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PŘIPRAVUJEME

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 13 hod, soutok Svratky a Besénku

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.

4. října – kapela Čechomor a vítězové Tigalsongu
Vystoupí skupina Čechomor a zároveň bude koncert vyvrcho-
lením pěvecké soutěže Tigalsong, kterou pořádá Základní umě-
lecká škola Tišnov ve spolupráci s MěKS. Vítězové pěveckých 
kategorií si zazpívají vybrané písničky s vynikajícími muzikan-
ty z Čechomoru.

5. října – Punkový festival
Představí se kapely Vision Days, Bermudskej kvádr, Žirafička 
(ex Šanov 1) ad.

8. října – Lukáš Oravec Quartet
Kvartet slovenského jazzového trumpetisty Lukáše Oravca je 
sestavený z mladých talentovaných hudebníků tvořících mla-
dou slovenskou jazzovou generaci. 

16. října – Samson Lenk s Radimem Zenklem
Český folkový a trampský zpěvák, kytarista, textař a písnič-
kář spolu s vyhledávaným studiovým hráčem na mandolínu 
a flétny Radimem Zenklem (Béla Fleck, Jerry Garcia, Jiří Stivín, 
Hradišťan, Bratři Ebenové a mnoho dalších).

Severočeský filharmonický sbor 
a varhany
29. září v 17 hod, bazilika Porta coeli v Předklášteří 

Skladby Zdeňka Pololáníka v podání Severočeského filhar-
monického sboru. Hudební těleso má 70 členů, uměleckým 
vedoucím a dirigentem je od založení Josef Zadina. Sbor se spe-
cializuje na uvádění kantátové a oratorní tvorby spolu s český-
mi symfonickými a operními orchestry. Pořídil řadu nahrávek 
českých autorů B. Martinů, J. Křičky a právě Zdeňka Pololáníka.
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OSLAVTE S NÁMI ROK 
MĚSTA TIŠNOVA

více na www.tisnov780.cz

VÁCLAVSKÉ HODY
27.–29. ZÁŘÍ 2013, TIŠNOV

PÁTEK 27. 9. 2013

18:00–02:00 hod. / MěKS

PŘEDHODOVÝ BIGBÍT
Přehlídka (nejen) místních kapel

20:00 hod. / náměstí Míru

ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU
Zpívání lidových písní s oblíbeným tišnovským 

harmonikářem Františkem Hofírkem

18:00 hod. / ZŠ náměstí 28. října

BANÁT: VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ

Vernisáž výstavy fotografi í 
Aleše Smékala z rumunského Banátu. 

Výstava potrvá do 13. 10.

SOBOTA 28. 9. 2013

8.00–18.00 hod. / náměstí Míru

TRHY NA NÁMĚSTÍ

9:00–12:00 hod. / město

ZVANÍ NA HODY
Slavnostní průjezd stárků městem 

se zastávkami a pozváním na hodové veselí

9.00–12.00 hod. / hřiště ZŠ náměstí 28. října

SKOKANSKÝ TROJBOJ 
DRUŽSTEV

9. ročník skokanského trojboje družstev 
O pohár geodetické kanceláře Souček

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
PRO DĚTI

Tradiční atletické závody v režii Atletického 
klubu Tišnov. Více na www.aktisnov.wz.cz

10:00–11:00 hod. / náměstí Míru

HUDEBNÍ DIVADLO 
PRO DĚTI

Hudební divadlo pro děti 
Hnedle vedle – „Hodinka zpívání“. 

Hudebně zábavný pořad pro děti s těmi 
nejhezčími písničkami Jaroslava Uhlíře, 

Zdeňka Svěráka a dalších. Pořad je malým 
kabaretem klauna Toma a diváků.

11:30–13:00 hod. / náměstí Míru 

GIPSY TIŠNOV 
Tišnovská kapela zahraje k tanci a poslechu 

od lidovek po rockové hity
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13.00–14.15 hod. / náměstí Míru

TIGALSONG 
SE PŘEDSTAVUJE

Zazpívají vítězové jednotlivých kol dětské 
pěvecké soutěže Tigalsong

14.15–14.30 hod. / náměstí Míru

TIŠNOVSKÝ PĚVECKÝ 
SBOR

Lidové písničky v podání smíšeného 
pěveckého sboru

14.30–16.30 hod. / náměstí Míru

MISTŘÍŇANKA
Známá dechová hudba 

z Moravského Slovácka

15.00–18.00 hod. / RC Studánka

HODY S PTÁČKEM
Stanoviště pro děti s hodovou tématikou 

doplněné sladkou odměnou

16.30–17.00 hod. / náměstí Míru

VYSTOUPENÍ STÁRKŮ
Krojovaný průvod, předání hodových práv, 

tradiční písně a tance stárků

19.00–2.00 hod. / sokolovna

HODOVÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

Moravská beseda, zavádění 
pod máju, škola tance, tombola. 

K tanci a poslechu hraje Lácaranka

NEDĚLE 29. 9. 2013

8.45 hod. / kostel sv. Václava

SLAVNOSTNÍ 
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE 

SVATÁ 

14.00–17.00 hod. / areál DDM

ODPOLEDNE 
NETRADIČNÍCH 
SPORTŮ A HER

Možnost vyzkoušet žonglování a akrobacii, 
lakros, frisbee sport, korfbal,

petanque, ringo, kroket, 
sebeobranu, cvičení 

na balančních plochách, 
vozíčkářskou jízdu zručnosti a další …

OSLAVTE S NÁMI ROK 
MĚSTA TIŠNOVA

více na www.tisnov780.cz

KVJ
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Program kina
Šmoulové 2
Neděle 1. 9. v 17.00
Vstupné 120 / 100 Kč, 105 min., 2D, dabing
Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj 
Gargamel vytvoří stvoření podobná Šmoulům, takzvané Neple-
chy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. 
V předsálí šmoulí elixír za šmoulí cenu

líbánky
Čtvrtek 5. 9. v 19.30
Vstupné 120 Kč, 98 min., český
Drama Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Tereza 
a Radim tvoří půvabný pár. Oba již prošli manželskou zkuše-
ností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to 
znovu. Jejich svatební den probíhá pohodově až do chvíle, kdy 
se na veselce objeví nezvaný host.

Riddick
Pátek 6. 9. v 19.30 
Vstupné 100 Kč, 119 min., 2D, titulky
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté 
planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává 
se silnějším než kdykoli předtím. V hlavní roli Vin Diesel.

letadla
Sobota 7. 9. v 17.00
Vstupné 145 / 130 Kč, 92 min., 3D, dabing
Walt Disney přichází po Autech s příběhem z oblačných výšin. 
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem, sní o tom, že se zú-
častní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě 
mu stojí jeden velký problém – má tak trochu strach z výšek.

milleRovi na tRipu
Sobota 7. 9. v 19.30
Vstupné 100 Kč, 111 min., 2D, titulky
David je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří 
šéfkuchaři a matky v domácnosti. Komedie od tvůrců Vybíjené 
a Sex drive. V hlavní roli Jeniffer Aniston.

letadla
Neděle 8. 9. v 17.00
Vstupné 145/130 Kč, 92 min., 3D, dabing

líbánky
Neděle 8. 9. v 19.30
Vstupné 120 Kč, 98 min., český

Před PůlNocí
Úterý 10. 9. v 19.30
Vstupné 90/80 Kč (FK), 90 min., 2D, titulky
Romantika pro všechny, kteří si kdy prošli vztahem – tolik 
pravd z vlastního života jen tak na filmovém plátně neuvidíte 
a neuslyšíte. V hlavních rolích Ethan Hawke a July Delpy.

Riddick
Čtvrtek 12. 9. v 19.30 
Vstupné 100 Kč, 119 min., 2D, titulky

milleRovi na tRipu
Pátek 13. 9. v 19.30
Vstupné 100 Kč, 111 min., 2D, titulky

líbánky
Úterý 17. 9. v 19.30
Vstupné 120 Kč, 98 min., český

nejvyŠŠí nabídka
Čtvrtek 19. 9. v 19.30
Vstupné 110 Kč, 124 min., 2D, titulky
Strhující romantické drama vypráví o vyhlášeném znalci vý-
tvarného umění Virgilovi (Geoffrey Rush). Nikdy se nedokázal 
sblížit s jiným člověkem, natožpak se zamilovat. V den šedesá-
tin mu zavolá mladá žena,  která tají svou identitu. Ve Virgilovi 
se začne probouzet zvědavost a touha ženu poznat.

elysium
Pátek 20. 9. v 19.30
Vstupné 120 Kč, 109 min., 2D, titulky
Sci-fi od režiséra Distriktu 9. V roce 2159 existují dva druhy 
lidí: velmi bohatí (žijící na kosmické stanici Elysium) a chudáci 
(živořící na zpustošené Zemi). Chudí se snaží dostat do Elysia, 
bohatí naopak chrání svůj luxus: střet je nevyhnutelný. V hlav-
ních rolích Matt Damon a Jodie Foster.

Šmoulové 2
Sobota 21. 9. v 17.00
Vstupné 120/100 Kč, 105 min., 2D, dabing
V předsálí šmoulí elixír za šmoulí cenu

elysium
Sobota 21. 9. v 19.30
Vstupné: 120 Kč, 109 min., 2D, titulky

letadla
Neděle 22. 9. v 17.00
Vstupné 130 Kč, 92 min., 3d, dabing
Po filmu v předsálí akce pro děti: malování letadel

jako nikdy
Středa 25. 9. v 19.30
Vstupné 110 Kč, 93 min., český
Malíř Vladimír umírá. Dům v krásné krajině je jeho poslední 
útočiště. Jsou tu s ním ještě dvě ženy: partnerka Karla a býva-
lá milenka Jaruna. Tito tři bojují se smrtí, sami se sebou i mezi 
sebou. Dočkají se alespoň částečného očištění? Drama Zdeňka 
Tyce (Žiletky, Smradi) je hereckou show Jiřího Schmitzera.

oggy a Škodíci
Neděle. 29. 9. v 17.00
Vstupné 90 Kč, 80 min., 2D, dabing
Francouzský Tom a Jerry konečně na filmovém plátně! Již 
od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Dee-
dee zamotaní do věčné bitvy. Tučný Oggy by nejraději podři-
moval u televize, škodíci se však starají o to, aby vytoužený klid 
neměl ani chvilku.

13.00–14.15 hod. / náměstí Míru

TIGALSONG 
SE PŘEDSTAVUJE

Zazpívají vítězové jednotlivých kol dětské 
pěvecké soutěže Tigalsong

14.15–14.30 hod. / náměstí Míru

TIŠNOVSKÝ PĚVECKÝ 
SBOR

Lidové písničky v podání smíšeného 
pěveckého sboru

14.30–16.30 hod. / náměstí Míru

MISTŘÍŇANKA
Známá dechová hudba 

z Moravského Slovácka

15.00–18.00 hod. / RC Studánka

HODY S PTÁČKEM
Stanoviště pro děti s hodovou tématikou 

doplněné sladkou odměnou

16.30–17.00 hod. / náměstí Míru

VYSTOUPENÍ STÁRKŮ
Krojovaný průvod, předání hodových práv, 

tradiční písně a tance stárků

19.00–2.00 hod. / sokolovna

HODOVÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

Moravská beseda, zavádění 
pod máju, škola tance, tombola. 

K tanci a poslechu hraje Lácaranka

NEDĚLE 29. 9. 2013

8.45 hod. / kostel sv. Václava

SLAVNOSTNÍ 
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE 

SVATÁ 

14.00–17.00 hod. / areál DDM

ODPOLEDNE 
NETRADIČNÍCH 
SPORTŮ A HER

Možnost vyzkoušet žonglování a akrobacii, 
lakros, frisbee sport, korfbal,

petanque, ringo, kroket, 
sebeobranu, cvičení 

na balančních plochách, 
vozíčkářskou jízdu zručnosti a další …

OSLAVTE S NÁMI ROK 
MĚSTA TIŠNOVA

více na www.tisnov780.cz
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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.

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka. 
Změna programu vyhrazena.

Sledujte prosím www stránky kina Svratka pro další 
informace.

donŠajni
Neděle 29. 9. v 19.30
Vstupné 110 Kč, 102 min. 
Netrpělivě očekávaná komedie Jiřího Menzela.  Operní soubor 
na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanni-
ho. Pohled do zákulisí příprav odhalí mimo jiné to, že v kaž-
dém muži dříme sukničkář. V hlavních rolích Jan Hartl, Libuše 
Šafránková, Martin Huba ad. 

PřiPraVujeMe: 

Kameňák 4, Machette zabíjí, Paranormal activity, 
Gravitace…

Fotografie Anny Pikousové 
(Matusiakové)

Nový školní rok zahájíme 7. září výstavou fotografky Anny Pi-
kousové, absolventky Institutu tvůrčí fotografie Slezské uni-
verzity v Opavě (prof. Jindřich Štreit), kterou možná znáte 
z tišnovského ateliéru DAFOTO.
Přestože věkem patří autorka k „digitální“ generaci, fotí téměř 
výhradně na klasický materiál – ať už na svitkový film nebo 
na kinofilm – a do svých fotografií zasahuje naprosto minimál-
ně, aby zůstala zachována autenticita zachyceného okamžiku.
Mezi padesáti černobílými fotografiemi najdete stylizova-
né zátiší a portréty, figurální kompozice v krajině, ale i velmi 
působivé snímky z okolí Svratky. Humorná nadsázka, skry-
tá v některých kompozicích, pak naplno vyznívá v barevných 
obrázcích originálního pexesa s motivy ze života zvířat, stej-
ně jako v divokých výrazech „šamanských“ masek ze srnčích 
lebek.
Přijďte si vybrat krásnou autorskou fotografii za dostupnou 
cenu, anebo se jen nechte inspirovat zajímavými úhly pohledu, 
které vám z paměti hned tak nevypadnou. 

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.

Galerie Jamborův dům
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Starosta František Müller 
a Müllerův dům
28. 9. – 24. 11. 2013
V rámci oslav 780 let města Tišnova zveme na zahájení výsta-
vy v Müllerově domě.  Výstava nabízí intimní náhled do období, 
kdy se Tišnov sebevědomě a rychle proměňoval z typické po-
doby C. K. maloměstečka v moderní lázeňské město. Fotogra-
fie, informace a dobové předměty, většinou pocházejí z období 
od poloviny 19. století do konce první světové války, tedy z let 
života starosty Františka Müllera a jeho ženy Eleonory Müllero-
vé (roz. Kopřivové). Výstava byla připravena v kurátorské spo-
lupráci Muzea města Tišnova a paní Valeriany Kallabové. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 28. 9. 2013 v 16 hodin. 
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč

Workshop – finisáž výstavy 
FORMA / FUNKCE – POVRCH / OBSAH
22. 9. 2013 v 15 hodin
Tvůrčí symposium Semináře estetiky Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity a Muzeum města Tišnova připravuje zakon-
čení současné výstavy formou workshopu. V rámci této akce si 
můžete v praxi vyzkoušet výtvarné techniky - tisk linorytem 
nebo „koláž“ – co třeba fotografování „sluncem“ na fotocitlivý 
povrch? Ale čekají Vás například i přednášky o současné teo-
rii fotografie jako konceptu nebo portrétní možnosti zátiší. Více 
podrobností naleznete na www.mekstisnov.cz/muzeum.
Vstupné 30 Kč / 15 Kč

Petra Hlaváčková – Současná 
brněnská architektura

přednáška
5. 9. 2013 v 17 hodin
Tvůrčí symposium Semináře estetiky Filozofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity a Muzeum města Tišnova Vás zve na před-
nášku historičky architektury a spoluautorky koncepce 
Brněnských architektonických stezek, Petry Hlaváčkové. Před-
náška Vám poodhalí problematiku i zajímavosti ze současné 
brněnské architektury. Přednášející je členkou skupiny 4AM 
Fórum pro architekturu a média, která představuje místo se-
tkávání nových přístupů a různorodých aktivit v oblasti součas-
né architektury a nových uměleckých médií.
Vstupné 30 Kč / 15 Kč

Milada Kollárová – 
Vzpomínky na moře

obrazy a tapisérie 
28. 9. – 24. 11. 2013
Klub přátel výtvarného umění v Tišnově ve spolupráci s Mu-
zeem města Tišnova Vás zve na výstavu obrazů Milady Kollá-
rové. Její tvorba Vás zavede do přímořských oblastí. Přijďte 
do klenutých prostor muzea, vyplněných obrazy a tapisérie-
mi s letní tématikou. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 28. 9. 2013 v 15 hodin.
vstupné 30 Kč / 15 Kč 
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Dům dětí a mládeže

Po naučných stezkách na hrad 
Pernštejn II.
3. 10. 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salon-
ky“ druhou vycházku na hrad Pernštejn. Trasa vycházky: 
Nedvědice, hrad Pernštejn, vyhlídka Maria Laube, údolí mra-
morových lomů, nová naučná stezka do Smrčku, která bude 
otevřena letos na podzim v rámci oslav 660 let uplynutí 
od první zmínky o obci.
Stezkou nás provedou Dr. Jiří Šmíd a RNDr. František Janda. 
Sraz zájemců před tišnovským vlakovým nádražím v 9.15; 
odjezd vlakem do Nedvědice 9.33.
Cestovné si hradí každý sám. Občerstvení s sebou.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v městské knihovně nebo 
telefonicky na čísle 549 121 001-5.

Změna provozní doby městské 
knihovny
Na základě ankety vycházíme vstříc čtenářům a sladili jsme 
provoz obou oddělení. 
Od pondělí 2. září 2013 bude tedy nově otevřeno pro děti 
a dospělé následovně: 

Půjčovní doba

oddělení pro dospělé dětské oddělení

Pondělí 8.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Středa 8.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Pátek 8.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Ladíte s námi
19. 9. 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
exkurzi do Technického muzea v Brně na komentovanou výsta-
vu Ladíte s námi. 
Jak vypadaly začátky rozhlasového vysílání? Jak tehdejší repor-
téři zaznamenávali přelomové události československých dějin 
a jak se potom dostávaly k prvním posluchačům? Na to a mno-
hé další vám odpoví výstava Ladíte s námi. K výročí 90 let prv-
ního rozhlasového vysílání na našem území a 60 let vysílání 
televize připravilo Vysoké učení technické v Brně a Technické 
muzeum v Brně sérii výstav. Ty vám díky jedinečným exponá-
tům připomenou doby vašeho mládí, kdy jste možná častěji než 
u televizních obrazovek sedávali s celou rodinou u rozhlasové-
ho přijímače. Za téměř století se proměnil nejen design a veli-
kost televizních a rozhlasových přijímačů, ale také technologie 
vysílání. Ohlédněte se s námi z digitální doby do analogových 
počátků technologie, která stále ještě hýbe světem.
Vstupné pro seniory 50 Kč.
Sraz přihlášených zájemců v 8.45 před vlakovým nádražím 
(odjezd v 9.00).
Cestovné a vstupné si hradí každý sám.

Vše o porcelánových panenkách

přednáška
Neděle 22. 9. ve 14 hod
V neděli 22. 9. 2013 od 14 hodin se koná v Podhoráckém mu-
zeu v Předklášteří přednáška výtvarnice, designérky a restau-
rátorky porcelánových panenek Dagmar Jurčíkové. Součástí 
budou praktické ukázky tvorby a autogramiáda její knihy.

Odpoledne netradičních sportů a her
Neděle 29. září, 14–17 hodin, areál DDM Tišnov
Přijďte si vyzkoušet žonglování, akrobacii, lakros, frisbee sport, 
korfbal, petanque, ringo, kroket, sebeobranu, cvičení na ba-
lančních plochách, vozíčkářskou jízdu zručnosti a mnoho dal-
ších! www.ddm-tisnov.cz

Podhorácké muzeum Předklášteří
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Svaz tělesně postiženýchDomov sv. Alžběty, Žernůvka

Dny otevřených dveří v Centru 
sociálních služeb Tišnov
Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají v úte-
rý a ve středu 8. a 9. října 2013 v době od 9.00 do 16.00 
v rámci Týdne sociálních služeb v ČR. V těchto dnech si můžete 
prohlédnout nejen společné a veřejné prostory domů s pečova-
telskou službou, ale také některé byty. Součástí bude malá vý-
stava rukodělných prací seniorek a seniorů v prostorách DPS 
Králova.

Mezinárodní den seniorů
Čtvrtek, 3. října od 13.30 hod
Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne seniorů, 
která se koná ve čtvrtek 3. října 2013 od 13.30 v jídelně DPS, 
Králova 1742. V pestrém programu uvidíte taneční vystoupení, 
gymnastky, vystoupení dětí z mateřské školy Sluníčko a ze ZUŠ 
Tišnov, barmanskou show studentů SOŠ Fortika a hru na klavír 
v podání Františka Kratochvíla. K tanci pak zahraje pan Koze-
lek z Malhostovic. V průběhu oslavy vyhlásíme vítěze soutě-
že O nejkásnější květinovou výzdobu. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.

Hodinka otázek a odpovědí
17. října ve 13 hod, zasedací síň radnice
STP Tišnov zve své členy a ostatní zájemce na Hodinku otázek 
a odpovědí s vedoucím odboru sociálních věcí  Mgr. Michalem 
Kudláčkem, DiS. týkající se sociální odlasti.
Nevíte si rady s podáním přihlášky průkazky ZTP? Příspěvku 
na péči? Přijďte mezi nás. Zve výbor STP.

Výstava Milivoje Husáka
4. žáří – 31. října
Výstava s názvem „Práce pro knihu“ vzešla z autorovy spolu-
práce s nakladatelstvím Cesta Brno.
Milivoj Husák (*1950) malíř, výtvarník a scénograf, žije a pra-
cuje v Lelekovicích. Zabývá se kresbou, malbou, tvorbou sakrál-
ních interiérů a pracemi v exteriéru, nejčastěji z kamene. Za svá 
díla získal celou řadu významných ocenění. Málokdo však ví, že 
je také autorem mnoha návrhů knižních obálek, ilustrací a gra-
fik. A právě tuto oblast jeho tvorby můžete zhlédnout na Žer-
nůvce denně od 4. září do 31. října 2013. Srdečně Vás zveme.

Kurz trénování paměti – nový čas konání
Kurz trénování paměti s Martinou Čížkovou, který v Cen-
tru sociálních služeb Tišnov probíhal každé pondělí, 
bude od 1. října KaŽdÉ ÚTerÝ v době od 8.30 do 9.30 
v knihovně DPS, Králova 1742. 

Tvořivé dílny – změna termínu
Z důvodu změny termínu Kurzu trénování paměti je úter-
ní Tvořivá dílna od října přesunuta na pondělí od 13.00 
do 15.00. Nově tedy Tvořivé dílny můžete v DPS Králova 
1742 navštěvovat takto:
Pondělí 13.00 – 15.00
Pátek 13.00 – 15.00

Připravujeme 
24. října – Přednáška s besedou „Vývoj hudebních nástrojů 
od pravěku po současnost“. Přednáška se koná v DPS Králo-
va 1742. Začátek je ve 14.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Začátek listopadu – Zájezd do termálních lázní Mošoň 
v Maďarsku.

Plavání ve Wellness Kuřim –  
pozor změna!

Začínáme ve středu 2. října.
A pak každou první a třetí středu v měsíci od října do května. 
Doba pobytu v bazénu: 90 min, v době od 12.30 do 14.00 (zde 
změněno, čas je posunutý o půl hodiny dříve). 
Odjezd z Tišnova od Podhorácké restaurace bude tedy vždy 
v 11.45, návrat okolo 15.00.

Cena za dopravu tam i zpět a vstup do bazénu: 95 Kč. 
Doprava je autobusem s dalšími zastávkami u pošty, Penny 
a na sídlišti pod Klucaninou.
Ve vnitřním areálu aquaparku můžete v rámci vstupu využít re-
kreační zážitkový bazén, plavecký bazén, školní bazén s posuv-
ným 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). 
Zájemci se mohou hlásit u Kateřiny Trčkové (mob.: 
730 193 325), Marty Špirkové (mob.: 773 590 274) nebo na pe-
čovatelské službě DPS.

Pro bližší informace sledujte www.css.tisnov.cz, Tišnovské noviny a Tišnovsko nebo kontaktujte Kateřinu Trčkovou (mob.: 
730 193 325) nebo Martu Špirkovou (mob.: 773 590 274).
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Program v RC Studánka o.s. 
od září 2013

Pondělí
9.00 – 12.00 Volná herna
9.15 – 10.00 Broučci pro nelezoucí miminka 
10.15 – 11.00 Broučci pro lezoucí miminka
16.15 – 17.00 Jógové hry pro děti 3 - 6 let
 Novinka!
15.00 – 18.00 Volná herna
18.00 – 19.00 Modlitby matek

Úterý
 9.00 – 12.00 Volná herna
 9.15 – 10.00 Kulíšci – pro děti 1 až 2 roky
10.15 – 11.00 Kulíšci – děti od 2 let
15.30 – 16.15 Přírodovědný kroužek pro děti 3-6 let
 Novinka!
15.00 – 18.00 Volná herna

Středa
9.00 – 12.00 Volná herna
9.00 – 9.45 Angličtina pro rodiče
Čtvrtek
9.00 – 12.00 Volná herna
9.30 – 10.15 Zpívánky 
15.00 – 18.00 Volná herna
15.30 – 17.15 Hudební škola Yamaha - od října
17.30 – 18.15 Cvičení pro těhotné
18.30 – 19.15 Předporodní příprava
18.00 – 18.45 Francouzština pro začátečníky
 Novinka!
19.00 – 19.45 Francouzština pro pokročilé
 Novinka!

Pátek
9.00 – 12.00 Volná herna

Víkendové dopoledne od poloviny září 
9.00 – 11.00 S tátou do tělocvičny

Více informací na našich webových stránkách. 
Změny v programu jsou možné.

Rekonstruovaná rodina
RC Studánka o. s. pořádá v budově centra dva workshopy 
na téma Rekonstruovaná rodina, ve dnech 23. 9. 2013 od 16.00 
do 18.00 a 21. 10. 2013 od 16.00 do 18.00. 
Rekonstruované (nové) rodiny jsou rodiny, které vznikají 
po rozpadu původní rodiny (rozvodem, úmrtím jednoho z rodi-
čů, případně jde o neúplnou rodinu svobodného rodiče, kdy ro-
dič starající se o dítě/děti vytvoří nový rodinný svazek (nemusí 
být manželský).
Workshopy jsou určeny pro všechny rodiče či partnery, kteří 
zakládají nové rodiny nebo v nich žijí. 
Záleží jen na Vás, zda se budete chtít zúčastnit jednoho či obou 
workshopů. Témata naleznete na www.studanka-tisnov.cz.
Lektorka: psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová
Kapacita jednotlivých workshopů je omezená, je nutné se při-
hlásit předem na telefonu: 736 607 320.
Cena: 100 Kč na osobu
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. 
Uvedená aktivita projektu „Studánka rodinám nabídne víc“ je pod-
pořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Láska je největší síla
RC Studánka o. s. vás srdečně zve na seminář Láska je největší 
síla, který se bude konat 1. října 2013 od 17.30 do 20.00 v tělo-
cvičně centra. Dozvíte se mimo jiné o podobách lásky, sebeúctě 
a seberespektování, propojení duše a těla, jak můžete podpořit 
sílu lásky.
Přihlášky: RNDr. Jana Koudelová
Tel.: 774 023 959
E-mail: jana@homeoporadna.com
Vstupné 150 Kč, partnerská dvojice 200 Kč

Poradenství Pro rovné příležitosti
Osobní konzultace v září 2013 proběhnou 26. 9. 2013 od 13.00 
do 15.00 v RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov). Na poradkyni 
je možné se obrátit i emailem martina.hynkova@gendernora.cz 
nebo telefonicky na čísle +420 721 659 475.

Aby láska v rodině proudila
RC Studánka o. s. pořádá ve spolupráci s Katolickou vzdělávací 
jednotou zážitkový seminář s autogramiádou.
Přednáší světoznámá psycholožka, rodinná terapeutka a spi-
sovatelka PhDr. Jiřina Prekopová. Akce se uskuteční v úterý 
8. 10. 2013 od 17.00 do 20.00 v kině Svratka na ulici Brněnská.
Vstupné 250 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
Více informací naleznete na našich webových stránkách.
Uvedená aktivita projektu „Studánka rodinám nabídne víc“ je pod-
pořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

V případě zájmu zajistíme:
poporodní setkávání a břišní tanečky s dětmi v šátku s V. Šťastnou
angličtina – ve večerních hodinách (gramatika, konverzace)

Připravujeme:
odpolední tvoření s různou tematikou. Máte chuť si něco vy-
robit? Nebo umíte něco, co byste rádi naučili druhé? Ozvěte se 
a přijďte k nám.

Novinka!
Otevíráme kurzy francouzštiny vedené rodilou mluvčí. Výuka bude 
probíhat v malých skupinkách dle moderních metod a s využitím 
autentických materiálů. Více informací na telefonu 774 878 600. 
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Chovatelská a včelařská výstava
28.–29. 9. 2013, Jamné
ZO ČSCH Tišnov u příležitosti Václavských hodů v Tišnově již 
tradičně pořádá výstavu v Jamném, kde představí chovy drů-
beže, králíků, holubů a exotického ptactva. Návštěvníci mohou 
shlédnout ty nejlepší odchované mladé jedince z chovů letošní-
ho roku, ale také ze sousedních ZO ČSCH.
Podletí – nový včelařský rok. To je název 9. ročníku včelařské 
výstavy pro ty nejmenší. Děti budou také soutěžit. Na výkres 
formátu A4 nebo A3 kresbou mohou vyjádřit, jak vnímají včely, 
včelaření a včelí produkty. Svoje díla mohou na výstavu přinést, 
nebo je tam přímo vytvořit. Nezapomeňte na zadní stranu vý-
kresu uvést jméno, věk, adresu – kontakt. Ty nejlepší budou vy-
hodnoceny. Výstava je již tradičně sestavena z fotografií
Otevřeno: sobota 13.00–19.00, neděle 8.00–15.00
Tombola, občerstvení, med, medovina.
Srdečně zvou pořadatelé výstavy ZO ČSCH Tišnov a včelař Josef 
Permedla.

Zájezd do Dolního Rakouska
Sobota, 19. října
Zveme vás na zájezd do Dolního Rakouska. Navštívíme jednu 
z neprestižnějších destinací světového dědictví UNESCO – údo-
lí Wachau, město Dürnstein s hradem Richarda Lví Srdce a ba-
rokní skvost –  klášter a zahrady v Melku. 
Cena: 750,– Kč  (cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, občerstvení).
Přihlášky:  Pavlišová Barbora, pcklomnice@seznam.cz, tel.: 
724 775 396.

Soutěž o nejlepší guláš
Sobota 7. září, 10.00 hod
Občerstvení Na hřišti v Předklášteří pořádá v sobotu 7. 9. 2013 
V. ročník soutěže „O nejlepší předklášterský masový guláš“. 
Soutěží 2–4členná družstva. Vaří se od 10.00 hodin v areá-
lu Občerstvení Na hřišti v Předklášteří. K fandění, ochutnávce 
a hodnocení gulášů zveme všechny gurmány. K poslechu a zpří-
jemnění atmosféry zahraje country kapela PRAKL. Tombola.
Srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy.

Radioaktivní odpad na Svratce? 

Beseda
Ve čtvrtek 19. září od 17:00 hodin, sál Muzea města Tišnov 

Občanské sdružení Calla ve spolupráci se Základní organizací 
Strany zelených v Tišnově si Vás dovolují pozvat na přednášku 
a besedu Radioaktivní odpad na Svratce? 
Mezi Drahonínem a Bukovem by mohlo vzniknout hlubinné 
úložiště pro tisíce tun vysoce radioaktivních odpadů. Co by 
to znamenalo? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí? Existují jiné 
možnosti řešení problému jaderného odpadu? I na Vás záleží, 
zda se bude přes Tišnov vozit jaderný odpad!
Přednášet a diskutovat přijedou: Jan Beránek (Greenpeace In-
ternational Amsterdam), Edvard Sequens (Calla – Sdružení pro 
záchranu prostředí), Martin Schenk (Nechceme jaderný odpad 
Kraví hora o. s.)

Podzimní výstava v synagoze
7.–29. září, synagoga Lomnice

Galerie V-ATELIER ve spolupráci s Úřadem městyse Lomnice 
připravila na září do lomnické synagogy výstavu dvou umělců.
Malíř Stanislav Havlík patří k těm autorům, kteří neustá-
le hledají jak inspirační zdroj, tak způsob vyjádření. Jednou je 
to krajina a krajinný detail obohacený o symboliku, např. jabl-
ko, peříčko, okno, květinu. Jindy zpracovává stylizované varia-
ce na figuru – panáka v různých životních situacích. To, co je 
nezaměnitelně společné, je poetika a vyjádření nálad, postojů, 
osudů.
umělecký kovář david Habermann pracuje ve své figurální 
tvorbě s expresí, silným výrazem, gestem a nadsázkou, kterou 
umocňuje zachycením pohybu a krajních poloh.
Slavnostní vernisáž s kulturním programem proběhne v sobotu 
7. září 2013 ve 14.00 hod. Výstava potrvá do 29. září, otevřeno 
bude soboty a neděle od 13.00 do 17.00 hod. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Mgr. Jan Vaščák, www.v-atelier.cz
Pétanque v Šerkovicích

Loučení s prázdninami 2013
Neděle 15. září od 13.30, hřiště v Šerkovicích
Příznivci hry pétanque společně s OÚ Šerkovice zvou mladé 
i starší hráče na 7. ročník otevřeného turnaje dvojic dětí i do-
spělých. Hrát mohou i úplní začátečníci – omezené množství 
sad hracích koulí je možno zapůjčit na místě.
Prezentace bude probíhat na místě od 13 do 13.30 hodin.
Pro účastníky jsou připraveny ceny (věcné i sladké). Zajiště-
no je občerstvení (limo, klobásy, cukrovinky a další dobroty). 
Informace – tel. č. 777 765 882 nebo 732 823 274. 

Akce v sokolovně
3. 9. prodej spotřebního zboží a textilu
4. 9. prodej textilu
5. 9. prodej obuvi
6. 9. prodej obuvi
9. 9. prodej spotřebního zboží a textilu
10. 9. prodej textilu
12. 9. prodej spotřebního zboží a textilu
14. 9. prodej obuvi
17. 9. prodej textilu
28. 9. Hodová zábava
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Přehled kulturních akcí v Tišnově

září 2013

Výstavy:

7. 9.–27. 10. anna Pikousová – fotografie 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

28. 9.–24. 11. Starosta František Müller a Müllerův dům Muzeum města Tišnova

28. 9.–24. 11. Milada Kollárová – Vzpomínky na moře, obrazy a tapisérie Muzeum města Tišnova

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

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

4. 9.–31. 10. Výstava  "Práce pro knihu" - Milivoj Husák Domov sv. Alžběty, Žernůvka

11. 7.–15. 9. Bystřická zrcadlení – fotografie Galerie na Schodech

7. 9.–29. 9. S. Havlík – obrazy, d. Habermann – kovová plastika Synagoga Lomnice

Datum Akce Místo Čas Organizuje

5. 9. P. Hlaváčková – Současná brněnská archi-
tektura – přednáška

Muzeum města Tišnova 17.00 MěKS

7. 9. Přehlídka elegance historických vozidel nám. Míru 7.30–9.30 Autoklub Tišnov, Vete-
ran Car Čebín

7. 9.–8. 9. 10. výstava patchworku ZŠ nám. 28. října 9.00–18.00 Jana Dušková

11. 9. Festival Zdeňka Pololáníka – Prague cello 
Quartet

velký sál MěKS 19.00 MěKS

14. 9. Pivní festival areál letního kina 14.00 Restaurace Sklep a Fipo

14. 9. ukázky výcviku areál Kynologického klubu 15.00 Kynologický klub Tišnov

15. 9. rybářské slavnosti soutok Svratky a Besénku 13.00 MěKS, Moravský rybář-
ský svaz Brno

15. 9. Pouť k Panně Marii bolestné 
a den otevřených dveří

Domov. sv. Alžběty, 
Žernůvka

Domov sv. Alžběty

19. 9. radioaktivní odpad na Svratce? 
beseda

sál Muzea města Tišnova 17.00 Calla o. s., ZO Strany 
zelených Tišnov

21. 9. Bleší trhy nám. Míru 8.00–11.00 Za sebevědomé Tišnov-
sko, město Tišnov

21. 9. Babské hody Čebín 9.00 obec Čebín a Čebíňačky

21. 9. Václavské hody Vohančice 15.00 obec Vohančice

21. 9.–22. 9. Slavnosti brambor Bystřice nad Pernštejnem,
farma Eden

9.30 Farma EDEN,
EDEN centre s.r.o

21. 9.–22. 9. Václavské babské hody Lomnička obec Lomnička

22. 9. workshop – finisáž výstavy 
Forma / funkce – povrch /obsah

Muzeum města Tišnova 15.00 MěKS

27. 9.–29. 9. Václavské hody Tišnov město Tišnov, MěKS

29. 9. Severočeský filharmonický sbor 
a varhany

bazilika Porta coeli 17.00 MěKS


