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Mimořádné farmářské trhy a adventní jarmark
Město Tišnov zve na mimořádné sobotní trhy na náměstí Míru. Budou se konat 30. listopadu od osmi do jedenácti hodin dopo-
ledne. O den později, v neděli 1. 12. mohou lidé navštívit tradiční adventní jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu, 
který se bude konat rovněž na náměstí Míru před radnicí, a to od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na kulturní program s advent-
ní a vánoční tématikou, který připravily tišnovské školy, školky a dětský domov. U stánků lze nakoupit vánoční dárky nebo si je 
vlastnoručně vytvořit ve vánočních dílnách. Kuchyně Dětského domu a mládeže nabídne teplé nápoje i malé občerstvení. 

Vernum 2013 Ensemble
Wolfgang Amadeus Mozart (Requiem KV 626)

3. listopadu v 17.00, Porta coeli v Předklášteří u Tišnova
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdar-
ma. Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty. 
V předprodeji výhodné permanentky na sezónu KPH 2013–14

Pod vynikajícím vedením dirigenta Ondřeje Tajovského (šéfdi-
rigent Městského divadla Brno) předvede Mozartovo Requiem 
uskupení výborných profesionálních a amatérských zpěváků 
a hudebníků Vernum 2013 Ensemble v krásném prostředí bazi-
liky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.

Roman Horký 
s kapelou Pozdní sběr a Kamelot 
v původní legendární sestavě!

12. listopadu v 19.00, kino Svratka
Vstupné 210 Kč / děti do 15 let 100 Kč, v předprodeji 180 Kč /
děti do 15 let 80 Kč
Předprodej v knihkupectví u paní Raškové, Brněnská 475 
Folkoví fandové mají jméno Romana Horkého spojeno pře-
devším s formací Kamelot, se kterou už tři desetiletí brázdí 
tuzemská pódia. Pro natočení alba Na trati se spojil s jihomo-
ravskou formací Pozdní sběr. Deska je výsledkem touhy přiblí-
žit tuto muziku i dnešní mladé generaci a ukazuje bezpochyby 
cestu správným směrem. Zároveň Roman vystoupí také s do-
movskou kapelou Kamelot, a to v původní legendární sestavě!

M.A.D. Band Ska Orchestra
15. listopadu ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 100 Kč 
M.A.D. Band, to je 10-ti členná kapela z Moskvy. M.A.D. Band, to 
je dynamická, žhavá hudba s výbornými instrumentálními vý-
kony a to zejména dechové sekce!

Pavel Dobeš
26. listopadu v 19.00, kino Svratka
Vstupné 130 Kč / 100 Kč (na místě / v předprodeji)
Koncert populárního folkového písničkáře, textaře a skladate-
le za doprovodu kytaristy Tomáše Kotrby. Pro letošní rok Pa-
vel Dobeš zařadil do repertoáru nejžádanější písničky, které se 
na koncertní pódia už dlouhé roky nedostaly! Uslyšíte největší 
hity jako Jarmila, Píseň o lásce a mnoho dalších.

Tišnovský region metal fest
23. listopadu, velký sál MěKS 
Metalwars ve spolupráci s MěKS Tišnov uvede jako hlavní ka-
pelu Eagleheart a deste dalších kapel. Doba konání a další po-
drobnosti budou upřesněny na samostatných plakátech.

BRAN – bretaňská hudba
29. listopadu ve 20.00, velký sál MěKS
vstupné 120,- / 90,- Kč (na místě / v předprodeji)
Předprodej v knihkupectví u paní Raškové, Brněnská 475
Bran, to je profesionální pojetí hudby vycházející ze starých bre-
taňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Moder-
ní instrumentace je podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. 
Osobitě zpracované tradiční tance a písně, doplněné vlastními 
skladbami členů kapely, vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají 
rozhodující slovo sny. Takové je i zatím poslední album „Le car-
net noir“, které skupina nyní na svém turné propaguje.

PŘIPRAVUJEME
•	 1.	prosince – Adventní slavnost na náměstí Míru
•	 5.	prosince – Lenka Dusilová Duo (+ Beáta Hlavenková) 
•	 11.	 prosince - KPH „Kytara a zpěv“ – Irena Babáčková 

a Helena Tamelová
•	 19.	prosince – divadlo Husa na provázku – J. A. Pitínský – 

„Betlém“ v režii Vladimíra Morávka
•	 26.	prosince – TiKO, vánoční koncert v kostele sv. Václava
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Program kina

ŠMOULOVÉ	2
So	2.	11.	ve	14.30	
105 min., 2D, dab., 80 Kč
Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj 
Gargamel vytvoří stvoření podobná Šmoulům, tak zvané Neple-
chy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. 

AKCE:	HALLOWEEN
So	2.	11.	v	Muzeu	města	Tišnova
30 Kč cesta mezi strašidly/60 Kč film Halloween
Přijďte se bát do Muzea města Tišnova! Odpoledne se zde ma-
lým i velkým zjeví strašidla. Ve sklepení poběží pásmo ani-
movaných horrorů a s příchodem večera začne v sále muzea 
snímek pro dospělé Halloween (Rob Zombie 2007, 107min.). 
Sledujte přesné časy a bližší info na webu mekstisnov.cz

PTAČÍ	ÚLET
Ne	3.	11.	ve	14.30	
85 min., 3D, dab., 130 Kč
Animované dobrodružství dvou krocanů, kteří vymyslí ambi-
ciózní plán. Jejich misí je zachránit sebe a další svého druhu 
od jistého konce na pekáči. Musí se proto vrátit až do doby Di-
vokého západu, kdy začali být pojídáni… Příběh je plný akce, 
humoru a krocaní odvahy změnit dějiny. 

RIVALOVÉ
Ne	3.	11.	v	17.00	
123 min., tit., 110 Kč
Atraktivní sportovní drama z prostředí závodů Formule 1. Kdo 
z dvou odvěkých rivalů vyhraje? Disciplinovaný Niki Lauda 
nebo playboy James Hunt? Podle skutečných událostí natočil 
renomovaný režisér Ron Howard.

DIANA
Út	5.	11.	v	19.30	
108 min., tit., 100 Kč 
Příběh poslední lásky nejslavnější princezny, přezdívané “krá-
lovna srdcí“. V hlavní roli Naomi Watts.

ZMIZENÍ
St	6.	11.	v	19.30
146 min., tit., 100 Kč 
Od dob filmu Sedm jeden z mála thrillerů, který se s ním může 
rovnat. Má hustou těžkou atmosféru, vynikající herce (Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal) a napínavý příběh. Vypráví o pátrá-
ní po dvou zmizelých děvčatech. Rodiče jsou bezmocní, čekají. 
Strach se mísí se vztekem, otci dochází trpělivost a bere sprave-
dlnost do vlastních rukou.

LÁSKY	ČAS
Čt	7.	11.	v	19.30	
123 min., tit., 120 Kč 
Chybí vám kvalitní romantická komedie, která rozesměje i roz-
pláče? Konečně k nám jedna dorazila, a to od tvůrců kultovní 
Lásky nebeské. Tim je nesmělý mladík, který má starostlivou 
matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill Nighy) a žádnou 
holku. A má také jeden dar: vracet se do minulých událostí, kte-
ré sám prožil. Rozhodne se využít téhle dovednosti k tomu, aby 
získal přízeň Mary. Vrací se do situací s ní, které jako nápadník 
zbabral.

U	KONCE	SVĚTA
Pá	8.	11.	v	19.30
109 min., tit., 100 Kč
Akční sci-fi komedie od tvůrců Jednotky příliš rychlého nasa-
zení. Tahle putyka, stojící v ospalém městečku Newton Haven, 
je zajímavá snad jen tím, že má být cílem velmi odvážného piv-
ního maratónu pětice kamarádů. Ti se ho pokusili “doběhnout“ 
už před lety, ale tehdy na ně bylo tempo 12 piv – 12 hospod – 
1 noc příliš zběsilé. Nyní se sešli znovu, aby si sen z mládí ko-
nečně splnili. Nečekají ale, že budou bojovat o holý krk. V hlavní 
roli Simon Pegg.

PTAČÍ	ÚLET
So	9.	11.	v	14.30	
85 min., 3D, dab., 130 Kč 

SNOW	FILM	FEST
So	9.11.,	17.00	–	21.00
Sníh, led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, snowki-
ting, skialpinismus a další zimní šílenosti!

JÁ	PADOUCH	2
Ne	10.	11.	ve	14.30	
98min., 2D, dab., 80 Kč
Veleúspěšná animovaná komedie pro malé i velké podruhé 
ve Svratce. Z padoucha Gru se stal špion mocné Antipadoušské 
ligy. Neboť kdo se může lépe vcítit do myšlení padoucha než 
padouch bývalý? 

DONŠAJNI
Ne	10.	11.	v	17.00	
102 min., český, 100 Kč
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova 
Dona Giovanniho. Prostopášná komedie J. Menzela o tom, že 
v každém muži dříme sukničkář . V hl. rolích J. Hartl, L. Šafrán-
ková, M.Huba, I. Chýlková ad.

Snow film fest opět v Tišnově
So 9. 11. 2013, 17.00 – 21.00, rezervace: pavel@naboso.org
V Tišnově již čtvrtou sezónu o.s. Naboso pořádá Expediční ka-
meru a Filmový festival zimních sportů. Ten se od roku 2013 
přejmenovává na Snow film fest, na který vás zveme. SNOW 
FILM FEST je přehlídkou filmů o absolutním extrému polár-
ních expedic, šokujících výkonech sportovců i o tom jak proží-
vají své životy, když opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se 
situacemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete ohlu-
šující ticho i nedozírnost arktických pustin stejně jako nádhe-
ru zasněžených hor a ledovců. Prožijete s aktéry situace, které 

vám možná odhalí, proč se vydávají na hranice svých možností 
a možná zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás. www.snowfilm.cz
Filmy: Lákavý strach / Tempting Fear
 Modrá posedlost / Blue Obsession
 Na sever od slunce / Nordfor sola
 Neviditelná hora 
 20 min přestávka
 Napříč ledy / Crossing The Ice
 Sašimi z jednorožce / Unicorn Sashimi
 Snow Way 
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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.

METALLICA:	THROUGH	THE	NEVER
Po	11.	11.	v	19.30	
92 min., 3D, 150 Kč 
Mladík Trip musí splnit nebezpečnou misi na neobvyklém 
místě: ve vyprodané aréně při koncertu Metallicy. Film v sobě 
spojuje příběh a velkolepé živé záběry z koncertu jedné z nej-
vlivnějších rockových kapel v historii.

RIVALOVÉ
St	13.	11.	v	19.30	
123 min., 2D, tit., 110 Kč

PŘÍBĚH	KMOTRA
Čt	14.	11.	v	19.30	
99 min., český, 100 Kč
Krimi na motivy bestselleru Jaroslava Kmenty o životě podni-
katele Františka Mrázka. Policista Cajthaml (L. Vaculík) je celý 
život na stopě Kmotrovi (O. Vetchý). Sleduje jeho láskyplnou 
péči o rodinu, jeho starost o její zajištění a jeho postupnou ces-
tu k moci. Film o propojení businessu a politiky režiséra Petra 
Nikolaeva ( Lidice).

ČTYŘLÍSTEK	VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE
Ne	17.	11.	v	14.30	
90 min., český
Český animovaný film pro děti podle stejnojmenného komikso-
vého seriálu.

LÁSKY	ČAS
Ne	17.	11	v	17.00	
123 min., tit., 120 Kč

GRAVITACE
Po	18.	11.	v	19.30	
92 min., 3D tit., 100 Kč
Sci-fi událost roku s Georgem Clooney a Sandrou Bullock v hlav-
ních rolích. Kosmická loď je zničená. Lékařka Stone a veterán 
Kowalsky se octnou ve skafandrech uprostřed vzduchoprázd-
na. Kyslíku ubývá, Země mizí z dohledu… Paradoxně jediným 
způsobem návratu je pokračovat v cestě do hlubokého ticha.

TANEC	MEZI	STŘEPINAMI	 filmový klub
Út	19.	11.	v	19.30	
78min., slovenský, 95 Kč/ 80 Kč (filmový klub) 
Obrazově úchvatné zachycení slovenských lidových písní a tan-
ců v působivých kulisách krásné slovenské přírody. To vše se 
prolíná s příběhem o smyslu lidského bytí. Povinnost pro mi-
lovníky impresí, přírody a folklóru.

PŘÍBĚH	KMOTRA
St	20.	11.	v	19.30	
99 min., český, 100 Kč 

HUNGER	GAMES:	VRAŽEDNÁ	POMSTA
Čt	21.	11.	v	19.30
146 min., 2D tit., 110 Kč
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru pro-
ti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Nyní oče-
kává pomstu mocných. Obyvatelé země Panem se však také 
postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj. 

THOR:	TEMNÝ	SVĚT
Pá	22.	11.	v	19.30	
111 min., 3D dab., 155 Kč/135 Kč (od 12 let)
Tvůrce Hry o trůny Alan Taylor převedl na plátno velkolepý 
marvelovský komiks navazující na události v Avengers. Thor se 
musí vzdát všeho včetně lásky, aby zachránil lidstvo. V hlavních 
rolích Chris Hemsworth a Natalie Portman.

ŠMOULOVÉ	2
Ne	24.	11.	ve	14.30	
105	min.,	2D,	dab.,	80 Kč

AVATAR
Ne	24.	11.	v	17.00	
164 min., 3D, 90 Kč
Nejúspěšnější film všech dob na plátně Svratky! 

DONŠAJNI	
Po	25.	11.	v	18.00	
102 min., český, 100 Kč/senioři 60 Kč

THOR:	TEMNÝ	SVĚT
St	27.	11.	v	19.30
111 min., 3D dab., 155 Kč/135 Kč (od 12 let)

ZAHRAJ	TO	ZNOVU,	SAME
Čt	28.	11.	v	19.30	
85min., tit., 90 Kč/ 70 Kč (filmový klub) 
V rámci volného cyklu Nebuď dnešní uvádí Svratka kultovní 
filmy, které nestárnou. Přijďte se přesvědčit, že je to pravda, 
na skvělého Woodyho Allena, který se snaží dobýt zpět ztrace-
nou přítelkyni! + úvod

JÁ	PADOUCH	2
Ne	30.	11.	ve	14.30	
98min., 2D, dab., 80 Kč

NA	PROSINEC	PŘIPRAVUJEME:	
Kapitán	Philips,	Evangelium	sv.	Matouše,	Ledové	království	i	český	film	Ježíšek	
Události	měsíce:	Půlnoční	premiéra	filmu	Hobit:	Šmakova	spoušť,	Vánoční	představení
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Muzeum města Tišnova

Připravujeme 
V souvislosti s připravovanou stálou expozicí Josefa Jambora 
bychom rádi požádali majitele Jamborových obrazů o spolu-
práci při dokumentaci jeho díla na Tišnovsku. Uvítáme infor-
mace o jeho dílech a případně i jejich zapůjčení pro výstavu 
v Jamborově domě a v tišnovském muzeu (březen, duben 
2014). Zájemcům zajistíme (a v případě zápůjčky i uhradíme) 
profesionální fotodokumentaci. Nabízíme také zprostředková-
ní znaleckého posudku soudním znalcem.
Předem děkujeme za informace a za spolupráci. 
Veronika Jičínská, mobil 730 167 598, galerie@kulturatisnov.cz

 

 

Petr Groh a František Mikš
Od 2. listopadu můžete navštívit výstavu dřevořezeb Petra Gro-
ha a obrazů Františka Mikše. Srdečně vás zveme na slavnostní 
zahájení s vystoupením herců Divadla Husa na provázku.

Starosta František Müller  
a Müllerův dům
Výstava o historii města Tišnova

28. 9. – 24. 11. 2013
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč

Přeneste se s námi do časů, kdy se Tišnov sebevědomě a rych-
le proměňoval z typické podoby C. K. maloměstečka v moderní 
lázeňské město. 
Výstava byla připravena v kurátorské spolupráci Muzea města 
Tišnova a paní Valeriany Kallabové. 

Auguste Rodin, Myslitel, 1880. 

Čas, svět a skutečná realita
Přednáška Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D. 

Pátek 29. 11. 2013 od 17.00
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč 

Od časů antiky se filosofové zabývali otázkami týkajícími se 
času, světa a naší existencí v něm. Přestože současné vědec-
ké, nebo přesněji fyzikální, poznání světa dosáhlo velmi dale-
ko, tyto filosofické otázky týkající se našeho bytí nejsou dodnes 
uspokojivě vyřešeny. Jsou snad právě tyto pojmy jedny z těch, 
kde pohled fyzika již směřuje k otázkám, které by mohl řešit 
spíše teolog? Společný pohled je však dosti překvapující zvláš-
tě proto, že svět je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než 
za jaký bývá pokládán.
Přednáška propojuje oblast teoretické fyziky (teorie relativity, 
kvantová fyzika, případně teorie strun) s teologií. Důležitou roli 
v přednášce mají především pojmy čas, hmota a prostor propo-
jené s nejzákladnějšími filosofickými otázkami bytí.
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Dům dětí a mládeže

Mladí žurnalisté hledají posily
Nový kurz novinářství letos odstartoval!
Chceš si zkusit napsat reportáž, zprávu či komentář? Baví tě 
čeština? Potom je tu pro tebe nový kurz žurnalistiky! Schází-
me se každou středu od 16.15 do 17.45. Najdeš nás v budově 
hasičky ve studiu. Členové redakce Zdenda, Petr a Terka už se 
na tebe těší!
Svoje články budeme zveřejňovat na webu Domu dětí a mlá-
deže. Rádi bychom také přidávali příspěvky na facebook Do-
mečku. Když budeme mít příležitost, najdete naše články 
i v Tišnovských novinách. Z našich textů se dozvíš, co se děje 
v Domě dětí a mládeže, a přečteš si rozhovory, reportáže i zají-
mavé novinky z Tišnova. 
Budeme diskutovat, psát články a učit se, jak správně psát. Se-
známíme se také se současnou mediální situací u nás. Vyzkouší-
me si rozhovory, reportáže a novinářskou fotografii. Nejčastěji 
budeme psát reportáže a pokusíme se natočit nějaká videa.
Už se nemůžeme dočkat nových tváří!

Velká vánoční dílna
Domeček opět připravuje pro děti i dospělé den plný vánoč-
ního tvoření. Budete si moci vyrobit vánoční dekoraci domů 
i dárky pro sebe i své blízké pod stromeček.
Děti si ve svých dílnách udělají ozdoby na stromeček a vánoč-
ní dekorace ze slaného těsta a svůj originální papírový betlém. 
Pro větší (od 11 let) a dospělé máme připravené dílny: Lept 
na sklo, Vizovické pečivo, Vánoční vazba (na stůl, do okna, 
  

na dveře), oblíbené Fimo tvoření – tentokrát svícínek ze skle-
ničky a výrobu Orgonitů.
V sobotu 30. 11. 2013 od 9 – 19 hodin V DDM Tišnov.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na dílny pro větší 
přihlásit se předem. 
Podrobné informace najdete na www.ddm-tisnov.cz nebo piš-
te: lazarova@ddm-tisnov.cz, volejte: 731 507 220

Návraty
Výstava fotografií

25. 9. – 31. 12. 2013
Vstupné 30 Kč / 15 Kč

Výstava fotografií Miloše Sysla Návraty probíhá v kavárně 
muzea a přilehlých prostorách. 

Podzim na Sibiři aneb Sajany, Bajkal 
cestovatelská multimediální projekce

středa 4. 12. od 17.00
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč

Nezapomenutelné zážitky z výpravy do sibiřské tajgy v obdo-
bí zlatého podzimu… Divoké hory, tajga tisíců barev, radonové 
prameny, majestát a mysticismus nejhlubšího jezera světa, os-
trov šamanů – Olchon a řada dalších jedinečných dobrodruž-
ství v multimediální projekci se stylovým hudebním pozadím. 
Autorem multimediální projekce a virtuálním průvodcem je 
Roman Janusz. 
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Oddělení pro dospělé čtenáře

Dva jazyky – jeden kraj
5. 11. 2013 v 17.00
Festival, který v deseti vybraných městech ČR přiblíží divákům 
Norsko, jeho přírodu, kulturu, historii i současné dění v této 
pozoruhodné, ale v srdci Evropy nepříliš známé zemi. 
V komponovaném programu mohou návštěvníci poznat Nor-
sko umělecky, literárně i geograficky. Do světa obdivuhodné 
norské přírody, za jejími krásami, ale také za stavbami histo-
rickými i těmi novými nás přenese videoprojekce prezentace 
s názvem „Krásy Země Vikingů“ za doprovodu etnické hudby, 
která vykouzlí atmosféru pod nebem s polární září. Poznáme 
přední norské umělce a severské spisovatele i jejich poslední 
knihy překladů do češtiny. V autorském čtení překladatelů se 
bude možno zaposlouchat do překladů veršů velkých norských 
básníků různých období a směrů. V rámci festivalu bude v čes-
ké premiéře uveden krátkometrážní film Mord, natočený podle 
novely jednoho z největších norských básníků Hanse Borliho. 
Program jako celek je sestaven tak, aby žánrově rozmanitou 
formou představil z Norska to podstatné. 

Program: 
1.	 Krásy Země Vikingů – projekce nádherných fotografií pří-

rodních krás Norska s etnickou hudbou norských umělců 
(Sinikka Langeland, Erik Lukashaugen)

2.	 Autorské čtení českých překladatelů a básníků 
3.	 Představení knih norských autorů, které vyšly v posledních 

letech v ČR (poezie, pohádky, beletrie)
4.	 Výstava Cesta lesy o životě a tvorbě jednoho z největších ly-

riků Norska 20. stl. Hanse Borliho
5.	 Premiéra krátkometrážního poetického filmu Mord na mo-

tivy poémy Hanse Borliho 
6.	 Norské kulturní tradice a současná specifika Norska 

v umění 
7.	 Beseda s posluchači, diskuze nad tématikou, včetně po-

radenství nad možnostmi spolupráce s Norskem v oblas-
ti umění, literatury a vzdělávání v rámci programů fondů 
EHP/Norsko. 

Festival pořádá občanské sdružení Kulturní Mosty ve spoluprá-
ci s Velvyslanectvím Norského království v ČR, Ministerstvem 
kultury ČR, Státním fondem kultury ČR a Krajem Vysočina.

Markéta a Petr Veličkovi: 
Aleje české a moravské krajiny
14. 11. 2013 v 17.00
Městská knihovna Tišnov pořádá přednášku ke knize Aleje čes-
ké a moravské krajiny Markéty a Petra Veličkových.
Aleje jsou neodmyslitelně spojené s krajinou, majetkovými po-
měry, politikou, financemi a kulturou. Impulzem k sepsání této 
knihy byl dokumentární film „Aleje jako součást naší krajiny“, 
který vznikl režisérským vedením Ljuby Václavové v roce 2007, 
na němž se oba autoři spolupodíleli. Od té doby stále přibývá 
otázek typu: Proč zachovávat aleje? Nejsou příliš nebezpečné? 
Je důležitý jejich kulturní a historický odkaz? Co znamenají pro 
paměť krajiny? Je možná v dnešním rychlém světě symbióza 
automobilů a stromů podél silnic? Na tyto a další otázky hledá 
kniha odpovědi. 

Pletené košíčky z korálků
14. 11. 2013 v 9.30
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
pravidelnou předvánoční praktickou dílnu pod vedením paní 
Hany Širůčkové. Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny. 
Účastníci si mohou přinést vlastní korálky a drát. 
Žádáme zájemce, aby se přihlásili osobně nebo telefonicky 
na čísle 549 121 001–5. Kurzovné: 50 Kč.

Kolonie Nový dům v Žabovřeskách
28. 11. 2013
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
prohlídku s Petrou Hlaváčkovou (lektorka semináře o Moder-
ní architektuře v Městské knihovně Tišnov v rámci UVČ 2009–
2010) v kolonii Nový dům v Žabovřeskách.
V roce 1928 se na nově zbudovaném brněnském Zemském vý-
stavišti uskutečnila u příležitosti desátého výročí založení re-
publiky Výstava soudobé kultury v Československu. Součástí 
tohoto rozsáhlého architektonického projektu byla i výstavní 
kolonie Nový dům v Brně-Žabovřeskách, kde vznikla podle ná-
vrhů předních domácích architektů skupina šestnácti malých 
rodinných domů s minimálním stavebním programem. 
Sraz zájemců před tišnovským vlakovým nádražím v 9.00.
Žádáme zájemce, aby se přihlásili osobně nebo telefonicky  
(549 121 001–5) v Městské knihovně Tišnov.

Srí Lanka … taková, jaká je
28. 11. 2013 v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování 
na přednášku Petry Konečné, jejíž výtěžek bude, jako v loň-
ském roce, věnován škole Bushschool Cambodia v Kambodži.

Srí Lanka, chcete-li Cejlon, ostrovní země v jihovýchodní Asii 
překvapí svojí rozmanitostí snad každého, kdo ji navštíví. Vcel-
ku bleskurychlý plán-neplán vydat se právě oním směrem při-
nesl spoustu krásných, nenadálých a cenných zážitků. Nejen 
čajové plantáže, teplé vody Indického oceánu, surfing, boha-
tá a nespoutaná příroda, ale i ajurvédská medicína, meditač-
ní centrum v horách a neskutečná přirozenost obyvatel žijící 
v souladu s přírodou a sebou samými, dává Srí Lance přídech 
země zaslíbené a inspirativní pro nás všechny.
Pokud se chcete i vy nechat lehce inspirovat a nasát atmosfé-
ru tamějšího přístupu k životu, zavítejte do tišnovské knihovny. 
Bude se servírovat i čaj.

Originální vánoční přání – výstava
listopad - prosinec
Městská knihovna Tišnov pořádá v prostorách dospělého od-
dělení prodejní výstavu 
originálních ručně vyráběných přání skupiny DagMar.
Přání si můžete zakoupit během listopadu a prosince v půjčov-
ní době knihovny: Po, St, Pá 8–18
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Knihy mého srdce
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova v letošním roce předsta-
ví již 10. ročník společného projektu na podporu dětského čte-
nářství „Knihy mého srdce“.

Originální a ojedinělý projekt se koná od roku 2004 ve spo-
lupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. Re-
alizuje se vždy v měsíci listopadu s cílem představit dětem 
významné autory dětské literatury. V předchozích letech svým 
dílem nás inspirovali Astrid Lindgrenová (2004), Josef Lada 
(2005), Václav Čtvrtek (2006), Ondřej Sekora (2007), František 
Nepil (2008), Helena Zmatlíková (2009), Martina Drijverová 
(2010), Alena Ježková (2011) a Jiří Trnka (2012). 
Součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, vý-
tvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení 
a tématické žákovské výstavy V dětském oddělení tradičně pro-
bíhají akce, do kterých se aktivně zapojují žáci 1.–5. tříd. Hravě 
vzdělávací program za desetileté období zpopularizoval žákům 
celou řadu knih a přinesl dobrý výsledek – děti vnímají kladně 
prostředí knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem.

Slavnostní zahájení
1. 11.2013 v 8.30, 9.30 a 10.30
Nedvědický pěvecký sbor – Cvrčci odstartují 10. ročník vystou-
pením, ve kterém představí pod vedením Petry Glosr Cvrkalové 
písně a pověsti z okolí hradu Pernštejna. Na představení jsme 
pozvali žáky 1.–3. tříd.

Srdce a křídla Heleny Zmatlíkové 
beseda pro žáky 1. tříd
21. 11. 2013 v 8.30 a 10.00
V letošním roce si připomínáme 90. výročí narození významné 
české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Autorka, která více jak 
padesát let patřila mezi přední ilustrátory, svými obrázky do-
plnila téměř 300 titulů knih. Její ilustrace si svou něhou, vese-
lostí a krásou získaly jak děti, tak dospělé na celém světě a bylo 
jí uděleno nejedno ocenění za nejkrásnější knížku. Řada lite-
rárních postaviček z naší i světové literatury jsou nerozlučně 
spjaty s podobou, jakou jim vtiskly ilustrace Heleny Zmatlíko-
vé. V rámci besedy vystoupí žáci literárně-dramatického oboru 
ZUŠ v Tišnově pod vedením Berit Hönigové.

Vesele s Ondřejem Sekorou 
beseda pro žáky 2. tříd
20. 11., 22. 11. 2013 v 9.00
Autor celý svůj život rozdával radost a štěstí a jeho dílo bylo 
pro mnohé čtenáře vstupní branou do čarovného světa knihy. 
Bezprostřednost a snaha předat dětem jen to dobré a veselé 
způsobily, že je se stejným zaujetím čtou nové a nové generace. 

Hledání radosti Františka Nepila 
beseda pro žáky 3. tříd
15. 11., 18. 11. 2013 v 9.00
František Nepil patřil k nejoblíbenějším vypravěčům, byl jed-
ním z těch, kdo dovedl své posluchače zastavit a ztišit. Autor 
ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důleži-
té, ale často opomíjené – schopnost porozumět jeden druhému, 
chápat ho, respektovat a tolerovat. Jeho prózy pro děti spojuje 
jemný, moudrý a laskavý humor, se kterým nahlížel na okolní 
svět, na jeho kladné i záporné stránky. 

O pověstech a knihách Aleny Ježkové 
beseda pro žáky 4. tříd 
7. 11., 8. 11. 2013 v 9.00
Literární tvorba Aleny Ježkové se vyznačuje takřka básnicky 
čtivým jazykem a byla nejednou ověnčena literárními cenami 
např. Zlatá stuha, Sukova cena dětských knihoven, cena nakla-
datelství Albatros, prestižní mezinárodní ocenění Bílá vrána 
apod. Pověsti, legendy, báje a báchorky mají podle Aleny Ježko-
vé zvláštní kouzlo. Stojí mezi dvěma světy – fantazií 
a skutečností. Prosvěcují historii poezií, humorem a nadějí.

Zázraky Martiny Drijverové 
beseda pro žáky 5. tříd
4. 11., 6. 11. 2013 v 9.00
Martina Drijverová právem získala za svoji tvorbu pro děti ně-
kolik literárních cen: devětkrát obdržela prestižní cenu SUK 
„Cenu učitelů“ za přínos k rozvoji čtenářství, dvakrát naklada-
telskou cenu Albatrosu za „ Nejkrásnější knihu roku“ a mnoho 
dalších. Cílem řady knih je probudit zájem nejmenších čtenářů 
o slavnou minulost našeho národa. Spisovatelka dětem historii 
představuje poutavým, čtivým a srozumitelným jazykem. 

Setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou
12. 11. 2013 v 10.00, 11.30 a 13.00 
Alena Ježková je nejoceňovanější současná česká spisovatelka 
v žánru populárně naučných knih o historii pro děti a dospělé. 
Žáky čeká autorské povídání o neobvyklých knihách s českou 
historií. Chytré, poutavě psané knihy, odhalující kus naší veselé 
historie jsou určené dětem ze 4.–5. tříd. 

Setkání se spisovatelkou Martinou Drijverovou
9. 12. 2013 v 9.45 a 11.00
Spisovatelka, scenáristka a překladatelka patří k nejoblíbeněj-
ším dětským autorům. Z jejích knížek je cítit velké pochopení 
pro dětský svět a duši. Její knihy byly přeloženy do mnoha ci-
zích jazyků. Svoje nejnovější knihy představí Martina Drijvero-
vá žákům ze 4.–5. tříd.

Pohádková knihovna – společné malování
4. 11., 6. 11., 7. 11., 8. 11., 15. 11., 18. 11. 2013 v  9.45, 5. 11. 
ve 13.30 
Oblíbená výtvarná činnost je tou nejlepší odezvou na připo-
mínané knihy. Umožňuje dětem, aby se aktivně podílely na vý-
zdobě, díky níž se knihovna proměňuje v pohádkové místo. 
Výtvarnou koncepci připravil tišnovský výtvarník a ilustrá-
tor Libor Balák. Akce je určena žákům 3.–5. tříd a školním 
družinám.

Pozvánka ke společnému čtení
26. 11. 2013 ve 13.30
Závěr projektu neodmyslitelně patří setkání s učiteli, dětmi 
a rodiči. Společně pobesedujeme o nových čtenářských zážit-
cích a zaposloucháme se do úryvků z knih.
„ ... když čteme knihu, žijeme s jejími postavami v dobrém 
i zlém, poznáváme nové světy, nové myšlenky. Četbou každé 
kvalitní knihy se v nás něco mění – rosteme v lepší lidi. Děti po-
třebují číst, aby mohly vyrůst.“ Alena Ježková

Všechny pořádané akce jsou přístupné veřejnosti, zejména 
maminkám či tatínkům na mateřské dovolené, „hlídacím“ ba-
bičkám a dědečkům s vnoučaty a všem, kteří mají čas a chuť 
zhlédnout zajímavé programy. 
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Mikulášská zábava
Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu, která se koná 
ve středu 4. prosince 2013 od 14.00 v jídelně Centra sociálních 
služeb Tišnov, Králova 1742. K poslechu i tanci zahraje pan Ko-
zelek z Malhostovic. Můžete se těšit na Mikuláše s čertem a an-
dělem. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Mošon – zájezd do termálů
V pondělí 2. prosince 2013 pořádáme zájezd do Maďarska 
do termálních lázní Mošon. Odjezd je v 6.00 od Podhorác-
ké restaurace (další zastávky jsou u pošty, Penny marketu 
a na sídlišti Pod Klucaninou, případně na trase dle domluvy). 
Předpokládaný návrat je okolo 19.00. Cena je 650 Kč na oso-
bu a zahrnuje cestu autobusem, vstupné do lázní, pojištění 
a průvodce.
Zájemci se mohou osobně přihlásit a zájezd uhradit v pátek 
22. listopadu od 8.00 ve vestibulu Centra sociálních služeb. Pro 
závazné přihlášení si s sebou vezměte: rodné číslo, adresu, te-
lefon a peníze. Kontakty pro bližší informace: Marta Špirková 
(773 590 274), Kateřina Trčková (730 193 325).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
První a třetí středa v měsících říjen 2013 – květen 2014
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 95 Kč

Říjen 1. ST v měsíci 2. 10. 2013
3. ST v měsíci 16. 10. 2013

Listopad 1. ST v měsíci 6. 11. 2013
3. ST v měsíci 20. 11. 2013

Prosinec 1. ST v měsíci 4. 12. 2013
3. ST v měsíci Nejede se

Leden 1. ST v měsíci 8. 1. 2014
3. ST v měsíci 22. 1. 2014

Únor 1. ST v měsíci 5. 2. 2014
3. ST v měsíci 19. 2. 2014

Březen 1. ST v měsíci 5. 3. 2014
3. ST v měsíci 19. 3. 2014

Duben 1. ST v měsíci 2. 4. 2014
3. ST v měsíci 16. 4. 2014

Květen 1. ST v měsíci 7. 5. 2014
3. ST v měsíci 21. 5. 2014

V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu 
nepojede.
Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při cestě 
zpět nebo kdykoliv telefonicky).

Prosíme přihlášené zájemce, aby se v případě, že nemohou 
v daný termín jet, co nejdříve odhlásili. Je to z důvodu, že 
o plavání je zájem a uvolněné místo tak můžeme nabídnout 
náhradníkům.

Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
•	 Kateřina Trčková (730 193 325) 
•	 Marta Špirková (773 590 274)
•	 osobně na pečovatelské službě

Vánoční tvoření
Srdečně Vás zveme na vánoční Tvořivé dílny, které se kona-
jí vždy v jídelně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742 
v době od 13.00 do 16.00.

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou
Pátek 29. listopadu
Můžete si nazdobit perníčky, předat recepty, tipy, naučit se 
nové motivy. Perníčky, polevu i zdobítka budete mít k dispozici. 
Kdo bude mít zájem, může si přinést i vlastní perníčky. 

Vázání věnců
Pondělí 9. prosince
Vyrobíme si a ozdobíme vánoční nebo adventní věnec. K dis-
pozici budete mít různé druhy chvojek a tavnou pistoli k při-
chycení ozdob. S sebou si přineste kruh na věnec, vázací drát 
(k dostání v květinářství), ozdoby, případně svíčky.

Další akce

Akce Svazu diabetiků
Územní	 organizace	 Svazu	 diabetiků	 Tišnov,	 zve své členy 
a veřejnost na následující akce:
•	 na Den diabetu 14. 11. 2013 plánujeme plavání	v	Kuřimi – 

ve 13.00 odjezd od Penny. Cvičení bude i s naší cvičitelkou 
v relaxačním bazénu.

•	 27. 11. 2013 bude ve 14 hodin opět přednáška	 na	 téma	
„stáří“ – přednáší psycholožka Jitka Bukáčková

•	 na konci roku 11. prosince 2013 plánujeme výroční	 člen-
skou	 schůzi zakončenou besedou s dotazy a zároveň vám 
sdělíme, co chystáme na rok 2014

Akce v sokolovně
•	 1.–3.	11.	 burza minerálů
•	 6.	11.	 prodej textilu - Kreskotex
•	 7.	11.	 prodej textilu - Prostějov
•	 11.	11.	 prodej spotřebního zboží a textilu
•	 13.–14.	11.	 prodej knih

•	 19.	11.	 prodej textilu
•	 23.	11.	 prodej obuvi
•	 25.	11.	 prodej textilu
•	 26.	11.	 prodej spotřebního zboží a textilu

Advent na ZŠ Smíškova
Základní škola Tišnov, Smíškova si dovoluje pozvat děti, rodi-
če i veřejnost na tradiční předvánoční tvoření v adventních 
dílničkách, které se uskuteční ve středu 4. 12. 2013. Návštěvní-
kům bude škola otevřena již od 14.30, kdy proběhne rozsvěce-
ní stromečku s doprovodným programem. Celým odpolednem 
vás provedou kluci a holky ze žákovského parlamentu. Učitelé 
a žáci se vám budou věnovat ve 13 dílničkách s nejrůznějšími 
nabídkami vánočních dárečků, dekorací a milých drobnůs-
tek. Naše škola se představí již v neděli 1. 12. při slavnostním 
rozsvěcení stromu na tišnovském náměstí Míru. Těšíme se 
na předvánoční čas strávený s vámi.
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Kroužek pro šikulky
Opět nabízíme kroužek Šikulkové. Bude každou středu 
od 17.00 do 18.00. Začínáme již 6. 11. 2013. Jedná se o vyrá-
bění pro rodiče s dětmi, věková hranice není omezena. I ti nej-
menší se mohou zapojit, naučí se zajímavé výtvarné techniky 
a vyrobí si úžasné výrobky pro radost i jako dekoraci či dárek.

Trdlohrátky – ukázkové hodiny
Kdy: ve středu 6. 11. a 13. 11. 2013 v 15.00.
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Hravý program pro nejmladší děti (od 4 do cca 18 měsíců) a je-
jich rodiče. Podporují rozvoj sociálního vnímání a interakce 
s vrstevníky, emoční inteligence, hudebního citu, rytmiky a dra-
matiky, motoriky, koordinace a senzomotorické inteligence.
Kapacita je omezena. Je nutné se předem nahlásit.
Kontakt: soukupova.dagmar@post.cz, tel. 775 365 441

Setkání s vnitřní ženou 
Kdy: v sobotu 23. 11. 2013
Kde: v RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Setkání pro ženy, které chtějí rozvinout svoji ženskou část, spo-
jit se více se svojí vnitřní ženou, naladit se na to, co potřebuje, 
co jí nejvíc chybí, dát jí prostor, lásku a péči.
V kruhu žen můžeme zažít pocit sounáležitosti, podpory, bez-
pečí, sdílení, porozumění.
Můžeme společně meditovat, tančit, zpívat, naslouchat, léčit se 
dotekem… a také poslouchat příběhy o ženské duši.
Lektorka: Hana Uřídilová, www.oktavazdravi.cz.

Mapa života – seminář
Kdy: v sobotu 9. 11. 2013 od 9.30 do 17.00 hod
Kde: RC Studánka o.s., Riegrova 318, Tišnov
•	 Umožní Vám podívat se na svůj život z jiné perspektivy, vidět 

ho mnohem celistvěji, než jsme běžně zvyklí. Pomůže vám 
znovu se podívat a poléčit události vašeho života, které jste 
kdysi uložili a nezpracovali.

•	 Pracuje se tvořivou technikou pastelkami na velký formát 
papíru, během dne si znovu vybavíme důležité chvíle a oso-
by našeho života, které na nás měly vliv a ztvárníme je podle 
vlastní představy.

•	 Výsledkem může být zlepšení vztahů v rodině, pochopení, 
odpuštění a často změna postojů, které vedou k lepšímu po-
citu v životě.

Mapa života pro nás může pracovat nejen tento den, má i další 
rozměr, ale podrobnosti až na semináři…
S sebou potřebujete kromě chuti na sobě pracovat už jen pas-
telky – žádné strachy, rozhodně není nutné „umět kreslit“
Lektorka: Hana Uřídilová, www.oktavazdravi.cz
Přihlášky: studanka@atlas.cz, tel.: 777 706 721
Cena semináře je 790 Kč.
V případě zájmu je možné zajistit hlídání dětí. Díky dotaci 
z MPSV je hlídání za symbolickou cenu 20 Kč na hodinu na dítě.

Martinský pochod
Kdy: pondělí 11. 11. 2013 v 16.30
Kde: sraz u kostela sv. Václava.
Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod, který půjde 
od kostela na náměstí 28. října, kde si připomeneme legendu 
o sv. Martinovi a vyzkoušíme sílu kouzelných rohlíčků a zlatých 
podkov. Vezměte si s sebou světýlka, nejlépe vlastní výroby. 

Běžecké tréninky s Atletickým klubem Tišnov
Tereza Součková, Martin Sebera, certifikovaní trenéři Českého atletického svazu
Pro	koho? Úplní začátečníci i pokročilí, milovníci běhu.
Cíl?	 Radost z běhu, redukce hmotnosti, mentální odolnost, 
zvýšení výkonnosti
Co? Pravdy a lži o běhání. Správná technika běhu, posilování 
ochablých a protahování zkrácených svalových skupin (formou 
speciálních běžeckých cvičení). Základy výživy a regenerace.

Jak? Trénink 3x týdně: 1x společný trénink, 2x individuální
Kdy? Společný trénink každou neděli v 15.00 od 10. 11. 2013 – 
26. 1. 2014 (celkem 12 nedělí)
Kde? Atletické hřiště u ZŠ Smíškova, Tišnov
Cena? 50 Kč/trénink nebo 500 Kč za celý 3měsíční blok

Program akcí ve sportovní hale SSK Tišnov 
Sobota	2.	11.	
20.00  futsal I.FC Květnice - Pivovar Vyškov 
Sobota	9.	11.
10.00  volejbal muži Tišnov - VK Žabovřesky
13.00  volejbal muži Tišnov - VK Žabovřesky
18.45  basketbal ženy Valosun Tišnov - Liberec
Neděle	10.	11.
10.30  basketbal ženy Valosun Tišnov - Pečky
13.00  AFK - starší přípravka - turnaj
Sobota	16.	11.
14.00  basketbal ženy Tišnov - Renocar Podolí
16.00  basketbal muži Tišnov - Šlapanice C
18.00  basketbal dorostenky Tišnov - SBŠ Ostrava
20.00  futsal I.FC Květnice - TOKA Brno

Neděle	17.	11.
9.00  basketbal ženy Tišnov - Sokol Podolí
11.00  basketbal muži Tišnov - Černovice
13.00  basketbal dorostenky Tišnov - Lokomotiva Krnov
Sobota	23.	11.
10.00  volejbal muži Tišnov - Volejbal Vyškov
13.00  volejbal muži Tišnov - Volejbal Vyškov
16.00  basketbal žákyně Tišnov - BK Havířov
Neděle	24.	11.
10.00  basketbal žákyně Tišnov - BK Frýdek Místek
13.00  AFK – přípravka - turnaj
Sobota	30.	11.
8.00  stolní tenis - Okresní přebor mužů a žáků
20.00  futsal I.FC Květnice - NASAN Brno

Sport
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Světový den diabetu v Brně
Terezie Skokanová, lékařka
V České republice se s cukrovkou léčí téměř 800 tisíc lidí 
(zdroj: ÚZIS). Protože tato vážná nemoc nebolí, její rizika lidé 
často podceňují a k lékaři přijdou až s komplikacemi. Počet dia-
betiků se v posledních letech prudce zvyšuje a věk diabetiků 
naopak snižuje. Nemoc si nevybírá ani věk ani pohlaví.

I když se lékařská věda snaží pacientům s diabetem maximálně 
ulehčit život, velká část zodpovědnosti zůstává na nich samot-
ných. MUDr. Michal Haas ze společnosti Eli Lilly, která se výzku-
mu a léčbě cukrovky dlouhodobě věnuje, připomíná alarmující 
skutečnost: „Pouze část pacientů chce o svém onemocnění vše 
vědět a aktivně ho ovládat. Základní podmínkou léčby je totiž 
vůle pacienta naučit se s cukrovkou žít a pravidelně sledovat 
hladinu cukru v krvi, zaznamenávat údaje k jednotlivým dáv-
kám inzulínu (množství, datum, čas), vypočítat, jak velkou je 
potřeba aplikovat další dávku, a v neposlední řadě se musí na-
učit zacházet s pomůckami pro aplikaci inzulínu.“

Den	diabetu	s	Lilly,	který	se	koná	v	sobotu	9.	11.	v	brněn-
ské	ZOO	při	příležitosti	Světového	dne	diabetu, je zaměřen 
nejen na nemocné cukrovkou, ale také na širokou veřejnost.
Každý z nás by měl mít základní povědomí o tom, co cukrov-
ka a život s ní znamená. Edukační program Den diabetu s Lilly 
představí v brněnské ZOO zábavnou formou zásady správného 
životního stylu diabetika, mezi něž patří také pravidelný pohyb 
a zdravé stravování. Program na pěti stanovištích na trase pro-
hlídky ZOO bude probíhat od 10 do 16 hodin a je určen pře-
devším dětem. Všichni držitelé průkazu diabetika mají po dobu 
akce vstup do ZOO zdarma. 

Vánoční jarmark
Marie Krejčí, Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí
Do Vánoc je sice ještě daleko, ale my už připravujeme 3. ročník 
Vánočního jarmarku, který se uskuteční v sobotu 30. listopadu 
2013 v lomnické sokolovně.
Tak jako v předešlých letech se můžete těšit na bohatý program, 
který pro vás připraví řemeslníci různých odvětví. Tradiční 
vánoční výrobky, občerstvení, cimbálová muzika a příjemná 
adventní atmosféra to všechno vás čeká v krásném období ad-
ventu. S bližšími informacemi o programu budete seznámeni 
prostřednictvím plakátů a regionálního tisku.

Na dosah 
    

Když se budeme dívat, uvidíme hezké věci, Když se budeme dívat, uvidíme hezké věci, Když se budeme dívat, uvidíme hezké věci, Když se budeme dívat, uvidíme hezké věci,     

aniž bychom museli kdoaniž bychom museli kdoaniž bychom museli kdoaniž bychom museli kdovíkam cestovat. víkam cestovat. víkam cestovat. víkam cestovat.     

Nabízím Nabízím Nabízím Nabízím dva tucty fotografií tohodva tucty fotografií tohodva tucty fotografií tohodva tucty fotografií toho,,,,    co jsemco jsemco jsemco jsem    viděl já.viděl já.viděl já.viděl já.    
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Genocida Romů v době 2. světové 
války – výstava

20. 10. – 1. 12. 2013, Podhorácké muzeum Předklášteří
Panelová výstava převzatá z Muzea romské kultury v Brně se 
věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování 
Romů za druhé světové války. Obsahově je zaměřena na udá-
losti na našem území, přičemž úvodní část je věnována také 
politické a pseudovědecké přípravě postupu proti Romům 
ve 30. letech 20. století v Německu. Hlavní pozornost je však 
zaměřena na prostor bývalého Protektorátu Čechy a Morava. 
Holocaust romské populace tu byl zahájen v tzv. cikánských tá-
borech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, k jeho vlastní 
realizaci došlo v tzv. cikánském táboře v Auschwitz II. – Bir-
kenau (Osvětim II. – Březinka) a byl následně téměř dokonán 
v dalších koncentračních táborech a jejich pobočkách, nebo 
na tzv. pochodech smrti. Celkem bylo v této době zavražděno 
plných 90 % naší předválečné romské populace.
Na výstavě je promítán také dokumentární film To jsou těžké 
vzpomínky.
K výstavě je připraven doprovodný program pro děti.

Betlémy a betlémský příběh
26. 11. 2013 – 13. 1. 2014, Podhorácké muzeum Předklášteří
Výstava se koná ve spolupráci se základními školami v regio-
nu Tišnovska.
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Přehled kulturních akcí v Tišnově

listopad 2013

Výstavy:

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

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

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

20. 10.–1. 12. Genocida	Romů	za	druhé	světové	války Podhorácké muzeum Předkláštěří

2. 11.–29. 12. Petr	Groh	-	dřevořezby,	František	Mikš	-	obrazy Galerie Jamborův dům

4. 11.–31. 12. Václav	Trmač:	Na	dosah	(fotografie) Domov sv. Alžběty Žernůvka

listopad –  
prosinec

Originální	vánoční	přání	 Městská knihovna Tišnov

26. 11. 2013– 
13. 1. 2014

Betlémy	a	betlémský	příběh Podhorácké muzeum Předklášteří

Datum Akce Místo Čas Organizuje

3. 11. Vernum	2013	Ensemble	–	Wolfgang	
Amadeus	Mozart	/Requiem	KV	626/

Porta coeli Předkláštěří 17.00

5. 11. Dva	jazyky	–	jeden	kraj	(Norsko)	-	beseda Městská knihovna Tišnov 17.00 MěK

9. 11. Snow	film	fest kino Svratka 17.00–21.00 Naboso o.s.

11. 11. Martinský	pochod sraz u kostela sv. Václava 16.30 RC Studánka

12. 11. Roman	Horký	s	kapelou	Pozdní	sběr	
a	Kamelot	–	v	původní	legendární	
sestavě!

kino Svratka 19.00 MěKS

14. 11. Markéta	a	Petr	Veličkovi:	Aleje	české	
a	moravské	krajiny	–	přednáška

Městská knihovna Tišnov 17.00 MěK

15. 11. M.A.D.	Band	Ska	Orchestra	(Moskva,	Rusko) velký sál MěKS 20.00 MěKS

16. 11. SECOND	HAND	–	original	rock'n'roll	band Café U Palce 19.00

23. 11. Tišnovský	region	metal	fest velký sál MěKS MěKS

26. 11. Pavel	Dobeš kino Svratka 19.00 MěKS

28. 11. Srí	Lanka	…	taková,	jaká	je	–	přednáška Městská knihovna Tišnov 17.00 MěK

29. 11. BRAN	–	bretaňská	hudba velký sál MěKS 20.00 MěKS

29. 11. Čas,	svět	a	skutečná	realita	–	přednáška	
Mgr.	Pavla	Josefa	Macků

Muzeum města Tišnova 17.00

30. 11. 3.	Vánoční	jarmark sokolovna Lomnice OSLO

30. 11. Velká	vánoční	dílna	na	DDM DDM Tišnov 9.00–19.00 DDM Tišnov

30. 11. Mimořádné	farmářské	trhy náměstí Míru 8.00–11.00 město Tišnov

30. 11. Swingový	večírek	–	Combo	Reného	Šin-
delky	–	live,	Dj	Harosh	/swing,	latino/,	dj	
ToSuJa	/electroswing/

Café U Palce

1. 12. Jarmark	a	rozsvícení	vánočního	stromu náměstí Míru 14.00–17.00 město Tišnov, MěKS, 
DDM

4. 12. Podzim	na	Sibiři	aneb	Sajany,	Bajkal	–	
cestovatelská	multimediální	projekce

Muzeum města Tišnova 17.00


