
Datum Akce Místo Čas Organizuje

5. srpna Odpolední cyklistická výprava se spolkem 
Continuum Vitae ke smírčím kamenům v okolí 17.00–21.00 Muzeum města Tišnova 

– Müllerův dům

15. srpna Celodenní cyklistická výprava se spolkem 
Continuum Vitae ke smírčím kamenům v okolí 10.00–17.00 Muzeum města Tišnova 

– Müllerův dům

15. srpna Den spřátelených pivovarů Zahrádka U Palce 14.00–19.00 Café U Palce

21. srpna Pink Floyd na Zahrádce U Palce Zahrádka U Palce 18.00–19.00 Café U Palce

22. srpna 
– 23. srpna

Sladký víkend v muzeu 
– nabídka domácích zákusků S láskou pečeno

Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80, Tišnov

Muzeum města Tišnova 
– Müllerův dům

27. srpna Relaxace a imaginace RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 19.00–20.30 Rodinné centrum Studánka

28. srpna Čokovoko – benefice pro ZaHRAdu Zahrádka U Palce 19.00–22.00 ZŠ ZaHRAda

28. srpna Čokovoko koncert Zahrádka U Palce 20.00–22.00 Café U Palce

29. srpna Folk metal fest 3-2015 Velký sál MěKS 13.00–02.00 Městské kulturní středisko Tišnov

29. srpna Komunikace s dětmi aneb Proč to neumíme 
– dr. Lidmila Pekařová

RC Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov 13.00–16.00 Rodinné centrum Studánka

30. srpna Vladimír Mišík a ETC Zahrádka U Palce 18.00–21.00 Café U Palce

Přehled kulturních akcí v Tišnově

Výstavy

23. 5. – 31. 8. Karasovo divadlo Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

6. 4. – 31. 8. Scénografie Leoše Malce Muzeum města Tišnova –Müllerův dům

20. 3. 
– 10. 1. 2016 Ve jménu zákona Podhorácké muzeum Předklášteří

4. 7.– 31. 8. Jiří Fiala – Colores in tenebris (Barvy v temnotách) Domov sv. Alžběty Žernůvka

30. 6. – 01. 11. Petra a Lubomír Hluštíkovi – keramika do zahrady / do domu Podhorácké muzeum Předklášteří

1. 8. – 12. 9. Pavel Dvořák: Divný typ, 1. srpna vernisáž v 17 hodin Galerie Jamborův dům

 Kino Svratka 
PrOgrAM KINA – SrPEN 2015

lETNí KINO:

1. 8. 21.00 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)
 Nový film od studia Pixar (Ratatouille, Vzhůru do ob-

lak) hýří nápady a má skvělé ohlasy u diváků i kritiků. 
Období dospívání může být velice komplikované. Své 
o tom ví i Riley, která se musí spolu s rodinou stěho-
vat do San Francisca kvůli otcově práci. Jako její rodina 
a my všichni je i Riley ovládána svými emocemi: Rados-
tí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem. 
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3. 8. 20.00 DOMácí PÉČE
 92 min., český, 120 Kč 
 Repríza lidské komedie s Alenou Mihulovou a Bolkem 

Polívkou. Film měl velmi vřelé přijetí při premiéře 
v Karlových Varech.

lETNí KINO:

4. 8. 21. 00 ASTErIX – SíDlIšTě bOhŮ
 85 min., dab., 80 Kč (všichni)
 Hravé animované dobrodružství. Galští hrdinové bojují 

proti Caesarovi, který chce výstavbou monumentálních 
římských staveb a mramoráků (předchůdců paneláků) 
zlikvidovat jejich malou vesnici a udělat z ní turistický 
skanzen.

lETNí KINO:

5. 8. 21.00 žIVOT jE žIVOT 
 95 min., český, 100 Kč
 James „Vetchý“ Bond aneb úspěšná bláznivá kome-

die o životě a vztazích s Ondřejem Vetchým a Simonou 
Stašovou.

lETNí KINO:

6. 8. 21.00 zVONIlKA A TVOr NETVOr
 76 min., dab., 80 Kč (všichni)
 Nejnovější dobrodružství víly Zvonilky.

lETNí KINO:

7. 8. 21.00 NENASyTNá TIffANy 
 80 min., český, 100 Kč 
 Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním 

po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vy-
krádá víkendové chaty a ukradené předměty prodává 
v nedaleké zastavárně. Při jednom ze svých lupičských 
výpadů je málem chycen při činu a během následného 
útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá 
záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. 
Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však 
pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstou-
pit jen dlouhé hodiny kopání. Leoš Noha, mastné dlou-
hé vlasy a burani v hlavních rolích hororové komedie. 
Ve filmu se objeví také Petr Čtvrtníček.

lETNí KINO:

8. 8. 21.00 SEDMErO KrKAVcŮ
 97 min., český, 90 Kč (všichni)
 Bohdanka na sebe bere těžký úkol. Musí zachránit své 

bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich mat-
ka. Podle klasické pohádky Boženy Němcové natočila 
Alice Nellis moderní a veselé zpracování drsného pří-
běhu, s Martou Issovou v hlavní roli. 

9. 8. 18.45 V hlAVě 
 102 min., 2D dab., 120 Kč / 100 Kč (do 15 let)

12. 8. 20.00 ANT-MAN
 117 min., 3D dab., 140 Kč / 120 Kč (do 15 let)
 Podvodník Scott (Paul Rudd) je vybaven schopnos-

tí zmenšit své fyzické rozměry na velikost mravence. 
Musí se (pro něj nečekaně) ujmout role hrdiny, aby za-
chránil svět. Nová komiksová adaptace z vesmíru Mar-
vel má hodně humoru a civilnější, více lidský rozměr 
než předchozí díla této značky.

13. 8. 20.00 MAllOry (fIlMOVý Klub)
 101 min., český, 90 Kč / 70 Kč (FK)
 Vítězný dokument z 50. festivalu v Karlových Varech je 

dílem Heleny Třeštíkové. Vypráví o ženě, která se po 14 
letech dokázala vymanit z drogové závislosti. Každý 
může změnit svůj život.

14. 8. 17.30 MIMONI
 91 min., 2D dab., 115 Kč / 90 Kč (děti)

14. 8. 20.00 MISSION IMPOSSIblE: NárOD grázlŮ
 132 min., tit., 120 Kč
 Tom Cruise visící na dveřích letícího letadla a další kousky 

v nejnovějším dobrodružství elitního agenta Ethana Hunta. 

15. 8. 20.00 V hlAVě 
 102 min., 2D tit., 120 Kč / 100 Kč (do 15 let)
 Projekce hlavně pro dospělé publikum, anglicky 

s titulky.

16. 8. 18.45 jurSKý SVěT 
 125 min., 2D dab., 110 Kč (všichni), věk 8+
 Blockbuster tyranosauřích rozměrů – poslední repríza!

19. 8. 20.00 DOMácí PÉČE 
 92 min., český, 110 Kč 

20. 8. 20.00 Krycí jMÉNO: u.N.c.l.E. (PrEMIÉrA) 
 116 min., tit., 110 Kč, věk 12+
 Nový film Guye Ritchieho v premiéře! Příběh se odehrá-

vá v 60. letech, do doby studené války, kdy proti sobě 
stojí agent CIA (Henry Cavill) a agent KGB (Armie Ham-
mer), kteří jsou nečekaně donuceni spolupracovat proti 
společnému nepříteli.

21. 8. 18.45 fANTASTIcKá ČTyŘKA
 94 min., dab., 120 Kč (všichni), věk 12+
 Nové zpracování dobrodružství mladých outsiderů, 

kteří získají nadlidské schopnosti. Režie se ujal nadějný 
Josh Trank.

22. 8. 20.00 IrAcIONálNí Muž
 96 min., tit., 110 Kč
 Mysteriózní drama Woodyho Allena o profesoru filoso-

fie (Joaquin Phoenix), jehož z životní letargie a depre-
se vytáhne láska k jedné talentované studentce (Emma 
Stone). Tak jednoduché to ale nebude…

23. 8. 17.30 MIMONI
 91 min., 2D dab., 115 Kč / 90 Kč (děti)

23. 8. 20.00 žIVOT jE žIVOT 
 95 min., český, 90 Kč
 Repríza úspěšné komedie o životě s Ondřejem Vetchým 

a se Simonou Stašovou v hlavních rolích.

27. 8. 20.00 SlOw wEST (fIlMOVý Klub) 
 84 min., tit., 90 Kč / 70 Kč (FK), věk 15+
 Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického 

Colorada 19. století, aby pátral po ženě, kterou miluje. 
Evropskému zelenáči dělá společnost nájemný zabi-
ják Silas (Michael Fassbender), který souhlasil, že ho 
za úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není mís-
to, kde by věci vycházely přesně podle plánu. Netradič-
ní western, ostrý jako sůl v ráně.

28. 8. 17.30 V hlAVě
 102 min., 2D dab., 100 Kč (všichni)
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28. 8. 20.00 AMy 
 128 min., tit., 80 Kč 
 Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným 

jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrý-
vala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27 
letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat ze-
jména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřej-
něných archivních záběrů, rozhovorů, ale především 
skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly 
aktuální události jejího života. Pokud nevěříte, že doku-
mentární film může dojmout k slzám, přijďte. Film skli-
dil mj. pozitivní reakce na festivalu v Cannes. 

30. 8. 17.30 PIXEly 
 106 min., 3D dab., 155 Kč (všichni), věk 8+
 Chris Columbus (první díly Sám doma, první díly Harryho 

Pottera) režíruje Adama Sandlera, který bojuje s mimozem-
šťany v podobě zvětšených postav ze starých videoher. 

1. 9. 19.30 blázNIVá DOVOlENá 
 96 min., tit., 110 Kč, věk 15+
 Rozlučka s prázdninami v první školní den! Tahle cra-

zy komedie volně navazuje na stejnojmenný film z roku 
1983. Dospělý Rusty Griswold (Ed Helms) kráčí ve sto-
pách svého otce. V naději na posílení rodinných pout 
překvapí svou ženu (Christina Applegate) a své dva 
syny cestou zpět do Ameriky, do „tradičně oblíbeného 
zábavního parku“ jeho rodiny, Walley World.

NA záŘí PŘIPrAVujEME:
český atmosférický film ze Sudet Schmitke; velkorozpočtové krimi 
Jana Pachla s Hynkem Čermákem Gangster Ka; dokument o horolezci 
Radku Jarošovi Cesta vzhůru; nové uvedení Vetřelců Jamese Camero-
na; akční Kurýr: Restart; hudební komedii s Meryl Streep Nikdy není 
pozdě; horor Sinister 2; animovaný Hotel Transylvánie 2; teenage ac-
tion Maze Runner 2; hvězdně obsazené drama Everest aj.
Rezervace na mekstisnov.cz/kino-svratka/program.
Pokladna otevírá hodinu před představením. Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace nejen o představeních letního kina na
https://www.facebook.com/KinoSvratka.

co pro vás chystáme 
v Muzeu města Tišnova
Eva Dohnálková, vedoucí muzea

Pokud jste se těšili na bědování o okurkové sezóně, budu vás 
bohužel muset zklamat. V Muzeu města Tišnova panuje během 
prázdnin čilý organizační ruch. Na čem že to pracujeme? V srp-
nu připravujeme ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae dvě 
cyklistické výpravy za smírčími kameny v okolí – kratší odpoled-
ní výprava se uskuteční 5. srpna a celodenní 15. srpna. Pozvánku 
s bližšími informacemi naleznete v tomto čísle Tišnovských no-
vin či na stránkách a Facebooku muzea. 
Pokud dáváte přednost poklidnějšímu trávení volného času, roz-
hodně se přijďte podívat do muzea třetí srpnový víkend, 22. až 
23. 8., kdy pro vás ve spolupráci s pekařkami ze sdružení S lás-
kou pečeno připravujeme speciální nabídku domácích zákusků. 
Ve čtvrtek 27. srpna v 17.00 proběhne slavnostní zakončení vý-
stavy Karasovo divadlo, na kterém bude představena publikace 
o divadle a DVD s fotografiemi. 
Od 1. září se můžete těšit na novou výstavu v muzejní kavárně 
– po scénografických návrzích Leoše Malce to budou fotografie 
Romana Janusze. Jeho „Příběhy krajiny“ představí krajinářské 
fotografie z Tišnova a Vysočiny. 
Podstatnou akcí, připravovanou ve spolupráci s místním středis-
kem organizace Junák – český skaut, bude zahájení výstavy Ju-
náci vzhůru! věnované 80. výročí založení skautingu v Tišnově. 
Kromě vernisáže výstavy spojené s pokládáním pamětních ka-
menů „zmizelých“ (obě akce proběhnou 12. 9.) se budete moci 
zúčastnit i slavnostního ohně ve Skautském domě, vydovádět se 
s dětmi na Setonově dni (13. 9.) či se na přednášce překladatele 
Jana Hokeše dozvědět něco o kořenech skautingu a díle esejisty 
a básníka Henryho Davida Thoreaua.

Sledujte web muzea a neuniknou vám informace o muzejním 
kurzu akvarelu, cestovatelských promítáních, interaktivní výsta-
vě Společenský život hmyzu ani dalších akcích. Budeme o nich 
průběžně informovat také v dalších číslech Tišnovských novin.
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V Podhoráckém muzeu 
v Předklášteří vás v létě a na podzim 
okouzlí keramika
Pokud přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu na výlet, nenechte si ujít 
procházku do předklášterského muzea. Je tam k vidění zahradní 
i interiérová keramika manželů Petry a Lubomíra Hluštíkových, 
akademických sochařů. Výstavu můžete navštívit od konce června 
až do 1. listopadu 2015.
Manželé Hluštíkovi žijí a tvoří v Rudce u Kunštátu, v kraji, kde 
má práce s keramickou hlínou dlouholetou tradici. V jejich ateli-
éru vznikají nejen velkorysé keramické objekty, které vyniknou 
hlavně v exteriéru, ale i drobné dekorativní a užitkové předmě-
ty zútulňujíci interiér domu. Výstava představí obě polohy jejich 
tvorby a bude obsahovat i keramické zahradní nádoby osázené 
rostlinami. 
Otvírací doba muzea:
denně mimo pondělí
červen až září: 9.00–11.30 a 12.30–16.30
říjen až listopad: 8.00–11.30 a 12.30–15.30
5. a 6. 7., 28. 9. a 28. 10. otevřeno

Výtvarná činnost Lubomíra Hluštíka ukazuje, jak různorodá 
může práce s keramickou hlínou být a jak všestranné dává mož-
nosti. V jeho ateliéru vznikají tradiční užitkové výrobky, ale 

i rozměrnější objekty. Jsou to všelijaké zahradní nádoby, pítka, 
svítilny a jiné dekorativní předměty. Lubomír Hluštík je také auto-
rem keramických plastik. Objevují se v nich figurální i zvířecí mo-
tivy, ale jeho doménou jsou hlavně jednoduché abstraktní tvary 
– někdy geometricky vyvážené, jindy volně evokující přírodní tva-
ry a děje. Na diváka působí strukturou svého povrchu a střídmou 
přírodní barevností. Jeho práce dotváří mnohé zahrady i interié-
ry – např. keramický reliéf ve mlýně ve Veverské Bítýšce. Lubomír 
Hluštík ve své práci propojuje poctivý základ řemeslné dovednosti 
s volností uměleckého vyjádření.

Pro tvorbu Petry Hluštíkové je charakteristická komornější forma. 
Své představy vkládá do rozmanitých předmětů z keramické hlí-
ny, které mohou dotvářet atmosféru domu i zahrady – žardiniéry, 
kachle, svícny, pítka, tácy, mísy, hrnky. Originální a zajímavé jsou 
její závěsné květináče – umyvadla. Pro autorku je důležitá malo-
vaná výzdoba keramiky. V tomto směru spolupracuje i se svým 
manželem a malbou dotváří jeho výrobky. Její práce naprosto 
ladí s přírodním prostředím také proto, že si vybírá zemité bar-
vy doplněné harmonickou zelenomodrou a nejraději má motivy 
hmyzu, ryb a ptáků. Volně se přitom v tvarech i malbě inspiruje 
asijskou keramikou, antikou a secesí. I když se u Petry Hluštíkové 
objevují také velkorysejší keramické objekty – keramické kameny 
k osázení rostlinami, nebo dokonce i keramický stůl, častěji dává 
přednost kráse detailu a intimního předmětu určeného ke každo-
dennímu používání.  

V železném po patnácté
Josef Ondroušek
Již po patnácté bude pořádat Klub přátel výtvarného umění v Tiš-
nově a obec Železné Výtvarné léto v Železném. Za těch patnáct let 
získala tato akce zasloužený věhlas, a to nejen v naší republice, ale 
účastnili se i výtvarníci z Rakouska, Německa, Holandska a USA. 
Letos se v kulturním domě v Železném představí šest desítek 
umělců s díly mnoha žánrů.

XV. výtvarné léto v Železném bude zahájeno tradiční vernisáží 
s kulturním programem a zajištěným pitným režimem v sobotu 
8.  srpna 2015 a potrvá do neděle 30. srpna 2015. Otevřeno bude 
každý den od 14.00 do 17.30 hod. 
Výtvarné léto v Železném se uskuteční díky sponzorům – měs-
to Tišnov, JICOM, spol. s. r. o., MERTASTAV, s. r. o., VITAR, s. r. o., 
a PIVO KVASAR, s. r. o.
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V sobotu 29. srpna se uskuteční 4. ročník amatérského cyklistického závodu Bělečský hrbokol. Prezentace od 14 hodin, start všech 
kategorií v 15 hodin u požární nádrže v Bělči. Trať je nevhodná pro silniční kola. Soutěžící budou rozděleni do jednotlivých věkových 
kategorií. Kontakt: Pavel Přikryl, tel. 725 596 550. Srdečně zve SDH Běleč.

Srpnové akce v sokolovně
• úterý 11. 8.  prodej spotřebního zboží
• středa 19. 8.  prodej spotřebního zboží

Pozvánka na jednodenní zájezd
Po filmových stopách f. l. Věka

Výlet se bude konat 29. 8. 2015

Program: filmové lokace slavného seriálu, rodný dům 
literární postavy F. L. Heka v Dobrušce + muzeum F. Kupky, 
zámek a zahrady Nové Město nad Metují, výletní restaurace 
D. Jurkoviče v Pekle, kostel sv. Ducha a romantický hřbitov 

s kostelem ve Slavoňově.
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