
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

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
Vstup volný.
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 veselice 
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. Ve 13.30 – dobová divadelní 
scénka.

• 9.00–12.00 Zvaní na hody
• 10.00–11.00 Dětské hudební divadlo Slunečnice
• 11.00–11.45 TOM-band
• 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

Jiří Schmitzer
Koncert známého herce a písničkáře
4. října ve 20.00, kino Svratka 
Vstupné 150/190 Kč  (v předprodeji / na místě )
Jiří Schmitzer, český herec a písničkář, syn Jiřího Sováka, je kro-
mě herecké kariéry znám svými písničkovými recitály.

ročník XXIV. říjen 2014 příloha Tišnovských novin číslo 10
vyšlo 25. 9. 2014 www.tisnov.cz
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PŘIPRAVUJEME
• 1. listopadu Bluesový večer s Petra Börnerová duo & Big 

Fat Chubby (CZ/SK/HUN)
• 6. listopadu Duo Kieslowski – alternativní duo /U Palce/
• 12. listopadu Lubomír Brabec – sólový kytarový recitál
• 22. listopadu Jazzový večer s Parker/Parker/Prucnal 

Trio (USA/US/PL)
• 29. listopadu Tišnovský region metal fest 5!
• 30. listopadu Adventní trhová slavnost
• 30. listopadu Recitál Jitky Zelenkové
• 3. prosince Koncert Stoletá elegance aneb Roky 

1910–1935 na pódiu i v kavárnách...
• 6. prosince Koncert Lesní zvěř – živé propojení drum-

-´bass, jazz, blues a funky

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

Lucie Guerra Žáková  
a Carlos Arturo Guerra Parra
Hudební festival Zdeňka Pololáníka
5. října v 15.00, bazilika Porta coeli, Předklášteří
Vstupné 100/60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, dů-
chodce a studenty.
Mezinárodní spojení dvou světových varhaníků. Duo zahraje 
varhanní koncert na 4 ruce a 4 nohy, kdy některé skladby bu-
dou takto provedeny ve světové premiéře!
Více na www.mekstisnov.cz/kruh-pratel-hudby.

Hana Bartošová a hosté
Hudební festival Zdeňka Pololáníka
12. října, 15.00, kostel sv. Václava v Tišnově
Vstupné 100/60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, dů-
chodce a studenty.
Brněnská varhanice Hana Bartošová koncertuje nejen ve všech 
zemích Evropy, ale i v USA. Se svou dcerou Ivou, nadanou kon-
certní pianistkou zahraje několik skladeb pro varhany a klavír, 
které budou uvedeny v premiéře. Jako host vystoupí trumpeti-
sta Petr Hojač.
Více na www.mekstisnov.cz/kruh-pratel-hudby.

Trhová slavnost – Podzimní úroda
18. října, 8.00–11.30, nám. Míru v Tišnově
Volný vstup.
Podzimní trhová slavnost s názvem Podzimní úroda se 
stejně jako vloni, vztahuje tematicky ke sv. Vendelínovi, 
patronovi zemědělců, ale i pastýřů. Můžete se opět těšit na vy-
stoupení tišnovských škol, hudební překvapení, dílničku DDM 
nebo na recepty na křížaly, povidla či kompoty. 

Program:
• 8.30–11.30 Podzimní tvoření (dílnička – lesní rodinný 

klub na Tišnovsku)
• 9.15 Éirigh (vystoupení taneční skupiny irských tanců)
• 9.30 MŠ Humpolka – Vlaštovičko, leť (vystoupení dětí 

pod vedením J. Halouzkové)
• 9.45 MŠ Sluníčko – Podzimní radovánky ze sluníčka (vy-

stoupení dětí pod vedením Z. Benešové)
• 10.00 Plody jedlé a nejedlé (přednáška Ing. H. Ondruškové)
• 10.15 ZŠ Dolní Loučky – podzimní písničky a tancování 

(vystoupení žáků pod vedením Mgr. L. Richterové)
• 10.30 ZŠ Deblín – pěvecký sbor Sasanky (vystoupení žáků 

pod vedením Mgr. J. Eliášové)
• 10.45 Éirigh  (vystoupení taneční skupiny irských tanců)
• 11.00 Hudební překvapení  

Doprovodný program:
Hry pro děti – Ekoporadna, pečené placky, recepty na povi-
dla a další dobroty – DDM Tišnov, ukázka výpěstků místních 
zahrádkářů.
Spolupořádají: Město Tišnov, MěKS Tišnov, DDM Tišnov, Eko-
poradna Tišnov, Lesní rodinný klub na Tišnovsku, Podhorácké 
muzeum – pobočka Muzea Brněnska, KVJ.
Více na www.mekstisnov.cz.

Žáha
Předkapela Jamese Browna v roce 2004!
18. října, 20.00, Café U Palce
Vstupné 110/80 Kč (na místě / v předprodeji)
V roce 2004 si Žáhu vybral jako předkapelu sám James Brown 
pro svůj pražský koncert, kde úspěšně nažhavila 15 tisíc fa-
noušků! V Tišnově se Žáha představí ve své originální a nej-
silnější sestavě. Osobitý zvuk kapely mixuje v chytlavých 
písničkách rock, funky i blues a činí tak skupinu atraktivní pro 
publikum různorodého zaměření.

Frankie a Johnny
Divadelní představení, Tereza Kostková & 
Aleš Háma
30. října, v 19.00, Kino Svratka
Vstupné: 1.–9. řada za 250 Kč, 10.–22. řada za 230 Kč.
Herecký koncert Terezy Kostkové a Aleše Hámy! Kuchař Johnny 
pracuje po svém návratu z vězení v malé restauraci v New Yor-
ku, kde je zaměstnaná i prostořeká číšnice Frankie. Náhodně 
spolu skončí v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za afér-
ku a těší se zase na svůj obvyklý stereotyp, sledování televize 
a pojídání zmrzliny, Johnny se zamiloval…



Kino Svratka

10/2014 03

Program kina
MísTa
Čt 2. 10. v 19.30, 108 min., český, 110 Kč (FK 90 Kč)
Být mladý je nebezpečné, zvlášť když dospíváte v Česku 90. let. 
Nový film od tvůrců cenami ověnčených Pout.
Dřív, než půjDu spáT  
pá 3. 10. ve 20.00, 92 min., tit., 100 Kč
Thriller s Nicole Kidman a Colinem Firthem v hlavních rolích.
seDM TrpaslíKů
ne 5. 10. v 15.00, 88 min., 3D dab., 150 Kč
Animované dobrodružství pro děti.
Výchozí bod  
Út 7. 10. v 19.30, 107 min., tit., 110 Kč
Existují systémy, které umí pomocí dvanáctimístných kódů rozpo-
znávat jedinečnost lidského oka a využívají se při identifikaci osob. 
Na letištích, v porodnicích... Ale co když je to jinak? Inteligentní 
sci-fi.
ZMiZelá
Čt 9. 10. v 19.30, 145 min.,  tit., 120 Kč
Očekávaný thriller, který natočil David Fincher (Sedm, Zodiac) po-
dle bestselleru Gillian Flynnové.
anDělé všeDního Dne  
pá 10. 10 v 20.00, 97 min., český, 120 Kč
Drama Alice Nellis podle knihy Michala Viewegha. Co kdyby mezi 
námi žili andělé, kteří se nám snaží nezištně pomáhat? V hlavních 
rolích Marián Labuda, Bolek Polívka, Simona Babčáková, Vojtěch 
Dyk.
seDM TrpaslíKů
so 11. 10. v 17.30, 88 min., 3D dab., 150 Kč
equaliZer
so 11. 10. ve 20.00, 132 min., tit., 120 Kč
Akční drama – Denzel Washington (Training Day) v hlavní roli jako 
bývalý člen elitní jednotky.
Tři braTři
ne 12. 10. v 15.00, 90 min., český, 100 Kč
Repríza pohádky Jana Svěráka s písničkami dua Svěrák–Uhlíř.
anDělé všeDního Dne  
Čt 16. 10. v 19.30, 97 min., český, 120 Kč
ZMiZelá
pá 17. 10. ve 20.00, 145 min., tit., 120 Kč
DůM KouZel
ne 19. 10. v 15.00, 85 min., 3D dab., 130 Kč
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v ta-
juplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšed-
ních bytostí ze světa fantazie. Animovaná pohádka.
nicK cave: 20 000 Dnů na ZeMi
Út 21. 10. v 19.30, 96 min., tit., 90 Kč (FK 70 Kč)
Originální dokument o legendárním hudebníkovi.
DráKula: neZnáMá legenDa
Čt 23. 10. v 19.30, 92 min., tit., 120 Kč
Výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pekel ob-
vykle dláždí jen ty nejlepší úmysly.
anDělé všeDního Dne
pá 24. 10. ve 20.00, 97 min., český, 120 Kč
inTiMiTy
so 25. 10. v 17. 30, 104 min., český, 110 Kč
Romantická komedie složená ze sedmi příběhů o lásce, které se 
navzájem prolínají. Hrají Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Tomáš 
Klus, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská aj.

björK – biophilia live
so 25. 10. ve 20.15, 97 min., koncert, 200 Kč
Záznam koncertu, který zachycuje jednu část multižánrového mul-
timediálního projektu Biophilia islandské zpěvačky Björk. Těžištěm 
show je živé provedení všech skladeb z alba Biophilia. Kromě Björk 
a její doprovodné kapely ve snímku můžeme obdivovat andělský is-
landský sbor a také celou řadu neobvyklých hudebních nástrojů – 
elektronických, tradičních i zcela nezařaditelných. Filmový magazín 
Variety film označil za „úchvatný záznam nezaměnitelné umělkyně 
na vrcholu jejích sil“.
šKaTuláci
ne 26. 10. v 15.00, 97 min., 3D dab., 130 Kč / děti 110 Kč
Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Norman a ducho-
vé zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, 
do kterého se rád vydá každý.
co s lásKou
ne 26. 10. v 17.30, tit., 110 Kč
Romantické drama s Michelle Monaghanovou a Jamesem 
Marsdenem.
Tři braTři
po 27. 10. v 15.00, 90 min.,  60 Kč  (babyKino)
Představení (nejen) pro maminky s prťaty, které lze vzít s sebou 
do sálu nebo svěřit pečovatelce z RC Studánka do hracího koutku 
hned před kinosálem. 
lásKa na Kari
po 27. 10. v 17.30, 122 min., 60 Kč (bio senior)
Projekce snímku Lasse Hallströma (Čokoláda) slibuje velké kuli-
nářské dobrodružství. V jedné kuchyni se utkají dva světy receptů – 
francouzský a indický. Dobré jídlo ale nejen hory, ale i spory přenáší.
seDM TrpaslíKů  
Út 28. 10. v 15.00, 88 min., 3D dab., 140 Kč
Místo trailerů před pohádkou Kino Svratka exkluzivně promítne 
krátký němý dokument, který zaznamenává dění v Praze 28. října 
1918. Přijďte sobě i dětem připomenout založení ČSR.
ZiMní spáneK
Út 28. 10. v 17.30, 196 min. + 10 min. přestávka, tit., 100 Kč
Ve sváteční den sváteční událost – uvádíme vítězný snímek letošní-
ho festivalu v Cannes. Aydin, bývalý herec, vlastní v centrální Anato-
lii malý hotel, kde žije se svou výrazně mladší ženou Nihal a sestrou 
Necla, která se právě zotavuje z nedávného rozvodu. Turistická se-
zóna pomalu končí a okolní krajina se začíná zahalovat do bílých 
sněhových závojů. Hotel se v tomto období stává úkrytem, ale i mís-
tem, ze kterého není úniku a které otevírá staré rány a podněcuje 
vzájemnou nevraživost jeho obyvatel. Vzhledem k délce bude v půli 
přestávka. Pozor, místo trailerů před filmem Kino Svratka exklu-
zivně promítne krátký němý dokument, který zaznamenává dění 
v Praze 28. října 1918. Přijďte si připomenout založení ČSR.
inTiMiTy
st 29. 10. v 19.30, 104 min., český, 110 Kč
anDělé všeDního Dne
pá 31. 10. ve 20.00, 97 min., český, 120 Kč

na říjen připravujeMe: 
festival outdoorových filmů Snow film fest, kritický film ze součas-
ného Ruska Leviathan, nové sci-fi Ch. Nolana Interstellar, roman-
tický dvoudílný epos Zmizení Eleanor Rigby, fantasy Hunger Games

Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
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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 ote-
vírací dobu, prosím, volejte nebo pište: Veronika Jičínská, mo-
bil: 730 167 598, e-mail: galerie@kulturatisnov.cz. Fotografie 
z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie a na FB Gale-
rie Jamborův dům.

Připravujeme
Nenechte si ujít poslední podzimní výstavu, jejíž vernisáž pro-
běhne 1. listopadu. Pod poetickým názvem Stopy v písku pře-
sýpacích hodin se Vám představí Vít Ondráček, kunštátský 
výtvarník, jehož tvorba si nedávno získala mnoho příznivců 
ve Francii. Letošní rok pak uzavřeme prodejní skupinovou vý-
stavou členů tišnovského fotoklubu.

Jiří Pikous – Deset pomocníků
Srdečně zveme všechny, kdo propásli vernisáž s vynikajícím 
hudebním doprovodem (za který dodatečně děkujeme Lin-
dě a Alešovi Cecavovým a Tomáši Zedkovi), na výstavu malíře 
a grafika Jiřího Pikouse (narozen 1978). Po dokončení studia 
na SUPŠ v Jablonci nad Nisou úspěšně absolvoval ateliér figu-
rálního malířství FaVU v Brně a výtvarné studium dopnil za-
hraničními stážemi v Rumunsku a ve Velké Británii. Posledních 
několik let žije v Tišnově, pracuje jako správce depozitáře Mu-
zea města Brna na Špilberku. Pravidelně vystavuje po celé Čes-
ké republice na skupinových i samostatných výstavách. 

Expresivní rychlé tahy štětcem, výrazná barevnost, velkorysá 
figurální zkratka, ironie, sarkasmus a nadsázka, ale současně 
promyšlená kompozice a příběh zakotvený v realitě, tak by se 

ve stručnosti daly charakterizovat obrazy Jiřího Pikouse. Jeho 
„deset pomocníků“ vytváří výbušnou směs, v níž se mísí  prvky 
expresionismu, nové figurace, ale i tzv. české grotesky. Každé 
malbě předchází přípravné kresby nebo akvarely, ale i množ-
ství skic, které často vznikají v ranním vlaku na trase Brno–Tiš-
nov. Přes jistou divokost zůstává Jiří Pikous k divákovi laskavý 
v tom smyslu, že naznačuje cestu, po které se máme vydat – 
v jeho obrazech zůstává vždy jasný hráč – figura nebo objekt, 
jejichž příběhy se ale odehrávají někde v nitru obrazu, jakoby 
v říši za zrcadlem, odkud si je každý musí přivolat sám. Přes-
ně v tu chvíli se začne odehrávat to, co autor sám přirovnává 
k jízdě na kolotoči, kdy nestačí jen stát a dívat se zpovzdálí, 
člověk musí naskočit a nechat se unášet, zážitek katarze je ale 
zaručen. 

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), v Muzeu města Tišnova  

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.
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Židé v Tišnově, holocaust 1941–1945 
Výstava
20. 9. – 19. 10. 2014
Přijďte se do Muzea města Tišnova seznámit s osudy tišnov-
ských židů v letech holocaustu 1941–1945. Výstavu zorga-
nizovalo Continuum Vitae o. s., jako doprovodný program 

ke slavnostnímu pokládání kamenů Stolpersteine 2014, které 
proběhlo v září letošního roku.
Vstupné: 30 /15 Kč

Domeček informuje
Na Domečku začal školní rok, rozeběhly se kroužky pro děti 
a mládež, chystá se příměstský tábor a akce pro veřejnost. Pro 
ty, kteří se nestihli do kroužků přihlásit včas, nabízíme ješ-
tě několik volných míst. Aktuální obsazenost kroužků najdete 
na www.ddmtisnov.cz. 
S Podhoráckým muzeem v Předklášteří jsme připravili na ne-
děli 19. října vlastivědnou stezku s názvem Domy s historií. Ta 
začíná u kostela sv. Václava v 15.00 a je ukončena promítáním 
starých fotografií města Tišnova v DDM. Projděte se s námi 
po Tišnově a poznejte jeho skvosty, pro děti budou připraveny 
stanoviště s úkoly.
Léto sotva skončilo, ale my už víme, co dělat o podzim-
ních  prázdninách. Pro děti od 1. třídy bude opět připraven 
příměstský podzimní tábor ve dnech 27.–29. října. Na děti 
čekají výlety, tvoření a hry venku i uvnitř. Přihlašování 
na smiskova@ddm-tisnov.cz.

Nejen pro děti bude měsíc říjen nabitý, pro velký zájem opět 
otevíráme kurzy pro seniory:
počítačové kurzy – práce se složkami, internet (vyhledání 
spojů, mapy,…), psaní ve Wordu. Účastníky čeká 6 lekcí (1,5 ho-
diny/lekce) + jedna speciální hodina navíc. Začínáme v úterý 
14. října. Začátečníci úterý 8.00–9.30 nebo 17.00–18.30, po-
kročilí úterý 10.00–11.30.
Fotokurz – naučíte se ovládat a používat svůj digitální foto-
aparát se všemi jeho funkcemi, upravovat fotky… Začínáme ve 
čtvrtek 16. října v 10.00–11.30.

Kurzy jsou vhodné pro každého i pro úplného začátečníka. 

Přihlašování probíhá od 1. října osobně v kanceláři Domu dětí 
a mládeže Tišnov, telefonicky na 777 712 120 nebo e-mailem 
na kancelar@ddm-tisnov.cz. 

Muzeum města Tišnova
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Relaxace a imaginace

Kdy? ve čtvrtek 2. 10. 2014 v 18.30 hod
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Relaxační techniky přinášejí tělu pocity uvolnění, přispívají mj. 
ke zlepšení kvality spánku a snížení úzkosti. Pomocí imagina-
ce můžeme nalézt vlastní možnosti a schopnosti, jak se stát 
šťastnějšími.  Vhodné pro dospívající, mladé dospělé, dospělé 
i seniory.
 
lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová–psycholožka, lektor-
ka Školy lásky v rodině
e-mail: h.kubecova@seznam.cz, mob.: 736 607 320
Je nutné přihlásit se předem. 
S sebou: karimatku, deku, polštářek, popř. teplé ponožky 

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpo-
řena z  dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV a je realizována za finanční podpory města 
Tišnova.

Setkání s finanční gramotností
Na téma „Investice“ si budeme opět povídat s nezávislým fi-
nančním poradcem Mgr. Tomášem Veselým.
Kdy?  ve středu 8. 10. 2014 v 16.00
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili do 6. 10. 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.

Hyperaktivní dítě 

Kdy? v úterý 21. 10. 2014 v čase 16.30–19.30
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
co se dozvíte?
• Co se rozumí pod pojmem hyperaktivita? 
• Tlaky, které přicházejí od společnosti a vzdělávacích institucí .
• Jak se k této situaci jako rodič postavit a v čem hledat řešení? 
• Konkrétní kroky ke zlepšení situace – co můžu jako rodič 

ovlivnit? 
lektoři: 
Ing. Milena Zachrdlová, Ph.D., kouč a lektorka seminářů osob-
nostního rozvoje a matka se zkušeností s hyperaktivním 
dítětem
MUDr. Lucia Pacherová, dětský psychiatr, rodinný terapeut 
a lektorka seminářů osobnostního rozvoje
Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili do 14. 10. 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 projektu Rosteme spolu je podpoře-
na z  dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.

Podzimní dětská burza
Přijďte prodat a nakoupit podzimní a zimní oblečení, obuv, 
hračky a další dětské potřeby pro děti od 0 do 15 let.

Kdy: pondělí až středa 13.–15. října 2014  
Kde:  v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov

výkup:  v pondělí od 10 do 17 hodin
Prodej:  v úterý od 9 do 17 hodin
Výdej:  ve středu od 13 do 17 hodin
Formulář na burzu a podrobné informace si stáhnete 
na www.studanka-tisnov.cz.  

V rámci burzy bude probíhat charitní šatník, kam můžete da-
rovat nepotřebné (či neprodané) věci (oblečení, obuv či doplň-
ky, lůžkoviny a zbytky látek…), které pomohou například lidem 
bez domova nebo matkám a dětem v azylových domech. 
Během burzy je možné si zakoupit zboží z charitního obchůd-
ku „U BOBŘÍKA“ Tišnov, výrobky z chráněného bydlení Skryje, 
z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – klub Čas Tišnov 
a z chráněných dílen Strážnice a Bystré.
Vítáme pomoc dobrovolníků na této burze. Prosíme, kdokoliv 
máte zájem pomoci, přihlaste se na kontakt radka.stepanov-
ska@seznam.cz nebo na telefonu 777 706 724. Za Váš čas pře-
dem děkujeme!

upozornění:
V době konání podzimní burzy (tj. 13.–15. 10. 2014) rušíme 
dopolední kroužky pro rodiče s dětmi (tj. Broučky a Kulíšky). 
Děkujeme za pochopení.

Dárky do dětských domovů
V letošním roce bude opět RC Studánka ve spolupráci s Dětský-
mi domovy v Tišnově a Vranově realizovat projekt, jehož cílem 
je nákup dárků pod vánoční stromeček pro děti z dětských do-
movů. Přidejte se k nám. Jak postupovat? Dozvíte se v příštím 
čísle Tišnovských novin. 

Předškoláček
Edukativně stimulační skupinky pro předškol-
ní děti a jejich rodiče aneb Předškoláček v 1. 
pololetí školního roku 2014/2015 
Jedná se o zážitkově vzdělávací tréninkovou aktivitu s psycho-
logickým přesahem. Rodiče mají možnost využívat psycholo-
gické poradenství pro harmonizaci svých vztahů s dětmi. Tato 
aktivita pomáhá rozpoznat školní zralost či vhodnost odkladu 
školní docházky.
Kdy:    každou středu v 15.00–15.45 nebo v 16.00–16.45,  
začínáme 24. 9. 2014
Kde:    na ZŠ 28. října, Tišnov 
Lektorka: psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová 
Přihlášky: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, tel. 736 607 320, 
e-mail: h.kubecova@seznam.cz

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je realizo-
vána za finanční podpory z dotačního programu Ro-
dina a ochrana práv dětí MPSV a za finanční podpory 
města Tišnova.
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Vývojová psychologie 
RC Studánka zve všechny rodiče i budoucí 
rodiče na dvě přednášky z vývojové psychologie.

Cílem přednášek je napomoci vybudování jisté vztahové vazby 
mezi rodiči a dětmi a harmonizaci rodinných vztahů. 

Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, man-
želská a rodinná poradkyně

Téma: Vývoj dítěte z psychologického pohledu
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Kdy? 6. 10. 2014 v čase 16.00–18.00 hodin  
• Zaměření na senzitivní období a specifika ve vývoji dítěte
• Čím mohu jako rodič ve vývoji dítěte pomoci, jak neuškodit? 
• Budování jisté vztahové vazby
• Odlišnosti ve vývoji dítěte

Téma: Sourozenecké konstelace a vývoj dětské kresby
Kdy? 3. 11. 2014 v čase 16.00–18.00 hodin
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena je symbolických 
20 Kč na dítě.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je realizo-
vána za finanční podpory z dotačního programu Ro-
dina a ochrana práv dětí MPSV a za finanční podpory 
města Tišnova.

Pro nastávající maminky
RC Studánka ve spolupráci s Radkou Mňačkovou zve nastávající 
maminky:

Cvičení pro těhotné

Pomocí jednoduchých cviků udržíte své tělo v kondici během 
celého těhotenství.
V každé lekci se tělo posiluje, protahuje, uvolňuje a harmonizu-
je. Naučíte se používat svůj dech a různé pozice k porodu.
Cvičení probíhá pod vedením porodní asistentky.
Kdy? Každý čtvrtek v 17.30 hod. (předem telefonujte 
na 737 365 989).

Předporodní příprava s porodní asistentkou

Kurz deseti lekcí, ve kterých se nastávající maminka připraví 
na průběh těhotenství, porodu a mateřství. Těhotenství je nej-
krásnějším obdobím v životě ženy, porod je cesta...
Důležitou součástí kurzu je Lekce pro páry, lekce o kojení a péči 
o miminko. 
Kdy? Ve čtvrtek v 18.15 (předem telefonujte na 737 365 989).

Laktační poradenství
Konzultace při problémech s kojením, návštěvy v domácnosti, 
pronájem odsávaček mateřského mléka, tel: 737 365 989 (Rad-
ka Mňačková).

Uvedené aktivity jsou součástí projektu Rosteme spo-
lu z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.

RC Studánka informuje:
• Program RC Studánka najdete na www.studanka-tisnov.cz.
• I nadále nabízíme logopedii.
• Zájemci o individuální logopedickou péči ve Studánce se 

mohou přihlašovat u Mgr. Miroslavy Vyplašilové (mobil: 
607 193 500). Začínáme v úterý 7. 10. Ještě jsou volná místa! 

• Připravujeme
 ─ od října (6. 10.) každou lichou středu Tanečky v čase 

16.00–17.00
 ─ na listopad: celodenní workshop s PhDr. Markem 

Hermanem 

Modelový pracovní pohovor se 
zpětnou vazbou
Pracovní pohovor vyvolává často stres a obavy. 
Připravte se na něj v bezpečném prostředí a zjistěte, co Vás 
na něm může potkat. Neocenitelnou zkušeností pak bude zpět-
ná vazba od HR konzultantky Bc. Michaely Mořické z GIC Nora, 
o. p. s.

Do 3. října 2014 zasílejte na adresu liba.beranova@tiscali.cz zá-
vaznou registraci na modelový pohovor spolu se stručným po-
pisem Vaší vysněné pozice/oboru apod. V následujícím týdnu 
Vám pak přijde modelová inzerce a pozvání na pohovor.

Konzultace (modelový pohovor se zpětnou vazbou) se uskuteč-
ní ve čtvrtek 16. října 2014 od 9.30 (do 11.00) v poradenské 
místnosti RC Studánka.

Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet a věk nahlaste 
do 12. 10. 2014 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz.  Občerstve-
ní bude obstaráno.

Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze 
státního rozpočtu ČR.

Draci nad Tišnovem 
Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov Gingo Vás srdečně zve na tra-
diční drakiádu, která se uskuteční v neděli 19. října 2014 
na polích směrem k Lomničce.
Sraz a registrace účastníků budou od 15.00 do 15.30 na uli-
ci K Čimperku u domu s pečovatelskou službou, vyhodnocení 
nejlepších proběhne v 16.00 hod. Přijďte nejlépe s vlastno-
ručně vyrobenými draky, porota bude hodnotit zvláště ori-
ginalitu, výtvarné zpracování i letové vlastnosti. V případě 
deště se akce nekoná.

Za tišnovská brďata zve Veverka 
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Oslava Mezinárodního dne seniorů
Čtvrtek 2. října 2014
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se 
uskuteční 2. října od 13.30 hod. v jídelně DPS Králova. V pest-
rém programu uvidíte vystoupení dětí z mateřské školy Sluníč-
ko, pěvecký soubor ZUŠ, taneční vystoupení skupiny Together, 
orientální tance, mažoretky z Lažánek, hru na harmoniky sku-
piny Minimusik, folklórní skupinu Bítešan. Bohatým progra-
mem nás doprovodí František Kratochvíl hrou na klavír. K tanci 
a poslechu zahrají manželé Maškovi. 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 sed-
mého a ve středu 8. října 2014 v době od 9.00 do 16.00 hod. 
v rámci Týdne sociálních služeb v ČR. V těchto dnech si můžete 
prohlédnout nejen nově rekonstruované domy s pečovatelskou 
službou, ale také společné a veřejné prostory i 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 Doubravice 
nad Svitavou. 
Odjezd 14. října 2014 ve 13 hod. od Podhorácké restaurace, 
další zastávky u pošty, u Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. 
Cena 120 Kč zahrnuje dopravu autobusem a vstup.
Navštívíme pštrosí farmu s odborným výkladem a ochutnáv-
kou, s možností nákupu. Dozvíte se mnoho zajímavých infor-
mací o životě a chovu pštrosů, zpracování a využití pštrosích 
produktů. Nedaleko nás přivítá jedno z největších zahradnictví 
na Vysočině, Zahradnictví Koupý, které nabízí velké množství 
zahradních, okrasných a dalších rostlin. Potěšíme se krásnými 
květinami a jistě i něco nakoupíme.
Výlet zakončíme v místní restauraci.
Uskuteční se při minimálním počtu 20 účastníků. Předpokláda-
ný návrat v 16.30 hod.
Hlaste se u Markéty Prokopové (730 193 325) a Marty Špirko-
vé (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb 
nejpozději do 10. října 2014.

Poslechový pořad Co se hrálo před 
50 lety aneb Hudba z roku 1964
Středa 15. října
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus po-
slechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje 
a komentuje pan Václav Seyfert.  První poslechový pořad se 
koná 15. října od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova pod ná-
zvem Co se hrálo před 50 lety aneb Hudba z roku 1964. Uslyší-
me písničky Evy Pilarové, Milana Chladila, Josefa Zímy a dalších 
interpretů té doby. 
Druhé odpoledne s písničkami ze starých časů se bude konat 
ve středu12. listopadu od 15.00 hodin a zaměří se na písně, 
v nichž se zpívá o stromech. 

Poslední letošní pořad Směr západ nás písničkami provede 
městy světa. Tento předvánoční výlet se uskuteční ve středu 
10. prosince od 15.00 hodin. Zazní písně například Lenky Fili-
pové, Věry Martinové, Karla Gotta...
V případě zájmu ze strany seniorů budou poslechové pořady 
pokračovat i v roce 2015.

Alternativní medicína
Úterý 21. října ve 14.00 hodin
V jídelně DPS Králova se představí firma Ramissio v přednášce 
na téma alternativní medicína. Dozvíme se, co vlastně vyžaduje 
lidská buňka, aby dokázala aktivně pracovat pro tělo. Jak posílit 
a chránit imunitní systém. Jak prožít život ve zdraví a plnohod-
notně i ve stáří a další poznatky vycházející z čínské medicíny. 
Více o firmě Ramissio na http://cs.ramissio.com.

Plavání ve Wellness Kuřim
Od středy 22. října
První a třetí středa v měsících: říjen 2014 – květen 2015
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 95 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepoje-
de. Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při ces-
tě zpět, nebo kdykoliv telefonicky).
Prosíme přihlášené zájemce, aby se v případě, že nemohou 
v daný termín jet, co nejdříve odhlásili. O plavání je zájem 
a uvolněné místo tak můžeme nabídnout náhradníkům.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob.: 730 193 325), Marta Špirková  
(773 590 274) nebo osobně na pečovatelské službě.

říjen Zahájení plavání 22. 10. 2014
Listopad 1. ST v měsíci 5. 11. 2014

3. ST v měsíci 19. 11. 2014
Prosinec 1. ST v měsíci 3. 12. 2014

3. ST v měsíci Nejede se
Leden 1. ST v měsíci 7. 1. 2015

3. ST v měsíci 21. 1. 2015
Únor 1. ST v měsíci 4. 2. 2015

3. ST v měsíci 18. 2. 2015
Březen 1. ST v měsíci 4. 3. 2015

3. ST v měsíci 18. 3. 2015
Duben 1. ST v měsíci 1. 4. 2015

3. ST v měsíci 15. 4. 2015
Květen 1. ST v měsíci 6. 5. 2015

3. ST v měsíci 20. 5. 2015

PŘIPRAVUJEME 
Zájezd na plavání do termálních lázní Mošon  24. 11. 2014.
Odjezd je v 6.00 hod. od Podhorácké restaurace (další zastáv-
ky jsou u pošty, Penny marketu a na sídlišti Pod Klucaninou, 
případně na trase dle domluvy).
Předpokládaný návrat je okolo 19.00 hod.
Termín přihlašování: úterý 18. 11. 2014 v DPS Králova.
Cena bude upřesněna.
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3. běh akce zvané Běhej pro zdraví
Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazuje Vás počasí? Přemýšlí-
te aspoň o jednom heslu níže?
• zdravý životní styl
• zvýšení fyzické kondice
• zvýšení psychické pohody a mentální odolnosti
• boj s nadváhou
• zkusit si máknout
• uběhnout 5 km za 30 min.
• poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
• najít způsob pro řešení svých problémů
• odprostit se od každodenních starostí
• překonat bolest a útrapy z fyzické zátěže
• poznat své druhé já

Trenéři Atletického klubu AK Tišnov Vám pomohou překonat 
začátky, dají do Vašeho běhání řád. Zkuste tříměsíční dohled 
nad svým během od neděle 5. 10. do 31. 12. 2014. 
• Přijďte v neděli 5. 10. nebo v neděli 12. 10. 2014 v 9.30 hod. 

na venkovní hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova.
• Součástí programu budou i přednášky na téma regenerace 

a sportovní trénink.
• Plán spočívá v trénování 3x týdně, jeden trénink je společný.
• Cena 500 Kč / celý blok.

Program je určen pro úplné začátečníky, i pro pokročilejší. Na-
bízíme odborný přístup, vlídné slovo a slušné zacházení!

www.aktisnov.wz.cz/beh-pro-zdravi nebo na našich faceboo-
kových stránkách.

redakčně upraveno

Turistický pochod Tišnovská padesátka – 11. října 2014
Klub českých turistů Tišnov Vás zve v sobotu 11. října 2014 na 44. 
ročník turistického pochodu Tišnovská padesátka. Pochod je or-
ganizován za podpory města Tišnova a kavárny Pohoda. 
Pochod a cyklojízda jsou zařazeny do seriálu Dvoustovka turi-
stických akcí KČT.
• T9:  Tišnov – rozhl. Klucanina – křížek u Drásova (5 km) 

Tišnov – trasa spíše pro pěší
• T12:  Tišnov – Hradčany(žst.) – Drásov – Vitar(Limova) – 

Tišnov  –  trasa vhodná pro kočárky
• T17: Kuřim (před nádražím ČD) – rozhl. Zlobice (3,5 km) 

– rozhl.Čebín – Drásov – rozhl.Klucanina – Tišnov – trasa 
přes 3 rozhledny

• T20: Tišnov – rozhl.Klucanina – Drásov(park) – Stanovis-
ko – Jamné (12 km) – Šerkovice – Lomnička – Tišnov  

• T30:  Tišnov – rozhl.Klucanina – Drásov – rozhl. Čebín 
(9 km) – Zlobice (13,5 km) – Nad Lipůvkou (16 km) – Skalič-
ka(19,5 km) – Part.památník (22 km) – Stanovisko (25 km) 
– Tišnov  

• T40:  Tišnov – rozh. Klucanina – Drásov – rozhl. Če-
bín – Zlobice – Nad Lipůvkou (15 km) – Pod Bukovcem 
(18,5 km) Pod Kotlankou (21,5km) – Milonice (24,5 km) – 
Újezd u Černé Hory (27 km) – Hluboké Dvory (30,5 km) – 
Part. památník (32,5 km) – Stanovisko – Tišnov  

• T50:  Tišnov – rozhl.Klucanina – Drásov – rozhl. Čebín – 
Zlobice – Nad Lipůvkou – Pod Bukovcem – Pod Kotlankou 
(21,5 km) – Černá Hora (28,5 km) – Žernovník (31,5 km) 

– Hluboké Dvory (40,5 km) – Part.památník – Stanovisko 
– Tišnov  

• cyklotrasa:  doporučujeme horská kola
• cT50: Tišnov – Malhostovice – Nuzířov – Lipůvka – Šebrov 

– Kateřina – Bukovec – Jedle – Černá Hora – Žernovník – Již-
ní portál – Skalička – Všechovice – Drásov – Tišnov

 
Prezence a začátek pochodů podle zvolené trasy: 
T50 v době od 6 do 7 hodin Sokolovna Tišnov
T40 v době od 7 do 8 hodin Sokolovna Tišnov
T9, T12, T20 a T30 v době od 8 do 12 hodin Sokolovna Tišnov
T17 v Kuřimi před nádražím ČD v době od 8.30 do 11.30 hodin  
Pro cyklisty je průběžný start na CT50 v Sokolovně Tišnov od 9 
do 12 hodin.
Ukončení všech pochodů je do 18 hodin v Sokolovně Tišnov. 
Zápisné: trasa T50, T40 – 40 Kč, na T30, T20, T17 a CT50 – 
20 Kč, T12 a T9 – 10 Kč.    
V cíli obdržíte účastnický list.  Občerstvení je na kontrolách 
delších pěších tras: čaj, chléb se sádlem, cibule, sůl.
Každý účastník si musí být vědom svého zdravotního stavu 
a svých schopností. Trasa T50 je určena pro turisty starší 15 
let. Rodiče plně zodpovídají za děti. Pochod se koná za každého 
počasí. Doporučujeme s sebou mapu Okolí Brna – Svratecko. 
V roce 2013 se pochodu zúčastnilo 339 pochodníků a cyklistů. 
Termín 45. ročníku pochodu je 10. října 2015.
Kontakt: A. Zeman, Jiráskova 1515, 666 01 Tišnov, 
kcttisnov@quick.cz, www.kcttisnov.webnode.cz.



Další akce

10 Kam v Tišnově

Bachovy jižní sny
Varhanní koncert
Neděle 19. října 2014
Zveme Vás na varhanní koncert Bachovy jižní sny, který se 
uskuteční v Doubravníku v kostele Povýšení svatého Kříže 
v neděli 19. října 2014. Koncertu bude v 16 hodin předchá-
zet výklad pana Dalibora Michka o doubravnických varhanách 
a o jejich restaurování. V 17 hodin známá varhanice a cemba-
listka profesorka Barbara Maria Willi přednese skladby z díla 
Abrahama van den Kerckhovena, Josefa Ferdinanda Norberta 
Segera, Leopolda Mariana Stechera, Johna Stanleyho, Jana Křti-
tele Vaňhala, Barbary Marie Willi a Johanna Sebastiana Bacha.
Koncert se uskuteční v rámci pátého ročníku festivalu Bachův 
varhanní podzim. 
Návštěvníci koncertu si budou moci zakoupit novou knihu 
Doubravník a Výmolovy varhany o doubravnických varhanách 
a jejich restaurování, ale i o širších historických souvislostech 
týkajících se městyse Doubravníka, šlechtických rodů na pern-
štejnském panství nebo života stavitele Jana Výmoly. Rov-
něž nabídneme k zakoupení CD, které v loňském roce nahrál 
na doubravnických varhanách pan Martin Poruba.
Vstupenky bude možno zakoupit na místě jednu hodinu před 
koncertem nebo v předprodeji – informace jsou na stránkách 
festivalu www.bachuvvarhannipodzim.cz.

Akvarely a kresby Dany Jurášové
V Domově sv. Alžběty „Z blízka i z daleka“
1. září – 31. října 2014
Mgr. Dana Jurášová (* 1982 Znojmo) je absolventkou studia vý-
tvarné výchovy a historie na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci. Od r. 2012 je členkou výtvarné skupiny Aquarellmalgruppe 
Hardegg. Věnuje se především akvarelu a malbě v plenéru. Vy-
stavovala u nás i v zahraničí.
Název výstavy podtrhuje skutečnost, že malířku oslovují jak 
náměty z okolí jejího bydliště (Znojemsko, Podyjí, Pálava), tak 
i ze vzdálenějších míst (Jeseníky, Tatry...). Sama autorka říká, že 
ji technika akvarelu zaujala především svou jemností, křehkos-
tí a zároveň intenzitou a silou barev. Právě barvy totiž považuje 
ve své tvorbě za zvláště důležité.
Téměř v kontrastu k akvarelu jsou  kresebné studie, kde uplat-
ňuje odlišné výrazové prostředky a důraz klade na práci 
s liniemi. 
Co mají obě techniky společné, je snaha zachytit svět kolem 
nás, přimět diváka zastavit se a vidět krásu i v naprosto všed-
ních okamžicích. Jste srdečně zváni na Žernůvku – výstava je 
přístupná denně od 9.00–17.00 hodin.

Akce v sokolovně
• 4. 10.   prodej obuvi
• 8. 10.   prodej spotřebního zboží a textilu
• 13. – 15. 10. prodejní akce RC Studánka – Bazárek
• 31. 10. – 2. 11. výstava minerálů 

Den stromů 
Pojďte společně oslavit Den stromů! V sobotu 25. října proběh-
ne dosazování třešňové aleje podél silnice na Hájek. Sraz bude 
v 13.30 u nového hřbitova nebo v 14.30 na Stanovisku.
K akci Vás srdečně zvou pořadatelé město Tišnov, Český za-
hrádkářský svaz Hajánky a spolek Za sebevědomé Tišnovsko. 
S sebou si vezměte pracovní oblečení podle počasí a láhev 
s vodou.

Vzhůru na Čepičku!
Podhorácké muzeum v Předklášteří pořádá v neděli 5. října 
2014 turistickou vycházku na kopec Čepička nad Předklášte-
řím. V cíli vycházky pracovníci muzea účastníky seznámí s his-
torií místa a tamního opevnění. Sraz bude u Podhoráckého 
muzea v areálu kláštera Porta coeli v 15.00 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se bude konat prohlídka muzejních výstav 
s výkladem, zejména výstavy Sportovně a elegantně, kam turis-
tika rozhodně patří. Tel. 549 412 293.
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Spolek psychologických služeb
Jandáskova 445/13, 621 00 Brno
Nám. Míru 114, 666 01 Tišnov
IČ 02104580

Potřebujete více informací?

www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz

Unplugged pro rodiče
Program prevence rizikového 
chování určený rodičům dětí 
z regionu Tišnovska, kteří se 
paralelně účastní programu 
Unplugged ve škole

Program se skládá ze tří setkání 
v délce 2,5 hodiny a zahrnuje 
následující témata:

1. SETKÁNÍ: Jak lépe chápat 
dospívající?
Tematické okruhy: informace 
o psychologických charakteristikách 
dospívání – informace o návykových 
látkách – užívání NL jako součást 
experimentálního rizikového chování 
dospívajících – vliv a úloha fungování 
rodiny v této vývojové fázi.

2. SETKÁNÍ: Být rodičem 
dospívajícího člověka 
znamená růst společně.
Tematické okruhy: proces 
osamostatňování a  budování identity 
u  dospívajících – generační konfl ikt 
a nezbytné vývojové fáze rodiny – 
rodičovská asertivita.

3. SETKÁNÍ: Mít dobrý 
vztah s vlastním dítětem 
také znamená umět nastavit 
pravidla a hranice.
Tematické okruhy: autorita bez 
autoritářství – sledování bez trestání 
a omezování – vyjednávání bez ztráty 
pozice a vlivu – stanovení jasných 
hranic v rodině

Program pořádá:

Spolek psychologických služeb 
Nám. Míru 114
666 01 Tišnov

Akreditovaný lektor:

Mgr. Kateřina Smutná

Lektor:

Mgr. Milan Růžička

Program je dotačně podpořen 
MŠMT a Jihomoravským krajem 
a je pro účastníky ZDARMA. 

Kdy?
1. SETKÁNÍ: 30. 10. 2014, 16.30–19.00

2. SETKÁNÍ: 13. 11. 2014, 16.30–19.00

3. SETKÁNÍ: 27. 11. 2014, 16.30–19.00

Kde?
Spolek psychologických služeb, 
Nám. Míru 114, Tišnov nebo prostory 
DDM Tišnov (dle počtu přihlášených)

Jak se přihlásit?
a) e-mail: 
spolekpsychologickychsluzeb@
seznam.cz

b) tel.kontakt: 
+420 608 747 102 (Mgr. Smutná)

c) přes školního metodika prevence

Je možné se přihlásit na 1–3 setkání. 

Zahrádkáři a včelaři zvou na 
výstavu

Při příležitosti 80. výročí založení zahrádkářské 
organizace v Tišnově pořádá základní organiza-
ce Českého zahrádkářského svazu Tišnov regio-
nální a jubilejní výstavu ovoce a zeleniny, dopl-
něnou o expozice tišnovské organizace Českého 
svazu včelařů, rukodělných výrobků patchwork 
a rukodělných prací žáků.

Výstava se koná  ve dnech 18.–20. října 2014 ve všech prosto-
rách Městského kulturního střediska v Tišnově, Mlýnská 152. 
Bude otevřena v sobotu a v neděli od 9 do 17 hod., v pondělí 
od 8 do 12 hod. (jen pro školy).

V doprovodném programu jsou v sobotu dopoledne odborné 
přednášky Ing. Nesrsty, Ing. Hinterholzingera a dalších, pora-
denská služba, přehlídka dětí v kostýmech na téma zahrada. 

V průběhu celé výstavy bude degustace starých i nových dru-
hů ovoce, moštů, džemů, medu a medoviny. Nebude chybět 
ani tombola.  

Hlavními sponzory výstavy jsou město Tišnov a republiková 
rada Českého zahrádkářského svazu.
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Datum Akce Místo Čas Organizuje
3. 7. – 31.12. Filmový klub – podzim 2014 Kino Svratka Tišnov Kino Svratka Tišnov
1. 7. – 30. 9. Krajinou! Muzeum města Tišnova Müllerův dům
19. 9. – 19. 10. varhanní koncert bachovy jižní sny kostel v Doubravníku Římskokatolická farnost 

Doubravník
25. 9. beseda s Thomasem graumannem Městská knihovna 17.00–18.30 Městská knihovna Tišnov
26. 9. přednáška phDr. pavla Taussiga 18.00–20.00 TIC – mikroregion Pernštejn
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
27. 9. epheMera (jepice) Kulturní dům Rohozec 17.30–18.20 Společnost TTM o. s.
2. 10. oslava Mezinárodního dne seniorů Jídelna DPS Králova 13.30–18.00 CSS Tišnov
2. 10. cestopisná beseda – japonsko 17.00–18.30 Městská knihovna Tišnov
3. 10. s pejsky o pejscích Městská knihovna 15.00–17.00 Městská knihovna Tišnov
4. 10. jiří schmitzer – koncert známého herce a 

zpěváka
Kino Svratka Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

5. 10. hudební festival Zdeňka pololáníka Porta coeli 15.00–17.00 MěKS Tišnov
5. 10. Turistická vycházka na kopec Čepička Předklášteří 15.00–17.00 Podhorácké muzeum
7. 10. salonky – Komentovaná prohlídka histo-

rického jádra města brna
14.20–18.00 Městská knihovna

10. 10. beseda s liborem balákem Městská knihovna 08.00–11.00 Městská knihovna Tišnov
11. 10. hoochie coochie band Café U Palce 20.00–23.00 Café U Palce
12. 10. hudební festival Zdeňka pololáníka – hana 

bartošová varhany a hosté
kostel sv. Václava 
Tišnov

15.00–17.00 MěKS Tišnov

14. 10. Výlet do doubravice nad Svitavou 13.00–16.30 CSS Tišnov
15. 10. co se hrálo před 50 lety – písničky ze sta-

rých časů (1)
Knihovna DPS Tišnov 15.00–16.00 deTOX

15. 10. poslechové pořady 15.00–16.00 CSS Tišnov
16. 10. Modelový pracovní pohovor se zpětnou 

vazbou
09.30–11.00 Rodinné centrum Studánka

18. 10. Trhová slavnost podzimní úroda nám. Míru Tišnov 08.00–12.00 MěKS Tišnov
18. 10. žáha – blues velký sál MěKS Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov
19. 10. Domy s historií Tišnov 15.00–17.00 Dům dětí a mládeže Tišnov
19. 10. drakiáda sraz K Čimperku u DPS 15.00–16.30 1. BRďO Tišnov GINGO
21. 10. přednáška  firmy ramissio – alternativní 

čínská medicína
Jídelna DPS Králova 14.00–15.00 CSS Tišnov

23. 10. 2. besídka žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
30. 10. salonky 08.00–16.00 Městská knihovna
30. 10. Divadelní představení Frankie a johnny – 

Tereza Kostková & aleš háma
Kino Svratka Tišnov 19.00–21.00 MěKS Tišnov

Výstavy
1. 6. – 28. 9. jan exnar – sklo Podhorácké muzeum Předklášteří

27. 4. – 2. 11. sportovně a elegantně! Podhorácké muzeum Předklášteří

1. 9. – 31. 10. akvarely Dany jurášové Z blízka i z daleka Domov sv. Alžběty Žernůvka

24. 5. – 31. 12. josef jambor a joža Úprka Muzeum města Tišnova

6. 9. – 28. 9. výstava obrazů p. vacka a keramiky T. Flaume Lomnice, Židovské nám. – synagoga

10. 9. – 31. 10. výstava – sportovně a elegantně Městská knihovna

10. 9. – 31. 10. výstava obrazů – jiří janda Městská knihovna

13. 9. – 28. 9. podzim na pernštejně Hrad Pernštejn

13. 9. – 26. 10. jiří pikous Galerie Jamborův dům

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

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Říjen 2014


