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PŘIPRAVUJEME

Alert a support SCA
18. srpna od 20 hod, Café U Palce

Letní nářez v Café U Palce. Alert (výbušný hc/punk, Izrael) + 
support SCA (hardcore-crossover, Tišnov) Ukázky muziky na: 
www.myspace.com/inalert, www.bandzone.cz/sca.
Spolupořádá MěKS Tišnov a Café U Palce.

Abraxas
30. srpna ve  20 hod, velký sál MěKS (v  případě pěkného 
počasí zahrada MěKS)

Přijďte si poslechnout v letní pohodě legendární ABRAXAS 
(www.abraxas.cz) a vypít nějaké to pivo či limo na zahradě 
MěKS.

Festival Zdeňka Pololáníka 
Prague Cello Quartet
11. září v 19 hod, velký sál MěKS

Jedním z cílů, které si úspěšné hudební těleso Prague Cello 
Quartet vytyčilo, je přivést ke kvalitní hudbě posluchače každé-
ho věku a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasická hudba 
„se dá poslouchat”.  Repertoár tak zahrnuje hudbu takřka všech 
moderních směrů – od jazzu přes film až po metal, stejně jako 
úpravy děl velkých skladatelských osobností klasické hudby.

Rybářské slavnosti
15. září od  10 hod, soutok Svratky a  Besénku na  louce 
u Předklášteří
Vstupné dobrovolné.

Gurmánské a hudební odpoledne na břehu řeky Svratky. Rybí 
speciality za doprovodu hudby k tanci i poslechu. Zahraje Vám 
vodácká skupina Zadáci, po nich tišnovská kapela Gipsy Tišnov.
V rámci programu bude i dopolední vyhlášení výsledků závě-
rečné etapy Mezinárodního muškařského závodu, který u Před-
klášteří končí.
Spolupořádá Městské kulturní středisko a Moravský rybářský 
svaz Brno.
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Program kina
Pacific Rim – Útok na Zemi 3D
Pátek 2. 8. v 19.30
Vstupné 120 Kč / 100 Kč, 132 min, dabing
Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války 
s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a lidstvo na roky zatí-
ží. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: masivní roboti 
zvaní Jaegers, jenže i tihle roboti se zdají být téměř bezmocní. 
Na pokraji porážky nakonec síly bránící lidstvo nemají jinou 
možnost než obrátit svoji naději směrem ke dvěma nečekaným 
hrdinům…

R.I.P.D. – URna: ÚtvaR RoZhodně neživých 
agentů  3D
Sobota 3. 8. v 19.30
Vstupné 140 Kč, 96 min, dabing
Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem, jenže pak 
to schytal během jedné akce a v odchodu na věčnost mu ne-
zabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale 
čeká mimořádně strohá policejní důstojnice (Mary-Louise Par-
ker), která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci 
u „URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů“. ¨

méďa  LETNÍ KINO
neděle 4. 8. v 21.00
Vstupné 80 Kč, 106 min, dabing
John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto 
pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční dárek za-
čal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální 
hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi 
zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují a John 
i díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s mé-
ďou dívá čím dál rozpačitěji.

v Zajetí démonů HOROROVÁ STŘEDA
Středa 7. 8. v 19.30
Vstupné 100 Kč, 112 min, titulky
Film „V zajetí démonů“, natočený podle skutečných událostí, 
vypráví hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů pa-
ranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli po-
zváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované 
temnými silami. 

všichni dobří Rodáci FILMOVÝ KLUB
Čtvrtek 8. 8. v 19.30
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč, 115 min
Obnovená premiéra digitálně zrestaurované legendy.

žiletky LETNÍ KINO
Vzpomínka na Filipa Topola
Pátek 9. 8. v 21.00 
Vstupné 80 Kč, 108 min
Jako vzpomínku na jeden z posledních koncertů Psích vojáků, 
jenž se uskutečnil na jaře v Tišnově, a hlavně jako rozloučení 
s nedávno zesnulým básníkem a duší Psí vojáků – kapely, kte-
rá ovlivnila a zanechala nesmazatelné stopy v nejednom z nás, 
uvádíme film Žiletky, kde Filip Topol ztvárnil hlavní roli.

Revival
Sobota 10. 8. v 19.30
Vstupné 100 Kč, 116 min
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. Jejich pohnut-
ky k oživení kapely Smoke jsou různé – peníze, touha po ztra-
cené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou 
pořádně odvázat. 

cRoodSovi  LETNÍ KINO 
Pozor!! Změna času promítání letního kina.
neděle 11. 8. v 20.30 
Vstupné 90 Kč / 70 Kč, 90 min 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravě-
ké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi.

lovelace: PRavdivá ZPověď kRálovny 
PoRna
Středa 14. 8. v 19.30
Vstupné 90 Kč, 92 min, titulky
Biografický příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy – 
neznámé Lindy Lovelace, která mimochodem za účinkování 
v tomto filmu inkasovala směšných 1 250 dolarů…

libeRace!
Čtvrtek 15. 8. v 19.30
Vstupné 100 Kč, 118 min, titulky
Životopisný film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Libe-
racem. Do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladičký, 
teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston, který je najat coby 
Liberaceho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberaceho pom-
pézním světem, opulentní vilou i jeho extravagantním stylem 
a záhy spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine 
ve vážný vztah. 

fUtURologický kongReS
Pátek 16. 8. v 19.30 
Vstupné 80 Kč, 122 min, titulky
Robin Wrightová hraje samu sebe, herečku, jejíž kariéra je krát-
ce za vrcholem a dostává poslední šanci – digitálně vytvořit její 
alter ego. Nejnovější snímek osobitého režiséra Ariho Folmana 
zve diváka na vizuálně omračující jízdu, ve které se ztrácí hra-
nice mezi fantazií, realitou a snem.

ČeRná labUť LETNÍ KINO
Sobota 17. 8. v 20.30
Vstupné 80 Kč, 104 min, titulky
Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny 
newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech 
v této profesi, plně pohlcen tancem…

já, PadoUch 2
neděle 18. 8. v 17.00
Vstupné 100 Kč, 98 min, dabing
Opakování úspěšné rodinné animované komedie.
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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.

PeRcy jackSon: moře neStvůR  3D
neděle  18. 8. v 19.30
Vstupné 150 Kč, 98 min, dabing
Být bohem na Olympu není příliš jednoduché, už jen proto, 
že jsou tam těchto mocných božských postav plné mraky a ne 
vždy se mezi sebou přátelí. Být člověkem mezi lidmi má také 
svá úskalí. Ale být polobohem, to už je pořádný průšvih. Zna-
mená to hledat si své místo jak na zemi, tak i na nebesích. 

dávám tomU Rok  LETNÍ KINO
Středa 21. 8. v 20.30
Vstupné 80 Kč, 98 min, titulky
Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky – a už se 
objevily první problémy. Přitom se zdálo, že jsou spolu Nat 
(Rose Byrne) a Josh (Rafe Spall), navzdory naprosto rozdílným 
povahám, skutečně šťastní. Rodina a přátelé si ale nikdy nemy-
sleli, že jim to vydrží dlouho, a s blížícím se výročím svatby se 
zdá, že měli pravdu…

jaSmíniny SlZy
Čtvrtek 22. 8. v 19.30
Vstupné: 90 Kč, 98 min, titulky
Komediální drama (režie Woody Allen) Jasmíniny slzy vypráví 
o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před re-
alitou a pravdou, kterou nechtějí vidět.

šmoUlové 2  3D
Pátek 23. 8. a sobota 24. 8. v 17.00
Sobota 31. 8. v 17.00 a v 19.30
Vstupné: 165 Kč / 140 Kč (23. a 24. 8.), 155 Kč / 135 Kč (31. 8.), 
105 min, dabing 
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj 
Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům, tzv. 
Neplechy, a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzel-
nou šmoulí esenci…

šmoUlové 2 
Tato projekce je ve 2D formátu
neděle 25. 8. v 17.00 a v 19.30
Vstupné 130 Kč / 105 Kč, 105 min, dabing 

kick aSS 2
Pátek 23. 8. a sobota 24. 8. v 19.30
Vstupné 110 Kč, 113 min, titulky
Na konci prvního dílu filmu Dave alias Kick-Ass a Mindy alias 
Hit-Girl pověsili svou superhrdinskou identitu na hřebík a sna-
ží se žít normální životy jako typičtí teenageři. Dave ovšem ne-
počítal s tím, že svým bizarním nápadem inspiroval další řadu 
lidí, kteří na sebe rovněž navlékli superhrdinský ohoz a vydali 
se do ulic prosazovat dobro.

loRe LETNÍ KINO
Úterý 27. 8. v 20.30
Vstupné 70 Kč, 108 min, titulky
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovět-
skými vojsky a ona byla ponechána svému osudu, přebírá dívka 
zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska 
přes zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdále-
ného asi 900 km. Na své pouti děti musejí překonávat mnohé těž-
kosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky…

jobS
Středa 28. 8. v 19.30
Vstupné: 100 Kč, 122 min, titulky
Film jOBS ukazuje vizionářské začátky firmy Apple a mapuje 
všechny další zásadní okamžiky života Steva Jobse, iKony naší 
doby. V titulní roli Ashton Kutcher.

hon  FILMOVÝ KLUB
Čtvrtek 29. 8. v 19.30
Vstupné 80 Kč / 60 Kč, 115 min, titulky
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má 
přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah s dospívajícím 
synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, 
která se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Lukas musí 
uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý život…

S ČeRty nejSoU žeRty LETNÍ KINO
Rozloučení s prázdninami v letním kině
Pátek 30. 8. v 20.30
Vstupné: 50 Kč / 40 Kč, 91 min, titulky
Není jednoduché dostat do pekla pravou hříšnici! Pohádková 
komedie o jednom pekelném omylu, dvou kamarádech a třech 
potrestaných hříšnících…
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Galerie Jamborův dům

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. Foto: Eva Floriánová, Pokřivený obraz, 2013

Výstava obrazů Věry Bortlíkové
Galerie Jamborův dům v Tišnově vás zve na výstavu poetických 
obrazů Věry Bortlíkové, malířky ze Štěpánovic u Tišnova, která 
by 17. července oslavila osmdesáté čtvrté narozeniny. Výstava 
potrvá do 1. září. Těšíme se na vaši návštěvu

Příprava výstavy Věry Bortlíkové

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 hodin.  Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč
Pro návštěvu mimo otevírací dobu nás prosím kontaktujte.
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Exkurze do Prahy
čtvrtek, 5. září 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
exkurzi do Schwarzenberského a šternberského paláce 
v Praze pod vedením mgr. michala konečného.
V palácích na Hradčanském náměstí zhlédneme výstavy ev-
ropské umění od antiky po baroko a baroko v Čechách. 
Vstupné do každé z expozic: základní 150 Kč, snížené 80 Kč. 
Zájemci se mohou přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov 
nebo na telefonu 549 121 001-5 do 1. 9. 2013.
Sraz přihlášených zájemců před tišnovským vlakovým nádra-
žím v 6.40 hod. (odjezd v 6.50).
Dopravu a vstupné si hradí každý sám.
!!! Změny vyhrazeny!!!

Letní olympijské hry v CSS
Čtvrtek, 29. srpna od 13 hod

Milé seniorky, milí senioři, 
Centrum sociálních služeb Tišnov pro Vás pořádá letní 
olymPijSké hRy. Takže trénujte, skákejte, posilujte…, samo-
zřejmě s nadsázkou a velkým úsměvem na tváři. Několik vy-
braných disciplín jsme záměrně upravili tak, abyste je všichni 
zvládli. Není tedy důležité, zda přijdete po svých, s chodítkem 
či na vozíku. Naším záměrem je, abyste se zúčastnili v hojném 
počtu a především se společně pobavili. Ke každé disciplíně si 
budete moci přečíst zajímavost ze světa sportu či něco málo 
o sportovcích, kteří naši republiku úspěšně reprezentovali. 
Akce bude probíhat v prostorách DPS, budově B, tedy za kaž-
dého počasí. Každý závodník obdrží při prezenci startovní čís-
lo a kvalifikační kartu. Na všechny závodníky pak čeká drobná 
odměna.
Další informace sledujte průběžně na www.css.tisnov.cz nebo 
kontaktujte Kateřinu Trčkovou, tel.: 730 193 325

Zájezd na operu Carmen
Pátek, 13. září

Centrum sociálních služeb pořádá zájezd do Janáčkova divadla 
v Brně na představení opery Carmen.
Jedna z nejslavnějších světových oper vznikla podle stejno-
jmenné novely Prospera Mériméa, realisticky líčící tragickou 
lásku vojáka dona Josého ke svůdné a nezkrotné cikánce Car-
men. Bohatství melodické invence a skvělá hudební charak-
teristika postav i prostředí zařadily Carmen mezi nesmrtelná 
díla, která jsou neodmyslitelnou součástí repertoáru všech svě-
tových operních domů. 
Základní vstupné: 300,– Kč, zlevněné vstupné: senioři 210,– Kč, 
ZTP, studenti 175,– Kč.
doprava objednaným autobusem zdarma. odjezd od Pod-
horácké restaurace v 17.45 hod (začátek představení 
v 19  hod), další zastávky jsou u pošty, Penny marketu a na síd-
lišti pod Klucaninou. Předpokládaný návrat cca v 23.00 hod 
(konec představení ve 22.10 hod).
Zájemci, hlaste se, prosím u Kateřiny Trčkové (mob.: 
730 193 325), Marty Špirkové (mob.: 773 590 274) nebo na pe-
čovatelské službě DPS nejpozději do pátku 16. srpna do 12.00 
hodin.

Plavání ve Wellness Kuřim
CSS Tišnov plánuje v období každou první a třetí středu v mě-
sících říjen 2013 – květen 2014 jezdit na plavání do Wellness 
Kuřim. Doba pobytu v bazénu bude 90 minut, v době od 13.00 
do 14.30. 
Odjezd z Tišnova bude vždy ve 12.15 hod, návrat okolo 15.30 hod.
Cena za dopravu tam i zpět a vstup do bazénu: 95 Kč. Doprava 
bude zajištěna autobusem s odjezdem od Podhorácké restau-
race, s dalšími zastávkami u pošty, Penny marketu a na sídlišti 
pod Klucaninou.
Ve vnitřním areálu aquaparku můžete v rámci vstupu využít 
rekreační zážitkový bazén, plavecký bazén, školní bazén s po-
suvným dnem, vířivou i parní lázeň.

Zájezdy se uskuteční vždy, bude-li počet zájemců minimálně 
18. Proto při přihlašování zanechávejte na sebe kontakt (v pří-
padě zájemců bydlících mimo DPS nejlépe telefonní číslo). 
Bližší informace Vám podá Kateřina Trčková a dále sledujte 
průběžně www.css.tisnov.cz nebo www.tisnov.info 
Zájemci se již nyní mohou hlásit u Kateřiny Trčkové (mob.: 
730 193 325), Marty Špirkové (mob.: 773 590 274) nebo 
na pečovatelské službě DPS.

Centrum sociálních služeb
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Zájezd do Slavkova a na Mohylu míru
Úterý 3. září 
STP Tišnov pořádá pro své členy a ostatní zájemce půldenní zá-
jezd na zámek Slavkov u Brna a Mohylu míru.
Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným panským 
sídlům na Moravě. Od 1. června 2013 je otevřena nová expozi-
ce s názvem Napoleon – Austerlitz, která je zasvěcena věhlasné 
bitvě u Slavkova a také osobnosti císaře Napoleona Bonaparte. 
Poutavá expozice s předměty, které doposud nebyly nikdy vy-
staveny je k vidění ve zrestaurovaných prostorách bývalých ko-
níren na nádvoří a v podzámčí.
cena vstupného: Expozice Napoleon – Austerlitz: dospělí 
110 Kč, senioři 70 Kč, ZTP 50 Kč
mohyla míru je první mírový památník v Evropě. Historicky je 
spojena s Bitvou u Slavkova a stojí na Prackém kopci asi kilo-
metr jižně od obce Prace, v místě rozhodujícího vítězství Fran-
couzů nad Rusy a Rakušany. Je chráněna jako kulturní památka 
České republiky.
cena vstupného: plné 86 Kč, senioři  65 Kč, žáci, studenti, 
držitelé průkazu ISIC, ITIC, IYTC  43 Kč, osoby s průkazem ZTP, 

ZTP/P zdarma. Sleva pro držitele karty „Rodinný pas“ nebo 
„Familienpass“, sleva pro držitele karty „Senior pas“
cena dopravy: členové STP 50 Kč, ostatní 100 Kč.
Odjezd ve 13.00 hod. od Podhorácké restaurace se zastávkami 
u Šťávů, u pošty, u PENNY a aut. zast. pod Klucaninou. Závazné 
přihlášky a dotazy na tel.: 722 264 021

Výtvarné léto v Železném
Sobota 3. srpna, 14 hod, Kulturní dům Železné
Výtvarné léto v Železném letos vstoupilo do 13. ročníku. Výsta-
vu již tradičně pořádá Klub přátel výtvarného umění v Tišnově 
ve spolupráci s OÚ v Železném. Letos výstavu obeslalo 73 vý-
tvarníků z celé ČR. Zastoupen bude nejen tišnovský region, ale 
budou vystavovat také výtvarníci např. z Brna, Žďáru nad Sáza-
vou, Chýnova u Budějovic, ale také z Prahy. Výstavu obeslal také 
nejstarší výtvarník regionu Stanislav Bělík z Doubravníku nebo 
Eduard Valdhans, rodák z Černvíru, letošní jubilant.
Na výstavě bude zastoupena nejen malba, ale také grafika, 
knižní ilustrace, dřevořezby, fotografie a paličkované obrazy. 
Výstava bude doplněna kolekcí keramiky a knihami o umě-
ní. Návštěvníci výstavy budou mít také možnost zhlédnout 
model uměleckého návrhu na kruhový objezd pod městem 

od uměleckého kováře Radka Bárty. Město by realizací tohoto 
návrhu získalo novou a originální dominantu města Tišnova.
Výstava bude probíhat ve dnech 3. – 25. srpna 2013 a její re-
alizaci podpořilo město Tišnov, firmy JICOM, VITAR, MER-
TASTAV a pivovar Kvasar. Slavnostní vernisáž se koná 
v sobotu 3. srpna v 14.00 hod. Návštěvníky přivítá starosta 
obce Radomír Pavlíček a výstavu zahájí Josef Ondroušek. V kul-
turním programu vystoupí Antonín Paravan (saxofony). Sou-
částí vernisáže bude také křest originálního kalendáře Svratka 
2013, který vydala společnost Art Periscope. Pro účastníky ver-
nisáže je zajištěn pitný režim. výstava bude otevřena denně 
od 14.00 do 18.00 hod.

Další kulturní akce

Sport

FC Svratka v Tišnově
Neděle 11. 8. v 16.30, hřiště na Ostrovci
Už je to zase tady! Nový ročník kopané I. B třídy 2013/14 se roz-
jíždí druhou srpnovou neděli. Jak je výše uvedeno, soupeřem 
našich barev bude FC Svratka Brno. Fotbalový klub FC Svrat-
ka vznikl v roce 2007, byl založen po dohodě dvou fotbalových 
společenství s velmi dlouhou tradicí a to FK FC Žabovřesky (ofic. 
od roku 1920) a FC Komín (od roku 1932). To bylo malé nahléd-
nutí k samotnému názvu FC Svratka. S tímto soupeřem nás spoju-
jí vzájemné souboje v I. B třídě nepřetržitě od ročníku 2008/09. 
A jaká je doposud bilance těchto střetů? Z deseti zápasů šest ví-
tězství, jedna remíza a tři prohry. Ta poslední prohra byla letos 
na našem hřišti 0:1.
Jinak v tomto novém ročníku budeme postrádat čtyři loň-
ské účastníky. Soběšice postoupily do I. A třídy, Kohoutovice 
jsou zařazeny do jiné skupiny B třídy a sestupující celky Černé 
Hory a Ivanovic šly do okresních přeborů. Nové tváře fotbalistů 

čtyř celků tvoří Rájec – Jestřebí, který sestoupil z I. A třídy, dále 
Doubravice, Letonice a Řečkovice, vítězové OP Blansko, Vyškov 
a Brno.
Nejen samotné TJFTF přeje našim klukům hodně štěstí, pohody 
ve hře a hlavně více branek v síti soupeřů. Loni to bylo opravdu 
nic moc s počtem 39 branek na 12. místě. Obrana přes všechny 
problémy obdržela 40 branek, a to bylo velice pěkné 6. místo.
Závěrem je vhodné pozvat fanoušky na již zmíněnou druhou 
srpnovou neděli na náš dorost, který v 14.15 hod. uvítá muž-
stva Brankovic. Celý ten tišnovský fotbalový kolotoč ročníku 
2013/14 – přípravky, žáci, dorost a muži – bude jistě nabídnut 
jako obvykle formou malých informačních letáčků na celou sezó-
nu ročníku 2013/14 právě v den zápasu Tišnov – Svratka v neděli 
11. 8. 2013.
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Menšíkova 11 v Tišnově
Sobota, 24. 8., 14 hodin, hřiště na Ostrovci
V sobotu 24. 8. 2013 předvedou v přátelském utkání své umění 
hráči Menšíkovy 11 a Starší pánové Tišnov. Zápas se uskuteční 
na hřišti na Ostrovci, program začíná ve 14 hodin. 
Ve 14.30 se utkají mladší a starší přípravky z Tišnova a Ned-
vědice. V 16 hodin se představí vedení a hráči Menšíkovy 11 
a přátelský souboj zahájí v 16.30 slavnostním výkopem před-
seda klubu AFK Tišnov. Po zápasu proběhne autogramiáda 
a bude možné se s hráči vyfotit. Od 19 hodin je na programu 
volná zábava doprovázená DJ Tomášem.
V doprovodném programu se střídají a dle možností vystupují 
Miss Angelika (travesty show), Miroslav Pokorný (protahuje se 
squashovou raketou), František Bartl (hra na sopransaxofon), 
Milan Pustil-Nepustil (imitátor), zpestřením se stanou soutěže 
pro děti i dospělé v podání moderátorů, k dispozici bude ská-
kací hrad pro děti.
A kdo že je Menšíkova 11? Vedle předsedy Menšíkovy 11 a syna 
Vladimíra Menšíka – Petra Menšíka se v dresu Menšíkovy 11, 
na hřišti i mimo něj, objeví řada známých osobností společen-
ského života, současných i bývalých sportovců a umělců. Na-
mátkou: Libor Došek – mistr ligy 1978, 68 ligových branek, 
členové skupiny ALL X (X-Factor), herci MDB – Michal Isteník, 
Jakub Uličník, Martin Havelka, Lukáš Kantor – film Tmavo-
modrý svět, Lukáš Janota, Petr Janečka – internacionál, člen 

klubu ligových kanonýrů,  Ladislav 
Synek – kuchař z pořadu Ano Šéfe, 
Jan Loup – futsal, president Helasu 
Brno, Stano Slovák – herec a reži-
sér, bratr Samuela Slováka, Martin  
Laporčák – bývalý brankář Boby Brno, Lucie Zedníčková – he-
rečka, dcera Pavla Zedníčka, Ondřej Blaho – moderátor Dob-
rého rána s ČT, Petr Štěpán – držitel ceny Thálie, herec MDB, 
seriálu Ošklivka Katka a řady televizních pohádek, Pavel Štef-
ka – armádní generál, Robert Hájek – prvoligový rozhodčí, Jan 
Mikyska – rozhodčí, Libor Zelníček, Pavel Kobylka – fotbal Boby 
Brno, Kamil Brabenec – basketbalová legenda, účastník OH, 
Marek Vítek – futsal, Luboš Šulák – kopaná,  Michal Šebela – 
zpravodaj ČT, Petr Zakopal – moderátor rádia Kiss Hády, Pavel 
Zubíček – hokejista, sportovní manažer Komety Brno, Jan Má-
roši – internacionál ČR, účastník poháru UEFA v dresu Sigmy 
Olomouc, Ladislav Šťoura Kolbaba – spisovatel a legendární 
zlatokop, mistr světa a republiky v rýžování zlata,  Filip Juda – 
prezident Světové federace malé kopané.
Další jména s jejich profily naleznete na www.mensikova11.cz.
Výnos z tohoto utkání je určen na podporu dětí s poruchami 
dýchacího ústrojí.

Přehled kulturních akcí v Tišnově

srpen 2013

Výstavy:
11. 7. – 15. 9. bystřická zrcadlení – fotografie Galerie Na Schodech

20. 7. – 1. 9. 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

18. 5. – 29. 9. Porcelánové panenky dagmar jurčíkové Podhorácké muzeum

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

3. 8. – 25. 8. výtvarné léto v železném Xiii. Kulturní dům Železné

Datum Akce Místo Čas Organizuje
9. 8. led ZePPelin revival Café U Palce 20.00 Café U Palce

18. 8. alert + support Sca – koncert Café U Palce 20.00 MěKS a Café U Palce

24. 8. menšíkova 11 – fotbalové utkání Ostrovec – fotbalové hřiště 14.00 AFK Tišnov a město 
Tišnov

24. 8. PacoRa trio featuring – jazz koncert Café U Palce 20.00 Café U Palce

29. 8. letní olympijské hry DPS 13.00 – 18.00 CSS Tišnov

30. 8. abraxas – koncert velký sál MěKS 20.00 MěKS

30. 8. koncert Záviš RockStar Café RockStar Café

7. 9. Přehlídka elegance historických vozidel nám. Míru 7.30 – 9.30 Autoklub Tišnov
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