
Datum Akce Místo Čas Organizuje
1. 7. – 31. 8. Prázdninové speciality Kavárna Café „U mě“ Café „U mě“

27. 8. Vycházka Štěpánovice 16.30–19.30 Tišnovský vozíčkář o. s.

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

28. 8. Čokovoko – benefice pro ZaHRAdu Zahrádka U Palce 19.00–22.00 ZŠ ZaHRAda, Café U Palce

29. 8. – 30. 8. Dny hasičů na Pernštejně Hrad Pernštejn

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

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

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

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

4. 9. Studánka slaví narozeniny – slavte s námi RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 15.30–18.30 Rodinné centrum Studánka

5. 9. Přehlídka elegance historických vozidel 
v Lomnici Nám. Palackého v Lomnici 10.00–14.00 Lomnice

7. 9. – 17. 9. Genesis – unikátní putovní 
historicko-vědecká výstava Čas pro sebe o. s. spolek

11. 9. Poutníci – koncert Zahrádka U Palce 19.30–21.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

11. 9. První narozeninový jarmark aneb 
Klenby z očí do očí 16.00–20.00 Čas pro sebe o. s. spolek

12. 9. – 31. 10. Moštování v Nedvědici
Turistické informační 
centrum – mikroregion 
Pernštejn

12. 9. Dny evropského dědictví v Lomnici Židovské náměstí 13.00–18.00 Lomnice

12. 9. Šerkovické koulení 2015 Kulturně-sportovní areál 
Šerkovice 13.30–18.15 Šerkovice

12. 9. – 25. 10. Junáci, vzhůru! Výstava k 80. výročí založe-
ní tišnovského skautingu

Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80 15.00–18.00 Muzeum města Tišnova – 

Müllerův dům

13. 9. Setonův (dětský) den Letní kino, Hornická 1725 10.00–13.00 Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

13. 9. Slavnostní zahájení projektu Mezičas aneb 
Co má dítě dělat, když nemá co dělat 14.00–18.00 Čas pro sebe o. s. spolek

13. 9. Pouť k Panně Marii Bolestné 
a den otevřených dveří

Domov sv. Alžběty, 
Žernůvka 14.30–18.00 Domov svaté Alžběty

13. 9. O Smolíčkovi Malý sál MěKS Tišnov 15.00–16.00 Kino Svratka Tišnov

14. 9. Přednáška Barvy Maroka Jídelna DPS Králova 15.00–16.00
Centrum sociálních slu-
žeb Tišnov, příspěvková 
organizace

15. 9. Exkurze na Veselý Kopec u Hlinska Veselý Kopec – Soubor li-
dových staveb Vysočina 9.30–18.00

Centrum sociálních slu-
žeb Tišnov, příspěvková 
organizace

16. 9. Mariím, Majkám i Maruškám 
– Písničky ze starých časů (10)

Jídelna DPS, Králova 1742, 
Tišnov 15.00–16.15 DeTOX

16. 9. Modrý samet s Georgem Gershwinem Tour Velký sál MěKS 20.00–22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

17. 9. Co potřebujete vědět o státní sociální 
podpoře

RC Studánka, Riegrova 
318, Tišnov 16.00–17.30 Rodinné centrum Studánka

Přehled kulturních akcí v Tišnově
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LETNÍ KINO:

1. 9. 19.30 bLázNIVá DOVOLENá
 96 min., tit., 110 Kč, věk 15+
 Rozlučka s prázdninami v 1. školní den. Crazy komedie 

volně navazuje na stejnojmenný film z roku 1983. Do-
spělý Rusty Griswold (Ed Helms) kráčí ve stopách své-
ho 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.

3. 9. 19.30 MALLORy
 101 min., český, 80 Kč 
 Vítězný dokument 50. festivalu v Karlových Varech 

– repríza.

4. 9. 20.00 MISSION IMPOSSIbLE: NáROD gRázLů
 132 min., tit., 110 Kč
 Tom Cruise v – podle mnohých – nejlepším dílu série. 

5. 9. 20.00 VETŘELcI (KULT)
 154 min. – director's cut, tit., 110 Kč, věk 12+
 „Hudson: Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?
 Vasquezová: Ne, a tebe?“
 Důstojnice Ripleyová se vrací spolu se svou druhou po-

sádkou na jeden měsíc na velká plátna. Druhý díl série 
se velmi liší od prvního, a přitom dosahuje jeho kvalit. 
Režie: James Cameron.

6. 9. 15.00 MIMONI
 91 min., 2D dab., 115 Kč / 90 Kč (děti)

6. 9. 17.30 DOMácÍ PÉČE (bIO SENIOR)
 92 min., český, 110 Kč / 60 Kč (senioři)
 Repríza snímku se slevou pro seniory.

8. 9. 19.30 SchMITKE (fILMOVý KLUb)
 94 min., český, 100 Kč / 80 Kč (FK), 15+ 
 Česko-německý mix napínavé detektivní zápletky 

s místy až dokumentárně laděným pohledem na dneš-
ní Sudety, to vše natočené s lehkým komediálním nad-
hledem. Tento „magicky realistický” snímek získal 

PROgRAM KINA – záŘÍ 2015

 Kino Svratka 

Datum Akce Místo Čas Organizuje
19. 9. Výlet Buchlovice a Modrá 8.00–20.00 Čas pro sebe o. s. spolek

20. 9. Rybářské slavnosti U rybníka, Předklášteří 
(U Hastrmana) 13.00–20.00 Městské kulturní středisko 

Tišnov

23. 9. Předškoláček ZŠ 28. října, Tišnov 15.00–15.45 Rodinné centrum Studánka

24. 9. Hodová taneční zábava Jídelna DPS Králova 14.00–18.00
Centrum sociálních slu-
žeb Tišnov, příspěvková 
organizace

25. 9. Předhodový bigbít Velký sál MěKS 19.00–22.00 Městské kulturní středisko 
Tišnov

25. 9. – 27. 9. Svatováclavské hody Náměstí Míru Městské kulturní středisko 
Tišnov

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

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

30. 6. – 1. 11. Petra a Lubomír Hluštíkovi – keramika do zahrady / do domu Podhorácké muzeum Předklášteří

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

20. 3. 2015 – 
10. 1. 2016 Ve jménu zákona Podhorácké muzeum Předklášteří

2. 8. – 30. 8. Výstava v lomnické synagoze pod názvem Nansenova Nadace 
– nečekaná záchrana ze severu Synagoga v Lomnici na Židovském náměstí

1. 9. – 1. 11. Příběh krajiny: výstava fotografií Romana Janusze Kavárna muzea

1. 9. – 14. 9. Výstava fotografií Barvy Maroka Prostory DPS Králova u jídelny

4. 9. – 31. 10. LiV. Libuše Vyskočilová – Doteky víry, výstava obrazů Domov sv. Alžběty, Žernůvka

5. 9. – 6. 9. 12. výstava patchworku v Tišnově Tělocvična ZŠ 28. října 1708, Tišnov

5. 9. – 13. 9. Výstava pod názvem Ve znamení tří deklarací Synagoga, Židovské nám. 203, Lomnice

19. 9. – 28. 9. Výstava Žena s duší lesa Galerie Diana, 14.00, Společnost Anny 
Pammrové

23. 9. 2015 Vernisáž fotografické výstavy Houby Čas pro sebe o. s. spolek

24. 9. – 6. 11. Výstava fotografií Houby Čas pro sebe o. s. spolek

26. 9. – 18. 10. Výstava Prokopa Veselého – obrazy a keramika Synagoga, Židovské nám. 203, Lomnice
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již několik ocenění (např. nejlepší debut na festivalu 
v Chotěbuzi).

10. 9. 19.30 gANgSTER KA (PREMIÉRA)
 100 min., český, 130 Kč
 První část epické české krimi, inspirované osudy Ra-

dovana Krejčíře. V pozadí atraktivního příběhu z pod-
světí film odkrývá mechanismy organizovaného zločinu 
a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangste-
ra. V hlavní roli Hynek Čermák.

11. 9. 18.45 žIVOT jE žIVOT
 95 min., český, 80 Kč
 Poslední repríza odpočinkové komedie.

11. 9. 21.15 SINISTER 2 (hOROR) 
 97 min., tit., 110 Kč, věk 15+
 Pozor, děti si hrají! Před třemi roky Vás v temných sá-

lech kin pořádně děsil horor Sinister. Nyní opět přichá-
zí a s ním se vrací zlo, Bagul, děsivý pohanský démon 
požírající dětské duše.

12. 9. 18.45 gANgSTER KA
 100 min., český, 130 Kč
 Hynek Čermák exceluje v prvním díle výpravné krimi Jana 

Pachla (Cirkus Bukowsky) podle knihy Jaroslava Kmenty.

13. 9. 15.00 O SMOLÍČKOVI (DIVADÉLKO PRO NEjMENšÍ) 
  50 min., 60 Kč (prodej na místě)
 Divadelní loutkové představení v Malém sále MěKS 

(pod kinem) pro děti od 3 do 8 let, ale i jejich rodiče. 
Loutkář: Tomáš Machek.

13. 9. 17.30 AMy
 128 min., tit., 80 Kč
 Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem 

a proč zemřela? Repríza dokumentu o Amy Winehouse. 

15. 9. 19.30 AMERIcAN ULTRA (STONERS' EVE)
 96 min., tit., 120 Kč, věk 12+
 Akční komedie s Kristen Stewart a Jessem Eisenbergem 

v hlavních rolích. Mike, hulič trávy s nezájmem o cokoli, 
co se v jeho okolí děje, žije v malém ospalém městečku se 
svojí přítelkyní Phoebe. Jeho jedinou náplní dne je prá-
ce v marketu a obstarání kvalitního „matroše“. Nikdy by 
ho asi nenapadlo, že by mohl řešit mnohem závažnější 
věci… Až tedy do jedné noci, kdy se u jeho auta objeví 
neznámí lidé… Mike záhy zjišťuje, že je spícím agentem. 
K jeho smůle ale agentem určeným k likvidaci… 

16. 9. 19.30 cESTA VzhůRU (VEČER hOROLEzců)
 100 min., český, 100 Kč / 80 Kč (průkaz Alpenverein)
 Dokument o horolezci Radku Jarošovi – o jeho životě 

a o horách (v nich se také hodně natáčelo). Sleva 20 Kč 
pro všechny, kteří se u pokladny prokáží kartou klubu 
Alpenverein.

17. 9. 19.30 DOMácÍ PÉČE
 92 min., český, 110 Kč
 Poslední repríza.

18. 9. 20.00 gANgSTER KA
 100 min., český, 130 Kč
 První díl krimi eposu mapuje život mafiána Kravie-

ce v Česku (druhý sleduje jeho příběh v Africe, do kin 
vstoupí v listopadu).

19. 9. 17.30 V hLAVĚ
 102 min., 2D dab., 80 Kč (všichni)

 Repríza hravého animovaného filmu studia Pixar 
pro celou rodinu. Dospívající Riley si jen těžko zvyká 
na nové prostředí a kamarády v San Franciscu, kam se 
přestěhovali kvůli otcově práci. Co na to emoce v její 
hlavě? Obětavá Radost se snaží držet na uzdě Smutek 
a Vztek, ale není to jednoduché… 

19. 9. 20.00 LAbyRINT: zKOUšKy OhNĚM
 129 min., tit., 110 Kč, věk 12+ 
 Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vra-

žedného labyrintu, doufali, že budou schopni vrátit se 
ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Mís-
to svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkouš-
ky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní 
přeživší Placery z labyrintu tak běhání zdaleka nekončí. 
Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežeh-
nutou část planety, krajinu plnou nepředstavitelných 
překážek.

20. 9. 18.45 NIKDy NENÍ POzDĚ (MERyL STREEP) 
 101 min., tit., 120 Kč
 Meryl Streep jako Ricki, slavná kytaristka, která se 

ve své honbě za rockovou slávou dopustila nepřeberné-
ho množství životních chyb. Během návratu domů do-
stává tváří v tvář rodině šanci napravit, co se dá. 

23. 9. 19.30 gANgSTER KA
 100 min., český, 130 Kč

24. 9. 18.00 TMáŘ A jEhO ROD (KAREL VAchEK)
 ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRAMID
 199 min., český, 90 Kč / 70 Kč (FK) 
 Svět magie a mystiků. U příležitosti zářijové výstavy vý-

tvarných děl Karla Vachka v Galerii MěKS Tišnov uvá-
díme dosud poslední filmový román – esej svérázného 
tvůrce, myslitele a klasika českého filmu, jehož osobní 
život je spjat mj. s Tišnovem.

27. 9. 17.30 MIMONI
 91 min., 3D dab., 130 Kč / 110 Kč (děti)

27. 9. 20.00 EVEREST
 122 min., 3D tit., 140 Kč 
 Islandský režisér Baltasar Kormákur natočil za herec-

ké účasti velkých hollywoodských jmen (Gyllenhaal, 
Wright, Knightley, Brolin, Worthington) napínavý dob-
rodružný velkofilm podle skutečných událostí. Sleduje 
dvě různé expedice, které při zdolávání nejvyšší hory 
světa zastihla jedna z nejsilnějších vánic, jaké lidstvo 
pamatuje.

28. 9. 18.45 gANgSTER KA 
 100 min., český, 130 Kč
 Krimi z českého podsvětí, volně podle případu Radova-

na Krejčíře. Hrají: Hynek Čermák, Filip Čapka, Jaromír 
Hanzlík, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Jan Révai ad. 
Režie a scénář: Jan Pachl (Cirkus Bukowsky), námět: Ja-
roslav Kmenta.

29. 9. 20.00 ROgER wATERS: ThE wALL

  (KONcERT NA PLáTNĚ) 
 165 min., tit., 200 Kč 
 Hudebně-zážitková road movie zachycuje světové tur-

né z let 2010 až 2013. Záběry, pořízené ve třech měs-
tech na dvou kontinentech, putují mezi 150 metrů 
dlouhým jevištěm a zákulisím, ze kterého vše exkluziv-
ně komentuje sám Waters. Divákům se naskytne pohled 
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na úchvatnou hudební a vizuální show, ve které nechy-
bí pyrotechnika, bohaté animace a před zraky rostou-
cí monumentální zeď. Waters při tvorbě ohromující 
rokenrolové show doslova zhmotnil vlastní imagina-
ci a protiválečné vize – stejně jako původní dvojalbum 
rockové opery z roku 1979 nese i film silné pacifistic-
ké poselství a stopuje Watersovu osobní minulost, kte-
rou tvrdě zatížila otcova a dědečkova smrt ve světových 
válkách.

1. 10. 19.30 MARŤAN (PREMIÉRA) 
 134 min., 3D tit., 140 Kč 
 Premiéra nového sci-fi Ridleyho Scotta s Mattem Da-

monem v roli kosmonauta, který během mise na Mars 
málem zahynul v prašné bouři. Nyní bojuje o přežití 
a o znovunavázání kontaktu se svojí planetou. Dočká se 
pomoci? 

NA ŘÍjEN PŘIPRAVUjEME:
českou komedii Wilsonov; sci-fi s Mattem Damonem Marťan; drama 
provazochodce podle skutečnosti Muž na laně; německou komedii 
Fakjů, pane učiteli 2; animovaný velkofilm ve 3D Pan; dokument o Fi-
lipu Topolovi Takovej barevnej ocas letící komety; animovaný Hotel 
Transylvánie 2; horor vizionáře Guillerma del Tora Purpurový vrch; ci-
kánský historický western Aferim! ad.
Rezervace na mekstisnov.cz/kino-svratka/program.
Pokladna otevírá hodinu před představením. Předprodej také v TIC 
Tišnov.
Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace na https://www.facebook.com/KinoSvratka

Poutníci slaví 45 let
Poutníci patří ke stálicím české akustické country hudby. Během 
svého působení vyhráli několikrát soutěž Porta, a dokonce zís-
kali Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. V letech 1989 
a 1990 obdrželi i ocenění v USA za nejlepší neamerické blue-
grassové CD udělované organizací SPBGM. 
Kapela má za sebou spoustu vystoupení v televizi, přes 3 000 
koncertů na tuzemských a evropských pódiích a za svou historii 
prodala přes 100 000 CD a LP, kterých vydala zatím čtrnáct.
A jaký že to hrají Poutníci styl? No přece bluegrass, typicky hra-
ný na pětistrunné banjo, dobro, mandolínu, kytaru a kontrabas. 
Kapela si léty vypracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje pře-
vážně svoje písničky od bývalých i současných členů (Robert 
Křesťan, Jiří Pola). Některé tyto skladby u nás již zlidověly, např. 
Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary. A právě tyto písně bu-
dou tvořit základ vzpomínkového pořadu.

Art Periscope a borek bayer
V září to bohužel bude již 33 měsíců, co zemřel brněnský malíř, 
sochař a bard Borek Bayer, který by se letos 20. července dožil 90 
roků. I když se narodil v Brně, považoval za svoje rodné místo Ky-
jov, kde již po tři generace žil jeho provaznický rod. Vazbu k Tiš-
novu představovaly jednak pravidelné návštěvy jeho dcery na ulici 
Za Krétou a jednak jeho chata v Chytálkách nedaleko Dolních Lou-
ček, kam rád zajížděl trávit víkendy. A tak jsme se, po dohodě s jeho 
rodinou, rozhodli uspořádat „Vzpomínkové odpoledne na malíře 
Borka Bayera u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin“, které 
se bude konat v neděli 20. září 2015 od 14.00 hodin v restauraci 
Na Skleníku v Tišnově. Součástí akce bude výstava obrazů Borka 
Bayera z jeho poslední tvorby. Stejně jako na oslavě malířových 85. 
narozenin v Železném, kterou také společnost Art Periscope spo-
luorganizovala, vystoupí cimbálová muzika Veronica se svými só-
listy a hosty. Díky natočeným záznamům si promítneme i ukázky 
ze zajímavých vystoupení Borka Bayera. Věříme, že si nenecháte 
ujít příležitost dorazit na setkání s jeho přáteli a na zavzpomínání 
na tak skvělého člověka.
Doprovodným programem bude představení kalendáře Tišnovské 
uličky 2016, který vydává město Tišnov a společnost Art Perisco-
pe ve spolupráci s reklamní agenturou JABARA s. r. o. Slavnostní-
ho křtu se zúčastní starosta města Tišnova Bc. Jiří Dospíšil a autor 
všech fotografií v kalendáři Michal Beneš. Bude zde zahájen i jeho 
prodej. Drobné občerstvení zajištěno. Akce potrvá do 17.00 hodin.

Srdečně Vás všechny zve Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope.
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Výstava obrazů v Domově sv. Alžběty
Od 4. září 2015 můžete v Domově sv. Alžběty na Žernůvce navštívit no-
vou výstavu obrazů, jejichž autorkou je výtvarnice, malířka a galeristka 
LiV. Libuše Vyskočilová.

Nazvala ji „Doteky víry“.
LiV. Libuše Vyskočilová (1955) žije a tvoří v Malhostovicích. Vystudo-
vala na Fakultě výtvarného umění při VUT U3V Brno obor dějiny umě-
ní a architektury, dále pak malbu v ateliéru Astra Kuřim a ve výtvarné 
škole Pavlač Brno. Malování se začala věnovat relativně pozdě, ale o to 
více rozvíjí svůj výtvarný potenciál. Rychlou a tvrdou techniku akry-
lu střídá s měkčím olejem a akvarelem. Největším vzorem ve výtvar-
ném umění je pro ni Michelangelo.
Její doménou jsou především osobitě pojaté malby meditativního cha-
rakteru, občas ráda zabrousí do imprese nebo se věnuje detailům. V její 
tvorbě se promítá zrcadlo pocitů, radostí i smutků. Z obrazů na nás vy-
zařuje optimismus, pokora, víra v Boha i dobro, které je v člověku.
Od roku 2005 se návštěvníci setkávají s jejími obrazy na společných 
i autorských výstavách nejen na mnoha místech naší republiky, ale 
i v Rakousku, Německu, Maďarsku, USA.
Společně s Juro Dovičínem provozuje velmi pěknou Libušinu galerii 
s krásnou zahradou v Malhostovicích. Rozmanitost kulturního využi-
tí galerie (výstavy, koncerty a další akce) se stala přínosem nejen pro 
obec Malhostovice, ale i pro široké okolí Tišnova. 
Výstava v Domově sv. Alžběty je přístupná do 31. října 2015 denně 
od 9.00 do 17.00 hodin. 
Můžete zde zhlédnout i zakoupit obrazy meditativní, plné snů a skuteč-
ností, víry, naděje a lásky, ale také menší obrázky akvarelů (andělé, kvě-
tiny a víly). Jste srdečně zváni.
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Veselá trojka
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké vrst-
vy posluchačů. Doba ale rychle plyne, a tak se i oni dostali do důcho-
dového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, kdo si rádi 
poslechnou lidovou písničku. Jejich hlavní náplní je skládání vlast-
ních písní s důrazem na pěkný text.
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Akce v sokolovně srpen, září 2015
• 27. 08. Prodej spotřebního zboží 
• 07. 09. Prodej oděvů
• 09. 09. Prodej spotřebního zboží
• 12. 09. Prodej obuvi
• 16. 09. Veselá trojka
• 26. 09. Václavské hody

Domov sv. Alžběty na Žernůvce
a Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka

srdečně zvou na

poutní mši svatou, ve 14.30 hodin v kapli, 
bude celebrovat

P. Mgr. cyril josef Komosný, OfM cap.

Bohoslužbu doprovodí Tišnovská schola.
Od 16.00 hodin je pro Vás v areálu zahrady připraveno občerstvení 

a prezentace ručních výrobků našich klientů.  
V průběhu odpoledne zpříjemní atmosféru

 cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic.

PRONájMy  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, 
foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišnova na Jungmann-
ově 80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního kina ke krát-
kodobým pronájmům. Různě velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí.

Bližší informace
na tel. č. 549 410 211 

nebo  uctarna@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz.
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