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Kapela Čechomor a vítězové 
Tigalsongu
Pátek 4. října v 19.00 hod, kinosál
Vstupné: 120 Kč / 160 Kč (předprodej / na místě)
Vystoupí skupina Čechomor v komorní, ale neméně silné sesta-
vě: Karel Holas – housle, František Černý – kytara, Radek Pobo-
řil – akordeon.
Zároveň bude koncert vyvrcholením pěvecké soutěže Tigal-
song, kterou pořádá Základní umělecká škola Tišnov ve spolu-
práci s MěKS. Vítězové pěveckých kategorií si zazpívají vybrané 
písničky s vynikajícími muzikanty z Čechomoru.
Rezervace vstupenek na: vstupenky.mekstisnov.cz

Punkový festival
Sobota 5. října od 20.00 hod, velký sál MěKS
Vstupné 90 Kč
Představí se kapely Vision Days, Bermudskej Kvádr, Žirafička 
(ex Šanov 1), Wolf359, Jesus and The Bastards (Velká Bíteš) 
a 13 steps to Hell (Jihlava).

Lukáš Oravec Quartet
Úterý 8. října v 19:00, kino Svratka
Vstupné: 80 Kč / 100 Kč (předprodej / na místě)
Kvartet slovenského jazzového trumpetisty Lukáše Oravca je 
sestavený z mladých talentovaných hudebníků tvořících mla-
dou slovenskou jazzovou generaci. 

Samson Lenk s Radimem Zenklem 
Středa 16. října v 19:00, kino Svratka
Vstupné: 80 Kč / 110 Kč (předprodej / na místě)
Český folkový a trampský zpěvák, kytarista, textař a písničkář 
spolu s vyhledávaným studiovým hráčem na mandolínu a flét-
ny Radimem Zenklem (Béla Fleck, Jerry Garcia, Jiří Stivín, Hra-
dišťan, Bratři Ebenové a mnoho dalších).
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Leoš Janáček: Moravská lidová 
poezie v písních
KPH začíná!

Středa 30. října v 19.00 hod, velký sál MěKS
100 Kč / 60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma. Sleva 
platí pro ZTP, důchodce a studenty.

Sbírka moravských lidových písní, v původní úpravě Leoše Ja-
náčka pro zpěv a klavír, zazní v citlivých úpravách pro zpěv 
a loutnu. Ojedinělá instrumentace usiluje o autentický přístup 
ke krásné lidové poezii a současně zachovává charakter hudby 
Leoše Janáčka.
Pavla Fendrichová – zpěv, Jindřich Macek – loutna

PŘIPRAVUJEME
•	 3.	listopadu	 Vernum Ensemble – Requiem KV 626 

 (W. A. Mozart)
•	 12.	listopadu	 Roman Horký s kapelou Pozdní sběr  

 a Kamelot
•	 26.	listopadu	 Pavel Dobeš
•	 5.	prosince	 Lenka Dusilová Duo (+ Beáta Hlavenková)

Trhová slavnost Podzimní úroda
Sobota 19. října od 9.00, nám. Míru Tišnov
Podzimní trhová slavnost s názvem „Podzimní úroda“ se ten-
tokrát bude tematicky vztahovat ke sv. Vendelínovi, patronovi 
zemědělců a pastýřů. Můžete se těšit na divadelní vystoupení 
ZUŠ Tišnov, hudební překvapení, dílničku DDM nebo na recep-
ty na křížaly, povidla či kompoty. Ekoporadna uvede téma sta-
rých místních odrůd ovocných stromů.

Básník a kočka
divadlo Háta

Čtvrtek 24. října v 19:00, kino Svratka
Vstupné: 1.–9. řada za 280 Kč; 10.–22. řada za 250 Kč.
Mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé 
stát přáteli a možná víc než přáteli? Na newyorském Manha-
ttanu je možné všechno. Neúspěšný spisovatel Felix pracuje 
na rohu v knihkupectví a nevycházejí mu ani jeho povídky, ani 
jeho život. Svou frustraci ventiluje mimo jiné tím, že pozoruje 
dalekohledem svou sousedku Doris, které si přivydělává prosti-
tucí a zásadně nestahuje rolety. Hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina 
Hrachovcová
Rezervace vstupenek na:
www.mekstisnov.cz/kino-svratka/archiv-filmu/basnik-kocka

Program kina

Revival
Úterý	1.	10.	v	17.00
100 / 60 Kč, 116 min., 2D, český
Poslední projekce úspěšné komedie Alice Nellis. Parta starých ká-
mošů – rockerů se setká, aby oživila svoji kapelu ze 70. let. V hlav-
ních rolích Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Miroslav Krobot ad.
Dárek	k	Mezinárodnímu	dnu	seniorů	–	vstupné	pro	starší	
60-ti	let	pouhých	60 Kč

Donšajni
Čtvrtek	3.	10.	v	19.30
102 min., český, 110 Kč
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. 

ŠMoulové	2
Sobota	5.	10.	v	14.30
105 min., 2D, dab., 80 Kč
Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj 
Gargamel vytvoří stvoření podobná Šmoulům, takzvané Neple-
chy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci.

oggy	a	ŠKoDíci
Neděle	6.	10.	v	14.30
80 min., 2D, dab., 90 Kč
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.

gravitace
Středa	9.	10.	v	19.30
91 min., 3D, tit., 130 Kč
Sci-fi událost roku po vizuální i obsahové stránce, s Georgem 
Clooney a Sandrou Bullock v hlavních rolích. Kosmická loď je 
zničená. Lékařka Stone a veterán Kowalsky zůstanou ve vesmí-
ru sami, odkázání jeden na druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Kyslíku ubývá, strach se pomalu mění v paniku. Para-
doxně jediným způsobem návratu je pokračovat v cestě do hlu-
bokého vesmíru…

1.	uveDeNí	zNělKy	SvratKy	+	DoNŠajNi
Čtvrtek	10.	10.	
Pozor! Začátek již v 19.00, 110 Kč
Jedinečná akce – první uvedení znělky Vašeho kina za přítom-
nosti její tvůrkyně, animátorky Veroniky Szemlové. Každý divák 
bude moci hlasovat o tom, jak se mu šot líbí, výsledky uveřejní-
me na internetu.  Bezprostředně po představení filmařky bude 
následovat komedie Jiřího Menzela Donšajni (cca v 19.20).

Kino Svratka
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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.

KaMeňáK	4
Pátek	11.	10.	v	17.00	a	19.30	
Sobota	12.	10.	v	17.00	a	19.30	
Neděle	13.	10	v	17.00
90 min., český, 110 Kč
Po deseti letech se nám znovu představují obyvatelé městečka 
Kameňákov v plné parádě. Pepanova žena Vilma odlétá do Aus-
trálie. Pepan tak žije se synem Pepíkem v ryze mužské domácnos-
ti, kde není navařeno a vajíčka vybuchují v mikrovlnce. Učitelka 
Vlasta vycítí příležitost a snaží se zaplnit místo po Vilmě…

věNeČeK	PoháDeK	
Neděle	13.	10.	v	14.30
76 min., český, 60 Kč
Pásmo pohádek pro nejmenší: Pohádky pro kočku (Kocour 
modroočko, Malování pro kočku ad.)

KaMeňáK	4
Úterý	15.	10.	v	19.30
90 min., český, 110Kč

carrie	 premiéra
Čtvrtek	17.	10.	v	19.30	
2D, titulky, 100 Kč
Blíží se Svátky mrtvých, i proto uvádíme nový horor podle kul-
tovního románu Stephena Kinga. Outsiderka Carrie to nemá 
jednoduché. Ve škole je tyranizována svými spolužáky a doma 
pro změnu svou silně věřící matkou. Vše se ale začne měnit 
od chvíle, kdy v sobě objeví schopnost telekineze.

Donšajni
Pátek	18.	10.	v	19.30	
102 min., český, 110 Kč

zatažeNo,	obČaS	traKaře	2
Sobota	19.	10.	v	17.00	
Neděle	20.	10.	v	17.00
96 min., 2D, dabing, 120 / 100 Kč
Po katastrofální potravinové bouři vzniklo cosi jako živou-
cí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými 
tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády 
spoustu práce uvést vše zase na pravou míru.

KaMeňáK	4
Sobota	19.	10.	v	19.30
90 min., český, 110 Kč

gravitace
Neděle	20.	10.	v	17.00
91 min., 3D, titulky.

KaMeňáK	4
Úterý	22.	10.	v	19.30
90 min., český, 110Kč

Příběh	KMotra
Pátek	25.	10.	v	19.30
99 min., český, 120 Kč
Drama na motivy bestselleru Jaroslava Kmenty o životě podni-
katele Františka Mrázka. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) je 
celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Sleduje Kmotro-
vu láskyplnou péči o rodinu, jeho starost o její zajištění a jeho 
postupnou cestu k moci… Film o propojení businessu a politi-
ky. Jméno režiséra (Petr Nikolaev – Lidice) a herců slibují kva-
litní a napínavou podívanou.

zatažeNo,	obČaS	traKaře	2
Neděle	20.	10.	v	17.00	
Sobota	26.	10.	v	14.30	
96 min., 2D, dabing, 120 / 100 Kč

věNeČeK	PoháDeK	
Neděle	27.	10.	v	14.30
76 min., český, 60Kč
Pásmo pohádek pro nejmenší: Pohádky pro kočku (Kocour 
modroočko, Malování pro kočku ad.)

KaMeňáK	4
Neděle	27.	10.	v	19.30
90 min., český, 110Kč

Příběh	KMotra
Úterý	25.	10.	v	19.30
99 min., český, 120 Kč

ePizoDa	ze	života	SběraČe	železa	 FK
Středa	30.	10.,	75	min
Pozor! Začátek již v 19:00, projekce V BUDOVĚ MUZEA
75 min., 70 Kč / 60Kč (FK)
Nazif se pokouší udržet rodinu nad vodou sběrem železné-
ho šrotu. Jednoho dne však musí těhotnou manželku Senadu 
odvézt na kliniku. Protože si rodina neplatí zdravotní pojiště-
ní, má žena za operaci zaplatit 500 eur. Nemocniční personál 
nemá pro zoufalou situaci chudých žádné pochopení... V doku-
mentaristicky laděném snímku, kritizujícím narušené morální 
horizonty v současné Bosně, svěřil režisér Danis Tanović hlavní 
role nehercům. Snímek získal několik mezinárodních ocenění.

Na	liStoPaD	PřiPravujeMe:	
Machete	zabíjí,	thor,	apokalypsa	v	hollywoodu	ad.
Na	začátek	listopadu	speciální	akci	halloweenský	klystýr	
–	festiválek	horroru	ve	sklepě	a	nadsklepí	Muzea
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Fotografie Anny Pikousové (Matusiakové)
Do 28. října můžete navštívit výstavu tišnovské fotografky 
Anny Pikousové, absolventky Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě (prof. Jindřich Štreit).
Přestože věkem patří k „digitální“ generaci, fotí téměř výhrad-
ně na klasický materiál, ať už na svitkový film nebo na kino-
film, a do svých fotografií zasahuje naprosto minimálně, aby 
zůstala zachována autenticita zaznamenaného okamžiku. 
Na výstavě to platí zejména pro dokumentární  cyklus šestnác-
ti snímků, který stojí tak trochu stranou od ostatních fotogra-
fií ‒ reportáž zachycující momenty všedního dne dětí v ústavní 
péči.  I když jsou dětské tváře skoro bez výjimky rozesmáté, 
díky promyšleným záběrům a citlivě vybraným  momentům, cí-
títe závan nespravedlivosti osudu z každé fotky. Mezi padesáti 
černobílými fotografiemi najdete zátiší, portréty i stylizované 
figurální kompozice, z nichž svým pojetím vynikají ženské akty 
v krajině – čiší  z nich smysl pro půvab, harmonickou kompozi-
ci a především talent nacházet vizuální propojení mezi lidským 
tělem a přírodou. S podobným přístupem se setkáváme i u sou-
boru působivých fotografií travin z okolí řeky Svratky. Hlavní 
roli tentokrát dostává světlo, přesněji slunce zpracované pro-
fesionálně ovládnutým objektivem. Odlesky slunečních paprs-
ků dodávají přirozené kráse rostlin přesně odměřenou dávku 
líbivosti, která povyšuje obdiv nad rozmanitostí přírody na es-
tetický zážitek. Autorčin jemný smysl pro humor a nadhled se 
úplně přirozeně promítají do většiny fotografií a dodávají jim 
příjemnou lehkost bez příchuti kýče a zbytečného patosu.
Máte-li zájem o krásnou autorskou fotografii za přijatelnou 
cenu, využijte příležitost, výstava je prodejní! 
v	pondělí	28.	října	máme	otevřeno	od	10	do	17	hodin.

Sbírka Josefa Jambora 
se rozrostla o dva obrazy
Díky odkazu MVDr. Oto Ondráčka získala galerie do své sbírky 
dva drobné obrázky Josefa Jambora. 
Tyto dva nové přírůstky (zátiší Vřes a zimní krajina Mírová 
u Dolních Louček) můžete vidět už nyní během fotografické vý-
stavy Anny Pikousové.

Připravujeme 
V souvislosti s připravovanou stálou expozicí Josefa Jambora 
bychom rádi oslovili majitele Jamborových obrazů o spoluprá-
ci při dokumentaci jeho díla na Tišnovsku. Uvítáme informace 
o jeho dílech a případně i jejich zapůjčení pro výstavu v Jam-
borově domě a v tišnovském muzeu (březen, duben 2014). 
Nabízíme také zprostředkování znaleckého posudku soudním 
znalcem. Předem děkujeme za informace a za spolupráci. 
Veronika Jičínská, mobil 730 167 598, galerie@kulturatisnov.cz

Fotografie z vernisáží a aktuální program najdete na:
www.mekstisnov.cz/galerie nebo na 
www.facebook.com/GalerieJamboruvDum

Otevřeno úterý až pátek 13–17 hod, sobota a neděle 10–17 hodin
Vstupné 30,– Kč, snížené 15,– Kč
Pro návštěvu mimo otevírací dobu nás prosím kontaktujte.

Návraty
25. 9.–31. 12. 2013
Vstup volný
Výstava fotografií Miloše Sysla Návraty probíhá v kavárně mu-
zea a přilehlých prostorách.	

Gruzie ráj pod hradbami Kavkazu
cestovatelská multimediální projekce
Středa 9. 10. od 17 hodin
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč
Vyprávění Romana Janusze o cestě do země, která je přírodní 
i kulturní pokladnicí Asie – o Gruzii.	Představí magickou kra-
jinu ležící pod monumentální hradbou Kavkazu, fascinující 
scenérie, tisíciletou historii a pravá horská dobrodružství v au-
diovizuální projekci s originální gruzínskou hudbou a stylovým 
komentářem.

Muzeum města Tišnova
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Městská knihovna Tišnov

Milada Kollárová – 
Vzpomínky na moře

obrazy a tapisérie 
28. 9. 2013 – 24. 11. 2013
vstupné 30 Kč / 15 Kč

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově ve spolupráci s Muzeem 
města Tišnova vás zve na výstavu obrazů Milady Kollárové. Její 
tvorba Vás zavede do přímořských oblastí. Přijďte do klenutých 
prostor muzea, vyplněných obrazy a tapisériemi s letní tématikou.

Ježkovy voči
Pondělí 7. října 2013 v 9.00
Zveme vás na setkání se spisovatelkou Stanislavou Reschovou 
nad knihou Ježkovy voči, která získala 1. místo v druhém roč-
níku literární soutěže o nejlepší původní moderní pohádku, vy-
hlášené nakladatelstvím Albatros v roce 2010. 
Stanislava Reschová žije s rodinou v Brně, ale v dětství trá-
vila každé prázdniny na Vysočině. Tenkrát četla, co jí přišlo 
pod ruku, a nadšení z knížek ji inspirovalo k vlastnímu psaní. 
Do malinkých čtverečkovaných sešitků si zapisovala vymyšlené 
pohádky a pověsti, které sama ilustrovala. V dospívání ji tato 
záliba opustila, a to na téměř čtyři desítky let, svůj čas věnova-
la biologicky zaměřenému studiu. Nedávno se pokusila navázat 
na literární činnost, kterou v mládí tak brzy opustila. Ráda si 
hraje slovy a každý příběh prokládá alespoň špetkou pohody 
a dobré nálady. Přála by si, aby četba knížek přinášela dětem 
tolik potěšení a zábavy jako jí v dětství. 

Starosta František Müller a Müllerův dům
28. 9. – 24. 11. 2013
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč
Výstava nabízí intimní náhled do období, kdy se Tišnov sebevě-
domě a rychle proměňoval z typické podoby C. K. maloměsteč-
ka v moderní lázeňské město. Fotografie, informace a dobové 
předměty většinou pocházejí z období od poloviny 19. století 

do konce První světové války, tedy z let života starosty Františ-
ka Müllera a jeho ženy Eleonory Müllerové (roz. Kopřivové).
Výstava byla připravena v kurátorské spolupráci Muzea města 
Tišnova a paní Valeriány Kallábové. 

Dobrodružství kapříka Metlíka
Středa 16. října 2013 v 8.30 a 10.00
Zveme vás na setkání se spisovatelem Janem Opatřilem nad 
knihou Dobrodružství kapříka Metlíka. Půvabné povídání dě-
tem přibližuje fascinující svět našich ryb, přírodních zákonitos-
tí a také se snaží trochu usměrnit jejich budoucí náhled na svět, 
neboť dobrodružné příběhy kapříka Metlíka jsou především 
o přátelství. Žáci poznají rybí říši a budou fandit rybím přáte-
lům při jejich náročných výpravách. Na veselé, vtipné povídání 
s autorem se mohou těšit nejen děti z druhých tříd. 
Jan Opatřil se narodil v Novém Městě na Moravě, dětství pro-
žil na Vysočině, kterou má rád. Čtení a psaní ho bavilo od dět-
ství a není tedy divu, že zatoužil, stát se spisovatelem. Autor 
začal knihu psát v 16 letech, k nápadu ho přivedla jeho sestra 
Venda, která Metlíka vymyslela. První kapitoly, které v té době 
napsal, odložil do šuplíku, kde ležely do jeho dvacetin. Něko-
lik neblahých životních zkušeností ho donutilo k tomu, abych 
se k Metlíkovi opět vrátil a dokončil ho. V současné době píše, 
čte v základních školách a knihovnách, dělá, co ho baví. Na ve-
selé, vtipné povídání s autorem se mohou těšit nejen děti ze 
druhých tříd. Mozaika z dlaždiček a Odlévání 

keramiky do sádrových forem
Čtvrtek 17. října 2013 a 31. 10. 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
ve výtvarné a keramické dílně Veverka ve Veverské Bítýšce pod 
vedením Marie Kučerové dvě praktické dílny.
Zájemci se přihlásí v Městské knihovně Tišnov osobně nebo te-
lefonicky na čísle 549 121 001–5
Sraz účastníků před vlakovým nádražím v Tišnově v 7.25
Cena obou kurzů: 400 Kč

Okolo Skotska na kole
Čtvrtek 17. října 2013 v 17.00
Městská knihovna Tišnov pořádá cestopisnou besedu s Ing. Ol-
dřichem Sobotkou.
Skotsko je nádherná země, kde každý kousek dýchá dějinami. 
Země plná barev, skalnatých kopců a širokých údolí, proslulých 
jezer, nekonečných vřesovišť a středověkých hradů. Stejně tak 
je proslulé svými whisky a dudáckými kapelami. 
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Richard Wagner: Bludný Holanďan 

Zájezd do divadla
Úterý 29. října 2013
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Národním Diva-
dlem Brno pořádá zájezd na operu Richarda Wagnera Bludný 
Holanďan.

Zájemci se mohou závazně přihlásit v Městské knihovně Tišnov 
vždy v půjčovní době do 10. 10. 2013.
Cena vstupenky: pro pracující  410 Kč, pro seniory 287 Kč, pro 
studenty a držitele průkazu ZTP a ZTP-P 205 Kč, k tomu jed-
notná cena za autobus 60 Kč (změna vyhrazena). Platí se při 
přihlašování!

Sraz zájemců v 17.45 u prodejny Elektro

Výstava autorských panenek Barbie
září – říjen
Výstava mladé autorky Daniely Klein představuje panenky Bar-
bie v historických, pohádkových i současných modelech. Samo-
statnou kapitolou jsou fantasy modely inspirované přírodou 
kolem nás nebo pohádkovými postavami. 

Centrum sociálních služeb

Mezinárodní den seniorů
Čtvrtek 3. října od 13.30 hod v jídelně DPS
Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního	 dne	 seniorů. 
V pestrém programu uvidíte taneční vystoupení, gymnast-
ky, vystoupení dětí z mateřské školy Sluníčko a ze ZUŠ Tiš-
nov, 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 nejkrásnější květinovou výzdobu. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.

Dny otevřených dveří 
Úterý 8. a středa 9. října v době od 9.00 do 16.00 hod
Zveme Vás na Dny	otevřených	dveří, které se konají v úterý 
a ve středu 8.	a	9.	října	2013 v době od	9.00	do	16.00	hod 
v rámci Týdne sociálních služeb v ČR. V těchto dnech si může-
te prohlédnout nejen společné a veřejné prostory domů s pe-
čovatelskou službou, ale také některé byty. Součástí bude malá 
výstava rukodělných prací seniorek a seniorů v prostorách DPS 
Králova.

Beseda s cestovatelem
Čtvrtek 31. října v 16.00 hodin v jídelně DPS Králova
Centrum sociálních služeb CSS Vás zve na výstavu a bese-
du "gruzie	 2013	 ostravskyma	 očama". Ladislav Větvič-
ka (*1967, Ostrava) je spisovatel, cestovatel, fotograf a jeden 
z nejčtenějších blogerů dneška. Jeho svébytné texty, kresby, 
fotografie, hudba, divadelní, filmové scénáře a další aktivity si 
již více než dvacet let nacházejí své fanoušky nejen v Ostravě, 
ale i v celé České republice a okolních zemích, speciálně v Pol-
sku a na Slovensku. Jeho blog už více než pět let čtou statisíce 
lodí ročně, a to nejen na českém serveru iDNES, ale i na sloven-
ském SME. 
Ze svých nedávných cest po Cejlonu, Kosovu, Náhorním Kara-
bachu, Maroku, Gruzii a Arménii přivezl množství zajímavých 
fotografií, které byly jádrem vernisáží v ostravské galerii Lib-
rex. V nakladatelství Heitzmann Production vyšly tři jeho kni-
hy. Svérázný pohled na svět prezentuje první kniha ostravaci	
sobě. Komerčně nejúspěšnější knihou se staly normalizační 
zážitky pod názvem Mamulovy	děti, ale hitem  loňské sezó-
ny se stala jednoznačně filozofická kniha tajemstvi	bohatych	
(ostravaku) popisující cestovatelský styl života prvních let 
jednadvacátého století. Ve svém díle využívá ostravského dia-
lektu a slangu, ale neomezuje se jen na dění v ostravském regi-
onu. Právě naopak.. Vyráží na cesty po zemích českých i daleko 
za obzor střední Evropy, aby vám o nich s humorem sobě vlast-
ním povyprávěl. 
Více na www.ladislavvetvicka.cz/o-nas
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Zájezd do Šebrova
Čtvrtek 17. října
Zveme Vás na odpolední zájezd do Šebrova – Zahradnictví 
u Kopřivů. V rámci Dýňových slavností je pro Vás připravena 
pestrá nabídka podzimního aranžmá. Na zpáteční cestě zasta-
víme v Lipůvce a posedíme v restauraci Formanka. 
Odjezd autobusem od Podhorácké restaurace je ve 13.00	hod, 
předpokládaný návrat do 18.00 hod. Autobus bude dle zá-
jmu dále zastavovat u pošty, Penny marketu a na sídlišti Pod 
Klucaninou.
Cena za dopravu autobusem tam i zpět je 100 Kč.
Přihlásit se můžete (včas) u Kateřiny Trčkové (mob.: 
730 193 325), Marty Špirkové (mob.: 773 590 274) nebo osob-
ně na pečovatelské službě Centra sociálních služeb Tišnov.

Přehled akcí v říjnu
•	 čtvrtek	3.	10.		 Oslava Mezinárodního dne seniorů, 13.30 

jídelna DPS Králova

•	 úterý	8.	10.	a	středa	9.	10.	 Dny otevřených dveří od 9.00 
do 16.00

•	 čtvrtek	17.	10.	 zájezd Šebrov, odjezd 13.00 od Podhorác-
ké restaurace, cena 100 Kč

•	 čtvrtek	24.	10.	 přednáška Vývoj hudebních nástrojů, 
14.00 jídelna DPS Králova

•	 čtvrtek	31.	10.	 beseda a výstava Gruzie 2013 ostravsky-
ma očama, 16.00 jídelna DPS Králova

•	 Plavání	Kuřim:	 středa 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11. – od-
jezdy v 11.45 od Podhorácké restaurace, cena 95 Kč

Připravujeme

Zájezd do termálních lázní Mošon v Maďarsku
Pondělí 2. prosince
Odjezd z Tišnova v 6.00 hodin (od Podhorácké restaurace, další 
zastávky na trase budou dle domluvy).
Předpokládaný návrat:  okolo 19.00 hod
Předběžná cena: 650 Kč

Podrobnější informace uvedeme v příštím vydání Tišnovských 
novin, dále můžete sledovat www.css.tisnov.cz a www.tisnov.info.

Psychotechnologie vztahů
12.–13. října
Psychotechnologie vztahů – přednáška MUDr. Vladimíra 
Savčenka. Další informace na www.ddm-tisnov.cz. 

Oslava Dne stromů a 10. narozenin 
sdružení Za sebevědomé Tišnovsko
Neděle 20. 10., zázemí lesního klubu v Předklášteří a okolí 
Ve 13.30 sraz u kašny na náměstí v Tišnově – naučná stezka 
Cesta stromů pod taktovkou DDM k lesnímu klubu v Předkláš-
teří. Na stezku je možné se cestou připojit. 
14.30–17.00  Oslava 10. narozenin sdružení u týpí lesního klu-
bu s bohatým programem: 
•	 ukázka vyřezávání ze dřeva
•	 tvoření z přírodnin pro malé i velké
•	 hudba na dřevěné nástroje
•	 výroba nepečeného koláče z podzimního ovoce
•	 zdravé občerstvení Lucie Entlerové
•	 prezentace činnosti sdružení
15.00–17.00 Program pro rodiny s dětmi i jednotlivce ke Dni 
stromů:
•	 stromolezení a pobyt ve stromostanu s certifikovaným stro-

molezcem Františkem Žáčkem 
•	 stromová tajemství – naučná stezka s DDM Tišnov
Pořádá Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. a DDM Tišnov. 

Podzimní příměstský tábor pro 
děti od 1. třídy
Na podzimní prázdniny 29.	10.	–	30.	10. chystáme pro děti dva 
dny plné zábavy, vědátorství, sportování a poznání. V úterý po-
jedeme do Brna do technického muzea a navštívíme také muze-
um loutek v divadle Radost.
Ve středu půjdeme na procházku, zahrajeme si bowling a přiví-
táme podzim tvořením z přírodních materiálů. 
tábor	trvá	od	8.00	do	16.00. Dítě je možné přihlásit i na jed-
notlivé dny. Přihlašovat se lze v kanceláři DDM
cena: 450 Kč (úterý 250 Kč, středa 200 Kč)

Dům dětí a mládeže
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Beseda s autogramiádou
úterý 8. 10. 2013 od 17.00 do 20.00 v kině Svratka
Vstupné 250 Kč
Přednáší světoznámá psycholožka, rodinná terapeutka a spi-
sovatelka, autorka bestsellerů „Malý tyran“ a „Děti jsou hosté, 
kteří hledají cestu“ PhDr. Jiřina Prekopová na téma „Aby láska 
v rodině proudila.“ 
Hlídání dětí zajistíme pro zájemce nahlášené do 30. 9. 2013 
na studanka@atlas.cz. Více informací naleznete na:
www.studanka-tisnov.cz.
Uvedená aktivita projektu „Studánka rodinám nabídne víc" je pod-
pořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Podzimní dětská burza
Úterý až čtvrtek 15.–17. října v Sokolovně
Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kč
Přijďte prodat a nakoupit si podzimní a zimní oblečení, obuv, hrač-
ky, sportovní a další potřeby pro děti od 0 do 15 let. Výkup proběh-
ne v úterý od 10 do 17 hodin, prodej  ve středu od 9 do 17 hodin 
a výdej ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Poplatek pro prodávajícího 
za účast na burze je 12 % z prodaného (minimálně 50 Kč).
Formulář pro prodej na burze si stáhněte na stránkách RC Stu-
dánka www.studanka-tisnov.cz. Vyplněný excel (formulář) 
zašlete prosím jako přílohu na radka.stepanovska@sumna.cz nej-
později do středy 9. října 2013 do 22.00! Do dvou pracovních dnů 
obdržíte potvrzení jeho příjmu. Nabízíme navíc službu vyplnění 
excelové tabulky za 50 Kč (opět do 9. 10. 2013). V tomto případě 
se můžete obrátit na tel. 777 706 724.
Jedna osoba může prodávat maximálně 50 kusů. Oblečení, které 
donesete na výkup, seřaďte na sebe tak, jak jste je zadávali do for-
muláře (pořadí 1 – max. 50). Prosíme, počítejte s tím, že strávíte 
15 minut u štítkování Vašeho zboží!. Pokud prodáváte více věcí 
společně – sešijte, popř. svažte tyto věci pevně k sobě (vztahuje se 
i na boty v páru). Nebereme – špinavé a zničené věci, jarní a letní 
zboží (jedná se o podzimní burzu – oblečení na podzim, zimu)
V rámci burzy se bude konat charitní šatník, kam můžete darovat 
nepotřebné (či neprodané) věci (oblečení, obuv či doplňky, lůžko-
viny a zbytky látek…), které pomohou například lidem bez domova 
nebo matkám a dětem v azylových domech. Během burzy budete 
mít také možnost zakoupit originální výrobky aktivních maminek 
centra a zboží z charitního obchůdku „U BOBŘÍKA“ Tišnov.
Burzu organizujeme ve spolupráci s Katolickou vzdělávací jedno-
tou, za podpory města Tišnova a TJ Sokol Tišnov. Vítáme pomoc 
dobrovolníků na této burze. Prosím, kdokoliv máte zájem po-
moci, přihlaste se na kontakt radka.stepanovska@sumna.cz, tel. 
777 706 724. Závazně přihlášení pomocníci nebudou platit vstup-
ní poplatky 50 Kč při prodeji a 10 Kč při nákupu. Za Váš čas předem 
děkujeme!
Upozornění: V době konání podzimní burzy rušíme kroužky pro 
rodiče s dětmi (tj. Kulíšky a Zpívánky). Děkujeme za pochopení.

Základní principy koučinku
sobota 19. 10. 2013, 10.00–19.00 hod., prezence v 9.30, ne-
děle 20. 10. 2013, 9.00 – 17.00 hod.
Za necelé dva dny získají účastníci kompletní přehled o tom, 
co je a co není koučování, jaké jsou základní principy koučin-
ku a o jednoduchých nástrojích, které se v koučování dají ihned 
využít. Kurz vede Ing. Michal Ondráček, kouč a trenér koučo-
vání s dlouholetou praxí.  Kurz je podpořen z dotačního pro-
gramu v oblasti podpory rodiny MPSV ČR. Po dobu kurzu bude 
zdarma zajištěno hlídání dětí v RC Studánka. Bližší informace 
o tomto kurzu najdete na www.studanka-tisnov.cz
Uzávěrka přihlášek: 4. 10. 2013
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Křehlíková, tel: 603 918 524, e-
-mail: lenka.krehlikova@centrum.cz, rodinné centrum Studán-
ka o.s., Riegrova 821, 66601 Tišnov, www.studanka-tisnov.cz

Logopedie v RC Studánka již 
šestým rokem
Ve školním roce 2013/2014 se bude logopedie konat v úterý mezi 
15:00 až 19:00 (po objednání). Začínáme 1. 10. 2013. Pro 8 dětí je 
vyhrazena předem objednaná půl hodina individuální péče s dia-
gnostikou a následnou terapií řečových vad a poruch. Děti získáva-
jí materiály pro domácí procvičování. Setkání mohou být přítomni 
rodiče i sourozenci, pro které je vyhrazen koutek na hraní. Péče je 
hrazena rodiči. Ještě stále je možné se přihlašovat u Mgr. Mirosla-
vy Vyplašilové (607 193 500).

Oblastní charita Tišnov 

Koláč pro domácí hospic
9. října 2013
Veřejná charitativní sbírka se v Tišnově a okolí uskuteční 
ve středu 9. října. Koupí koláče za 35 Kč podpoříte péči termi-
nálně nemocných v Tišnově a okolí, aby mohli svoji závěrečnou 

část života prožít v domácím prostředí své rodiny a blízkých. 
Sponzor: Pekařství Halouzka Tišnov

Dále připravujeme

•	 Workshop Rekonstruovaná rodina s Mgr. Hanou Pelčáko-
vou Kubecovou, 21. 10. 2013

•	 Relaxace a imaginace s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčáko-
vou Kubecovou, 31. 10. 2013

•	 Diskuze (poradenství) na téma Návrat do zaměstnání bě-
hem/po rodičovské dovolené s genderovou konzultant-
kou Mgr. Martinou Hynkovou z GIC Nora o.p.s. ve čtvrtek 
31. října od 9.30.

•	 Kurz efektivního rodičovství – lektorka Mgr. Iveta Kosová, 
ve třech sobotních setkáních 2. 11., 16. 11. a 7. 12. 2013 

•	 Mapa života – lektorka Hana Uřídilová, 9. 11. 2013

Případné novinky a další informace sledujte na www.studan-
ka-tisnov.cz. Změna programu vyhrazena. 

rc	Studánka	o.s.	děkuje	firmě	Systra	spol.	s	r.	o.	a	firmě	
zámečnictví	Drlík	za	nepeněžní	dary.
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Modelování svého vztahu s …
Workshop pro pedagogy a nejen pro ně
Čtvrtek 24. října od 15 hod (do cca 18.30), ZŠ Smíškova

Pedagogicko-psychologické Centrum Korálek při ZŠ Smíškova 
vás zve na netradiční workshop zaměřený na rozšíření znalostí 
pedagogů a osob pracujících s dětmi a mládeží, které v osnovách 
nenajdete.  Workshop je o vztazích, se kterými se ve škole běžně 
potkáváme (žák, rodič, kolega, nadřízený…). 
A v čem je netradiční? Především v tom, že využívá keramic-
kou hlínu jako přirozený prostředek k vyjádření vlastních poci-
tů, vztahů a postojů. Nejdříve si krátce o vztahu či situaci, kterou 
chcete modelovat, popovídáme. Poté z keramické hlíny vymode-
lujete to, co vás v daný moment napadne. Hlína vám poskytne 
bezpečný prostor pro vaši kreativitu a o uměleckou hodnotu díla 
vůbec nejde. Společně se na vaše díla podíváme a budeme hledat 

souvislosti, kterých jsme si před tím nevšimli. Budete velice pře-
kvapeni, co se dá z díla, na němž pracují jenom ruce, vyčíst.
Na workshop vás zvou Libuše Jíšová, která má dlouholetou 
zkušenost především s předškolními dětmi, a Barbora Hapa-
lová, akademická sochařka zabývající se mezilidskými vztahy. 
Nabídnou vám důvěrnou atmosféru, citlivý přístup, otevřenost 
a především osobní a netradiční pohled na vztah učitel – žák.

cena: 500Kč
Přihlášky: do 18. 10. 2013, prudilova.romana@zssmiskova.cz, 
tel.: 549 415 163

Art Periscope připravuje
Sobota 26. října od 14.00, Restaurace pod Klucaninou
Společnost Art Periscope ve spolupráci se Svatošovým naklada-
telstvím Praha připravuje moravský křest ručně přepsané kni-
hy K.H.Máchy Máj malířem Ivanem Svatošem. Jako hlavní host 
vystoupí paní Gabriela Vránová. V hudebním programu zahrají 
členové Filharmonie Brno Jiří Novotný a Karel Heil na housle 
a Miloslav Šmerda na violu skladby Antonína Dvořáka. 
Součástí křtu bude v zasklené terase výstava originálních ilu-
strací a obálky knihy Máj, ukázka písma kaligrafickým perem, 
grafické listy a vlastní prodej, nejenom této knihy, za zvýhod-
něné ceny. Celou akci uvede pražský moderátor Martin Svatoš. 
Výstava končí v 18.00 hodin. 
Za společnost Art Periscope Zdeněk Jílek.

Pozvánka na výstavu 
Neděle 6. 10. ve 14 hod, Synagoga Lomnice
Moravia Velociped a Městys Lomnice si Vás dovolují pozvat 
na výstavu Ve stínu velobika. Vernisáž výstavy proběhne v ne-
děli, 6. října ve 14 hodin. Výstava potrvá do 28. října. Kuráto-
rem výstavy je Tomáš Hlavenka
Otevřeno: sobota, neděle, svátky 13.00–17.00 hod

Povídání s diapozitivy 
Kde: Společenská místnost CASD, Procházkova 427, Tišnov, 
vždy od 19 hod

Srdečně Vás zveme na povídání s diapozitivy: 

•	 Sobota	5.10.2013	 Čína země draka
•	 Pátek	18.10.2013	 Napříč Indonésií  (Papua-Nová Guinea,  

 Biak, Sulawesi, ...)
•	 Pátek	8.11.2013	 Thajsko nejsou jen krásné pláže.

Oslavte s námi 10. Den stromů
Neděle 20. října od 13.30 
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a tišnovský Den 
stromů letos slaví 10. narozeniny. Oslava bude soustředěna 
do zázemí lesního klubu a okolí. Program, který začíná v 13.30 
v Tišnově a ke kterému je možno se průběžně připojit, je zamě-
řen na zviditelnění významných stromů v našem okolí. Zároveň 
je ve spolupráci s DDM Tišnov připravena pestrá paleta aktivit 
pro všechny věkové kategorie. V rámci oslav bude také jedineč-
ná možnost ozkoušet si stromolezení a pobyt ve stromostanu 
– příbytku v korunách stromů. Kdo se chce dozvědět více, má 
možnost na www.stromostan.cz.

Říjnové akce kynologického klubu
•	 6.	10.	 Klubový závod v poslušnosti (areál KK Tišnov; zá-

vod v poslušnosti dle Národního zkušebního zkušebního 
řádu /NZŘ/ v kat. ZM a ZVV1 určený pouze pro členy klubu)

•	 19.	10.	 Kombinační závod (areál KK Tišnov; otevřený závod 
ve stopách a poslušnosti dle NZŘ v kat. ZM, ZVV1 a ZVV2)

•	 28.	10.	 Tradiční setkání kynologů a burza kynologických 
pomůcek (areál KK Tišnov; setkání kynologů na závěr výcvi-
kové sezóny s možností tréninku obran, Agility, burza kyno-
logických pomůcek, zajištěno občerstvení)

Akce v sokolovně
•	 2.	10.	 prodej textilu

•	 12.	10.	 Tišnovská padesátka

•	 14.	10.	 prodej textilu

•	 15.–17.	10.	 RC Studánka – bazárek

•	 22.	10.	 prodej spotřebního zboží a textilu

•	 24.	10.	 prodej obuvi

•	 1.–3.	11.		 burza minerálů
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Zveme Vás do sokolovny
Cvičení předškolních dětí
čtvrtek od 16 do 17 hodin
Cvičení je vhodné pro děti od 4 do 7 let. Hrajeme hry, učíme 
se základy gymnastiky, atletiky, míčových her i florbalu. Těší se 
na vás Hela a Tom

Cvičení rodičů s dětmi
čtvrtek od 17 do 18 hodin
Cvičení je vhodné pro děti přibližně od 2 let, je ideální aktivi-
tou, děti se těší společné činnosti s rodiči či prarodiči, postup-
ně se začínají zajímat o vrstevníky a nenásilně si zvykají na cizí 
prostředí. Těší se na vás Denisa, Irena a Lenka

Taneční kroužek Tygříci
čtvrtek od 16 do 18 hodin
Cvičení je vhodné pro děti od 3 do 6 let, vede děti k pohybu, 
správnému držení těla a vnímání hudby. Cílem je spojit pohyb 
a hudbu hravou formou. 
Těší se na vás Lenka

Arsenal Kuřim v Tišnově
Sobota 5. října 2013 ve 20 hodin, Sportovní hala

Futsal ročníku 2013/14 už začíná. Je ovšem novinkou, že II. 
ligu z ekonomických důvodů v Tišnově neuvidíme. Po třech 
ročnících, kdy 1. FC Květnice, proslulá svým osobitým herním 
stylem, poutala pozornost a respekt mnoha oddílů z Moravy 
a Slezska, tu máme divizi. Skupina E je co do nákladů mnohem 
přístupnější. Co bude dál, ukáže až budoucí dění ve finanční 
i sportovní oblasti.
Divize E, kromě 1. FC Květnice nabízí 7 celků z Brna, 2 z Vyško-
va a po jednom z Kuřimi (zápasy hrají v Pohořelicích) a Havlíč-
kova Brodu. Po prvním odehraném kole s Lazorem Vyškov je 
dalším divizním soupeřem v sobotu 5. října Arsenal Taurito Ku-
řim. Přes všechna pro a proti se máme i tak na co těšit. Sobotní 
večerní boje v naší sportovní hale budou jistě i nadále přitažli-
vé pro fanoušky futsalu z Tišnova a okolí. Závěrečný zápas půl-
roční sezóny bude doma 29. března 2014 s Helasem Brno B. 

Program akcí ve sportovní hale SSK Tišnov
Sobota	5.	10.
10.00  volejbal muži Tišnov – Sokol Dědice
13.00  volejbal muži Tišnov – Sokol Dědice
18.00  basketbal muži Tišnov – Zlín
20.00  futsal I. FC Květnice – Arsenal Kuřim
Neděle	6.	10.
9.00  basketbal ženy Tišnov – Žďár n/Sáz.
11.00  basketbal muži Tišnov – Uherský Brod
17.00  házená muži Tišnov – Újezd u Brna
Sobota	12.	10.
16.00  basketbal žákyně Tišnov – Ostrava B
Neděle	13.	10.
10.00  basketbal žákyně Tišnov – Ostrava A
17.00  házená muži Tišnov – Sokol Hostěrádky

Sobota	19.	10.
10.00  volejbal muži Tišnov – Ingstav Brno
13.00  volejbal muži Tišnov – Ingstav Brno
14.00  basketbal ženy Tišnov – Šlapanice
16.00  basketbal muži Tišnov – Velké Bílovice
18.00  basketbal dorostenky Tišnov – Frýdek Místek
20.00  futsal I.FC Květnice – Žabinští vlci Brno
Neděle	20.	10.
9.00  basketbal ženy Tišnov – Bílovice n/Svit.
11.00  basketbal muži Tišnov – Loko Břeclav
13.00  basketbal dorostenky Tišnov – BK Příbor
Neděle	27.	10.
17.00  házená muži Tišnov – Sokol Nové Bránice
Pondělí	28.	10. 9.00  florbal – turnaj

Kolový blesk 
Sobota 5. října 2013, Žďárec

Občanské sdružení Žďárecký Impuls pořádá 4. cyklistický zá-
vod Kolový blesk. Trasa vede po silnici, polními cestami, le-
sem. Pro účast v závodu je nutné Kolo se základním vybavením 
a v dobrém technickém stavu. Účastnit se mohou děti ve věku 
0–14 let a dospělí. Trasa pro děti povede po méně frekvento-
vané silnici, budou pro ně také připraveny závody na hřišti. Pro 
účast dětí v závodu je nutná helma. Pro dospělé (muže i ženy) 
je připravena trasa v délce 20 až 30 km.
Program:
8.30 prezentace dětí (0 – 14 let) na hřišti
9.30 start závodu dětí
12.30 prezentace (15 – 99 let) 
13.30 start závodu dospělí
16.00 vyhlášení výsledků
Celý den je zajištěn program – soutěže – občerstvení
Účast závodu na vlastní nebezpečí, lékařská pomoc zajištěna. 
Vítězové obdrží ceny. Startovné: děti zdarma, dospělí 100 Kč.

Mohendžodáro
čtvrtek od 19 do 21 hodin
Cvičení pro ženy, pracuje se svaly pánevního dna, používá pá-
nevní pumpu k vybuzení energie, kterou rozvádíme do celého 
těla, posiluje prsní a břišní svalstvo, ovlivňuje hormonální sys-
tém, positivně působí na psychiku, zlepšuje držení těla…Těší se 
na vás Lucka.
Na stránkách www.sokol-tisnov.cz najdete nový rozvrh cvičení 
na podzim 2013 a více informací o akcích, které pořádáme.

Seminář nejen pro cvičitele Sokola
Neděle 20. října, 9.00 hod, sokolovna
Sokolská župa Pernštejnská pořádá doškolovací seminář s ná-
zvem Cvičíme zdravě. Seminář, který se skládá z teoretické 
a praktické části, povedou: 1. místonáčelnice České obce sokol-
ské sestra Lída Raková a místonáčelník Jarek Kučera. Seminář 
je určen pro všechny cvičitele a další zájemce z řad členů Soko-
la i další příznivce zdravého cvičení.
Vstup zdarma, cvičební obuv a oblečení s sebou. 

Sport
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Přehled kulturních akcí v Tišnově

říjen 2013

Výstavy:

září – říjen 
2013

Daniela	Klein	-	výstava	autorských	panenek	barbie Městská knihovna Tišnov

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

7. 9.–27. 10. anna	Pikousová	(Matusiaková)	-	fotografie Galerie Jamborův dům

25. 9.–31. 12. Miloš	Sysel:	Návraty Muzeum města Tišnova

27. 9.–13. 10. aleš	Smékal:	banát vestibul ZŠ nám. 28. října

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

6.–28. 10. ve	stínu	velobika	(10.	jízda	velocipedů	brno	-	lomnice) synagoga Lomnice

20. 10.–1. 12. genocida	romů	za	druhé	světové	války Podhorácké muzeum Předklášteří

Datum Akce Místo Čas Organizuje

4. 10. Čechomor	a	vítězové	tigalsongu sál kina Svratka 19.00 MěKS Tišnov

4. 10. koncert	We	on	the	moon	+	předkapela Rockstar Café

5. 10. Punkový	festival velký sál MěKS 20.00 MěKS Tišnov

8. 10. lukáš	oravec	Quartet sál kina Svratka 19.00 MěKS Tišnov

9. 10. gruzie	ráj	pod	hradbami	Kavkazu 17.00 Muzeum města Tišnova

12. 10. tišnovská	padesátka KČT

12. 10. reggae	live	–	colectiv,	Messenjah	
+	Selector	boldrik

Café u Palce

16. 10. Samson	lenk	s	radimem	zenklem	–	trou-
badour	tour

sál kina Svratka 19.00 MěKS Tišnov

17. 10. okolo	Skotska	na	kole	-	beseda knihovna 17.00 Městská knihovna 
Tišnov

18. 10. Poznáváme	vína	Moravy	a	Čech	s	ivo	
Dvořákem

Rockstar Café

19. 10. trhová	slavnost	„Podzimní	úroda“ nám. Míru 9.00 MěKS Tišnov

20. 10. oslava	Dne	stromů zázemí lesního klubu 
v Předklášteří a okolí

14.30 OS Za sebevědomé 
Tišnovsko

24. 10. Divadlo	háta:	básník	a	kočka sál kina Svratka 19.00 MěKS Tišnov

26. 10. Funky	večírek	s	dj	haroshem Café u Palce

27. 10. koncert	arakain	+	Modesty	Pride	
a	tristana

Rockstar Café

28. 10. 95.	výročí	založení	ČSr,	koncert	zuŠ,	
předávání	čestných	občanství	a	cen	města

město Tišnov, ZUŠ

30. 10. leoš	janáček:	Moravská	lidová	poesie	
v	písních.	KPh	začíná!

velký sál MěKS 19.00 MěKS Tišnov


