
MAS Brána Vysočiny

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 tradič-
ní 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!“

Tišnovské divadelní léto
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.

Divadlo Naboso – „Lhář“
19. srpna ve 20.00, Kino Svratka
Vstupné dobrovolné.

Nová inscenace boskovického divadla NABOSO, které je v Tiš-
nově už dobře známé představeními Uvařeno či Maryša. Ama-
térský soubor tentokrát připravil divadelní zpracování románu 
dánského spisovatele Martina A. Hansena Lhář. U nás není Han-
senův Lhář příliš známý, ale v Dánsku se jedná téměř o národní 
román. Autor ho psal původně pro rozhlas, kde byly jednotlivé 
kapitoly čteny na pokračování. Traduje se, že dánské ulice byly 
v těch okamžicích prázdné, neboť všichni seděli doma u přijíma-
čů a poslouchali 

Divadlo Prkno – Zakázané uvolnění
26. srpna ve 20.00, zahrada MěKS
Vstupné dobrovolné

„Vdávat jo, ale dávat to néééé!!!“– „Naslouchání? To je horší než 
mu ukázat kozy!!!“ – „Až se probere, mluv s ní. Bude na tom třeba 
líp. Anebo se třeba dovožer a taky se na chvíli vyspi...“
Skvělé herecké výkony divadla Prkno ve výborné komedii. Scénář 
Petra Kolečka využil nejen Jan Hřebejk.

Folk metal fest
30. srpna, velký sál MěKS. Čas bude upřesněn.
Invaze Music ve spolupráci s MěKS. 

Vystoupí deset kapel, hlavní kapela SILENT STREAM OF 
GODLESS ELEGY.
Další vystupující: Žrec, Galadriel, Lunatic gods, Panychida,  
Prarod, Dark seal, Radgorath, Buer, Alia tempora.

PŘIPRAVUJEME
•	 5.	září	 Ha-kapela v letním kině
•	 14.	září	 Rybářské slavnosti
•	 26.	září	 Předhodový bigbít
•	 27.	září	 Svatováclavské hody
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PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý 
sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišnova na Jung-
mannově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního kina 
ke krátkodobým pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, veškeré potřebné zázemí, ne-
rušené soukromí. Bližší informace na tel. č. 549 410 082 nebo 
ucetni@kulturatisnov.cz.



Letní kino
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Program kina
AVATAR
So 28. 6. ve 21.40, 162 min., tit., 80 Kč    
Nejúspěšnější film všech dob na tišnovském letňáku! 

OKRESNÍ	PŘEBOR	
St 2. 7. ve 21.40, 102 min., 65 Kč
Fotbal a vesnice v komedii, která nehraje v českém filmu žádný 
okresní přebor! Možná naposledy na velkém plátně!

PŘÍBĚH	KMOTRA	
St 9. 7. ve 21.30, 99 min., 90 Kč
Akční krimipříběh kmotra Mrázka v hlavních rolích s Ondřejem 
Vetchým a s Lukášem Vaculíkem. 

VEJŠKA 
So 12. 7. ve 21.30, 85 min., 85 Kč 
Osudy grafiťáků z Gymplu. Dynamika, rap, tajemná noční zákoutí 
a Jiří Mádl s Tomášem Vorlem ml. v hl. rolích.  

ANGELIKA  
St 16. 7. ve 21.30, 113 min., tit., 80 Kč 
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za hraběte de 
Peyrac. Markýza andělů v novém francouzském zpracování. 

UŽÍVEJ	SI,	CO	TO	JdE
So 19. 7. ve 21.15, 92 min., tit., 65 Kč  
Stárnoucí Boris se odmítá řídit konvencemi. A tak když potká mla-
dou dívku Melody, obrátí se mu život naruby. Komedie W. Allena. 

KANDIDÁT  
Čt 26. 7. ve 21.15, 106 min., 80 Kč 
Česko-slovenská napínavá podívaná se odehrává v zákulisí politické 
kampaně před volbou hlavy státu. 

AMÉLIE Z MONTMARTRU 
So 2. 8. ve 21.00, 117 min., tit., 65 Kč  
Hravost, dojetí, smích. Přijďte se přesvědčit, že je pařížská pohádka 
pro dospělé stejně kouzelná jako dřív. 

ÚČASTNÍCI	ZÁJEZdU	
St 6. 8. ve 21.00, 113 min., 65 Kč        
 „Ležel tam jak vyvrženej vorvaň“ a další hlášky v komedii o tom, jak 
vypadaly hromadné české zájezdy k moři. U volantu K+K!   

RIVALOVÉ  
So 9. 8. ve 21.00, 123 min., tit., 85 Kč   
Zpracování skutečné rivality z prostředí závodů Formule 1 mezi 
Niki Laudou a Jamesem Huntem (Ch. Hemsworth). 

RIO 
St 13. 8. ve 20.40, 92 min., dab., 65 Kč  
První brazilské dobrodružství papouška Blu!

ATLAS	MRAKŮ		
So 16. 8. ve 20.40, 165 min., tit., 80 Kč   
Šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých ča-
sech a na různých místech od začátku 19. století až po budoucnost. 

AUTOPOHÁdKY	
St 20. 8. ve 20.30, 83 min., 80 Kč
Povídkový animovaný film, jehož čtyři příběhy spojuje svět kol 
a motorů. Zpracovali přední čeští animátoři (B. Pojar aj.)

EXPENdABLES	2	
So 23. 8. ve 20.30, 103 min., tit., 65 Kč
Stará známá banda v čele s Barneym (S. Stallone), Leem (J. Stat-
ham) a Yin Yangem (Jet Li) opět v akci! 

LÍBÁŠ	JAKO	ĎÁBEL	
St 27. 8. ve 20.30, 108 min., 65 Kč   
Česká bláznivá komedie s O. Kaiserem a E. Holubovou.   

PŘIPRAVUJEME:	
Od srpna se na Vás těšíme znovu i v kamenném kině, po úpravách 
zvuku s dokonalými basy!

Otevírací doba galerie
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.

Emanuel Ranný st. (1913–2008): 
Větve jednoho stromu
Vernisáž 26. července v 17 hodin.

Na sklonku minulého roku uplynulo sto let od narození Ema-
nuela Ranného st., známého grafika a malíře spjatého svým 
životem i dílem se zdejším krajem. Při této příležitosti je při-
pravena výstava, která se soustřeďuje na Ranného nejvlastnější 
motiv, kterým se dlouhodobě zabýval. Tím jsou stromy a sady 
v nejrůznějších podobách a náladách. Ztvárňoval je prostřed-
nictvím množství studijních kreseb, precizních či naopak me-
lancholicky zastřených grafik nebo propracovaných olejomaleb 
a přitom jeho námět nikdy nezevšedněl. Inspirace přírodou se 
stejně silně, ale zároveň osobitě projevila také v díle umělcovy 
manželky Zdenky a synů Emanuela ml. a Michala Ranných.

Expozice přinese také ukázky z jejich tvorby. Výstava je připra-
vená ve spolupráci s Podhoráckým muzeem v Předklášteří, po-
bočkou Muzea Brněnska.  

Galerie Jamborův dům

Informace 
pro návštěvníky Kina Svratka
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.



(NE)ZKRESLENÁ REALITA Luďka Tikovského
„Pokud se nám něco neznámé, něco, co si nemůžeme nebo ne-
umíme představit, podaří identifikovat, vyvolá to v nás pocit 
úlevy, klidu a spokojenosti. Kromě toho získáme i určitý pocit 
moci. Neznámé je často spojováno s nebezpečím, s určitým ne-
klidem a starostmi. Instinkt nám říká, že tyto nepříjemné sta-
vy musíme co nejdříve ukončit, a proto se neznámé představy 
snažíme vysvětlit, dát jim podobu, jméno, změnit je v něco 
konkrétního a srozumitelného. Jsem přesvědčen, že divák je 
více spojený s takovým dílem, v němž najde něco známého. 

Díky sebemenšímu náznaku, který může vyvolat řetězovou re-
akci, je divák postupně vtažen na cestu poznání.“

Do 20. července můžete vstoupit do inspirativního světa tiko-
grafií, kde Nejlepší maskou je maska pravdy a Chceš-li poznat 
limit králíka, musíš myslet jako králík. Přijďte se osvěžit! 

www.tikography.com

Galerie Jamborův dům
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Malíř, fotograf a grafik Luděk Tikovský (nar. 1963) pochází z Tiš-
nova, ale od roku 1987 žije trvale v Nizozemsku. Je členem umě-
leckých sdružení Laren-Blaricum a Arte Temporale v Bussumu.
Jeho umělecké směřování ovlivnilo rodinné zázemí, otec byl foto-
graf a filmař Dalibor Tikovský (viz Tišnovské noviny č. 7/2014), 
strýc Ludvík Voneš (1910–1978) patřil k velmi zajímavým osob-
nostem českého výtvarného umění (v loňském roce uspořádalo 
Muzeum města Brna Vonešovu retrospektivní výstavu na hradě 
Špilberk). Jak sám píše, v jeho dílech se často setkáváme s arche-
typálními výjevy, které si každý neseme ze své minulosti. Podle 
známé teorie C. G. Junga jsou tyto univerzální myšlenky, před-
stavy nebo vzory z našeho podvědomí dědictvím tzv. „kolektiv-
ní zkušenosti“. V tikografiích, jak svá díla autor označuje, k nám 
z říše snů sestupují zvláštní bytosti, lidé i zvířata v překvapují-
cích souvislostech a záleží jen na nás, jak jim budeme rozumět.

Žijete	téměř	třicet	let	v	Holandsku,	co	Vás	tam	přivedlo?
Může za to moje žena, která je Holanďanka. S ní jsem se v roce 
1987 oženil, a i když to bylo ještě před revolucí a trvalo samo-
zřejmě několik měsíců, než jsem dostal povolení k legálnímu vy-
stěhování, překvapivě to proběhlo bez větších problémů. Nebylo 
sice jednoduché začínat v cizí zemi, bez znalosti jazyka a úplně 
od nuly, ale díky zázemí, které nám poskytli rodiče mojí ženy, 
se to dalo zvládnout. Je zajímavé, že i když jsem před odjezdem 
do Holandska velmi intenzivně kreslil a maloval, po příjezdu tam 
jsem úplně ztratil zdroj inspirace a hodně dlouho jsem vůbec 
nic nevytvořil. Sice jsem pořád fotografoval a čas od času jsem 
si udělal pár skic nebo kreseb, ale trvalo dost roků, než jsem pro 
sebe objevil tikografie.

Za	 své	 první	 rádce	 a	 učitele	 považujete	 tišnovské	 malíře	
Pavla	Mareše	a	Františka	Štěpána,	kdo	další	Vás	k	výtvarné-
mu	umění	přivedl?	
Protože jsem výtvarný samouk, chodil jsem pro rady ke Štěpáno-
vi a hlavně k Pavlu Marešovi docela často, ale hodně mě ovlivnil 
určitě i otec, Dalibor Tikovský, vášnivý filmař a fotograf. Vzpo-
mínám i na návštěvy v brněnském ateliéru mého strýce, malí-
ře Ludvíka Voneše. Bylo mi asi deset a byl jsem tím prostředím 
úplně fascinován, stejně jako dílnou tatínkova přítele, umělec-
kého kováře Jaroslava Zeleného. Docela nedávno se mi stala vel-
mi zvláštní věc: dostal jsem do ruky strýcovy obrazy, které jsem 
viděl poprvé v životě, a k mému úžasu mají s mými díly hodně 
společného, i když jsem tedy daleko od toho se s ním vůbec srov-
návat, měl jsem strašně příjemný a zároveň překvapující pocit, 
že naprosto přesně chápu, co chtěl vyjádřit.

Vzpomínáte	si	na	svoji	první	výstavu?	
Vybavuji si, že jsem se v 80. letech zúčastnil nějaké skupinové vý-
stavy mladých výtvarníků v Brně, a dokonce se stalo, že moje ob-
razy ukradli. To jsem ale vnímal dost pozitivně a byl jsem fakt 
pyšný, že si ze všech vystavených obrazů vybrali zrovna moje. 
Dokonce jsem pak dostal celkem slušně zaplaceno, protože  

 
pořadatelé nevěděli, jak mi ztrátu nahradit, a tak se mnou uza-
vřeli dodatečnou smlouvu, že jsem pro ně pracoval. Tak jsem byl 
nakonec dvojnásobně nadšený.

Vymyslel	jste	pro	své	obrazy	označení	tikografie.	To	je	Vaše	
vlastní	grafická	technika?
Tikografie jsem začal vytvářet asi před deseti lety a tohle ozna-
čení jsem si popravdě vymyslel, abych se vyhnul zařazení do růz-
ných škatulek – raději jsem si vytvořil svou vlastní. Kombinuji 
přírodní materiály (hlínu, kůru ze stromů, kameny, přírodní pig-
menty apod.) a různé malířské techniky, ať už kresbu tužkou, 
malbu vodovými barvy, akrylem aj. Postupně vytvářím jednotlivé 
vrstvy, které přenáším přes skener do počítače, kde je skládám 
v jeden obraz. V konečném výsledku se jich pak prolíná různé 
množství, už se mi stalo, že se jich v obraze prolnulo až padesát. 
Každá tikografie existuje jen ve třech signovaných výtiscích. 

Kromě	 jedinečnosti	 zpracování	 mají	 tikografie	 velmi	 oso-
bité	názvy	často	s	filozofickým	obsahem.	Jak	velký	význam	
přikládáte	názvům	a	kde	pro	ně	nacházíte	inspiraci?
Obraz je pro mě jako dítě, musím ho pojmenovat. Vymyslet dob-
rý a přesný název mi trvá někdy i déle než vytvořit samotný ob-
raz. Stává se, že nápady ve mně uzrávají i několik let, než přijdu 
na ten správný způsob, jak myšlenku ztvárnit. Hodně mě také in-
spirují různé filozofické směry a literatura, naposledy mě zaujal 
filozof švýcarského původu Alain de Botton a jeho kniha Status 
Anxiety, v níž se zabývá strachem ze ztráty společenského posta-
vení jako jedním z charakteristických rysů moderní společnosti. 
Také mě zajímá náš přístup k přírodním zdrojům, s nimiž jsme si 
zvykli nakládat jako s nevyčerpatelnými, a další podobná téma-
ta spojená s konzumním způsobem existence. Prostě se vždycky 
snažím dostat do svých obrazů konkrétní myšlenku nebo ná-
zor, protože jsem přesvědčen, že umění nemá v první řadě potě-
šit oko, ale musí obsahovat něco navíc, co diváka vtáhne dovnitř 
a zprostředkuje mu další rozměr nebo poznání. 



Muzeum města Tišnova
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Generál Marian Langiewicz
Výstava
25. května – 24. srpna
V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedob-
rovolného pobytu generála Mariana Langiewicze, diktátora 
polského Lednového povstání r. 1863, v našem městě. Více in-
formací o revolučních událostech 19. století a osobnosti gene-
rála Mariana Langiewicze se dozvíte na výstavě v Muzeu města 
Tišnova v termínu 25. 5. – 24. 8. 2014.

Karasovo divadlo
Připravovaná výstava 
Vážení čtenáři,
vzhledem k připravované výstavě o Karasově divadle a ochot-
nickém divadelnictví na Tišnovsku bychom Vás chtěli poprosit 
o spolupráci. Doufáme, že byste mohli doma nalézt fotografie, 
případně plakáty, videa nebo zvukové nahrávky, které jste mož-
ná i zdědili. Doposud nebyla uspořádána výstava ani sepsána 
publikace na toto téma. V příštím roce uplyne 65 let od založe-
ní Karasova divadla, proto bychom chtěli zpracovat a zpřístup-
nit i neznámé materiály. Pomůže i vzpomínka, ať na hry, nebo 
ochotníky. Kontaktujte, prosím, Muzeum města Tišnova, Jung-
mannova 80, Tišnov, tel. 549 212 550, e-mail brdicko@kultu-
ratisnov.cz.

Zájezd do Najdeku a Žďáru nad 
Sázavou
28. srpna
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu Salonky ce-
lodenní zájezd do prostor bývalého vodního mlýna v Najdeku, 
prohlídky zámeckého okruhu a Muzea knihy v areálu zámku 
ve Žďáře nad Sázavou.

Expozice v Najdeku připomínají historii hamru zvaného 
Šlakhamr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. sto-
letí. Návštěvníci se dozvědí, jakým způsobem středověcí železá-
ři získávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, 
a jaký byl sortiment produktů hamrů. Návštěvníkům bude bě-
hem prohlídky předvedena ukázka chodu vodních kol, bucharu 
a dalších zařízení. 

V areálu zámku si účastníci prohlédnou baziliku Nanebevze-
tí Panny Marie, studniční kapli, Santiniho expozice, expozice 
Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze a končící expo-
zici o historii a vývoji knihy v Muzeu knihy.

Odjezd autobusu od Elektry (nám. Míru) v 8.30. Cena zájez-
du (3x vstupy a autobus): senioři 250 Kč, pracující 330 Kč. Při 
osobním přihlašování v Městské knihovně Tišnov se vybírá 
celá částka! Pozor, částka 110 Kč je nevratná!

Upozornění pro seniory: cesta z Najdeku na Šlakhamr není 
vhodná pro osoby s nižší pohyblivostí! Svačinu s sebou!

Čas pro sebeMěstská knihovna Tišnov

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

Dílničky
Každé úterý odpoledne na Dvorku malá výtvarná dílnička. Pří-
spěvek 20 Kč.
22. 7. FIMO. S sebou aspoň tři barvy FIMO nebo jiné polyme-
rové hmoty, hladkou obkládačku, vylamovací nůž, vykrajovátka 
a další podle nálady a inspirace. Příspěvek 50 Kč.

Čas na muziku
Večírky – uděláme si příjemné letní chvilky s kytarami, bubín-
ky atp., několikrát v průběhu léta. Pro přesné termíny sledujte 
webové stránky a plakátky.

Čas pro nordicwalking
Díky dotaci z města Tišnova jsme zakoupili kvalitní hole pro 
nordicwalking, 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 použit na pří-
padné opravy). Více na www.casprosebe.cz. Pro přesné termí-
ny výletů s Časem sledujte webové stránky.

Hipoterapie
Po předchozí telefonické domluvě na tel. 603 142 395.

I	o	prázdninách	probíhají	pravidelné	aktivity	dle	rezer-
vačního	systému	na	webu.
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Prázdninový provoz RC Studánka
V měsících červenci a srpnu bude v našem Rodinném centru 
omezený provoz. Volná herna bude zavřená. Aktivity pro rodiče 
s dětmi budou ve středu dopoledne od 9.30 v tělocvičně centra. 
Více informací o kroužcích najdete na www.studanka-tisnov.cz.
Datum a čas Kroužek
Středa 2. 7. v 9.30 Zpívánky
Středa 9. 7. v 9.30 Kulíšci
Středa 16. 7. v 9.30 Zpívánky
Středa 23. 7. v 9.30 Broučci
Středa 30. 7. v 9.30 Kulíšci
Středa 6. 8. v 9.30 Broučci
Středa 13. 8. v 9.30 Zpívánky
Středa 20. 8. v 9.30 Kulíšci
Středa 27. 8. v 9.30 Broučci

V srpnu budou příměstské tábory Za pohádkou do Studánky 
pro děti 3–7 let. Poslední volná místa!
•	 Termíny:	4.–8. 8., 11.–15. 8., 18.–22. 8., 25.–29. 8. (můžete 

 se přihlásit i na více termínů)
•	 Program:	celodenní pestrý program zajišťují vyškolené  

 pečovatelky, pedagožky
•	 Náplň:	 hraní, tvoření, pohybové aktivity, odpočinek,  

 1 den v týdnu výlet do okolí (vlak nebo bus)
•	 Čas:	 7.00–16.00 (pondělí až pátek)
•	 Místo:	 RC Studánka, k dispozici herna, tělocvična,  

 uzavřené hřiště s herními prvky
•	 Věk:	 pro děti ve věku 3–7 let (i pro jejich starší  

 sourozence do 8 let)
•	 Cena:	 1 300 Kč za celý týden (v ceně zahrnuta strava,  

 program, jízdné)  
•	 Strava:	 celodenní strava zajištěna, nápoje po celý den

Prosíme zájemce, aby se nahlásili co nejdříve na studanka@atlas.cz, 
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Předškolka Ptáčata
V pátek 23. května proběhl zápis do předškolky Ptáčata při RC 
Studánka o. s. Původně mělo o předškolku zájem přes 50 ro-
dičů, k zápisu se dostavilo 30 zájemců, kteří sehnali potřebné 
dokumenty, a z nich bylo 15 dětí přijato do předškolky. S přija-
tými dětmi a rodiči se setkáme ve čtvrtek 28. srpna od 15 do 17 
hodin. Děti si budou moci pohrát v novém prostředí a seznámit 
se s tetami Pavlou, Zdenkou a Vlaďkou a rodiče se mohou infor-
movat na chod předškolky.
Ve středu 27. srpna od 15 do 17 hodin pořádáme Rozloučení 
rodičů a dětí s Ptáčaty ze školního roku 2013/2014, děti dosta-
nou něco na památku a předvedou rodičům, jak zpívají a tancu-
jí, také si něco společně vyrobíme.

Den otevřených dveří ve Skryjích
Chcete vědět, jak se nám bydlí v chráněném bydlení upro-
střed přírody a co umíme? Přijďte se podívat!
Zveme Vás na den otevřených dveří v den pouti sv. Cyrila 
a Metoděje 5.	července	od	12	do	17	hodin	ve	Skryjích.
Nabízíme prohlídku chráněného bydlení a fotografie z našich 
aktivit a ukázky výroby svíček a korálkových ozdob ve službě 
sociální rehabilitace. Během odpoledne je možné si s klien-
ty za doprovodu akordeonu zazpívat, posedět u dobré kávy 
a drobného občerstvení.
Na přípravě programu se aktivně podílí všichni obyvatelé 
chráněného bydlení. Na setkání s Vámi se těší klienti a pra-
covníci Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje.

Akce v sokolovně
•	 23. 7. prodej textilu 
•	 25. 7. prodej spotřebního zboží.

Folkový festival Prameny v Níhově
12. července od 18 hodin, Níhov – park za hospodou
Hudební program:
•	 18.00 Žalozpěv
•	 19.00 Strunovrat
•	 20.00 4zdi

•	 21.00 Quanti Minoris
•	 22.00 Poutníci

V 17.00 začíná mše svatá (rovněž v parku za hospodou).
Výtěžek festivalu bude použit na nové varhany do kostela Nej-
světějšího Jména Panny Marie ve Březí.

Pozvánka do Železného
Na začátku letošní prázdninové výstavní sezony připravil Klub 
přátel výtvarného umění v Tišnově ve spolupráci s OÚ v Železném 
výstavu nazvanou Obrazy	a	plastiky	ze	soukromých	sbírek.

Na výstavě budou ke zhlédnutí nejen výtvarná díla umělců re-
gionu, ale také celá řada dalších, které se staly součástí sbírek 
regionálních sběratelů. Nelze vyjmenovat všechny umělce, pro-
to jen uveďme, že zde bude vystavena rovněž tvorba akademic-
kého malíře Aloise Lukáška, od jehož smrti uplynulo 30 let.
Výstava se koná v sále Kulturního domu v Železném. Otevřena 
bude slavnostní vernisáží v sobotu 28. června ve 14 hodin. Po-
trvá až do neděle 20. července a otevřena bude denně od 14.00 
do 17.30 hod. 
Konání výstavy podpořilo nejen město Tišnov, ale také firmy 
MERTASTAV, JICOM, VITAR a pivovar JELÍNEK – KVASAR.

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově zve na 14.	výtvarné	
léto	v	Železném.
2.–24. srpna v Kulturním domě v Železném. Slavnostní verni-
sáž se koná v sobotu 4. srpna v 14.00. Otevřeno denně od 14 
do 17.30. Vystaveny budou obrazy, grafika, keramika, sklo, 
kresby, hračky, plastiky, knihy, fotografie, ilustrace, vitráže, 
dřevořezby.

Zavírání pramenů v Karviné
Spolek zdravotně postižených Brněnska pořádá v termínu 
15. až 21. září ozdravný pobyt v rehabilitačním sanatoriu v Kar-
viné. V tomto termínu proběhnou slavnosti zavírání pramenů.
Nabídka obsahuje: 2x bonus, dárek na uvítanou, plná penze 
Standard, 3x procedura denně, doprava tam i zpět je zajiště-
na autobusem. Cena 6 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit na tel. 
534 009 920, 607 242 138.
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Datum Akce Čas Místo Organizuje
3. 7. Koncert	sborů	a	lektorů 20.00 synagoga v Lomnici Lomnický Sbor Dishar-

monických amatérů
4.–6. 7. Slavnosti	Pernštejnského	panství více na www.nedvedice.cz
4. 7. Back	Side	Big	Band	Praha 14.00 Restaurace  

u sokolovny, 
za deště sokolovna

Lomnický Sbor Dishar-
monických amatérů

6. 7. Závěrečný	koncert	sborových	ateliérů	 
a	semináře	sólového	zpěvu

14.00 synagoga v Lomnici Lomnický Sbor Dishar-
monických amatérů

12. 7. Festiválek	u	Palce 13.00 Café U Palce – zahrádka
12. 7. Folkový	festival	Prameny 18.00 Níhov – park za hospodou
18. 7. VOILA!	–	Vive	la	nouvelle	chanson	française! 20.00 zahrádka sálu MěKS MěKS
25. 7. Trio	de	Janeiro	–	koncert	(funk,	latino) 20.00 Café U Palce – zahrádka

Výstavy
27. 4. – 2. 11. Sportovně	a	elegantně Podhorácké muzeum
25. 5. – 24. 8. Generál	Marian	Langiewicz Muzeum města Tišnova
1. 6. – 28. 9. Jan	Exnar	–	Sklo Podhorácké muzeum
14. 6. – 20. 7. Luděk	Tikovský	–	Tikografie Galerie Jamborův dům
28. 6. – 20. 7. Obrazy	a	plastiky	ze	soukromých	sbírek KD Železné
5. 7. – 31. 8. Rosťa	Knápek	–	Barevné	fantazie	(akvarel), 

Josef	Macek	–	Malování	v	čase	(akvarel)
Domov sv. Anny Žernůvka

26. 7. – 7. 9. Emanuel	Ranný Galerie Jamborův dům

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Červenec 2014


