
Městské kulturní středisko

Komici s. r. o. – Na stojáka
15. srpna ve 20.30, letní kino Tišnov
Vstupné: 190 Kč / 250 Kč (předprodej / v den akce)
Skvělé stand-up celovečerní představení, ve kterém vystoupí ti 
nejlepší baviči z pořadu Na stojáka.

Tišnovské divadelní léto 

Divadlo NABOSO – Lhář
19. srpna ve 20.00, Kino Svratka
Vstupné dobrovolné.
Nová inscenace boskovického Divadla NABOSO, které je v Tišno-
vě už dobře známé představeními Uvařeno či Gazdina roba. 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 je považován za téměř jako 
národní román. Autor ho psal původně pro rozhlas, kde byly jed-
notlivé kapitoly čteny na pokračování. Traduje se, že dánské ulice 
byly v těch okamžicích prázdné, neboť všichni seděli doma u při-
jímačů a poslouchali.

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, 
malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišno-
va na Jungmannově 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 na e-mailu  
ucetni@kulturatisnov.cz.

Více aktuálních informací o kulturních akcích najde-
te na internetových stránkách www.kulturatisnov.cz 
a www.mekstisnov.cz nebo na Facebooku Městské kul-
turní středisko Tišnov.

ročník XXIV. srpen 2014 příloha Tišnovských novin číslo 8
vyšlo 28. 7. 2014 www.tisnov.cz
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PŘIPRAVUJEME
• 5. září Ha-kapela – velký koncert v letním kině
• 14. září Rybářské slavnosti
• 26. září Předhodový bigbít
• 27. září Svatováclavské hody
• 4. října Jiří Schmitzer – koncert známého herce a písničkáře
• 5. října Hudební festival Zdeňka Pololáníka – Lucie 

 Žáková 
• 12. října Hudební festival Zdeňka Pololáníka – Hana  

 Bartošová a hosté 
• 18. října Žáha – předkapela Jamese Browna z roku 2004!
• 30. října Divadelní představení Frankie a Johnny – Tereza 

 Kostková & Aleš Háma

Program kina
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
Pá 1. 8. v 17.30, 105 min., 3D dab., 130 Kč / děti 110 Kč 
Jste připraveni na dobrodružný návrat do vikingské vesnice Blp? Je-
den z výletů zavede Škyťáka a Bezzubku do těžko přístupné ledo-
vé jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků… 
Ke vstupence dračí omalovánky!

ÚSVIT PLANETY OPIC 
Pá 1. 8. ve 20.00, 130 min., 3D tit., 140 Kč
10 let poté, co se Caesar se smečkou dalších uprchlých lidoopů ukryl 
v hlubokých lesích poblíž San Francisca. Lidstvo v mezidobí prak-
ticky zdecimoval agresivní virus. Území uvolněné lidmi postupně 
obsadil národ geneticky pozměněných lidoopů, v jejichž čele stojí 
právě Caesar. Lidé, kteří přežili, se snaží narůstající opičí dominanci 

narušit a vrátit se na vrchol evolučního žebříčku. Začíná boj o moc, 
boj o to, kdo bude vládnoucím živočišným druhem na Zemi. 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH 
3. 8. v 17.30, 95 min., dab., 90 Kč 
Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři. Mikuláš si zde 
najde nové přátele: Ben, který tam bydlí, Freddy, který pořád něco jí, 
George, který je vtipný už jen proto, že je Angličan, uplakánek Paul 
a Christopher, který chce mít vždycky pravdu a je to otravné…

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 
Út 5. 8. ve 21.06, 119 min., tit., 120 Kč 
Newyorský policista Sarchie (Eric Bana) se pouští do vyšetřová-
ní série nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním 

Kino Svratka

Tišnovské divadelní léto 

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. Scé-
nář Petra Kolečka využil nejen Jan Hřebejk.

Folk metal fest
30. srpna, velký sál MěKS. Čas bude upřesněn.

Vystoupí deset kapel, hlavní kapela SILENT STREAM OF 
GODLESS ELEGY.
Další vystupující – Žrec, Galadriel, Lunatic Gods, Panychida, 
Prarod, Dark Seal, Radgorath, Buer, Alia Tempora.
Invaze Music ve spolupráci s MěKS.
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knězem (Edgar Ramírez), odborníkem na vymítací rituály, aby spo-
lečně bojovali s nočními děsy a případy démonického posednutí, 
které ohrožují jejich město. Film se inspiroval knihou, která popi-
suje Sarchieho skutečné mrazivé případy. Nový horror od tvůrce Si-
nisteru Scotta Dericksona.

DÍRA U HANUŠOVIC 
Čt 7. 8. v 19.30, 102 min., 120 Kč  
Učitelka němčiny Maruna (T. Vilhelmová), toho času hospodská, 
se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: sta-
rosta (I. Trojan) tráví hodně času na posedu, naivní Olin je okolím 
považován za vesnického blázna a klempíř Kódl se otočí za každou 
sukní. Jednoho dne však dojde k nečekané události.
V kiosku bude k dostání speciální hanušovický lahváč Holba – dodá 
komedii rovnou 4D rozměr.

HERKULES 
Pá 8. 8. ve 20.00, 95 min., 3D dab., 150 Kč 
Mytologický příběh začíná v momentě, kdy hrdina splnil pověst-
ných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije 
ve vyhnanství a živí se jako žoldák. Putuje po Řecku a výměnou 
za zlato poskytuje ochranu každému, kdo ji potřebuje. Když o jeho 
služby požádá samotný thrácký král a jeho krásná dcera, Herkules 
pochopí, že svému osudu nemůže utéct. Musí přijmout svůj mýtus 
a stát se opět tím slavným hrdinou, kterým byl kdysi dávno.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Ne 10. 8. v 17.30, 84 min., 3D dab., 155 Kč  / děti 135 Kč  
Když se letadlo Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná 
nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stu-
peň. Spojí své síly se záchranářským veteránem, vrtulníkem Stráž-
cem Břitvou, a vrhá se do světa vzdušného boje s rozsáhlým lesním 
požárem.

ZEJTRA NAPOŘÁD 
Ne 10. 8. ve 20.00, 98 min., 120 Kč 
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra 
udělají něco konečně jinak. Tak jako obchodník Petr v novém čes-
kém filmu s P. Baťkem a V. Kerekes. Petr vyráží na cestu, aby objevil 
nové přátele a přitom zjistil, že se neobejde bez těch starých. Na ces-
tu, při níž si uvědomí, že před problémy nemůže utíkat a za svými 
sny je třeba jít.

V OKU TORNÁDA 
Út 12. 8. v 19.30, 90 min., tit., 100 Kč  
Příběh z jednoho amerického městečka, v němž jsou katastrofic-
ké scény natočené objektivy profesionálních lovců tornád, amaté-
rů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města. V oku tornáda 
Vás vrhne přímo do oka větrné smršti a prožijete ty nejextrémnější 
podmínky, jaké nám matka příroda dokáže připravit.

STRÁŽCI GALAXIE 
Čt 14. 8. v 19.30, 122 min., 3D dab., 155 Kč / 135 Kč do 15 let 
Výpravné vesmírné dobrodružství – dobrodruh Peter Quill ukrad-
ne mocnému Ronanovi tajemnou kouli, která může ohrozit vesmír. 
Aby zachránil galaxii, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí podiv-
ných existencí, s po zuby ozbrojeným mývalem, „stromoidním“ hu-
manoidem, tajemnou Gamorou a s pomstychtivým Draxem. 

TŘI BRATŘI 
Ne 17. 8. v 15.00 a v 17.30, 86 min., 130 Kč  / děti 110 Kč 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají 
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli pře-
dat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem 
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, 
nečekaných příhod a možná také láska. Pohádka Jana a Zdeňka Svě-
rákových s písničkami Jaroslava Uhlíře. 

MONTY PYTHON – ŽIVĚ (TÉMĚŘ) 
Po 18. 8 . Již v 19.00, cca 210 min., tit., 200 Kč  
Záznam vystoupení skupiny Monty Python v Londýně z 20. červen-
ce 2014. V souhrnném věku pouhých 358 let se John Cleese, Terry 
Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin chystají vrátit do akce, 
prý „aby splatili hypotéku“. Do programu zařadí převážně star-
ší scénky „v naději, že už je lidé zapomněli.“ Podle Gilliama se není 

třeba obávat, že by náročný komediální výstup sedmdesátníci ne-
zvládli: „U pódia budou připraveny týmy zdravotníků.“

TŘI BRATŘI 
Čt 21. 8. v 17.00, 86 min., 130 Kč / děti 110 Kč  
Pohádka Jana a Zdeňka Svěrákových s písničkami J. Uhlíře.

LUCY 
Čt 21. 8. v 19.30, 90 min., tit., 120 Kč  
Lucy je „blbá“ blondýna, která se zaplete do obchodu s drogami. Než 
se stačí rozkoukat, má v břiše zašitý sáček, který má propašovat 
do Evropy. Jeden brutální kop způsobí, že se zásilka roztrhne a její 
obsah se začne vstřebávat do Lucyina těla... Průměrný člověk využí-
vá 10 % své mozkové kapacity. Co kdyby to bylo 100 %? Režisér Luc 
Besson (5. element, Brutální Nikita) připravoval akční sci-fi se Scar-
lett Johansson přes 10 let.

TŘI BRATŘI 
Ne 24. 8. v 17.30, 86 min., 130 Kč  / děti 110 Kč  
Pohádka Jana a Zdeňka Svěrákových s písničkami J. Uhlíře.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 
Ne 24. 8. ve 20.00, 109 min., tit., 90 Kč  
Děj historické romantické komedie Woodyho Allena se odehrá-
vá ve 20. letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan (Colin 
Firth) přijíždí do oblasti Côte d'Azur odhalit podvodníky. Do cesty se 
mu připlete tajemná a krásná astroložka (Emma Stone), do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje…

CHLAPECTVÍ (FILMOVÝ KLUB) 
Čt 28. 8. v 19.30, 166 min., tit., 110 Kč  / 90 Kč  (FK) 
Film R. Linklatera (Před úsvitem) je světovým unikátem. Specifický 
žánr časosběrného dokumentu přenáší na pole hraného filmu. To-
čilo se dvanáct let, každý rok se stejnými herci. Představitel hlavní 
role chlapce Ellar Coltrane tak doslova vyrůstá před očima z dítěte 
v mladého muže a proměňuje se i realita světa, v němž žije. 

EXPENDABLES 3 
Pá 29. 8. ve 20.00, 100 min., tit., 110 Kč  
Příběh sleduje skupinu „postradatelných“ žoldáků, která se dosta-
ne do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi Stone-
banksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem Expendables, který byl 
zároveň určen ke zničení týmu. Stallone, Statham, Li, Lundgren 
a Schwarzenegger are back!

TŘI BRATŘI 
Ne 31. 8. v 15.00, 86 min., 130 Kč  / děti 110 Kč 
Pohádka Jana a Zdeňka Svěrákových s písničkami J. Uhlíře.

ŽELVY NINJA 
Ne 31. 8. v 17.30, 98 min., 3D dab., 150 Kč 
Vinou nepodařeného genetického experimentu se v newyorské 
kanalizaci objeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi. 
Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí 
pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, kterou si zahrála 
Megan Fox.

Informace 
pro návštěvníky Kina Svratka
Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: 
Komiksové Sin City 2; záznam koncertu Rolling Stones;  dokument 
o M. Kubišové Magický hlas rebelky; romanci z indické kuchyně 
Láska na kari; thriller Nejhledanější muž s P. S. Hoffmanem, kome-
dii Fakjů, pane učiteli aj.
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Generál Marian Langiewicz
Výstava
25. května – 24. srpna
V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedobrovol-
ného pobytu generála Mariana Langiewicze, diktátora polského 
Lednového povstání r. 1863, v našem městě. Více informací o re-
volučních událostech 19. století a osobnosti generála Mariana 
Langiewicze se dozvíte na výstavě v Muzeu města Tišnova v ter-
mínu 25. 5. – 24. 8. 2014. 

Galerie Jamborův dům

Otevírací doba 
Po–út zavřeno, st 13.00–19.00, čt–pá 13.00–17.00, 
so–ne 10.00–17.00. Pro objednávku návštěvy mimo stan-
dardní otevírací dobu, prosím, volejte nebo pište: Veronika Ji-
čínská, mobil: 730 167 598, e-mail: galerie@kulturatisnov.cz.
Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie 
a na FB Galerie Jamborův dům.

Větve jednoho stromu – 
Emanuel Ranný st. (1913–2008)
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-
pravená 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 umělco-
vy manželky Zdenky a synů Emanuela ml. a Michala Ranných. 
Expozice přinese rovněž ukázky z jejich tvorby. Výstava je při-
pravená ve spolupráci s Podhoráckým muzeem v Předklášteří, 
pobočkou Muzea Brněnska.  
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy „Emanuel Ranný 
– Větve jednoho stromu“.
O čem vypovídají sady na obrazech a grafikách Emanuela Ran-
ného? Jaké byly jeho oblíbené stromy? Dozvíte se na prohlíd-
ce výstavy s výkladem, která se uskuteční 27. 8. 2014 v 17.00 
hodin. 

Muzeum města Tišnova

Program letního kina
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. A. Polívková, E. Holubová, 
B. Klepl, u volantu Karel a Karel!   

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). Pro všechny mi-
lovníky dobrých filmů. 

RIO (PRO DĚTI)
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 postapo-
kalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku propojenosti 
všeho napříč časem a prostorem.

AUTOPOHÁDKY (PRO DĚTI)  
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) se dá opět dohromady poté, co je tajný 
agent  (B. Willis) povolá zpět do služby. 

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

Informace 
pro návštěvníky letního kina
Pokladna otevírá hodinu před představením.
Kiosek s občerstvením.
Změna programu vyhrazena.
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Salonky

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 Šlakha-
mr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století. 
Návštěvníci se dozvědí, jakým způsobem středověcí železáři zís-
kávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, a jaký 
byl sortiment produktů hamrů. Návštěvníkům bude během pro-
hlídky předvedena ukázka chodu vodních kol, bucharu a dalších 
zařízení. 

V areálu zámku si účastníci prohlédnou baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie, Studniční kapli, Santiniho expozice, expozice Umě-
ní baroka ze sbírek Národní galerie v Praze a končící expozici 
o historii a vývoji knihy v Muzeu knihy.
Odjezd autobusu od Elektry (nám. Míru) v 8.30, cena zájezdu 
(zahrnuje tři vstupy a autobus) je 250 Kč (senioři) a 330 Kč pra-
cující. Při osobním přihlašování v Městské knihovně Tišnov se 
vybírá celá částka. Pozor, část ceny (záloha 110 Kč) je nevratná!

Upozornění: cesta z Najdeku na Šlakhamr není vhodná pro oso-
by s nižší pohyblivostí!
Svačinu s sebou!

Virtuální univerzita 3. věku
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (září až 
leden) nový cyklus přednášek.

Dějiny oděvní kultury I.
V novém cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť 
módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků 
odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Za-
stavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egyp-
ta. Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách 
společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla 
a řasených oděvů starověkého Řecka.

Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí 
Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu 
uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly 
kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby 
románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme 
středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvo-
rů. Naši pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje 
potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osob-
ně 26. 9. v městské knihovně, kde obdrží podrobnější 
informace.

Bližší informace naleznete též na webu knihovny: 
www.tisnov.cz/knihovna (odkaz UVČ) nebo na telefonním čís-
le 549 121 001–2.

Univerzita volného času

Univerzita volného času – letní semestr
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (září až 
leden) nové cykly přednášek.

Známé a zapomenuté osobnosti hudebních 
dějin v českých zemích
Cyklus přednášek postupně seznámí posluchače se zajímavými 
momenty ze života našich mistrů 18. a přelomu 18. a 19. století, 
zejména pak poukáže na životní osudy slavných rodáků z Vyso-
činy – bratrů Vranických, F. V. Kramáře, F. A. Míči, Antonína Sta-
mice a dalších. Vše bude doplněno o hudební ukázky z vlastní 
vydavatelské činnosti přednášejícího Mgr. Karla Plocka.

Druhá polovina přednášek představí vybrané skladatele 20. sto-
letí (např. Gideona Kleina). Vedle audioukázek zazní krátké ukáz-
ky „živé“ hudby – viola sólo. 
Celý cyklus je věnován zejména komorní (instrumentální) 
hudbě.
Přednášející se od roku 1991 věnuje pravidelné koncertní čin-
nosti a dále od roku 2007 samostatné vydavatelské činnosti 
v oblasti klasické hudby.

Přednáší: Mgr. Karel Plocek
Zahájení: pondělí 29. září v 17.00

Stromy a keře
Tento kurz má za cíl seznámit posluchače především se všemi 
druhy domácích stromů a keřů na území ČR. Ukázat, jak je po-
znat podle určitých znaků, a seznámit s podmínkami, kde se jim 
daří.

Jako doplněk pak budou uváděny i druhy, které u nás nejsou 
původní, ale vysazují se v parcích (včetně nejčastějších umě-
le vytvořených dekorativních kultivarů). Jen okrajově bude 
zmínka o těch, se kterými se můžeme setkat v místech našich 
dovolených. 
V letním semestru bude též půldenní exkurze do Arboreta Men-
delovy univerzity v Brně (nad lužáneckým stadionem).

Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Zahájení: středa 1. října v 17.00

Zrození církve a triumf křesťanství
V tomto podzimním semináři se budeme procházet prvními pěti 
staletími historie křesťanství. Je v nich skryto tajemství toho, jak 
se z malé a bezvýznamné židovské sekty v okrajové části římské 
říše stalo světové náboženství. Nastíníme v něm, co vedlo k pro-
následování prvních křesťanů a proč byli mnohými nenáviděni. 

Ale i to, jak je možné, že se sám císař stal přívržencem ukřižova-
ného odsouzence z Palestiny. Co bylo podnětem k tomu, že ně-
kteří křesťané odcházeli do pouště či se skrývali v klášterech? 
A není kacířstvím tvrdit, že Ježíš je roven Bohu? Lze vůbec věřit, 
že byl Bohem i člověkem v jedné osobě? Zároveň budeme srov-
návat rozhodnutí a dějinné kroky církve s textem Bible, zda se 
nezpronevěřila učení Ježíše a apoštolů.

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.
Zahájení: středa 8. října v 17.00



CSS a DDM

06 Kam v Tišnově

Jezdecký a kynologický Ranč
Čtvrtek 7. srpna, Loučka v Předklášteří
Zveme Vás na exkurzi do Jezdeckého a kynologického areálu 
Ranč Loučka v Předklášteří. Odjezd autobusu od Podhorácké re-
staurace v 13.00 hod (další zastávka je u pošty). Cena: 100 Kč za-
hrnuje dopravu a vstupné. Čeká Vás krásná procházka po ranči, 
s výkladem a ukázkou speciálního výcviku jezdeckých koní a psů 
pro nejmodernější metody rehabilitace – hipoterapii a canistera-
pii. Odpoledne zakončíme sladkou tečkou v cukrárně. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 14 osob. 
Zájemci, hlaste se u Markéty Prokopové (730 193 325) nebo 
Marty Špirkové (773 590 274) do 5. srpna 2014. Předpokláda-
ný návrat v 16 hodin. 

Zájezd na Zelenou horu 
a do Sklárny Karlov
Úterý 26. srpna
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do srdce Česko-
moravské vysočiny. Čeká Vás prohlídka Sklářské hutě Sklárna 
Svoboda Karlov, kde se seznámíme s tajemstvím ruční výroby 
skla. Ukázky ruční práce se sklem se pro Vás mohou stát jedi-
nečným zážitkem. Návštěvu Karlova spojíme s obědem v místní 
restauraci Galerie Karlov, jejíž součástí je i výstava ručně tva-
rovaného barevného skla. Po obědě navštívíme poutní kostel 
na Zelené hoře, který je jednou z nejnavštěvovanějších památek 
UNESCO v ČR. Byl postaven v 18. století ve stylu barokní gotiky, 
který nemá v Evropě obdobu. Je unikátním dílem geniálního čes-
kého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Odjezd 26. srpna 2014 v 9.30 hod od Podhorácké restaurace 
(další zastávky u pošty a u Penny), cena 250 Kč zahrnuje auto-
bus a vstupné. Předpokládaný návrat v 16 hod.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. 
Hlaste se  u Markéty Prokopové (730 193 325) a Marty Špirko-
vé (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb 
nejpozději do 22. srpna 2014.

PŘIPRAVUJEME

Základy životní rovnováhy
Přednáška
Úterý 9. září
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás srdečně zve na přednáš-
ku ThMgr. Milana Klapetka Základy životní rovnováhy, která se 
koná v úterý 9. září ve 14 hodin v jídelně DPS Králova. 
Přijďte si poslechnout velmi zajímavou přednášku o tom, 
jak zvládat každodenní život s klidem a vyrovnaností, včetně 
osvědčených technik při obtížných situacích.
Jak získat vnitřní klid a rovnováhu, objasní ThMgr. Milan Kla-
petek. Pochází z Českomoravské vysočiny. Vystudoval teologii 
a filozofii, dále absolvoval postgraduální studium ve Švýcarsku 
a v USA. Již sedmnáctým rokem přednáší filozofii, rétoriku a dal-
ší humanitní disciplíny na VUT v Brně. Vstupné dobrovolné.

Oslava Mezinárodního dne seniorů 
Čtvrtek 2. října
Tradiční pestrý program od 13.30 v jídelně DPS Králova.

Zájezd do Olešnice
Úterý 16. září
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Olešnice. Od-
jezd 16. 9. ve 12 hodin od Podhorácké restaurace (další zastáv-
ky u pošty a u Penny). Navštívíme Muzeum modrotisku, kde se 
seznámíme s touto nejstarší technikou potiskování a barvení 
textilu. Prohlédneme si dílnu s ukázkou tisku a naučným vý-
kladem. V Muzeu strašidel poznáme místní pověsti a zejména 
strašidla, která v nich vystupují: raráška, divoženku, polednici, 
hejkala a mnoho jiných bytostí. V Muzeu historických vozidel si 
s nostalgií a úsměvem prohlédneme krásná vozidla nejen naše-
ho mládí. V plánu je také občerstvení v místní restauraci. Cena 
zájezdu 190 Kč zahrnuje vstupné a jízdné v autobusu. Zájezd se 
uskuteční při minimálním počtu 20 účastníků. Předpokládaný 
návrat v 17 hod.
Hlaste se u Markéty Prokopové (730 193 325) a Marty Špirko-
vé (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb 
nejpozději do 12. září 2014.

Dny otevřených dveří v CSS Tišnov
Úterý a středa 7. a 8. října
Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají v úterý 7. 
a ve středu 8. října 2014 v době od 9,00 do 16,00 hod v rámci 
Týdne sociálních služeb v ČR. V těchto dnech si můžete prohléd-
nout nejen nově rekonstruované domy s pečovatelskou službou, 
ale také společné a veřejné prostory či některé byty. 
Součástí bude malá výstava rukodělných prací seniorek a seni-
orů v prostorách DPS Králova.
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Zdravotní cvičení a ergonomie 
provádění každodenních činností
Pátek 22. srpna, 16.30–18.00, tělocvična RC Studánka

Účastníci budou seznámeni s technikami aktivujícími hluboký 
stabilizační systém páteře a odstraňujícími svalové dysbalance. 
Po úvodní teoretické přednášce o správném držení těla a svalo-
vé rovnováze si prakticky vyzkoušíte:
• vhodné cviky k protažení nejčastěji zkrácených svalových 

skupin a správnou techniku posílení oslabených svalů
• aktivaci hlubokých svalů stabilizujících páteř 
• správné zvedání dětí a předmětů 
• správné sezení, stoupání ze země a výběr židle pro děti 

i dospělé

Budeme cvičit také s overbally a therabandy, které budou 
na místě k dispozici.

Lektorka: Bc. Andrea Strmisková, fyzioterapeut, absolventka 
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, vede 
pravidelné kurzy zdravotního cvičení ve Studiu Slunce a na re-
habilitační ambulanci Fyzioterapie LHI, Herčíkova v Brně. 
S sebou: ručník (pod hlavu), pití, ponožky, sportovní oblečení, 
cvičební podložku (karimatku).

Cena: 70 Kč. V případě zájmu se, prosím, nahlaste do 18. 8. 2014 
na studanka@atlas.cz, telefonicky 777 706 721 nebo přímo 
v RC Studánka. 
Můžeme zajistit hlídání dětí za symbolickou cenu 20 Kč na dítě.

Uvedená aktivita je součástí projektu „Rosteme spo-
lu“. Je finančně podpořena z dotačního programu Ro-
dina a ochrana práv dětí MPSV.

Studánka v srpnu
• RC Studánka pořádá v srpnu příměstské tábory pro děti 3 až 

7 let. Máme ještě poslední volná místa! Více informací nalez-
nete na www.studanka-tisnov.cz.

• Kroužky budou ve středu v čase 9.30 v tělocvičně RC Studán-
ka následovně:  

 ─ 6. 8. Broučci, 13. 8. Zpívánky, 20. 8. Kulíšci, 27. 8. Broučci. 
 ─ Těhulky s RNDr. Janou Koudelovou budou v tělocvičně 

RC Studánka v čase 17.30–18.30 ve dnech: 29. 7., 12. 8., 
19. 8., 26. 8.

• Po telefonické (777 706 721) či mailové domluvě 
(studanka@atlas.cz) lze přijít dopoledne do herny.

RC Studánka připravuje
• 17. 9. 2014 beseda na téma „Jak nevyhořet na  

 rodičovské dovolené“
• 21. 10. 2014 beseda na téma „Hyperaktivita“
• 13.–15. 10. 2014 podzimní burza dětského oblečení
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Svazy a sdružení

Datum Akce Místo Čas Organizuje
1. 7. – 30. 9. KRAJINOU! Animační program k  výstavě 

Josefa Jambora
Muzeum města 
Tišnova

Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

3. 7. – 31. 12. Filmový klub – podzim 2014 Kino Svratka Tišnov Kino Svratka Tišnov
6. 8. Koncert Dan Bárta a Robert Balzar Trio Nádvoří barokního 

domu (Zahrádka 
U Palce)

20.00 – 22.00 Café U Palce

8. 8. Koncert Vladimír Mišík a ETC Nádvoří barokního 
domu (Zahrádka 
U Palce)

20.00 – 22.00 Café U Palce

15. 8. Komici s. r. o. – "Na stojáka" – Tišnovské 
divadelní léto

letní kino Tišnov 20.30 – 22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

19. 8. Divadlo Naboso – „Lhář“ – Tišnovské  
divadelní léto 

Kino Svratka Tišnov 20.00 – 21.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

22. 8. Koncert – Distat Bell – Pink Floyd revival 
Brno

Nádvoří barokního 
domu (Zahrádka 
U Palce)

20.00 – 22.00 Café U Palce

26. 8. Divadlo Prkno – „Zakázané uvolnění“ – 
Tišnovské divadelní léto 

zahrada MěKS Tišnov 
– Mlýnská 152

20.00 – 22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

30. 8. FOLK METAL FEST velký sál MěKS Tišnov 14.00 – 02.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

Výstavy
27. 4. – 2. 11. Sportovně a elegantně Podhorácké muzeum
24. 5. – 24. 8. Generál Marian Langiewicz Muzeum města Tišnova
24. 5. – 31. 12. Josef Jambor a Joža Úprka Muzeum města Tišnova
1. 6. – 28. 9. Jan Exnar – Sklo            Podhorácké muzeum
3. 7. – 14. 9. Kristýna Hriadelová – kresby a malby Muzeum města Tišnova
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
2. 8. – 24. 8. 14. Výtvarné léto v Železném

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Srpen 2014

Připojte se k nám
Květa Kučerová, předsedkyně Územní organizace dia Tišnov
Tišnovští diabetici ukončili činnost za prvního půl roku.
18. září v 9.00 hod. začíná opět cvičení s Martou. Bude se  konat 
každý čtvrtek ve velkém sále Městského kulturního střediska. 
Dovolíme si ukázat pár snímků z našeho cvičení, které proběh-
lo v první polovině roku.

Co připravujeme po prázdninách:

• na konec září plánujeme výlet autobusem do Lednice 
(25. září) 

• v měsíci říjnu opět besedu s psycholožkou paní Bukáčkovou 
na téma stáří (druhá část)

• přednáška diabetologické sestry
• na měsíc říjen chystáme malou ochutnávku doma vyrobe-

ných dia zákusků
• v listopadu na Den diabetiků pozveme lékařku-diabetolož-

ku, která nám něco poví o moderní léčbě diabetu
• prosinec zakončíme výroční členskou schůzí a informujeme 

o hospodaření naší organizace 

Další akce

Výtvarné léto v Železném
2. - 24. srpna, Kulturní dům Železné

Součástí letních kulturních aktivit regionu se staly výstavy 
v Železném.
Výtvarné léto v Železném, které se letos koná již po čtrnácté, je 
největším výtvarným salonem regionu, kterého se účastní kaž-
doročně několik desítek výtvarníků z celé ČR. Na výstavě bude 
zastoupeno několik letošních jubilantů, jako např. Stanislav Bě-
lík, Jaroslav Zelený, Aleš Sigmund nebo Jan Lacina. Již tradičně 
bude vystavena malba, plastiky, dřevořezby, ale také knižní ilu-
strace, grafika, keramika, fotografie a knihy. Tou poslední žha-
vou novinkou je monografie o akademickém malíři Františku 
Štěpánovi.
Výstava se koná v Kulturním domě v Železném ve dnech  
2.–24. srpna. Slavnostní zahájení je v sobotu 2. srpna v 14.00. 
V kulturním programu vystoupí skupina Coral. Pro účastníky 
vernisáže je zajištěné pití.
Výstavu tradičně pořádá Klub přátel výtvarného umění v Tiš-
nově ve spolupráci s obcí Železné a její konání podpořilo město 
Tišnov, firmy Jicom, Mertastav, Vitar a pivovar Kvasar.


