
Více aktuálních informací o kulturních akcích najde-
te na internetových stránkách www.kulturatisnov.cz 
a www.mekstisnov.cz nebo na Facebooku Městského 
kulturního střediska Tišnov.

Městské kulturní středisko

Folk metal fest
30. srpna, 14.00–02.00 hod., velký sál MěKS
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.

Ha-kapela
velký koncert v letním kině
5. září, 19.00–22.00 hod., letní kino Tišnov
Poprázdninová pohoda v letním kině s tříhodinovým koncer-
tem populární tišnovské Ha-kapely se speciálními točený-
mi pivy a dalším občerstvením opět pod taktovkou Kavárny 
v muzeu!

Rybářské slavnosti
14. září, 12.00–18.00 hod., Předklášteří u Tišnova – soutok 
Svratky a Besénku „Plivátko“
Vstupné dobrovolné
Druhý ročník Rybářských slavností – rybí speciality z udírny 
a na grilu, hudba, tanec v atmosféře mezinárodních muškař-
ských závodů.
PROGRAM
• 12.00 Zahájení Rybářských slavností
• 12.00–13.30 Lucie Dobrovodská a kapela Paka de Luciáš
• 14.00–15.30 Mariachi Espuelas
• 15.30 Slavnostní vyhlášení výsledků Mezinárodních 

 muškařských závodů
• 16.00–17.30 Karlovy hračky
• Po celou dobu dětský koutek pro děti na rybářské téma, 

soutěže zručnosti a rybářské kvízy.

ročník XXIV. září 2014 příloha Tišnovských novin číslo 9
vyšlo 28. 8. 2014 www.tisnov.cz
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PŘIPRAVUJEME
Jiří Schmitzer 
koncert známého herce a písničkáře
4. října ve 20.00, Kino Svratka 
Jiří Schmitzer, český herec a písničkář, syn Jiřího Sováka, je 
kromě herecké kariéry znám svými písničkovými recitály.

• 5. října Hudební festival Zdeňka Pololáníka – Lucie Žáková 
• 12. října Hudební festival Zdeňka Pololáníka – Hana 

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

 Kostková & Aleš Háma

Více na www.mekstisnov.cz/kulturni-akce.

Program kina
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
Pá 1. 8. v 17.30, 105 min., 3D dab., 130 Kč / děti 110 Kč 
Jste připravení 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!
VLK Z WALL STREET  (BEST OF)  
St 3. 9. v 19.30, 180 min., tit., 70 Kč
Leonardo DiCaprio se jako makléř Jordan Belfort opíjí penězi v opu-
su, který má ďábelské tempo a drive.
IDA (FILMOVÝ KLUB)
Čt 4. 9. v 19.30, 80 min., tit., 90 Kč / 70 Kč (FK)
Nečekané setkání nasměruje novicku Annu na cestu za odkrytím 
rodinného tajemství, svého židovského původu a svého pravého 
jména. Britský režisér polského původu, dvojnásobný držitel ceny 
BAFTA Paweł Pawlikowski, se s Idou vrací do země svého dětství. 
Originální a poetický příběh hledání vlastní identity je moderní po-
ctou klasické kinematografii 60. let.
STRÁŽCI GALAXIE
Pá 5. 9. ve 20.00, 122 min., 3D dab., 130 Kč
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“ 

humanoidem, tajemnou Gamorou a s pomstychtivým Draxem. 
ŽELVY NINJA 
Ne 7. 9. v 17.30, 98 min., 3D dab., 140 Kč
V newyorské kanalizaci se objeví čtyři obojživelníci s mimořádný-
mi schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo 
a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, 
kterou si zahrála Megan Fox.
DÍRA U HANUŠOVIC 
Ne 7. 9. ve  20.00, 102 min., 100 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 
speciálně hanušovický lahváč Holba, který dodá komedii rovnou 4D 
rozměr. 
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  (BEST OF)
St 10. 9. v 19.30, 100 min., tit., 70 Kč
Svérázný režisér Wes Anderson (Až vyjde měsíc) a jeho hravé pří-
hody recepčního Gustava H. Hraje Ralph Fiennes, dále Adrien Bro-
dy, Willem Dafoe, Léa Seydoux, Bill Murray aj.
RUSALKA (VEČER S OPEROU)
Čt 11. 9. v 18.30, 315 min. včetně 2 pauz, 300 Kč (sen., 
stud. a ZTP 250 Kč)

Kino Svratka

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, 
malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tiš-
nova na Jungmannově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
a areál letního kina ke krátkodobým pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, veškeré potřebné zázemí, 
nerušené soukromí.

Bližší informace na tel. č. 549 410 082 nebo na e-mailu  
ucetni@kulturatisnov.cz.

Předhodový bigbít
26. září, 18.00–02.00, velký sál MěKS
Vstupné 100 Kč
Tradiční přehlídka nejen tišnovských kapel. Zahrají: Decadenth 
– metal, rock; Pátá Ruka – rock, rock'n'roll; Panthenol – rock, 
punk; Lidopop – grunge, punk; Demonium – taneční zábava.

Svatováclavské hody
27. září, 8.00–19.00 hod.
Vstupné 100 Kč
Zahraje TOM-band, Ha-kapela, slovácká dechovka Rozmarýnka, 
těšit se můžete na koncert kapely Žlutý pes, která je ve vrchol-
né formě (ve 14.30!) a bohatý program samozřejmě tradičně 
uzavře vystoupení stárků. Od 19.00 pak tradiční hodová vese-
lice v sokolovně.
Program – náměstí Míru:
• 8.00 Zahájení trhů
• 8.00–18.00 Hodová dílnička DDM a RC Studánka – krea-

tivní tvoření pro děti z netradičních materiálů a úkoly s ho-
dovou tematikou pro malé děti.

• 8.00–18.00 Skupina historického šermu Victorius – scén-
ky, soutěže, ukázky soubojů

• 9.00–12.00 Zvaní na hody
• 10.00–11.00 Dětské hudební divadlo Slunečnice
• 11.00–11.45 Tomband
• 12.00–13.15 Ha-kapela
• 14.30–15.40 Kapela Žlutý pes s Ondřejem Hejmou
• 16.00–16.30 Slovácká dechovka Rozmarýnka
• 16.30–17.30 Vystoupení stárků
• 17.15–19.00 Slovácká dechovka Rozmarýnka
• 19.00–02.00 Hodová taneční zábava v sokolovně
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Záznam představení Metropolitní opery New York. Renée Flem-
ming zazpívá v pohádkové opeře Antonína Dvořáka slavnou árii 
o měsíčku. Pod taktovkou Yannicka Nézet-Seguina a v režii Otto 
Schenka ztvárnil roli prince tenorista Piotr Beczala. Ke vstupence 
program, ve foyer ochutnávka vína.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Pá 12. 9. v 17.30, 105 min., 3D dab., 120 Kč
Jste připravení 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!
EXPENDABLES 3 
Pá 12. 9. ve 20.00, 100 min., tit., 100 Kč
Závěrečný příběh skupiny „postradatelných“ žoldáků, která se ten-
tokrát dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbra-
němi Stonebanksem (Mel Gibson). Stallone, Statham, Li, Lundgren 
a Schwarzenegger are back!
TŘI BRATŘI 
So 13. 9. v 17.30, 86 min., 120 Kč / děti 100 Kč 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají 
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Pohádka Jana a Zdeňka Svěrákových s písničkami Ja-
roslava Uhlíře.   
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
So 13. 9. ve 20.00, 109 min., tit., 80 Kč
Historická romantická komedie Woodyho Allena se odehrává 
ve 20. letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan (Colin 
Firth) přijíždí do oblasti Cote d'Azur odhalit podvodníky. Do cesty se 
mu připlete tajemná a krásná astroložka (Emma Stone), do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje…
MAGICKÝ HLAS REBELKY (FILM. KLUB) 
Út 16. 9. v 19.30, 90 min., 90 Kč / 70 Kč (FK)   
Martě Kubišové byla komunistickou mocí po ruské vojenské oku-
paci Československa v roce 1968 ukončena slibná pěvecká kariéra. 
Důvodem byla její píseň Modlitba pro Martu, která se stala protest-
songem okupované země. Sexsymbol té doby a zlatá slavice se živila 
lepením pytlíků. Pravda pro ni byla důležitější než pohodlná kari-
éra. Dokument Olgy Sommerové mapuje Martinu pěveckou dráhu, 
její osobní a disidentský život i prostřednictvím filmových archivů.
FAIR PLAY (BEST OF) 
St 17. 9. v 19.30, 100 min., 70 Kč
České drama podle skutečnosti zaujalo mj. na letošním festivalu 
v Karlových Varech. Vypráví příběh nadějné sprinterky v ČSSR 80. 
let a o jejím dilematu ve vztahu k dopingu. Důležitou roli zde hraje 
hrdinčina matka (Aňa Geislerová), ale také strana. V hlavní roli Judit 
Bardós.
SIN CITY 2
Pá 19. 9. ve 20.00, 103 min., 3D tit., 130 Kč 
Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight hloubá o tom, ko-
lik toho v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít 
znova. Vtom mu zavolá osudová Ava (Eva Green) a požádá ho, aby ji 
ochránil před násilnickým manželem… V několika propojených po-
vídkách se vracíme do města hříchu, plného kriminálníků, zkorum-
povaných policistů, zabijáků a sexy žen.
ŽELVY NINJA 
So 20. 9. v 17.30, 98 min., 3D dab., 140 Kč
FAKJŮ, PANE UČITELI
So 20. 9. ve 20.00, 118 min., dab., 110 Kč
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvič-
nu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem, kde má zakopané 
ukradené peníze. Aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, 
musí se vydávat za suplujícího učitele na gymnáziu. Od okamžiku, 
kdy ho škola přijme, zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob.   
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
Ne 21. 9. v 15.00, 84 min., 3D dab., 130 Kč
Když se letadlo Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná 
nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň. 

Spojí své síly se záchranářským veteránem, vrtulníkem Strážcem 
Břitvou, a vrhá se do světa vzdušného boje s rozsáhlým lesním 
požárem.
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Ne 21. 9. v  17.30, 121 min., tit., 110 Kč
V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž 
na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 do-
larů a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance. 
Jeho identita zůstává záhadou – je Issa terorista, nebo oběť špina-
vých praktik mezinárodního zločinu? Poslední velká role Philipa 
Seymoura Hoffmana.    
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 
(BEST OF) 
St 24. 9. v 19.30, 114 min., tit., 70 Kč
Vitální stařík Alan Karlsson se vydá na naprosto nepředvídatelný 
výlet, který Vám pořádně protáhne bránici.
LABYRINT: ÚTĚK  
Čt 25. 9. v 19.30, 114 min., tit., 120 Kč
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými 
zdmi. Vůbec nic si nepamatuje. Přivítá ho skupina mladíků, které 
dříve potkal stejný osud. Vytvořili komunitu, která se na tom podiv-
ném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu. 
Možnost utéct mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brá-
na. Ta jim však pouze umožňuje vstoupit do bludiště. Jak najít cestu 
ven? Snad pomůže dívka, která se v táboře jednoho dne objeví.
TŘI BRATŘI  
Ne 28. 9. v 15.00, 86 min., 120 Kč / děti 100 Kč  
LÁSKA NA KARI 
Ne 28. 9. v 17.30, 122 min., tit., 110 Kč 
Madame Mallory (Helen Mirren) je  majitelkou vyhlášené restaura-
ce se třpytem michelinských hvězd. Nestačí se divit, když se do její-
ho městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned 
naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zce-
la odlišné skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Pohodový 
film od tvůrce Čokolády. 
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA (BIO SENIOR)
Po 29. 9. v 17.30, 75 min., 80 Kč / 60 Kč (senioři)
Osobitý životopisný dokument. Dějiny 20. století očima muže, kte-
rý poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, přežil 2. světovou vál-
ku, zažil komunismus i nástup „všemocného“ kapitalismu. Pobýval 
v Africe, setkal se s prezidenty i lidojedy, seznámil se s Gagarinem 
i Hillarym. 
POD ZEMÍ 
Út 30. 9. v 19.30, 89 min., tit., 110 Kč  
Vydali se do míst, kam živí nepatří. V pařížských katakombách se 
ukrývá zcela neznámý prostor, lákající mnoho průzkumníků a ba-
datelů ze všech koutů světa. Vstoupit lze zdarma, ale nakonec mů-
žete zaplatit i cenu nejvyšší. Autentický horor  od tvůrce Karantény.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME: 
česká Místa, záznam koncertu Björk, drama Alice Nellis Andělé 
všedního dne, krimi Davida Finchera Zmizelá, úspěšnou francouz-
skou komedii Co jsme komu udělali

Informace 
pro návštěvníky Kina Svratka
Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
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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 standardní otevírací dobu, 
prosím, volejte nebo pište: Veronika Jičínská, 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
Na sklonku minulého roku uplynulo sto let od narození Emanu-
ela Ranného staršího, známého grafika a malíře spjatého svým 
životem i dílem se zdejším krajem. Hana Fadingerová, historička 
umění a kurátorka Podhoráckého muzea v Předklášteří, připra-
vila společně s paní Valerianou Kallabovou výstavu zaměřenou 
na Ranného nejvlastnější motiv, kterým se dlouhodobě zabýval. 
Tím jsou stromy a sady v nejrůznějších podobách a náladách. 
Inspirace přírodou se stejně silně, ale zároveň osobitě projevila 
také v díle umělcovy manželky Zdenky a synů Emanuela mlad-
šího a Michala Ranných, jejichž díla jsou v galerii také k vidění. 
Zvláště práce mladšího syna Michala jsou možná pro většinu Tiš-
novanů neznámé, přestože si jeho díla odborníci velmi cení. Jeho 
jméno dokonce nese i cena pro současné umělce, kterou pravi-
delně uděluje Moravská galerie v Brně. 

Jiří Pikous – Deset pomocníků
V sobotu 13. září Vás zveme na vernisáž výstavy malíře a grafika 
Jiřího Pikouse (nar. 1978). Rozhovor s ním najdete v aktuálním 
čísle Tišnovských novin. Přijďte se podívat na divoké obrazy, je-
jichž skici často vznikají brzy ráno ve vlaku na trase Tišnov–Brno. 
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  Václavské

HODY

KVJ SHŠ 
VICTORIUS

PÁTEK 26. 9.

20:00 / náměstí Míru

ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU
18:00 – 02:00 / MěKS Tišnov 

PŘEDHODOVÝ BIGBÍT
Navštivte také:

8:00 – 18:00 / ZŠ nám. 28. října
Den Zahrady

v 16:00 vyhodnocení soutěžní výstavy 
Zahrada mých snů. Prezentace a křest 

Zahradnického kalendáře 2015.

12.30 – 18.00 / Muzeum města Tišnova
výstava -  Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

13:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

SOBOTA 27. 9. 

8:00 / náměstí Míru

ZAHÁJENÍ TRHŮ
8:00 – 18:00 / náměstí Míru

HODOVÁ DÍLNIČKA 
DDM a RC Studánka - kreativní tvoření 

pro děti z netradičních materiálů a úkoly 
s hodovou tematikou pro malé děti.

8:00 – 18:00 / náměstí Míru

VICTORIUS 
Skupina historického šermu – scénky, 

soutěže, ukázky soubojů
13:30 divadelní dobová scénka 

z prostředí Tišnovska

9:00 – 12:00 / město Tišnov

ZVANÍ NA HODY
10:00 – 11:00 / náměstí Míru

SLUNEČNICE
dětské hudební divadlo

11:00 – 11:45 / náměstí Míru

TOMBAND 
12:00 – 13:15 / náměstí Míru

 HA-KAPELA

14:30 – 15:40 / náměstí Míru 

ŽLUTÝ PES 
S ONDŘEJEM HEJMOU
16:00 – 16:30 / náměstí Míru 

SLOVÁCKÁ DECHOVKA 
ROZMARÝNKA

16:30 – 17:30 / náměstí Míru 

VYSTOUPENÍ STÁRKŮ 
za doprovodu Rozmarýnky

17:15 – 19:00 / náměstí Míru

SLOVÁCKÁ DECHOVKA 
ROZMARÝNKA

19:00 – 02:00 / Sokolovna

HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
Navštivte také:

9:00 –12:00 / hřiště ZŠ nám. 28. října
 Skokanský trojboj družstev

9:00 –12:00 / hřiště ZŠ nám. 28. října
Atletický čtyřboj pro děti

9:00– 18:00 / ZŠ nám. 28. října 
výstava Zahrada mých snů

10:00 – 19:00 / Muzeum města Tišnova
výstava - Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

10:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

13:30 / obřadní síň radnice
Mezinárodní fotografi cká soutěž

veřejné předávání cen 

21:00 / Café U Palce 
Hodový večírek 

dj Harosh, Vstupné 30,- Kč

NEDĚLE 28. 9. 

8:45 / kostel sv. Václava 

SLAVNOSTNÍ 
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

Navštivte také:

9:00 – 18:00 / ZŠ nám. 28. října
výstava Zahrada mých snů

10:00 – 18:00 / Muzeum města Tišnova
výstava - Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

10:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

změna programu vyhrazena

www.mekstisnov.cz
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Přednáška Základy životní rovnováhy
Úterý 9. září 2014
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 filosofii, dále studoval postgraduální studium ve Švýcarsku 
a v USA. Již sedmnáctým rokem přednáší filosofii, rétoriku a dal-
ší humanitní disciplíny na VUT v Brně. Vstupné dobrovolné.

Zájezd do Olešnice
Úterý 16. září 2014
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Olešnice. 
Odjezd 16. září ve 12 hodin od Podhorácké restaurace (dal-
ší zastávky u pošty a u Penny marketu). Navštívíme Muzeum 
modrotisku, kde se seznámíme s touto nejstarší technikou po-
tiskování a barvení textilu. Prohlédneme si dílnu s ukázkou tis-
ku a naučným výkladem. V Muzeu strašidel poznáme místní 
pověsti a zejména strašidla, která v nich vystupují, raráška, di-
voženku, polednici, hejkala a další. V Muzeu historických vozi-
del si s nostalgií a úsměvem prohlédneme krásná vozidla nejen 
našeho mládí.  V plánu je také občerstvení v místní restauraci. 
Cena zájezdu 190 Kč zahrnuje vstupné a jízdné v autobusu. Zá-
jezd se uskuteční při minimálním počtu 20 účastníků. Předpo-
kládaný návrat je v 17 hodin.
Zájemci, hlaste se  u Markéty Prokopové (730 193 325) a Marty 
Špirkové (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních 
služeb nejpozději do 12. září 2014.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Čtvrtek 2. října 2014
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, který se 
uskuteční 2. října od 13.30 v jídelně DPS Králova. V pestrém 
programu uvidíte vystoupení dětí z mateřské školy Sluníčko, 
pěvecký soubor ZUŠ, taneční vystoupení skupiny Together, ori-
entální tance, mažoretky z Lažánek, hru na harmoniky skupiny 
Minimusik, folklórní skupinu Bítešan. BBohatý program do-
provodí František Kratochvíl hrou na klavír. Těšíme se na Vaši 
účast. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

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 do 16 hodin v rámci Týdne 
sociálních služeb v ČR. V těchto dnech si můžete prohlédnout 
nejen nově rekonstruované domy s pečovatelskou službou, ale 
i společné a veřejné prostory a také některé byty.
Součástí bude malá výstava rukodělných prací seniorek a seni-
orů v prostorách DPS Králova.

Zájezd do Doubravice nad Svitavou
Úterý 14. října 2014
Centrum sociálních  služeb Tišnov pořádá výlet do Doubravi-
ce nad Svitavou. Odjezd 14. října 2014  ve 13 hodin od Podho-
rácké restaurace, další zastávky jako obvykle u pošty, u Penny 
a na sídlišti Pod Klucaninou. Cena 120 Kč zahrnuje dopravu au-
tobusem a vstupné. Navštívíme pštrosí farmu s odborným vý-
kladem, ochutnávkou a možností nákupu. Dozvíte se mnoho 
zajímavých informací o životě a chovu pštrosů, zpracování a vy-
užití pštrosích produktů. Jen kousek dál nás přivítá jedno z nej-
větších zahradnictví na Vysočině, Zahradnictví Koupý, které 
nabízí velké množství zahradních, okrasných a dalších rostlin.
Pokocháme se krásnými květinami a jistě i něco nakoupíme.
Výlet zakončíme v místní restauraci.
Uskuteční se při minimálním počtu 20 účastníků. Předpoklá-
daný návrat v 16.30 hodin. Hlaste se u Markéty Prokopové 
(730 193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), případně osob-
ně v Centru sociálních služeb nejpozději do 10. října 2014.

Plavání ve Wellness Kuřim
Středa 22. října 2014
Následně pak  každou první a třetí  středu v měsíci.
Termíny: 5. listopadu, 19. listopadu, 3. prosince, 17. prosince. 
Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 
hodin, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klu-
caninou. Cena je 95 Kč a zahrnuje dopravu a vstupné.
Doba pobytu v  bazénu je 90 minut.
Zájemci se mohou hlásit u Markéty Prokopové (730 193 325), 
Marty Špirkové (773 590 274) nebo na pečovatelské službě DPS.
Další informace naleznete na www.css.tisnov.cz.
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Studánka pořádá besedu Jak ne-
vyhořet na rodičovské dovolené
Budeme diskutovat o tématech
• Co je syndrom vyhoření?
• Co může vést k tomu, že se do takovéto situace dostanu?
• Jak se k tomu můžu postavit a co mohu změnit, abych se tam 

nedostal(a)?
• Jak skloubit svoje potřeby a potřeby ostatních členů rodiny?
• Důležitost prvních 3 let věku dítěte pro jeho další vývoj a jak 

toto období nejlépe využít jako investici pro sebe, své dítě 
a náš vzájemný vztah?

 
Na tato témata budete moci diskutovat s kouči a lektory 
Mgr. Olgou Barkerovou a Ing. Janem Vaškem, kteří s Vámi bu-
dou sdílet své odborné zkušenosti i praktické zkušenosti s vý-
chovou svých vlastních dětí.
 
Kdy? Ve středu 17. 9. 2014 od 16.30 do 19.30 
Kde? V tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 666 01

Lektoři:
Mgr. Olga Barkerová, pedagog a kouč s mnohaletou zkušenos-
tí v práci s dětmi i dospělými a lektorka seminářů osobnostní-
ho rozvoje. 
Ing. Jan Vašek, kouč specializující se na individuální a párové 
konzultace, lektor seminářů osobnostního rozvoje.

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili do středy 
10. 9. 2014 na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 
nebo přímo v RC Studánka.

V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena: 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.

Přednáška o finanční gramotnosti
RC Studánka Vás srdečně zve na další setkání z finanční gra-
motnosti, s finančním poradcem Mgr. Tomášem Veselým, aby-
chom se zorientovali v problematice „pojištění“.

Kdy?  Ve středu 10. 9. 2014 v 16.00
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Co se dozvíte?
• obecné informace o pojištění
• jaké jsou druhy pojištění
• proč mít, či nemít pojištění
• zkušenosti s pojištěním
• jak vybrat to správné…

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili do 5. 9. 2014 
na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo 
v RC Studánka.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpoře-
na z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.
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Lesní rodinný klub na Tišnovsku

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. stole-
tí, zejména pak poukáže na životní osudy slavných rodáků z Vy-
sočiny – bratrů Vranických, F. V. Kramáře, F. A. Míči, Antonína  
Stamice a dalších. Vše bude doplněno o hudební ukázky z vlast-
ní vydavatelské činnosti přednášejícího Mgr. Karla Plocka.
Druhá polovina přednášek představí vybrané skladatele dva-
cátého století (např. Gideona Kleina). Vedle audioukázek zazní 

krátké ukázky „živé" hudby – viola sólo. Celý cyklus je věnován 
zejména komorní (instrumentální) hudbě.
Přednášející od roku 1991 pravidelně koncertuje a od roku 
2007 se věnuje samostatné vydavatelské činnosti v oblasti kla-
sické hudby.
Přednáší: Mgr. Karel Plocek
Zahájení: pondělí 29. 9. 2014 v 17.00

Stromy a keře
Tento kurz má za cíl seznámit posluchače především se všemi dru-
hy domácích stromů a keřů na území ČR. Ukázat jim, jak je poznat 
podle určitých znaků, a seznámit je 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 uměle 
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 
Mendelovy Univerzity v Brně (nad lužáneckým stadionem).
Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Zahájení: středa 1. 10. 2014 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 pronásledování prvních křesťanů a proč byli mno-
hými nenáviděni. Ale i to, jak je možné, že se sám císař stal 
přívržencem ukřižovaného odsouzence z Palestiny. Co bylo 
podnětem k tomu, že někteří křesťané odcházeli  do pouště či 

se skrývali v klášterech? A není kacířstvím tvrdit, že Ježíš je ro-
ven Bohu? Je vůbec udržitelné věřit, že byl Bohem i člověkem 
v jedné osobě? Zároveň budeme srovnávat rozhodnutí a dějin-
né kroky církve s textem Bible, zda se nezpronevěřila učení Je-
žíše a apoštolů.
Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.
Zahájení: středa 8. 10. 2014 v 17.00

Výstava obrazů 
Stanislava Sedláčka

Společnost Art Periscope připravuje jednodenní výstavu ob-
razů brněnského malíře Stanislava Sedláčka u příležitosti 
jeho životního jubilea. Výstava se uskuteční v neděli 21. září 
2014 od 14 hodin v prostorách restaurace Pod Klucaninou 
v Tišnově.

Na akci vystoupí cimbálová muzika Veronica se svými sólis-
ty a další hosté – gratulanti. Součástí této akce bude i křest 
kalendáře, který vydává společnost Art Periscope, s názvem 
„Tišnovské kytice 2015“, a to za přítomnosti vedení města 
Tišnova. Obraz pro titulní stranu kalendáře speciálně nama-
loval oslavenec. 

Něco na chuť a na připití bude rovněž zajištěno, a tak Vás, 
všechny zájemce o umění, co nejsrdečněji zveme. 

Vstupné je 30 Kč.  Akce bude končit přibližně v 18 hodin. 

Za společnost Art Periscope Zdeněk Jílek.

Další akce



Další akce

9/2014 09

Den otevřených dveří 
kynologického klubu
Nejen příznivce psů zveme na den otevřených dveří, který se 
koná 13. září 2014 od 14 hodin v areálu kynologického klubu 
v Tišnově. Těšit se můžete na ukázky výcviku štěňat i dospě-
lých psů, ukázky kynologických odborností a sportů, to vše 
provázené bohatým doprovodným programem a na závěr 
vzlétnutí horkovzdušného balonu. 

Hana Štenclová

Vycházka STP Tišnov
Svaz tělesně postižených pořádá pro své členy i ostatní zájemce 
autobusovou vycházku do Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce.
Sraz 17. září v 13.50 před vchodem do budovy vlakového ná-
draží. Potom pojedeme linkou MHD do Veverské Bítýšky.

Nabídka zájezdů zdravotně 
postižených 

Spolek zdravotně postižených Brněnska pořádá vánoční po-
byty v těchto termínech:

7. 11. – 10. 11. 2014
Penzion Vrchovina, Nové Město na Moravě
Vedoucí: Emilie Krčmová, telefon 534 009 920, 607 242 138

21. 11. – 24. 11. 2014
Hotel Pavla, Vlachovice 
Vedoucí: Emilie Krčmová

Listopad
Penzion Horácko, Tři Studně 
Vedoucí: Eva Staňková Šmídová, telefon 607 569 187

Přihlášku na zájezd do Penzionu Vrchovina a platbu 2 100 Kč 
posílejte nejpozději do 30. 9. 2014. Účastníci zájezdu do Ho-
telu Pavla posílají přihlášky a platbu 2 100 Kč nejpozději 
do 10. 10. 2014. Kontaktní adresa: Emilie Krčmová, Erbeno-
va 949, Tišnov 3, 666 03.

Doprava tam i zpět je zajištěna autobusy. Součástí ubytování 
je plná penze. Můžete se těšit na pobyt ve vánočním stylu, Je-
žíšek bude nakládat dárky. Dovezte si s sebou masky!

Výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Tišnov pořádá pod záštitou města Tišnova výstavu 
drobného zvířectva ve dnech 27. a 28. září 2014 v chovatel-
ském areálu v Jamném u Tišnova. 
Budou vystaveni králíci, drůbež, holubi a expozice exotů ze šes-
ti organizací: Kuřim, Jehnice, Židenice, Olešnice, Bystřice nad 
Pernštejnem a pořádající organizace Tišnov. 
Posuzování zvířat a hodnocení soutěže organizací se bude ko-
nat v sobotu 27. září v dopoledních hodinách.
Pro veřejnost bude výstava otevřená od 13.00 do 19.00 v sobo-
tu 27. září 2014, od 8.00 do 15.00 v neděli 28. září 2014.
V neděli ve 14.30 se bude konat předání čestných cen a vyhod-
nocení celé soutěže.
Srdečně zvou pořadatelé Základní organizace Tišnov.

Adventporta 
V sobotu 6. září se na nádvoří zámku v Kuřimi koná už 26. roč-
ník setkání amatérských písničkářů i jiných umělců. Dopoled-
ne bude patřit od 10 hodin duchovnímu programu s kázáním 
z Bible, odpoledne pak od 14 hodin začne hudební přehlídka 
různých žánrů.
Čeká nás pohodový den s písničkami, a to za každého počasí.

Bleší trhy 
13. září 
Stalo se již tradicí, že jednu podzimní sobotu najdete na Tišnov-
ských trzích vedle nabídky místních potravin a výrobků také 
předměty, které jsou pro někoho již nepotřebné, ale jiným třeba 
dobře poslouží. Přehlídka opotřebovaných, většinou ale stále 
užitečných domácích potřeb, hraček, knih, obnošeného obleče-
ní, obuvi, starožitností a dalšího se letos koná 13. září. Nechcete 
také Vy nabídnout k prodeji, co už doma nepotřebujete?
Nahlášení prodeje je vhodné předem u paní Evy Zavřelové, 
Městský úřad, nám. Míru 111, přízemí, telefon: 549 439 851, 
e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz, která Vám rovněž poskytne 
bližší informace. Prodejní místo si můžete zajistit i sami nebo 
nabídku jednoduše rozložit na plachtu na zem. 
Bleší trhy pořádá občanské sdružení Za sebevědomé Tišnov-
sko, o. s., a město Tišnov. 

Čas pro sebe v září  

Klenby
Od soboty 6. září bude po prázdninové přestávce opět zahájen 
provoz tržnice Klenby.

Čas na výlet + Nordic Walking
13. a 14. září 2014 opět vyrazíme za poznáním a zábavou. 
Tentokrát si prohlédneme více než 1 250 druhů fuchsií ze zdej-
ší sbírky a park v areálu buchlovického zámku. Poté zamíříme 
do nedalekého Archeoskanzenu Modrá. 
Součástí výletu je pro zájemce také nordicwalkingová vycház-
ka – nutno nahlásit předem. Je zde také možnost přenocování 
a nedělní návštěva ZOO Lešná. Více na webu.

Čas na tvoření
18. září od 16.00 si opět pohrajeme s FIMO hmotou. S sebou 
hladkou kachličku, minimálně tři barvy FIMO nebo jiné poly-
merové hmoty. Případně vykrajovátka či materiál na obtisknutí.  
Příspěvek 60 Kč.

Čas na Nordic Walking
V pátek 16. září v 16.30 se setkáme na Dvorku a vyrazíme opět 
s holemi. NW hole je možné si u nás po předchozí rezervaci 
na tel. 605 847 960 zapůjčit za 20 Kč.

Pro další informace sledujte www.casprosebe.cz, náš faceboo-
kový profil nebo si o ně napište na casprosebe@centrum.cz.
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Týden v pohybu
Akce Move Week (Týden pohybu) je každoroční celoevropská 
akce, která probíhá každý první týden v říjnu a je vyhlašována 
mezinárodní organizací ISCA (International Sport and Cultu-
ral Association) ve spolupráci s Evropskou cyklistickou federa-
cí (ECF). Je nedílnou součástí kampaně NowWeMove (Teď se 
hýbeme).
Jejím smyslem je propagovat zdravý životní styl se zdůraz-
něním důležitosti pohybu, povzbudit zapojení jednotlivců 
i skupin do sportu a pohybových aktivit a zvýšit nabídku do-
stupných pohybových aktivit a sportů. V roce 2013 se do akce 
zapojilo 500 000 účastníků ze 30 evropských zemí v 1 259 ak-
cích ve 100 městech Evropy. ČOS je jedním z hlavních garantů 
akce v ČR. 

V roce 2014 se Týden v pohybu koná od 29. září do 5. října. 
V jeho průběhu je k dispozici po celé Evropě široká nabídka 
akcí, které propagují pohybové aktivity, seznamují s činností 
sportovních klubů a tělocvičných jednot a nabízí široké spekt-
rum sportů a aktivit, do kterých se může zapojit každý.

TJ Sokol Tišnov nabízí široké veřejnosti v rámci evropského 
Týdne v pohybu zdarma vstup na cvičení sokolské všestran-
nosti, která probíhají v tělocvičně sokolovny Tišnov v níže uve-
dených dnech a hodinách.

Těšíme se na Vás! Cvičitelský sbor, Tělocvičná jednota Sokol 
Tišnov, Drbalova 274, 666 01 Tišnov

Pondělí 17–18 hodin mladší  žákyně
18–19 hodin st. žákyně dorostenky
20–21 hodin aerobik, P-class – ženy

Úterý 17–18 hodin mladší a starší žáci
19.30–20.30 hodin rehabilitační cvičení na gymbalech

Středa 19.30–20.30 hodin protahovací posilovací cvičení na gymbalech
Čtvrtek 16–17 hodin cvičení předškolních dětí 

17–18 hodin cvičení rodičů a dětí
20–21 hodin aerobik – stepy, bossu 

Pátek 16–17 hodin mladší a starší žáci
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Další akce

12 Kam v Tišnově

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

Josefa Jambora
Müllerův dům Muzeum města Tišnova

29. 8. Koncert Distant Bells – Pink Floyd revi-
val Brno

Nádvoří barokní-
ho domu (Zahrádka 
U Palce)

20.00–22.00 Café U Palce

Filmový klub – 
podzim 2014

Kino Svratka Tišnov Kino Svratka 
Tišnov

Café U Palce

5. 9. Ha-kapela v letním kině Letní kino Tišnov 19.00–22.00 MěKS Tišnov
5. 9. Taneční Latino workshop +  

koncert kapely Mañana – vstup zdarma
Zahrádka U Palce 19.00–22.00 Café U Palce

14. 9. Rybářské slavnosti Soutok Svratky 
a Besénku na louce 
u Předklášteří 

13.00–19.00 MěKS Tišnov

15. 9. Stolpersteine 2014 Tišnov, ulice Brněn-
ská a Klášterská

17.00–19.00 Continuum Vitae

18. 9. Salonky 08.00–15.00 Městská knihovna
26. 9. Předhodový bigbít Velký sál MěKS Tišnov 19.00–23.55 MěKS Tišnov
27. 9. Hody Nám. Míru Tišnov 09.00–19.00 MěKS Tišnov
2. 10. Cestopisná beseda – Japonsko 17.00–18.30 Městská knihovna
4. 10. Jiří Schmitzer – koncert známého herce 

a zpěváka
Kino Svratka Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

Výstavy
26. 7. – 7. 9. Emanuel Ranný Galerie Jamborův dům

24. 5. – 31. 12. Josef Jambor a Joža Úprka Muzeum města Tišnova

3. 7. – 14. 9. Kristýna Hriadelová – kresby a malby Muzeum města Tišnova

2. 8. – 31. 8. Lomnice a Velká válka – výstava v synagoze Synagoga na Židovském náměstí v Lomnici

6. 9. – 7. 9. 11. výstava patchworku Tělocvična ZŠ nám. 28. října, Tišnov

13. 9. – 26. 10. Jiří Pikous Galerie Jamborův dům

20. 9. – 31. 10. Židé v Tišnově Muzeum města Tišnova

27.4. – 2. 11. Sportovně a elegantně! Podhorácké muzeum

1. 6. – 28. 9. Jan Exnar – Sklo Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Září 2014


