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Program kina

DOBA LEDOVÁ 4 LETNÍ KINO
Středa	 	3.	7.	v	2130

Vstupné: 80 Kč, 94 min., dabing
Letní kino zahajuje novou sezónu s oblíbenou mamutí rodin-
kou. Manny, Ellie, jejich teenagerovská dcerunka Broskvička, 
lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a potřeštěný krysoveverčák 
Scratt. Všichni společně prožijí nová napínavá dobrodružství…

SVĚTOVÁ	VÁLKA	Z	  3D
Sobota	 	6.	7.	v	1930

Vstupné: 150 Kč, 90 min., titulky
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou OSN jako ex-
pert na řešení nejrůznějších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí místní poměry, Gerry při-
jede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řeše-
ní na uklidnění situace. Tyto schopnosti se mu budou náramně 
hodit, protože v podobnou horkou destinaci se právě proměnil 
celý svět.

PSYCHO LETNÍ KINO
Neděle	 	7.	7.	v	2130

Vstupné: 70 Kč, 109 min., titulky
Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho 
starý ponurý dům slouží jako příležitostný motel a rozhodně 
není místem klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Mari-
on Craneová (Janet Leigh). Soukromý detektiv (Martin Balsam) 
a Marionina sestra (Vera Miles) se vydávají po stopách zmizelé 
mladé Marion…

KRÁLOVSTVÍ	LESNÍCH	STRÁŽCŮ LETNÍ KINO
Čtvrtek	11.	7.	v	2130

Vstupné: 90 Kč, 102 min., dabing
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který 
jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné komedii. 
Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podiv-
ném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zá-
bavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět, vlastně 
i náš svět.

JEN	BŮH	ODPOUŠTÍ	
Pátek	12.	7.	v	1930 
Vstupné: 90 Kč, 90 min., titulky
Před deseti lety Julian zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. 
Dnes je z něj jeden z největších drogových dealerů v Bangkoku. 
Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na po-
moc Changa – Anděla pomsty, který dovolí otci zavražděné, aby 
ho osobně zabil…

HURÁ	NA	FRANCII	
Neděle	14.	7.	v	1930 
Vstupné: 90 Kč, 97 min., dabing 
Borat po francouzsku je zde! Muzafar a Feruz jsou dva pasáci 
ovcí z Taboulistanu, malé zemičky ve střední Asii, o které nikdy 
nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne se 
ji syn prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobrá-
ky na jejich životní misi: zničit Eiffelovku!

PĚNA	DNÍ	 FILMOVÝ KLUB
Čtvrtek	18.	7.	v	1930 
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč, 125 min., titulky
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku 
a klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin (Ro-
main Duris) pouze v kruhu svých přátel Nicolase (Omar Sy) 
a Chicka (Gad Elmaleh). Francouzský spisovatel a bohém Boris 
Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaro-
val několika generacím čtenářů.

REVIVAL
Pátek	19.	7.	v	1930,	čtvrtek	25.	7.	v	1930

Vstupné: 110 Kč, 116 min.
Nový film režisérky Alice Nellis. „Ještě jednou si pořádně . . .“ 
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se 
ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se 
s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich 
má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé. Jejich světy se 
potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života 
na pódiu i za ním.

Letní kino vás zve
Začínající prázdniny jsou v našem městě, stejně jako každý rok, 
také ve znamení nové sezóny letního kina, jednoho z mála posled-
ních fungujících „letňáků“ na jižní Moravě.  Za udržení provozu 
krásného přírodního areálu vděčíme podpoře města Tišnova a také 
vám, divákům, kteří do letního kina chodíte. Ukazuje se, že je stále 
hodně lidí, pro které je zhlédnutí filmu pod širým nebem součástí 
letní pohody a romantiky.
Oproti minulým sezónám, kdy během července a srpna bylo kino 
Svratka zavřené a v provozu bylo pouze letní kino, budou v provo-
zu obě kina a budou se doplňovat v nabídce tak, aby diváci měli 
možnost užít si jak novinky ve Svratce, tak i večery pod hvězdami 
v letním kině.  Digitalizace, která proběhla na začátku letošního 
roku v kině Svratka, se bohužel letního kina netýkala, a proto zde 

musíme vystačit se starou 35mm technologií, a tedy i značně ome-
zenou nabídkou filmových titulů.
Přesto se máte na co těšit.  Vedle osvědčených letních hitů jako 
Doba ledová 4 nebo Croodsovi  máme v programu zařazenu i sta-
rou dobrou klasiku, jako je Psycho, Ostře sledované vlaky nebo 
Světáci.
Na začátku července začínáme promítat v 21.30, postupně se 
doba začátku bude měnit, proto sledujte prosím pečlivě program 
kina. Vstupné zůstává na úrovni z minulých let, tedy v rozpětí 70 
až 90 Kč.  Rezervace přes internet není možná, vstupenky budou 
v prodeji pouze na pokladně letního kina. Hrajeme za každého po-
časí a pro každého. Letní  kino se na Vás těší!

Jan Pernica
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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.

Program kina a veškeré informace týkající se kina naleznete 
na www.mekstisnov.cz nebo na Facebooku. Kapacita sálu: 
253 míst. Kino Svratka, Brněnská 152, Tišnov, 666 01, 

kino@kulturatisnov.cz, tel. 549 410 046.

Letní kino Tišnov, Hornická 1725, Tišnov, tel. 549 410 046. 
Prodej vstupenek pouze na pokladně letního kina.

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka.

Změna programu vyhrazena.

Sledujte prosím www stránky kina Svratka pro další 
informace.

OSTŘE	SLEDOVANÉ	VLAKY	 LETNÍ KINO
Sobota	 	20.	7.	v	2100 
Vstupné: 70 Kč, 92 min.
Film natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila 
Hrabala. Děj se odehrává za druhé světové války. Vypráví pří-
běh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční 
stanici přes své milostné problémy dospívá na práh mužství…

UNIVERSITA	PRO	PŘÍŠERKY	 3D
Neděle	 	21.	7.	v	1700	a	v	1930

Vstupné: 155 Kč / 135 Kč, 109 min., dabing 
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, 
snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, 
že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale 
na univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu 
zkříží příšerkovské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, který je 
na strašení přirozený talent…

TWILIGHT	SÁGA:	ROZBŘESK	–	2.	ČÁST	LETNÍ KINO
Pátek	26.	7.	v	2100 
Vstupné: 80 Kč, 115 min., titulky
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zave-
de do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale 
i o vlastní životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edward 
mohou být konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich 
pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný 
řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou…

OSAMĚLÝ	JEZDEC
Sobota	27.	7.	v	1930 
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč, 151 min., titulky
Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí o dosud nevy-
řčené příběhy, které způsobily proměnu Johna Reida (Armie 
Hammer), muže zákona, v legendu spravedlnosti – společně 
s diváky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překva-
pení a humorných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové 
překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou 
chamtivostí a korupcí.

JÁ,	PADOUCH	2	 3D 
Neděle	 	28.	7.	v	1700	a	v	1930

Vstupné: 140 Kč / 120 Kč, 98 min., dabing
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vyprá-
ví pohádky na dobrou noc? Když už nechce vůbec nic ukrást? 
Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru 
se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako 
například šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek. Silas 
sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může 
do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý?

WOLVERINE	 3D
Středa	 31.	7.	v	1930 
Vstupné: 150 Kč, 136 min., titulky
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, 
se v novém, výpravném akčním dobrodružství podívá do sou-
časného Japonska.

Městské kulturní středisko připravuje

•	 Alert	a	suport	SCA, 18. srpna od 20 hod, Café u Palce
•	 Abraxas, 30. srpna ve 20 hod, velký sál MěKS
•	 Komici	z	pořadu	Na	stojáka!, září, letní kino. Termín bude upřesněn
•	 Festival	Zdeňka	Pololáníka		–	Prague	Cello	Quartet, 11. září v 19 hod, velký sál MěKS
•	 Severočeský	filharmonický	sbor	a	varhany, 29. září v 17 hod, bazilika Porta coeli

Městské kulturní středisko
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Nový svět Bohuslava Fuchse 
na Tišnovsku
13. 7. – 22. 9. 2013
Vstupné:  30 Kč / 15 Kč

Znáte významnou osobnost evropského funkcionalismu, kte-
rá působila i na Tišnovsku? Víte, kdo byl architektem bývalé 
Spořitelny města Tišnova a ovlivnil tak podobu jednoho z tiš-
novských náměstí? Kde ve městě nebo v okolí můžete najít dal-
ší stavby, které tento architekt navrhl? Zajímají Vás odpovědi 
na tyto otázky? Přijďte se dozvědět více o slavném Bohuslavu	
Fuchsovi. 

Jeho velkým počinem byly stavby v nedalekých Skryjích, oč tam 
usiloval? A jak vypadají jeho místní realizované stavby v dnešní 
době? A zajímají Vás nerealizované stavby? Jak by Tišnov vy-
padal, kdyby dle Fuchsova návrhu byla realizovaná mlékárna či 
hřbitov? Proč se výstava jmenuje Nový svět a co bylo tímto po-
jmem označováno? Odpovědi na tyto otázky naleznete na vý-
stavě Nový svět Bohuslava Fuchse na Tišnovsku v Muzeu města 
Tišnova. 

Forma / funkce – povrch / obsah 
vs. Bohuslav Fuchs
13. 7. – 22. 9. 2013
Vstup volný

Tvůrčí symposium Semináře estetiky Filozofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity organizuje výstavu fotografií, kreseb, ma-
leb, básní a florální instalace s názvem Forma / funkce - povrch 
/ obsah vs. Bohuslav Fuchs. Desítka teoretiků se chopila šance 
zpracovat téma ať už přímou architektonickou souvislostí nebo 
cestou volné inspirace. Muzeum města Tišnova ve spolupráci 
s Masarykovou univerzitou představí práce studentů a přichys-
tá doprovodný program – komentovanou prohlídku a přednáš-
ku na téma teorie fotografie.

Galerie Jamborův dům

Víte, co spojuje Jánuše Kubíčka 
a Paula Gauguina?
Jánuš Kubíček (1921–1993), jeden z nejvýznamnějších před-
stavitelů českého malířství 20. století, přítel Bohumíra Ma-
tala a Bohdana Laciny, provedl otisky ze značně poškozených 
dřevěných štočků Paula Gauguina, které na začátku 20. stole-
tí objevil na Tahiti slovenský astronom a politik M. R. Štefánik, 
a které jsou uloženy v Národní galerii v Praze.

Nenechte si ujít výstavu Jánuše Kubíčka Uměním unikat stupi-
ditě světa, jež potrvá v Galerii Jamborův dům do 14. července.

Foto: Eva Floriánová, schodiště budovy Spořitelny města Tišnova, 2013.
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Půjčovní doba o prázdninách
V prázdninových měsících od 1. 7. do 31. 8. 2013 budou obě 
oddělení knihovny otevřeny následovně:
Pondělí 8.00–11.00 a 12.00–18.00
Středa 8.00–11.00 a 12.00–18.00

Změna provozní doby knihovny
Na základě ankety vycházíme vstříc čtenářům a sladili jsme 
provoz na obou odděleních do stejných dnů. Provoz bude 
zajištěn nepřetržitě, bez polední přestávky. 

Od pondělí	2.	září	2013 bude tedy nově otevřeno pro děti 
a dospělé následovně: 

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé  Dětské oddělení
Pondělí  8.00–18.00 12.00–18.00
Středa 8.00–18.00 12.00–18.00
Pátek 8.00–18.00 12.00–18.00

Vernisáž výstavy obrazů Věry Bortlíkové 
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy poetic-
kých obrazů Věry Bortlíkové (1929–2009), malířky ze Štěpáno-
vic, která by 17. července oslavila osmdesáté čtvrté narozeniny. 
Výstavu připravujeme ve spolupráci s ak. soch. Petrem Bortlí-
kem a synem Pavlem Bortlíkem.

Vernisáž	se	uskuteční	v	sobotu	20.	 července	ve	14	hodin, 
úvodní slovo PhDr. Irena Ochrymčuková.

Fotografie z vernisáží a aktuální program najdete na: 
www.mekstisnov.cz/galerie nebo na

www.facebook.com/GalerieJamboruvDum

Otevřeno úterý až pátek 13–17 hodin, sobota a neděle 10–17 hod.

Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Pro návštěvu mimo otevírací dobu nás prosím kontaktujte.

Městská knihovna Tišnov

Centrum sociálních služeb

Technické muzeum Brno
čtvrtek 25. července

Víte, jak vznikalo rádio či televize? Pamatujete na první přístro-
je? Pojeďte s námi zavzpomínat při příležitosti 90. výročí roz-
hlasového a 60. výročí televizního vysílání při expozici „Ladíte 
s námi – na vlnách rozhlasové a televizní historie“. 

Dozvíme se, jak vznikalo rádio a televize, jak vypadaly první 
přístroje. Zábavnou formou zhlédneme historii a vývoj medi-
ální kultury a sdělovací techniky v průběhu 20. století. Zakou-
pená vstupenka pak platí po celé budově Technického muzea 
i na další výstavy a stálé expozice. Máte tak možnost si prohléd-
nout i stálé expozice muzea nebo se pobavit v technické herně.

Pro bližší informace (doprava, cena) sledujte www.tisnov.info 
nebo www.css.tisnov.cz. Kontaktními osobami jsou Kateři-
na Trčková (mob.: 730 193 325) a Marta Špirková (mob.: 
773 590 274). Osobně nás najdete v Centru sociálních služeb 
Tišnov v době od 7.00 do 15.30 hod.  
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Rozvrh pravidelných aktivit v CSS
Dopoledne Odpoledne

Pondělí 8.00–9.00
9.00–10.00 

Cvičení (vede M. Špačková 
Trénink paměti (vede M. Čížková, K. Trčková, DiS.)

Úterý 8.30–9.30 Tvořivá dílna (vede K. Trčková, DiS.)

Středa 8.00–9.00 Kondiční cvičení (vede K. Trčková, DiS.)

Pátek 8.00–9.00 Cvičení (vede M. Špačková) 13.00 – 15.00   Tvořivá dílna 
(vede K. Trčková, DiS.)

Aktivity jsou přístupné pro všechny seniory v Tišnově a okolí

Informace k nepravidelným aktivitám, jednorázovým akcím a výletům můžete sledovat na www.css.tisnov.cz, nebo kontaktovat 
Kateřinu Trčkovou, mob.: 730 193 325.

Trénink paměti v CSS pokračuje

V CSS pravidelně každé pondělí v době od 9.00 do 10.00 hod 
probíhá Trénink paměti, který vede paní Martina Čížková.
Ačkoli si všichni účastníci popřáli čtyři měsíce prázdnin, ne-
zoufejte. Trénink paměti pro Vás přesto bude pokračovat i přes 
prázdniny až do konce září pod vedením Kateřiny Trčkové. 
Od října se budete opět scházet s paní Čížkovou. 

Nenechte tedy mozkové závity příliš dlouho zahálet a přijďte je 
„protočit“ vždy v pondělí	od 9.00	do	10.00	hod v prostorách 
knihovny CSS, Králova 1742 (DPS, 1. patro).

Tvořivá dílna rozšířena

Jak jsme již dříve informovali, je zároveň rozšířen pro-
voz Tvořivé dílny, který probíhá nově každé úterý od	 8.30	
do	10.30		hod. a každý pátek	od	13.00	do	15.00	hod.

Přijďte se nejen podívat, ale i zapojit. Můžete jak uplatnit své 
nápady či rozvíjet svoji fantazii, tak se také naučit i něco nové-
ho. Najdete nás v prostorách přísálí jídelny CSS, Králova 1742 
(DPS, 1. patro).

Pravidelné aktivity v CSS

Bystřická zrcadlení
Jsem rád, že regionální fotografie na půdě Galerie Na schodech 
nachází spojence. 
Projekt Bystřická zrcadlení pořádaný občanským sdružením 
KUMŠT se snaží zachytit a uchovat dalším generacím pohle-
dy na přírodu, dění a vývoj mikroregionu	Bystřicko. Soutěžní 
okruhy II. ročníku, za nímž je výstava ohlédnutím, se týkaly do-
kumentární, umělecké a historicko-srovnávací fotografie a ne-
sou názvy Bystřické	 „Press	 Photo“,	 Bystřicko	mýma	 očima	
a	 Hledání	 ztraceného	 času. Výstava je souborem 90 nejlep-
ších fotografií, které vybrala porota v čele s profesorem Jindři-
chem Štreitem z celkového počtu 539 přihlášených soutěžních 
příspěvků. 
Člen Klubu přátel fotografie Tišnov Ing. Oldřich Výleta získal 
1. místo v kategorii Fotografický příběh – Alej Krčma jaro, léto, 
podzim, zima a 2. místo v kategorii umělecká fotografie: Bys-
třicko  – místo, kde žiji  – Ranní modlitba.
Další ročník soutěže Bystřická zrcadlení už běží od 1. 7. do 30. 9. 
na www.fotosoutez-bystricko.cz . Neváhejte	 a	 rozšiřte	 řadu	
úspěšných	tišnováků.	Máme	na	to!
Výstavu můžete zhlédnout v Galerii Na schodech, Bezručova 
21, Tišnov od 11. 7. do 15. 9. 2013. Galerie má otevřeno v pra-
covní dny 8–17 hodin. Bystřicko – místo, kde žiji / 1. místo Martin Novák – NĚMÝ STRÁŽCE

Galerie Na schodech

Činnost	 Galerie	 Na	 schodech	 je	 realizována	 za	 finanční	
podpory	města	Tišnova.

Miroslav Pálka
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Den koupání v řekách 
14. července v 15 hod, splav na Březině

Přijďte si s námi zaplavat ve Svratce, osvěžit se v chladivé vodě 
a užít si pěkné odpoledne u řeky. Sejdeme se v neděli 14. červen-
ce u splavu na Březině a v 15 hodin uskutečníme společný „skok 
do vody“.  Ovoce z vaší zahrady, buchty, pomazánky a jiné dobro-
ty na piknik vítány.  Počítáme s drobnými hrami pro děti i impro-
vizovanou hudbou.
Ve stejný den jako my ve Svratce se budou společně koupat 
v řekách i na řadě dalších míst v naší republice i jinde v Evro-
pě.  Smyslem Dne koupání v řekách je přivést veřejnost k zájmu 
o řeky a jejich okolí a upozornit na polozapomenuté výhody kou-
pání v přírodě.  
Řada lidí se domnívá, že voda v řece je špinavá a závadná. Kva-
lita vody v řece Svratce se při pohledu na dlouhodobá měření 
(národní informační systém hydro.chmi.cz/isarrow) stále zlep-
šuje, a to hlavně díky výstavbě a rekonstrukcím čistíren odpad-
ních vod. V oblasti Tišnova vykazuje už poměrně dobrou kvalitu, 
hodnocenou jako „voda velmi mírně znečištěná“. Toto zařazení 
je dáno např. zbytkovým znečištěním pod čistírnami odpadních 
vod. My se však budeme koupat vysoko nad vyústěním  tišnov-
ské čistírny a daleko po proudu od nejbližších obcí s čistírnami. 
Na shledání s vámi se těší organizátoři z občanského sdružení 
Za sebevědomé Tišnovsko.

Další akce

Slavnostní mše svatá 
a komentovaná prohlídka kostela
5. července, kostel sv. Václava v Tišnově

V rámci oslav 780. výročí první písemné zmínky o Tišnově 
a 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje se uskuteč-
ní 5. července v	8	hodin	slavnostní	mše	svatá a ve 14	ho-
din komponovaný program „Tišnovský	kostel	sv.	Václava,	
jeho	historie	a	význam“.	Průvodci budou Irena Ochrymču-
ková a Ladislav Vyplašil.

Obrazy, obrázky a malůvky Jaroslava Matějky 
3. července – 31. srpna 2013

Srdečně vás zveme na Žernůvku na prodejní výstavu obrazů 
malíře Jana Matějky.
Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 
1960 žije ve Žďáru nad Sázavou, profesí stavař – vodohospo-
dář. Vysočina a osobní kontakt s řadou zde žijících umělců se 
pro něj stala školou, ze které začal intenzivně čerpat v polovině 

osmdesátých let. Volbou svých témat motivuje k přemýšlení 
o závažných faktech našeho života. Jeho díla najdeme v řadě 
domácností i galerií u nás, v Evropě i v zámoří.
Z vyznání autora: „Nečiním si nároků na nesmrtelnost, ale jestli 
jsem svými malůvkami někoho potěšil, udělal radost a vyloudil 
úsměv na jeho tváři, pak jsem spokojen, že jsem udělal dost …“

Festiválek U Palce
13. července od 13.00, zahrádka Café u Palce
Ve 4. ročníku multižánrového hudebního festivalu vystoupí  
Čankišou, Tony Ducháček + Garage, Čokovoko, M. Bihári 
a Bachtale Apsa, Dr. Kary a Mr. Cocoman, Japka, Tumpachkvoč.
Vstupné 240 Kč v předprodeji (Café U Palce, knihkupectví 
paní Raškové), 290 Kč na místě.

Spiritual Kvintet
26. července od 19.30, zahrádka  Café U Palce
Koncert legendy české folk a country muziky.
Vstupné 250  Kč v předprodeji, 300 Kč na místě.
info na www.upalce.cz

Koncert TIKO Tišnov
7. července  v 17.00, Doubravník, kostel Povýšení Svatého Kříže
Koncert v rámci Slavností Pernštejnského panství. Tišnovský 
komorní orchestr diriguje Vít Mareček.



Přehled kulturních akcí v Tišnově

červenec 2013

Výstavy:
18. 5. – 14. 7. Jánuš	Kubíček	–	obrazy Galerie Jamborův dům

20. 7. Věra	Bortlíková	–	obrazy Galerie Jamborův dům

13. 7. – 22. 9. Nový	svět	Bohuslava	Fuchse	na	Tišnovsku Muzeum města Tišnova

13. 7. – 22. 9. Forma	/	funkce	–	povrch	/	obsah	vs.	Bohuslav	Fuchs Muzeum města Tišnova

3. 7. – 31. 8. Obrazy,	obrázky	a	malůvky	Jaroslava	Matějky Domov sv. Alžběty Žernůvka

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

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

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

3. 8. – 25. 8. Výtvarné	léto	v	Železném	XIII. Kulturní dům Železné

11. 7. – 15. 9. Bystřická	zrcadlení Galerie Na schodech

Datum Akce Místo Čas Organizuje
5. 7. Slavnostní	mše	svatá	a	komentovaná	prohlídka	

kostela
kostel sv. Václava 8.00, 14.00 Římskokatolická farnost, 

KDU-ČSL
7. 7. Koncert	TIKO	v	Doubravníku kostel Povýšení 

Svatého Kříže
17.00

13. 7. Den	pro	rodiny	s	dětmi koupaliště Tišnov 14.00 Restaurace Sklep, město 
Tišnov

13. 7. Festiválek	U	Palce zahrádka Café U Palce 13.00 Café U Palce

14. 7. Den	koupání	v	řekách splav v Březině 15.00 Za sebevědomé 
Tišnovsko

19. 7. ZOČI	VOČI	+	Tiny	Fingers	–	koncert RockStar Café 21.00 RockStar Café

20. 7. Vernisáž	výstavy	obrazů	Věry	Bortlíkové Galerie Jamborův dům 14.00 MěKS

26. 7. Spiritual	Kvintet	–	koncert zahrádka Café u Palce 19.00 Café u Palce

28. 6. U2	Desire	Revival	–	koncert Café U Palce 20.00 Café U Palce


