiteli před filmem!

13. 6. 17.30	sedmero krkavců

97 min., český, 120 Kč (všichni)

14. 6. 17.30	jurský svět

125 min., 2D dab., 120 Kč / 100 Kč (děti)
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park
s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků. Vedení parku stále hledá
nové způsoby, jak jej ještě víc zatraktivnit. Vědecké experimenty s novými druhy podporuje strohá manažerka parku Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), která
ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich
však biolog Owen Grady (Chris Pratt ze Strážců galaxie) spatřuje hlavně nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které nestvořila příroda, ale laboratoř. Události mu dají za
pravdu, když se jeden z takových mazlíčků doslova urve
ze řetězu a začne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci
parku a posléze také návštěvníky, mezi nimiž jsou i dva
synovci Claire, kteří za tetou přijeli na prázdniny.

18. 6. 19.30 STále spolu (filmový klub)

75 min., český, dok., 100 Kč / 80 Kč (FK)
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí,
se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce
– bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní
Petr sám sebe nazývá „profesionálním otcem“. Potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň
se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní
společnosti.
+ záznam rozhovoru režisérky a beseda diváků po
filmu!

19. 6. 20.00 život je život

95 min., český, 110 Kč

19. 6. 22.15 insidious 3 (nočNí kapky)
97 min., tit., 120 Kč
Třetí pokračvání kvalitní hororové série. Tento mrazivý prequel, situovaný do doby před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů, odhaluje osudy nadané jasnovidky
Elise Rainierové (Lin Shaye). Rozhodne se použít své
schopnosti a kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce (Stefanie Scott), kterou si vybrala
za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost. Režíruje
scenárista předchozích dílů Leigh Wannell.

20. 6. 17.30 ovečKa shaun (derniéra)

85 min., bez dialogů, 90 Kč
Béé! Poslední repríza humorem nabité akce pro děti i
dospěléé...
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20. 6. 20.00 jurský svět
125 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč (děti)

21. 6. 17.30 sedmero krkavců

97 min., český, 120 Kč (všichni)

25. 6. 18.45 mimoni

cca 95 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč (děti)
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ty žluté
potvůrky dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni,
která z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá
hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Slibuje koktejl
plný vtipů, akce... a nového ultrapadoucha: Scarlett Odkráglovou (v českém znění Ivana Chýlková).

26. 6. 20.00 špión

120 min., tit., 120 Kč
Bláznivá akční komedie s Melissou McCarthy a s Jasonem Stathamem v hlavních rolích. Verze v původním
znění s titulky.

27. 6. 16.00 mimoni

cca 95 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)

27. 6. 18.45 Teorie velkého třesku (seriálový maratón)
cca 330 min., tit. + dab., 100 Kč
Sheldon, Leonard, Penny a další na plátně Kina Svratka! Uvedeme prvních 13 dílů úplně první série! Prvních
šest dílů promítneme pro milovníky původního znění
s titulky, po krátké přestávce potom dalších sedm bude
dabovaných.

28. 6. 17.30 mimoni

cca 95 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)

29. 6. 18.45 život je život (bio senior)

95 min., český, 100 Kč / 60 Kč (senioři)
Derniéra české komedie se Simonou Stašovou a s Ondřejem Vetchým se slevou pro seniory.

30. 6. 16.00 mimoni (s vysvědčEním do kina)

cca 95 min., 2D dab., 125 Kč / 100 Kč (děti)

30. 6. 18.45 jurský svět (s vysvědčEním do kina)
125 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč (děti)

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME:
– animovanou komedii od studia Pixar V hlavě
– reboot Terminátor: Genisys se soutěží o tričko k filmu
– ve filmovém klubu severské drama Slepá
– komedii pro dospělé Méďa 2
– výpravnou romantickou adaptaci Daleko od hlučícího davu
– striptýzový dámský večer Bez kalhot XXL
– komiksového hrdinu Ant-man
– reprízy
– na konci měsíce projekce v letním kině!
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–pá 8–12; 13–17.30 h; so+ne 9–12; 13–16 h (so až do
18 h).
Změna programu vyhrazena.
Kam v Tišnově

Městské kulturní středisko
Kino Svratka v červnu

Muzeum města Tišnova

Ondřej Kaláb, vedoucí kina

Zveme všechny děti, rodiče, předškoláky, školáky i poškoláky,
aby přišli oslavit konec školního roku do Kina Svratka!
Ty nejmenší potěší nová česká hraná pohádka Sedmero krkavců
a žlutí animovaní Mimoni. Dětem, dospívajícím i dospělým udělá radost volné pokračování legendárního Spielbergova Jurského parku.
Výjimečný režisér se tentokrát spokojil s rolí producenta, aby režii
svěřil talentovanému Colinu Trevorrowovi.
Zejména pro mladé publikum je pak určena bláznivá akční komedie Špión (vydařená!, měli jsme možnost ji vidět v předpremiérovém uvedení) a seriálový maraton s Teorií velkého třesku.
K prvnímu z filmů chystáme těsně před projekcí 12. června soutěž o DVD Fakjů, pane učiteli, které si výherce jistě rád pustí v poslední školní den.
Doprovodnou akci chystáme také k Filmovému klubu na 18.
června. Po dokumentu Stále spolu uvede vedoucí kina besedu diváků v kinosále. Režisérka se pro časové vytížení nemůže zúčastnit,
ale ještě před diskuzí si pustíme rozhovor, který poskytla o filmu
v televizi.
Nezapomínáme ani na starší publikum, které bude mít zlevněné
vstupné (60 Kč) na českou komedii Život je život v rámci tradičního
cyklu Bio Senior poslední pondělí v měsíci (tentokrát v 18.45).
Protože se nám poslední týdny výrazně prodlužují dny, posouváme na léto (červen–srpen) začátky některých projekcí (zejména
dětských) o hodinu později.

KULTURA
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CONCENTUS MORAVIAE
Tradiční koncertní cyklus Concentus Moraviae sfoukne v roce 2015
na svém narozeninovém dortu dvacet svíček. Festival velebící krásu
dlouhé řady měst se rozšíří po celém regionu a naplní ho neobyčejnými hudebními událostmi. Narozeninový ročník vzdá hold nádheře
koncertních dějišť, a protože se festival koná jak na zámcích, tak v kostelích, bude mít slavnost rozměr nejen estetický, ale i duchovní. Oslavy
v roce 2015 se zúčastní řada hudebních hrdinů minulých festivalových
ročníků: Magdalena Kožená, Marco Beasley a Accordone, Jos van Immerseel a mnozí další. Na festivalu se ale další pozoruhodní hudebníci
a soubory představí poprvé.
V doubravnickém kostele Povýšení sv. Kříže se uskuteční v úterý 2.
června v 19.30 hodin varhanní koncert Jose van Immerseela. Tento
belgický dirigent je žijící legendou. Se svým orchestrem Anima Eterna
v Bruggách už od roku 1987 zkoumá, jak zněla hudba starých mistrů
v době, kdy byla hrána poprvé. Jeho interpretace Beethovenových symfonií je skutečným požitkem pro uši. Dlouho před tím, než se proslavil
jako dirigent, triumfoval Jos van Immerseel coby varhanní, cembalový
i klavírní kouzelník. Ve svém vystoupení na festivalu Concentus Moraviae rozezvučí unikátní varhany v Doubravníku. Na koncertu zazní díla
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autorů: Orlando Gibbons, Wolfgang Amadeus Mozart, John Bull, Henry
Purcell, Antonio Valente, Pablo Bruna, Abraham van den Kerckhoven.
Rytířský sál hradu Pernštejn bude v rámci festivalu hostit koncert
Národního památkového ústavu v pondělí 8. června v 19.30 hodin, kdy
zde vystoupí Marco Beasley (zpěv), Stefano Rocco (barokní kytara,
arciloutna) a Fabio Accurso (loutna). Bude uvedeno dílo Le Strade del
Cuore Marca Cary, dále skladby autorů Jacopo Fogliano, Bartolomeo
Tromboncino, Paolo Scoto, Pietro Paolo Borrono, Marco Beasley.

Cena vstupného je 250 Kč / 150 Kč (studenti, důchodci, ZTP).
Využijte možnosti zakoupit si vstupenky pro oba koncerty již nyní
v předprodeji se slevou 50 Kč.
Kde? Úřad městyse Doubravník, Doubravník 33
Mikroregion Pernštejn – Turistické informační centrum, Nedvědice 42
Tato nabídka platí do 29. května 2015.
Dále je možno vstupenky zakoupit:
Brno – TIC, Radnická 2, v síti Ticketportal – www.ticketportal.cz

Více informací se dozvíte na webových stránkách festivalu Concentus Moraviae: www.concentus-moraviae.cz.
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KULTURA / RŮZNÉ
Městys Lomnice, Národní památkový ústav v Brně,
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola v Lomnici
u Tišnova SČMSD a manželé Touskovi pořádají

VÍKEND
OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Lomnice u Tišnova
sobota 13. června od 13.00 do 15.00 hod.
V rámci celostátního pořádání Víkendu otevřených zahrad si
Vás dovolujeme pozvat na komentovanou prohlídku zámeckého parku, lesoparku a Zahradnictví pod zámkem s obnovenými zahradními stavbami.
Hlavní organizátor celostátního Víkendu otevřených zahrad:

Průvodce parkem, o. s.

Spolupracující organizace:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Národní památkový ústav,
Česká komora architektů.
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inzerci lze podávat
v úřední hodiny
na Městském kulturním středisku Tišnov,
Mlýnská 152, tel.: č. 777 706 714,
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz
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Program:
13.00 hodin Lomnice u Tišnova, nám. Palackého, sraz u morového sloupu.
Ing. Jan Lacina, náš přední botanik a znalec nejen místní přírody a krajiny, Vás provede zámeckým parkem s výraznými
stromovými dominantami, mezi nimiž vynikají dva památné
stromy – javor horský a buk lesní červenolistý, který získal
v roce 2010 třetí místo v anketě Strom roku pořádané nadací Partnerství Brno a dále lesoparkem pod zámkem s obnoveným altánem.
Následovat bude prohlídka obnoveného Zahradnictví pod
zámkem (s možností nákupu rostlin). Ing. Dagmar Fetterová
Vás seznámí s osudem obnovené oranžerie s hrnčírnou a pecí
(díky financím z Havarijního programu MK ČR, městyse Lomnice, majitelek a sponzorů). V oranžerii v roce 2014 vznikla expozice unikátních zahradních lemovek zde nalezených
a dalších zapůjčených ze zámeckých i soukromých objektů.
O průběhu obnovy staveb a o dalších kulturních památkách
městyse Lomnice (městská památková zóna) informují panely.
Prostor oranžerie bude vyzdoben kresbami žáků místní školky a školy, dále zde budou k dispozici dětské hračky, se kterými si děti mohou v oranžerii hrát.
Ukončení předpokládáme v 15.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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RŮZNÉ
Kynologický klub zve na agility
Již 27. června 2015 od 9.00 h proběhne v areálu kynologického
klubu Tišnov druhý ročník závodu agility. Ten proběhne ve stylu Divokého západu, takže klobouky, šátky a indiánské čelenky jsou vítány. Občerstvení v našem Saloonu zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Za podporu této akce děkujeme – Baumarkt Brno pí Fuchsové, Akara Zoo centrum p. Řezníčkovi, Bracco s. r. o. pí Bartákové, Husse
p. Kadlecovi.

Akce v sokolovně, červen 2015
•
•
•
•
•
•

10. června
12. června
13. června
23. června
27. června
30. června

prodej oděvů
prodej spotřebního zboží
Ocelový muž
prodej spotřebního zboží
prodej obuvi
prodej spotřebního zboží

Pozvánka na dvoudenní výlet
do Drážďan a Českého Švýcarska
11.–12. července
Procházka s průvodcem po Drážďanech, návštěva soutěsek Kamenice v Českém Švýcarsku (lodičky, pěší – nenáročné), zámek Ploskovice, město Litoměřice, občerstvení, ubytování v hotelu v nár. parku.
Info viz kontakt: pcklomnice@seznam.cz, tel. 724 775 396.

Pozvánka na zájezd do Kutné Hory
(UNESCO) a na gotické
Slavnosti kutnohorského stříbření
(ocenění Min. kultury)
Kdy: 20. června, cena: 590 Kč / 490 Kč (děti)
v ceně zájezdu je doprava, průvodce, včetně průvodce v chrámu sv.
Barbory, občerstvení, volný vstup do kostela v Cikrvicích, kde se
nachází nejrozsáhlejší zachovalý soubor románské plastiky u nás.
Kontakt: pcklomnice@seznam.cz, tel. 724 775 396.

SPORT
POZVÁNKA DO DOUBRAVNÍKU
Hana Ondroušková

V sobotu 13. června 2015 pořádá zastupitelstvo městyse Doubravník a doubravnický odbor Klubu českých turistů již 8. ročník dálkového
pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Pro pěší turisty bude připraveno pět tras o délce 10, 17, 23, 38 a 50 km. Nejkratší
trasa povede z Doubravníku do Černvíru, Křížovic a zpět do Doubravníku. Sedmnáctka jde přes Křížovice, Běleč, Veselí a Borač, třiadvacítka
přes Křížovice, Sýkoř, Lomnici, Veselí a Borač, devětatřicítka do Lomnice jako předcházející trasa, ale bude pokračovat přes Kozárov, Rašov,
Lomnici a z Veselí půjdou zase společně. Ti, kdo se vydají na nejdelší
trasu, půjdou přes Skorotice, Černovice, Kunštát a z Kozárova další cesta povede společně s osmatřicítkou.
Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy – 25 a 62 km. Kratší je vedena přes Nedvědici, Věžnou, Pernštejnské Janovice, Býšovec, delší přes Dolní Rožínku, Blažkov, Zvole, Bobrovou, Bobrůvku, Moravec,
Stražek, Bukov a Olší.
Start dvou nejdelších pěších tras je od 6.00 do 8.30 hod., na další pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět
od 8.00 do 10.15 hod., na nejkratší trasu je možno vyjít až do 14.15
hod. Start i cíl pro pěší turisty a cyklisty jsou v budově bývalé radnice
na doubravnickém náměstí. Startovné činí 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 celou zvolenou trasu (na trasách
budou kontroly), obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů. A nebude chybět tradiční kalendářík s pozvánkou na příští ročník. Pochod byl i pro
letošní rok zařazen do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportverband (IVV), do desítky vybraných akcí IVV v ČR
a do dvoustovky významných akcí Klubu českých turistů.
Je třeba ještě uvést, že v loňském roce byla zatím nejvyšší účast,
na pěší i cyklistické trasy se vydalo celkem 350 účastníků. Bylo to hlavně zásluhou jihlavských turistů, z Jihlavy do Doubravníku byly vypraveny dva autobusy.
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PÉTANQUE V ŠERKOVICÍCH
– ŠERKOVICKÉ KOULENÍ 2015
Obec Šerkovice Vás spolu s příznivci hry pétanque v mikroregionu Porta zve na již 9. ročník otevřeného turnaje dvojčlenných týmů Šerkovické koulení 2015 – turnaj dětí a turnaj dospělých.
Koná se v sobotu 20. června 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 začátečníci. Vyhodnocena
bude kategorie dětí a dospělých. Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny
a medaile. Občerstvení zajištěno.
Po turnaji následuje v případě
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.
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