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Přehled kulturních akcí v Tišnově
Datum
24. června

26. června

Akce

Místo

Čas

Concentus Moraviae – BL!NDMAN,
Eric Sleichim

Bazilika Porta coeli,
Předklášteří u Tišnova

19.30–21.00 Městské kulturní středisko Tišnov

Kavárna Café

14.00–19.00 Café U Mě

Výletní procházka do Muzea města Tišnova
– Karasovo divadlo

26. června

Huráá prázdniny

5. července

Den moravské historie

5. července

UDG

6. července

Javory

11. července

6. festiválek U Palce 2015

24. července

Ukulele Troublemakers na Zahrádce U Palce

6. 4. – 31. 8.

Scénografie Leoše Malce

3. července

Ha-kapela na Zahrádce U Palce

5. července

Poletíme?

5. července

Argema

6. července

Voxel

21. července

Výlet do Jarošova mlýna a na hrad Veveří

Výstavy

20. 3.
– 10. 1. 2016

Tišnov

Muzeum města
Tišnova

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

18.00–19.00 Café U Palce
10.00–18.00

Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

14.00–15.00 Městys Nedvědice
15.30–16.30 Městys Nedvědice
17.00–23.30 Městys Nedvědice
14.00–15.00 Městys Nedvědice

Zahrádka U Palce
Veverská Bítýška

Zahrádka U Palce

Ve jménu zákona

23. 5. – 31. 8. Karasovo divadlo
8. 5. – 30. 6.

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

9. 6. – 26. 6.

Výstava k 70. výročí od konce II. světové války

4. 7. – 31. 8.

Jiří Fiala – Colores in tenebris (Barvy v temnotách)

6. 6. – 19. 7.

13.00–15.00

Organizuje

Výstava ZOO Michaely Dvořákové

30. 6. – 1. 11. Petra a Lubomír Hluštíkovi – keramika do zahrady / do domu

15.30–16.30 Městys Nedvědice
13.00–03.00 Café U Palce
13.00–18.00

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

20.00–22.00 Café U Palce

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Podhorácké muzeum Předklášteří

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Domov sv. Alžběty Žernůvka
Galerie Jamborův dům

Radnice, nám. Míru 111, Tišnov

Podhorácké muzeum Předklášteří
Domov sv. Alžběty Žernůvka

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kino Svratka
program KINA – ČERVENEC 2015
2. 7. 20.00 Šílený max: zběsilá cesta
120 min., 2D tit., 110 Kč
Nonstop stylová akční jízda z postapokalyptické budoucnosti s Tomem Hardy a Charlize Theron.

3. 7. 20.00 andílek na nervy

105 min., český, 100 Kč
Čtrnáctiletá bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda jít do dětského domova, nebo na vesnici
za svým otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plná exotů, s nimiž se nedá žít… Komedie s Pavlem Řezníčkem, Annou
Kadeřávkovou, Adamem Mišíkem, Petrou Černockou
ad.

4. 7. 20.00 méďa 2

125 min., dab., 120 Kč, věk 15+
Hromský kámoši se vracejí! Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se
s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě!

5. 7. 18.45 mimoni

12. 7. 18.45 jurský svět
125 min., 2D dab., 110 Kč, věk 8+
Blockbuster dinosauřích rozměrů!

15. 7. 20.00 život je život

95 min., český, 100 Kč
Repríza úspěšné komedie o životě s Ondřejem Vetchým
a se Simonou Stašovou v hlavních rolích.

16. 7. 20.00 terminátor: genisys

126 min., 3D tit., 150 Kč, věk 12+

17. 7. 20.00 bez kalhot XXL (dámská jízda)
115 min., tit., 110 Kč, věk 12+
Channing Tatum v pokračování příběhu striptéra Mikea
a skupiny Králové Tampy. Ještě než hodí ručník do ringu, chystají poslední velkou show! + ochutnávka vína
ve foyer

18. 7. 20.00 ANdré rieu: maastricht 2015 (koncert)

180 min. + přest., anglické tit., 250 Kč / 200 Kč (sen.,
stud. a ZTP)
„Král valčíků“, popularizátor klasické hudby a baviče ve
velkolepé show díky satelitnímu přenosu i ve Svratce!
+ ochutnávka vína ve foyer

19. 7. 20.00 domácí péčE

92 min., český, 120 Kč
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (A. Mihulová) při své
práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí,
které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (T. Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Z. Kronerová) začíná
objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad
i sebe samu. To vše k velké nelibosti manžela Ladi (B.
Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Malý velký
film.

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

9. 7. 20.00 slepá (filmový klub)

96 min., tit., 100 Kč / 80 Kč (FK)
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí vlastní
představivosti. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují
s intenzitou, která si v ničím nezadá s vnějším světem.
Norský film do kin nevybral distributor, ale padesátka
filmových nadšenců, kteří se zúčastnili projektu Scope
50. Proč? „Slepá je velmi originálně podané drama, skvěle
manipulující s divákem i samotným vyprávěním.“

10. 7. 20.00 terminátor: genisys

(+ soutěž o tričko k filmu)
126 min., 2D tit., 120 Kč, věk 12+
Slavný režisér James Cameron, jeden z prvních diváků tohoto filmu, po promítání prohlásil, že právě viděl
snímek, který může být právem považovaný za třetí díl
navazující na jeho dva Terminátory. Větší punc kvality
než pochvalu od „otce zakladatele“ film získat nemohl. Cameron to řekl i přesto, že si Terminátor: Genisys
s původním příběhem pohrává a dost zásadně mění
pravidla hry.

11. 7. 20.00 daleko od hlučícího davu

II

(+ soutěž o knihu Divočina)
119 min., tit., 110 Kč, věk 12+
Bathsheba se v okamžiku, kdy po svém strýci zdědí
usedlost v panství Wessex, promění z obyčejné venkovské dívky v nezávislou a cílevědomou statkářku.
To z ní dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží
vyhnout, manželství. Nejprve odmítne lásku chovatele ovcí Gabriela Oaka, zklame i naděje zámožného starého mládence Willliama Boldwooda. A rozhodne se
na zděděném statku hospodařit sama, bez mužské pomoci. Pak ale vstoupí do jejího života mladý, pohledný,
sebevědomý a arogantní seržant Frank Troy. Výpravná
adaptace klasického románu Thomase Hardyho v režii
Thomase Vinterberga (Hon).

23. 7. 20.00 Filmový kvíz (akce v sálu pod kinem)

cca 2h., 20 Kč
Víte, kam se odstěhoval Hliník, jak se křestním jmenoval Fellini nebo co je to prolínačka? Vytvořte tým
a přijďte si zasoutěžit! Podrobnosti a přihlašování
na FB Kina Svratka nebo na kino@kulturatisnov.cz.
Pivo, limo a malé občerstvení zajištěno.

24. 7. 21.15 letní kino: Hodinový manžel
25. 7. 21.15

100 min., český, 80 Kč
Tišnovské letní kino na Hornické (pod Klucaninou)
uvádí pohodovou komedii s Davidem Novotným, Bolkem Polívkou ad.

26. 7. 17.30 mimoni

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

26. 7. 20.00 papírová města

tit., 110 Kč, věk 12+
Po úspěšném filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin
druhý snímek natočený podle románu spisovatele Johna Greena. Hrdinou příběhu je Quentin, normální, trochu bojácný kluk, který od dětství zná nespoutanou
sousedku se jménem dlouhým jako její nohy: Margo Rothovou Spiegelmanovou (Cara Delevingne). Quentin je
pravidelným svědkem jejích neuvěřitelných dobrodružství a také jejím tajným ctitelem.
Kam v Tišnově

Městské kulturní středisko
27. 7. 20.00

bojovník
120 min., tit., 120 Kč
Boxer Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je na vrcholu své slávy, má nádherný dům a milující rodinu. I navzdory jeho
úspěšné kariéře ho manželka Maureen (Rachel McAdams) prosí, aby s boxem skončil a mohl tak trávit více
času se svojí dcerou Leilou (Oona Laurence). Během
jednoho večírku Billy skutečně svůj odchod „do důchodu“ oznámí. Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy je jeho
manželka neúmyslně zabita během potyčky s jiným boxerem. Billyho svět se hroutí.

28. 7. 21.15 letní kino: fotograf

133 min., český, 80 Kč
Kontroverzní umělec a sukničkář Jan Saudek v podání
Karla Rodena.

29. 7. 21.15 letní kino: tři bratři

Filmový kvíz
Máte rádi film? Chodíte rádi do společnosti? Pak vytvořte z kamarádů tým a přihlaste se do zábavně-vědomostní filmové hry! Akce
se odehraje ve čtvrtek 23. července ve 20.00 ve velkém sále MěKS,
filmově vyzdobeném pro větší pohodu. Na začátek čeká každý tým
na stole jeden velký popcorn zdarma, k prodeji bude čepované pivo,
limo ad. Staré plátno z Kina Svratka a moderátor Vám zprostředkují
úryvky z filmů, které dobře znáte, i ty, o jejichž existenci vědí jen filmoví gurmáni. Hlášky, filmové melodie, technika i tvůrci a herci, to
vše bude předmětem otázek.
Vítězný tým neminou dva volňásky 1+1 a tekutá cena.
Podrobnosti a možnost přihlášení naleznete na Facebooku Kina
Svratka v události Filmový kvíz. Vstupné dobrovolné.

90 min., český, 80 Kč
Pohádka Jana Svěráka s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro všechny generace. Zpracovává příběhy
O Šípkové Růžence, O Červené karkulce a 12 měsíčků.

30. 7. 21.15 Letní kino: babovřesky 3

103 min., český, 80 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky o svérázné vesnici.

31. 7. 17.30 v hlavě

102 min., 3D dab., 165 Kč /140 Kč (do 15 let)
Nový film od studia Pixar (Ratatouille, Vzhůru do oblak). Období dospívání může být velice komplikované.
Své o tom ví i Riley, která se musí spolu s rodinou stěhovat do San Francisca kvůli otcově práci. Jako její rodina
a my všichni je i Riley ovládána svými emocemi: Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem.

31. 7. 20.15 Ant-man

1. 8.

115 min., 3D dab., 155 Kč / 135 Kč (do 15 let)
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), který je vybaven schopností zmenšit své fyzické rozměry, se musí
ujmout role hrdiny, aby zachránil svět. Nová komiksová
adaptace z vesmíru Marvel.

21.00 letní kino: ovečka shaun

85 min., bez dialogů, 80 Kč
Bééé! Humorem nabitá akce pro děti, ale také pro dospělééé!

2. 8. 18.45 v hlavě

102 min., 2D dab., 130 Kč /105 Kč (do 15 let)

3. 8. 20.00 domácí péče

92 min., český, 120 Kč
Repríza lidské komedie s Alenou Mihulovou a Bolkem
Polívkou.

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME:

4. 8. – 8. 8. další představení letního kina; nekorektní komedii Judda
Appatowa Vykolejená; Druhý filmový kvíz; drama Woodyho Allena Iracionální muž; akční MI: Národ grázlů; rodinnou komedii Pixely; dokument o Amy Winehouse; fantasy Fantastická čtyřka; nový film Guye
Ritchieho U.N.C.L.E.; úspěšné reprízy ad.
Rezervace: mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Pokladna otevírá hodinu před představením. Předprodej vstupenek
také v TIC Tišnov (Jamborův dům). Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace nejen o představeních letního kina na https://
www.facebook.com/KinoSvratka.
7/2015

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 nutné zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace
na tel. č. 549 410 211
nebo uctarna@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz.
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André Rieu: satelitní přenos koncertu
z Maastrichtu v Kině Svratka
Ondřej Kaláb, vedoucí kina
18. 7. ve 20.00 bude kino vysílat koncert hudebníka a baviče,
populárního i v naší zemi.
André Rieu je nizozemský houslista, skladatel, kapelník a hudební producent. Na housle začal hrát v pěti letech. Je známý širokému publiku
jako Král valčíků, protože často hraje skladby Johanna Strausse, ale nejen
je. Specializuje se na takzvanou lehkou klasiku a každoročně vystupuje
před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města
Maastrichtu.
I letos ho jako již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty. Maastrichtské koncerty jsou Andrého nejpopulárnější a ten letošní by měl být navíc podle jeho
vlastních slov tím největším a nejokázalejším. A Vy můžete být u toho. Celý
koncert se totiž bude promítat 18. července i v českých kinech a nebude
mezi nimi chybět to tišnovské.
Cena 250 Kč (a 200 Kč pro studenty, seniory a ZTP) není vysoká, pokud
zvážíme, že při srovnatelném zážitku by vstupenky přímo na místě stály
několik tisíc korun.
Rieu také vystupoval na konci května v pražské O2 aréně, kde se cena
vstupného pohybovala od 1 500 do 4 000 korun. Díky velkému plátnu,

četným úhlům kamer, detailům a prostorovému zvuku budete mít ta nejlepší místa i v našem kině, a to téměř „za babku“.
André umí vytvořit večer plný humoru, hudby a silných emocí, které dokáží zasáhnout diváky každého věku. Nechte se strhnout atmosférou, která
dojímá publikum ze všech koutů světa, a sdílejte tento nezapomenutelný
zážitek krásné hudby, písní a tance, zaručeně Vám ukápne i pár slz.

Muzeum města Tišnova

Den moravské historie
Ve státní svátek patronů Moravy, slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje dne 5. července 2015, budou expozice tišnovského
muzea zpřístupněny veřejnosti za dobrovolné vstupné. Touto doprovodnou akcí iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, ke které
se již druhý rok hlásí i město Tišnov, tak pomáháme přispět k poznávání Moravy a jejího kulturního dědictví.
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Výstava fotografií
v Domově sv. Alžběty

Zavítáte-li o prázdninách na Žernůvku, můžete navštívit výstavu fotografií mladého a nadějného umělce Jiřího Fialy, nazvanou „Colores in
tenebris“ – Barvy v temnotách, která je přístupná od 4. 7. do 31. 8.
2015 každý den od 9.00 do 17.00 hodin.
Jiří Fiala (* 1992) žije v Třebíči. Již od mala se zajímal o techniku
a umění. Ačkoli se mnohdy tyto dvě věci zdají neslučitelné, oblíbil si
brzy i film a fotografii. Poté, co dostal první kameru a fotoaparát, bylo
rozhodnuto o jeho životním směru. Vystudoval Střední školu stavební v Třebíči a v současnosti studuje ČVUT v Praze. Poprvé vystavoval
v Galerii Doré ve Vranově nad Dyjí a na státním zámku Uherčice. Dále
následovaly výstavy v Novém Jičíně, na státním zámku Jaroměřice nad
Rokytnou a v Třebíči. Mimo jiné se věnuje videu, filmařským efektům,
uměleckým a dokumentárním fotografiím.
Vystavené fotografie, z velké části černobílé, vyzařují optimismus. Autor se snaží vyjádřit skutečnost, že ve všem, i v sebetemnějších chvílích, se dají najít pozitiva – barevnost, krása či světlo. Záleží jen na nás,
zda se pozorně díváme a chceme je vidět. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Foto: Jiří Fiala

Kreslený humor v Železném

Josef Ondroušek
První letošní výstavou, pořádanou Klubem přátel výtvarného
umění v Tišnově a obcí Železné, bude Přehlídka kresleného humoru s podtitulem Miroslav Pavlík a jeho hosté. Na této výstavě
se představí naši přední výtvarníci kresleného humoru, a to Miloslav Martenek, Karel Benetka, Jaroslav Dostál, Zdeněk Hofman
a Karel Mrázek z Prahy, dále pak Irena Lachoutová z Třebotova,
Marie Plotěná z Brna, Petr Voříšek z Rožmitálu pod Třemšínem,
František Merta z Kuřimi a samozřejmě domácí Miroslav Pavlík.
Výstava bude v nově opraveném kulturním domě v Železném
od 4. do 26. července 2015 a bude otevřena každý den od 14
do 17.30 hod. Vernisáž proběhne v sobotu 4. 7. od 14 hod.
Výstavu otevře starosta obce Radomír Pavlíček, o tvorbě autorů
promluví galerista František Vejpustek. V kulturním programu
vystoupí Johnny Cash revival. Samozřejmě bude zajištěn pitný
režim.
Výstava se může uskutečnit díky sponzorům – město Tišnov,
JICOM, spol. s r. o., Mertastav, s. r. o., Vitar, s. r. o., a Pivo Kvasar,
s. r. o.

Koncert Ha-kapely na Zahrádce
U Palce
za Ha-kapelu Zuzana Brdíčková
Vstupné: 100 Kč (na místě) / 90 Kč (v předprodeji) /
/ děti do 15 let zdarma
Vážení čtenáři Tišnovských novin,
chtěli bychom Vás srdečně pozvat na letní koncert Ha-kapely pod
širým nebem, který se uskuteční v pátek 3. července v 19.30 h
na Zahrádce U Palce.
Budete se moci těšit na evergreeny našeho repertoáru i novinky,
které jsme nachystali na tuto sezónu. Mimo jiné uslyšíte naši první
reprízu jazzové Suity Matúše Jakabčice. V programu s námi vystoupí jako hosté i naši přátelé, Vít Šnévajs, Čestmír Ondráček a Maťo
Kolárik z Big bandu konzervatoře Brno. Jako vždy pro Vás máme nachystané překvapení. Tak neváhejte a přijďte si s námi užít hudební
a taneční letní večírek. Koncert Ha-kapely vyjadřuje podporu zachování domu na Perštýně coby kulturního stánku v Tišnově.
Více informací naleznete na facebookových stránkách Ha-kapely.
7/2015

RŮZNÉ
Akce v sokolovně v červnu a červenci
• sobota 27. 6.
• úterý 30. 6.
• sobota 25. 7.

prodej obuvi
prodej spotřebního zboží
prodej obuvi
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