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Frankie a Johnny – Tereza Kostková 
& Aleš Háma
Divadelní představení
30. října, v 19.00, Kino Svratka Tišnov
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 Yorku, 
kde je zaměstnaná i prostořeká číšnice Frankie. Náhodně spolu 
skončí v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší 
se zase na svůj obvyklý stereotyp, sledování televize a pojídání 
zmrzliny, Johnny se zamiloval…

Bluesový večer – Petra Börnerová 
duo & Big Fat Chubby (CZ/SK/HUN)
1. listopadu, ve 20.00, malý sál MěKS Tišnov
Vstupné 70 Kč / 90 Kč (předprodej, na místě)
Česká zpěvačka Petra Börnerová působí na evropské scéně 
od roku 2005. Na rozdíl od své ortodoxně bluesové minulosti se 
dnes nechává inspirovat též folkovými, jazzovými a rockovými 
podněty. Výsledkem je kultivované z jazz-bluesu vycházející pís-
ničkářství na špičkové instrumentální úrovni.
Repertoár tvoří kromě vlastních kompozic také cover písničky 
například od interpretů Keb' Mo', Eric Bibb, B. B. King, Robben 
Ford, Etta James a další. Petra Börnerová má za sebou stovky 
vystoupení nejen v ČR, ale i v zahraničí (HU, SK, PL, DE, AT, CH 
a SRB). 

Předprodejová místa  
na koncerty a divadla: 

Sekretariát MěKS (Mlýnská 152), pokladna kina (Brněnská 
152), muzeum (Jungmannova 80).

Koncert dua Kieslowski
6. listopadu, ve 20.00, Café U Palce Tišnov
Vstupné 70 Kč / 90 Kč (předprodej, na místě)
Kieslowski je projekt o dvou lidech a dvou hlasech, jež tvo-
ří kytarista DKP, kterého je možno znát z kapel Bez peří nebo 
Houpací koně, a pianistka Marie Kieslowski. První album, kte-
ré vyšlo v roce 2011, nese název „Tiché lásky“ a je křehkou 
intimní výpovědí o vnitřních láskách. Poetickými melodiemi 
s upřímnými texty si Kieslowski ihned našli místo na české hu-
dební scéně. Druhá deska s ostrým názvem „Na nože“ sklidila 
jak u kritiků, tak i fanoušků další velký úspěch. Sami interpreti 
o albu říkají: „Naplňuje načaté téma vztahů, lásky, nejistot, stra-
chů, dospívání a hledání klidného místa, kde již není potřeba 
nic říkat.“ Na remixové album „Na lože!“ se podepsali napří-
klad Guy Van Nueten, Dutch Rall, Moimir Papalescu či Kittchen. 
Nová deska „Mezi lopatky“ vyšla čerstvě v září 2014. 
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PŘIPRAVUJEME
•	 3.	prosince	 koncert „Stoletá elegance aneb Roky 1910  

  až 1935 na pódiu i v kavárnách...“
•	 6.	prosince	 koncert Lesní zvěř (živé propojení  

  drum´n´bass, jazz, blues a funky)
•	 11.	prosince	 dr. Radim Uzel a Pepa Štross – zábavný  

  pořad „O sexu převážně nevážně“
•	 26.	prosince	 vánoční koncert Tišnovského komorního  

  orchestru (kostel sv. Václava)

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

Pavel Fajt  a Oona Kastner (D)
Etno šanson
13. listopadu, ve 20.00, Café U Palce
Vstupné 70 Kč / 90 Kč (předprodej, na místě)
Němka Oona Kastner (zpěv, piano) a Pavel Fajt (bicí, elektronic-
ké efekty) představí společný projekt Pavoon – Levantis. Jejich 
hudba je inspirovaná etnickou oblastí zvanou Levant ve vý-
chodním Středomoří, jedná se o zeměpisný a kulturní region 
mezi tureckou Anatolií a Egyptem. Původní melodie uzpůsobují 
textům rozličných básníků (Cummings, Blake, Pessoa ad.). Kon-
cert je založen na akustickém soundu piana a bicích, největší 
důraz je však kladen na zpěv.

Koncert Titanic
Bubenický workshop – následná taneční zábava
15. listopadu, ve 20.00, velký sál MěKS Tišnov
Vstupné 150 Kč/ 120 Kč (na místě / předprodej)
Vystoupení brněnské heavymetalové legendy Titanic. Proběh-
ne zároveň bubenický workshop!
Následovat bude taneční zábava. Line-up: Infinity, Titanic, Sil-
verhead (čoch).

Jazzový večer s Parker/Parker/ 
/Prucnal Trio (USA/US/PL)
22. listopadu, ve 20.00, velký sál MěKS Tišnov
Vstupné 70 Kč / 90 Kč (předprodej, na místě)
Trio s fantastickou americkou rytmikou hraje mix svých skla-
deb, široce ovlivněných mnoha dalšími současnými hudebními 
styly (funk, rap atd.) a také standardy ve vlastních aranžích.
Bartek Prucnal (Polsko) – altsaxofon, Mike Parker (USA) – kon-
trabas, Frank Parker (USA) – bicí.

Tišnovský region metal fest V.
29. listopadu, 18.00–24.00, velký sál MěKS Tišnov
Vstupné 100 Kč
Již 5. ročník Tišnovského region metal festu! Těšit se můžete 
na celkem pět kapel.

Adventní trhová slavnost
30. listopadu, od 14.00, nám. Míru Tišnov 

Recitál Jitky Zelenkové
30. listopadu, v 19.00, Kino Svratka Tišnov
Vstupné 190 Kč / 250 Kč (předprodej / na místě)
Koncertní vystoupení „Splněná přání“ stálice české populár-
ní hudby, majitelky sametového hlasu, nazývané hudební-
mi publicisty „první dámou baladických písní”, zpěvačky Jitky 
Zelenkové.

Lubomír Brabec 
Sólový kytarový recitál
12. listopadu, v 19.00, Kino Svratka Tišnov
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, dů-
chodce a studenty. 
Lubomír Brabec (* 1953) patří k nejvýznamnějším koncertním 
kytaristům současnosti. Odborné kritiky jej považují za hudeb-
níka vybraného vkusu, tónu a techniky a řadí jej k nejbrilantněj-
ším kytaristům světa. Je mu vlastní stylově pestrý repertoárový 
rejstřík a svými  strhujícími výkony a přirozenou virtuozitou 
budí obdiv u koncertní veřejnosti.
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Program kina
HALLOWEENSKÝ	KLYSTÝR	
so	1.	11.	v	17.30,	vstupné	110 Kč	(!)	na	celou	akci
Temná výzdoba a hudba ve foyer, zajímavý host a hlavně skvě-
lé filmy – jedině tenhle koktejl Vás letos na podzim může pořádně 
pročistit! 
17.30 – ID (11 min.) – nový atmosférický amatérský horror před-
staví sám jeho tvůrce Adam B. Kubík. 
17.50 – Annabelle (95 min.) – co předcházelo V zajetí démonů? 
Nový americký horror producenta Jamese Wana. 
19.50 – Animace po setmění (75 min.) – různorodé pásmo nových 
animovaných horrorů a bizarností z celé Evropy. 

DŮM	KOUZEL	
ne	2.	11.	v	15.00,	85	min.,	dab.,	110 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.

CHLAPECTVÍ	
ne	2.	11.	v	17.30,	166	min.,	tit.,	110 Kč	
Film – světový unikát – specifický žánr časosběrného dokumentu 
přenáší na pole hraného filmu. Točilo se dvanáct let, každý rok se 
stejnými herci. Představitel hlavní role Ellar Coltrane tak doslova 
vyrůstá před očima z dítěte v mladého muže a proměňuje se i reali-
ta světa, v němž žije. 

INTIMITY	
út	4.	11.	v	19.30,	104	min.,	český,	100 Kč
Repríza české romantické komedie, složená ze sedmi příběhů o lás-
ce, které se navzájem prolínají. 

DIVOKÉ	HISTORKY	 FILMOVÝ KLUB
čt	6.	11.	v	19.30,	122	min.,	tit.,	90 Kč	/	70 Kč	(FK)
Nejzábavnější film letošního festivalu v Cannes pochází z Argentiny: 
„nervy můžou prasknout každému!“ Šest divokých historek spoju-
je téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člo-
věk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých 
mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš – někdy se dostanete do bodu, 
kdy už Vám dojde trpělivost. Ve foyer bezplatná ochutnávka salámu 
Chorizo. 

INTERSTELLAR	
pá	7.	11.	ve	20.00,	169	min.,	tit.,	100 Kč
Sci-fi režiséra Ch. Nolana s M. McCounagheyem v hlavní roli. Když 
se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověře-
na nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice 
naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo 
nový domov. 

TŘI	BRATŘI	
so	8.	11.	již	ve	14.30,	90	min.,	český,	100 Kč
Repríza pohádky Jana Svěráka s písničkami dua Svěrák-Uhlíř.

SNOW	FILM	FEST	
so	8.	11.	od	17.00	do	21.00	(30	min.	přestávka)
vstupné 100 Kč / 80 Kč (studenti a důchodci)
Festival plný sněhu, adrenalinu a expedic. Zažijte čtyři hodiny nej-
lepších zimních snímků ze světa lyžování, lezení a výprav.

VČELKA	MÁJA	
ne	9.	11.	v	15.00,	79	min.,	3D	dab.,	150 Kč	/	130 Kč
Medové dobrodružství pro děti. Mája je rebelka, která se vymyká 
pravidlům úlu. A tak když je ukradena včelí mateří kašička, stává 
se spolu se sršni z nedaleké louky hlavní podezřelou. V její nevinu 
věří jen její věrný kamarád Vilík. Spolu se vydávají mezi sršně hle-
dat viníka… 

ANDĚLÉ	VŠEDNÍHO	DNE	
ne	9.	11.	v	17.30,	97	min.,	český,	110 Kč
Repríza dramatu Alice Nellis vypráví s lehkostí o těžkých věcech. 

VEČER	S	FOTOGRAFIÍ	
út	11.	11.	v	19.00,	90	min.,	vstup	volný	
Komentovaná velkoplošná prezentace fotografií členů Klubu přá-
tel fotografie Tišnov. KPFT a Kino Svratka srdečně zvou všechny fa-
noušky fotografie.

ČESKÁ	PIVNÍ	VÁLKA	
čt	13.	11.	v	19.30,	70	min.,	český,	90 Kč	
Jako protiklad nákladných amerických bijáků přichází do kin film, 
který je ryze český, dokumentární a hlavně je celý o tom, co Češi 
opravdu milují. Tedy o pivu. Ve foyer ochutnávka Poutníka!

POHÁDKÁŘ	
pá	14.	11.	ve	20.00,	90	min.,	český,	130 Kč
Drama Vladimíra Michálka o muži (Jiří Macháček), který si vybudo-
val dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová 
a Aňa Geislerová). Podle knihy Báry Nesvadbové. 

VČELKA	MÁJA	
ne	16.	11.	v	15.00,	79	min.,	dab.,	120 Kč	/	100 Kč
Medové dobrodružství pro děti.

INTERSTELLAR	
ne	16.	11.	v	17.30,	169	min.,	tit.,	100 Kč

STOLETÍ	MIROSLAVA	ZIKMUNDA	
po	17.	11.	v	17.30,	97	min.,	český,	90 Kč	
Dokument – dějiny 20. století očima muže, který poznal celý svět. 
Byl počat za Habsburků, přežil 2. světovou válku, zažil komunis-
mus i nástup „všemocného“ kapitalismu. Pobýval v Africe, setkal se 
s prezidenty i lidojedy, seznámil se s Gagarinem i Hillarym. 

MAPY	KE	HVĚZDÁM	 FILMOVÝ KLUB
út	18.	11.	v	19.30,	111	min.,	tit.,	110 Kč	/	90 Kč	(FK)
Nový film Davida Cronenberga, z něhož Vám nebude volno. Ne že 
by ukazoval fyzický hnus, ale ten charakterový. Zaměřuje se s čer-
ným humorem na „pošuky“ současného Hollywoodu. Hrají Juliane 
Moore, Robert Pattinson, Mia Wasikowska ad.

POHÁDKÁŘ	
st	19.	11.	v	19.30,	90	min.,	český,	130 Kč

INTIMITY	
čt	20.	11.	v	19.30,	104	min.,	český,	100 Kč

HUNGER	GAMES:	SÍLA	VZDORU	(1)	
pá	21.	11.	ve	20.00,	125	min.,	tit.,	120 Kč
Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani 
poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštva-
ný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je 
nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec 
nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena 
může být hodně vysoká.

VČELKA	MÁJA	
ne	23.	11.	v	15.00,	79	min.,	3D	dab.,	140 Kč	/	120 Kč

ZMIZENÍ	ELEANOR	RIGBY:	ON	A	ONA	
ne	23.	11.	v	17.30,	89	+	100	min.	(20	min.	přestávka),	tit.
vstupné	160 Kč	za	oba	filmy	/	110 Kč	za	jeden	film
Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do je-
jich životů nevstoupila nečekaná osobní tragédie, na kterou nebyli, 
a ani nemohli být připraveni. Může silné citové pouto ustát prožité 
neštěstí? 
Hlavní hrdiny ztvárnili nezapomenutelně Jessica Chastainová 
a James McAvoy. 
Část On vypráví o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale odcize-
nou ženou, zatímco část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží 
znovu nalézt samu sebe.
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ANDĚLÉ	VŠEDNÍHO	DNE	 BABY KINO
po	24.	11.	v	15.00,	97	min.,	český,	60 Kč
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. 

CO	JSME	KOMU	UDĚLALI?	 BIO SENIOR 
po	24.	11.	v	17.30,	97	min.,	tit,	60 Kč
Projekce (nejen) pro seniory za skvělou cenu. Veleúspěšná fran-
couzská komedie o tom, jak těžké je v dnešní multietnické společ-
nosti vdát své dcery podle gusta staromilských rodičů.

HUNGER	GAMES:	SÍLA	VZDORU	(1)	
st	26.	11.	v	19.30,	125	min.,	tit.,	120 Kč

POHÁDKÁŘ	
čt	27.	11.	v	19.30,	90	min.,	český,	120 Kč

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU
pá	28.	11.	v	17.30,	dab.,	125 Kč	/	100 Kč
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru při-
chází ve vlastním filmu! Ke vstupence zdarma tištěné hry.

ŽELEZNÁ	SRDCE
pá	28.	11.	ve	20.00,	135	min.,	tit.,	110 Kč
Válečné drama Davida Ayera (Patrola) z bojových linií na konci 
2. světové války s Bradem Pittem, Shiou LaBoeufem ad. 

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU
so	29.	11.	v	15.00,	3D	dab.,	140 Kč	/	120 Kč
Ke vstupence zdarma tištěné hry.

SNOW FILM FEST opět představí nejlepší zimní filmy
Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů se zimní tematikou opět zahrnuje snímky, které byly v předchozím roce oce-
něny na nejprestižnějších světových festivalech. Výběr jistě zaujme každého milovníka sněhu, ledu a zimních sportů obecně. 
Diváci se mohou těšit na sedm špičkových filmů v délce více než tři hodiny. Polárník, High Tension o problému s komerčními 
expedicemi na nejvyšší horu světa, Mt. Everest, Arslanbob – lyžování v Kyrgyzstánu, Icefall – lezení v ledu a další…
Kino	Svratka,	8.	11.	2014,	17.00–21.00. Lyžování, skialpy, expedice a spousta adrenalinu, to je www.snowfilmfest.cz.

NA	PROSINEC	PŘIPRAVUJEME:	
závěrečný díl Hobita i v půlnoční premiéře s kostýmy; kritický film 
ze současného Ruska Leviathan; česko-slovenskou retrokomedii 
Jak jsme hráli čáru; romantické drama Serena; starozákonní epos 
Ridleyho Scotta Exodus ad.

Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.
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Komunikujeme
Interaktivní výstava
8. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Vstupné: 30 Kč / 15 Kč

Interaktivní výstava o způsobech komunikace – od šeptání až 
po mezikontinentální bezdrátové spojení, zapůjčená z Mendelo-
va muzea Masarykovy univerzity. Výstava představuje fenomén 
komunikace z mnoha různých pohledů a v nečekaných souvis-
lostech. Výstavu zahájíme v sobotu 8. 11. 2014 v 16.00 hod.

Každodenně používáme přístroje, k jejichž sestrojení bylo nut-
no využít špičkových výrobních postupů a znalostí nejlepších 
vědců naší civilizace. Přístroje samotné jsou pro nás pouhou 
„černou krabičkou“, na které mačkáme knoflíky. Technologie 
dosáhla tak vysoké úrovně, že se pro většinu uživatelů stala 
magií (tak, jak to před lety předpověděl A. C. Clarke). 

Každého návštěvníka osloví interaktivní exponáty – exponáty, 
které nutí k duševní i fyzické spolupráci. Každý z nich je zamě-
řen na jeden konkrétní problém komunikace – zavěšené blu-
diště otestuje schopnost dvojice lidí domluvit se na vyřešení 
problému, padající dominové kostky umožní úvahy nad tím, 
jak rychle se šíří signály, počítač sleduje předávání signálů mezi 
mobilním telefonem a jeho základnovým vysílačem (do této 
debaty může vstoupit návštěvník i svým mobilem).

Za autory výstavy Václav Piskač

Peklo v muzeu
Zážitkový program pro děti i dospělé
sobota 6. 12. 2014 v 16.00 hod.
Vstupné: 50 Kč / dítě, doprovod zdarma

Dostali jsme informaci,  že se v muzeu usídlí samotní pekelníci, 
a tak si to nechceme nechat pro sebe. Vezměte své děti a přijďte 
se k nám podívat, jak vypadá takové vyhřáté peklíčko.

Připraven bude bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte an-
děly, čerty a samozřejmě i Mikuláše s nadílkou, který se těší 
na básničky všech dětí. Odvážní mohou sestoupit do samotné-
ho pekla!

Pekelné plameny se rozhoří v sobotu 6. 12. 2014 v 16.00 hodin.

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 požadavků, veškeré potřebné 

zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 nebo na e-mailu 

ucetni@kulturatisnov.cz.
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Velká vánoční dílna
V sobotu 29. 11. 2014 od 9–18 hodin v DDM Tišnov.
Pro děti i dospělé chystáme den plný vánočního tvoření. Bu-
dete  si moci vyrobit vánoční dekoraci domů i dárky pro sebe 
a své blízké pod stromeček. Pro děti připravíme vánoční tvo-
ření, během něhož si udělají ozdoby na stromeček a přáníčka.
Pro mládež (od 12 let) a dospělé budou nachystané dílny speciál-
ní. Vánoční vazba (na stůl, do okna, na dveře), oblíbené Fimo tvo-
ření – tentokrát ozdoby na stromeček, keramické hodiny a další.
Sledujte stránky DDM Tišnov, kde budou kurzy podrobně ro-
zepsány. Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na díl-
ny pro větší přihlásit předem. Podrobné informace najdete 
na www.ddm-tisnov.cz. Přihlášky: lazarova@ddm-tisnov.cz, 
731 507 220.

Připravujeme na prosinec:
•	 pátek 5. 12. Nebeská návštěva – návštěva Mikuláše u Vás 

doma
•	 neděle 7. 12. Florbalový mikulášský turnaj 

Galerie Jamborův dům

Poděkování RC Studánka
RC Studánka děkuje manželům Hromčíkovým, Šikulovým 
a Vrankovým za sečení trávy na studánkové zahradě. Rovněž 
děkuje spolku MOST za finanční dar, který použijeme na koupi 
herních prvků do tělocvičny. Děkujeme.

Těhulky
RC Studánka pořádá ve spolupráci s RNDr. Janou Koudelovou 
aktivitu „Těhulky“. Jedná se o rehabilitační cvičení, gravidjógu 
v těhotenství a přípravu k porodu. 
Kdy? každou středu v čase 17.00–18.00 (17.15–18.15 v sudé 
týdny)
Telefon	v	případě	zájmu: 774 023 959.

Sourozenecké konstelace a vývoj 
dětské kresby
RC Studánka zve všechny rodiče i budoucí rodiče na přednášku 
z vývojové psychologie.
Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, man-
želská a rodinná poradkyně
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
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.

Vyrobte si lampión
Přijďte si do Studánky vyrobit lampión nebo lucerničku 
sv. Martina.
Kdy? ve  středu 5. 11. 2014 v 17.00
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Pečení martinských rohlíčků
Zveme Vás do Studánky na pečení martinských rohlíčků.
Kdy? v pátek 7. 11. 2014 v 9.30
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Martinský pochod
Vydejte se spolu s námi, s RC Studánka, na Martinský pochod.
Kdy?  v úterý 11. 11. 2014 v 16.30, sraz u kostela sv. Václava.
Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod od kostela na ná-
městí Míru, kde si připomeneme legendu o sv. Martinovi a po-
chutnáme si na rohlíčcích. Vezměte si s sebou světýlka, nejlépe 
vlastní výroby. 

Uvedená aktivita je realizována za finanční podpory města 
Tišnova.

Relaxace a imaginace
RC Studánka Vás zve na „Relaxaci a imaginaci“
Kdy? ve čtvrtek 13. 11. 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, lek-
torka Školy lásky v rodině
E-mail: h.kubecova@seznam.cz, mobil: 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.

Vít Ondráček – Šlépěj v písku pře-
sýpacích hodin
Zveme Vás na poslední podzimní vernisáž, která proběhne 
1. listopadu v 17 hodin v Jamborově domě. Pod poetickým ná-
zvem Šlépěj v písku přesýpacích hodin se Vám představí Vít 
Ondráček (nar. 1959), kunštátský výtvarník, který je autorem 
několika malířských a grafických technik – malby plamenem, 
malby dechem (vaporizace) ad. V Tišnově vystaví nejnovější 
soubor grafik z linolea a korku. www.vitondracek.e-blog.cz

Otevírací doba:
Po–út zavřeno, st 13.00–19.00, čt–pá 13.00–17.00, so–ne 
10.00–17.00. Pro objednávku návštěvy mimo standardní 
otevírací dobu, prosím, volejte nebo pište: Veronika Jičín-
ská, mobil: 730 167 598, e-mail: galerie@kulturatisnov.cz.
Fotografie z vernisáží na webu www.mekstisnov.cz/galerie 
a na FB Galerie Jamborův dům.

Rodinné centrum Studánka
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Workshop s PhDr. Markem Hermanem
RC Studánka připravuje celodenní workshop s PhDr. Markem 
Hermanem, autorem skvělé knihy s názvem „Najděte si svého 
marťana“. Tématem workshopu bude Proč se lidé dělí na vítě-
ze, skorovítěze a poražené aneb Životní scénáře a jejich zásadní 
význam pro náš život.
Kdy? v sobotu 22. 11. 2014
Co	se	dozvíte? Kdy a jak se vytvářejí životní scénáře a proč zá-
sadním způsobem ovlivňují život každého z nás, jaké jsou zá-
kladní typy životních scénářů… Každý z účastníků poodhalí 
svůj vlastní životní scénář a odveze si domů základní pohled 
na svůj životní plán. 
Prosíme zájemce, aby se nahlásili na mail studanka@atlas.cz, 
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Uvedená aktivita projektu Rosteme spolu je podpo-
řena z  dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV.

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 domovů. 
Popis	projektu: Každé dítě z dětského domova si napsalo svo-
je přání, které je umístěno na vánočním stromečku v Rodin-
ném centru Studánka, Riegrova 318, Tišnov. Vy si vyberete Vám 
blízký dárek, zakoupíte ho, zabalíte a přinesete zpět do RC Stu-
dánka do konce listopadu 2014. Na začátku prosince dárky vy-
zvedne Ježíšek, aby je v pravý okamžik dětem předal. 
Kdy	můžete	přijít: pondělí až pátek 9.00–16.00 nebo si mů-
žete návštěvu domluvit na tel. 604 871 943, popř. e-mailu 
studanka@atlas.cz.

Jak se připravit na assessment 
centrum
Debata, modelové AC se zpětnou vazbou
V dnešní době spousta společností nevybírá své pracovníky 
a pracovnice pouze na základě pracovního pohovoru, ale vy-
užívá čím dál častěji také tzv. assessment centra. Tato metoda 
náboru vyvolává mnohdy obavy, a to především proto, že ucha-
zečky a uchazeči neví, co mohou očekávat a jak se tedy připravit. 
Na debatě se dozvíte, co to AC je, jaké techniky využívá a přede-
vším, jak se na něj připravit. Součástí bude i modelová situace, 
se kterou se můžete při reálném AC setkat. Samozřejmostí je 
poskytnutí zpětné vazby. 
Debatou Vás provede HR konzultantka Bc. Michaela Mořická 
z GIC Nora, o. p. s., která má s realizací AC bohaté zkušenosti ze 
soukromé sféry. 
Kdy? ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 9.30 (do 11.00) 
Kde? v poradenské místnosti RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet a věk nahlaste do 20. 11. 2014 
na e-mail liba.beranova@tiscali.cz. Občerstvení bude zajištěno.
Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze 
státního rozpočtu ČR.

Gender před tabulí aneb Potřebují 
holky a kluci rozdílnou výchovu? 
Kdy: středa 19. listopadu 2014 od 12.00 do 15.00
Kde: Rodinné centrum Studánka, o. s., Riegrova 318, Tišnov
Pro	koho: pedagožky, pedagogové, ředitelky a ředitelé škol, ro-
diče a všichni, kdo pracují s dětmi
Pod	vedením: Lucie Jarkovské, Ph.D.
Seminář	se	zaměří	na	otázky	genderové	rovnosti	v	oblasti	
výchovy.
Zamyslíme se nad kořeny rozdílů a nerovností mezi dívkami 
a chlapci, nad důsledky posilování genderových stereotypů 
a nad tím, jak je možné vědomě přispívat k porozumění mezi 
oběma pohlavími a k větší rovnosti mezi nimi. Lektorka před-
staví výsledky svého etnografického výzkumu zaměřeného 
na genderovou reprodukci ve školní třídě. Součástí semináře 
budou i praktická cvičení, která je možno využít při výuce. Po 
dobu trvání semináře je zdarma zajištěno hlídání Vašich dětí.
Počet a věk hlídaných dětí i potvrzení své účasti nahlaste 
na e-mail: liba.beranova@tiscali.cz do 10. 11. 2014. Seminář je 
bezplatný. Občerstvení zajištěno.

Seminář je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státní-
ho rozpočtu ČR.

Setkání z finanční gramotnosti
RC Studánka připravuje další setkání z finanční gramotnosti 
s Mgr. Tomášem Veselým na téma: Nácvik reálných životních si-
tuací, jak efektivně spravovat osobní či rodinný rozpočet.
Kdy? ve středu 26. 11. 2014 v 16.00 hod
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

RC Studánka informuje:
Na základě podnětů návštěvníků by RC Studánka rádo pořídi-
lo pianino. Pokud Vám doma nějaké překáží, budeme rádi, po-
kud nám ho darujete či prodáte za přátelskou cenu. Bude u nás 
zdrojem velké radosti. Odvoz zajistíme.
Tel. 737 187 244. Děkujeme. 

Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka
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Plavání ve Wellness Kuřim 
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 95 Kč

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. O plavání je zájem 
a uvolněné místo tak můžeme nabídnout náhradníkům.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:  Markéta Proko-
pová (730 193 325), Marta Špirková (773 590 274), osobně 
na pečovatelské službě.

Poslechový pořad Když znějí 
v písních stromy
Středa 12. listopadu
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus po-
slechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje 
a komentuje pan Václav Seyfert.  Druhé odpoledne s písničkami 
ze starých časů se bude konat ve středu 12. listopadu od 15.00 
hodin v knihovně DPS Králova. Zaznějí písně, v nichž se zpívá 
o stromech, a to v podání méně známých interpretů, jako je  
Pavel Šváb nebo Jiří Helekal, i hvězd české populární hudby – 
Waldemara Matušky,  Heleny Vondráčkové a dalších.

Zájezd na plavání do termálních 
lázní Mošon
Pondělí 24. listopadu
V pondělí 24. listopadu 2014 pořádáme zájezd do Maďarska 
do termálních lázní Mošon. 
Odjezd je v 6.00 hod od Podhorácké restaurace (další zastávky 
jsou u pošty, Penny marketu a na sídlišti Pod Klucaninou, pří-
padně na trase dle domluvy).
Předpokládaný návrat je okolo 19.00 hod.
Cena 650 Kč na osobu zahrnuje cestu autobusem, vstupné 
do lázní, pojištění a průvodce.
Zájemci se mohou osobně přihlásit a zájezd uhradit v úterý 
18. listopadu od 8 hodin ve vestibulu Centra sociálních služeb. 
Pro závazné přihlášení od Vás potřebujeme: rodné číslo, adre-
su, telefon a peníze.
Kontakty pro bližší informace: Marta Špirková (773 590 274), 
Markéta Prokopová (730 193 325).

Zdobení perníčků s Alenou Smej-
kalovou
Čtvrtek 27. 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. V jídel-
ně DPS Králova od 13 hodin. 

Vánoční aranže
Pátek 28. listopadu
Vyrobíme si a ozdobíme vánoční nebo adventní věnec, případ-
ně jiné vánoční aranže. K dispozici budete mít různé druhy 
chvojek, ozdoby, tavnou pistoli k přichycení ozdob. S sebou si 
přineste kruh na věnec, vázací drát (k dostání v květinářství), 
případně ozdoby a svíčky. V jídelně DPS Králova od 14 hodin. 

Mikulášská zábava
Úterý 2. prosince
Zveme Vás v úterý 2. prosince 2014 od 14.00 hodin na Mikuláš-
skou zábavu. K tanci i poslechu zahraje pan Kozelek z Malhos-
tovic. Možná Vás navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Zábava 
se koná v jídelně DPS Králova. Občerstvení je zajištěno, vstupné 
dobrovolné.

Vánoční prodejní výstava
Pondělí 8. prosince
Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní výstavu ručních pra-
cí seniorů, která se koná v pondělí 8. prosince 2014 od 9.00 
do 16.00 hodin v prostorách DPS Králova.

Poslechový pořad Směr západ 
aneb Předvánoční výlet městy 
světa
Středa 10. prosince
Poslední letošní pořad z cyklu Písničky ze starých časů se 
uskuteční ve středu 10. prosince od 15.00 hodin v knihovně 
DPS Králova. Spolu s průvodcem, panem Václavem Seyfertem, 
a s písničkami například Lenky Filipové, Věry Martinové, Karla 
Gotta navštívíme v předvánočním čase několik světových měst.
V případě zájmu ze strany seniorů budou poslechové pořady 
pokračovat i v roce 2015.

Vystoupení Jiřího Helána
Úterý 16. prosince
Zveme Vás v úterý 16. prosince 2014 od 15.00 hodin na tradič-
ní předvánoční vystoupení Jiřího Helána a Rosti Komosného. 
Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné.

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
3. ST v měsíci 20. 5. 2015
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Salonky
Výroba aromalampy
30. 10. a 20. 11. 2014 
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 
praktickou dílnu pod vedením paní Marie Kučerové ve výtvar-
né a keramické dílně Veverka ve Veverské Bítýšce. Tentokrát si 
vyrobíme aromalampu. 
Akce se uskuteční ve dvou termínech. V tom prvním bude pro-
bíhat samotná výroba aromalampy a ve druhém se uskuteční 
její zdobení.
Sraz zájemců v 8.45 před vlakovým nádražím v Tišnově
Cena kurzu: 200 Kč
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 549 121 001–5 
nebo osobně v Městské knihovně Tišnov.

Beseda
Etiopie – pravěké Omo, Habešské krásky aneb 
Kolik stojí žena
13. 11. 2014 v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování  
na přednášku Davida Švejnohy.
V povodí řeky Omo v jižní Etiopii žijí stále kmeny, které si udr-
žují své původní tradice. Navzdory moderní době jsou zde 
vesnice, kde jedinou připomínkou civilizace je PET lahev. Co 
znamenají hluboké jizvy na tělech hamarských žen? Proč nosí 
mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Odkud se berou samo-
paly, které jsou nedílnou součástí mužské výbavy? Kolik musí 
zaplatit muž za svou budoucí manželku? Nahlédněme do života 
kmenů Bodi, Mursi, Hamar, Karo, Arbore, Dasanech a divokých 
Nyangatom dříve, než je neúprosná civilizace zničí…
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

Univerzita volného času
Stromy a keře
12. 11. a 26. 11. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Známé a zapomenuté osobnosti hudebních dějin 
v českých zemích 
10. 11.  a 24. 11. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Zrození církve a triumf křesťanství
5. 11. a 19. 11. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury
4. 11. a 18. 11. 2014 v 9.30 – přednášky zimního semestru UVČ

Výstavy
Prodejní výstava originálních ručních prací
listopad až prosinec
V prostorách dospělého oddělení proběhne prodejní výstava 
originálních ručně vyráběných vánočních přání, paličkovaných 
a dalších ručně vyráběných drobností. 

Knihy mého srdce
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova představí v měsíci lis-
topadu již 11. ročník projektu na  podporu dětského čtenářství 
Knihy mého srdce věnovaný tentokrát Eduardu Petiškovi.
Originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 díky 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  nás 
svým dílem  inspirovali Astrid Lindgrenová, Josef Lada, Václav 

Čtvrtek, Ondřej Sekora, František Nepil, Helena Zmatlíková, 
Martina Drijverová, Alena Ježková a Jiří Trnka 
Součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvar-
né a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a tematic-
ké žákovské výstavy. V dětském oddělení tradičně probíhají 
akce, do kterých se aktivně zapojují žáci 1.–5. tříd. Hravě vzdě-
lávací program za  desetileté období zpopularizoval žákům ce-
lou řadu knih a přinesl dobrý výsledek – děti  vnímají kladně 
prostředí knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem.

Srdce, ve kterém bydlím – beseda 
3. 11., 5. 11., 6. 11., 7. 11., 10. 11., 12. 11. 2014 v 9.00    
13. 11. a 21. 11. 2014 v 8.00 a 9.30  
Povídání o Eduardu Petiškovi čerpá ze stejnojmenné knihy, 
kterou autor napsal ke konci svého života. S dětmi nahlédne-
me do jeho domova v období dětství, který byl podle autora do-
movem vlídným, radostným a plným nadějí. Pro první a druhé 
třídy bude beseda doplněna vystoupením žáků literárně-dra-
matického oboru ZUŠ. Pod vedením Berit Hönigové žáci zahrají 
scénky z autorových knih. Beseda je určená pro žáky 1.–5. tříd.

Domeček pro Eduarda Petišku – společné malování
3. 11., 5. 11., 6. 11., 7. 11., 10. 11., 12. 11. 2014 v 10.00,
11. 11. 2014 v 13.30
Výtvarné činnosti  jsou nejlepší odezvou na připomínané kni-
hy autora. Žáci si je velmi oblíbili, protože jim umožňují, aby se 
aktivně podíleli na výzdobě knihovny. Dílničku pro děti opět 
připravil tišnovský výtvarník a ilustrátor Libor Balák. Společně 
budeme malovat domeček, ve kterém jednotlivá okénka zachy-
cují obrázky příběhů, pohádek a pověstí z knih oblíbeného vy-
pravěče. Knihovna bude plná barev i nadšení a pro velký počet 
dětí proběhne dílnička v několika lekcích. Akce je určená dětem  
ze 3.–5. tříd a školní družinu.

Syn Eduarda Petišky vypráví – setkání se spiso-
vatelem 
20. 11. 2014 v 8.00 a 10.00
Vyvrcholením letošního ročníku bude setkání se spisovatelem 
Martinem Petiškou. Vzácný host zavítá z rodného města Bran-
dýsa nad Labem a bude nám vyprávět životní příběh svého 
tatínka. Jako syn byl otci častou inspirací a společně s mamin-
kou mu vytvářeli harmonické rodinné prostředí, kde postup-
ně  vznikalo nádherné dílo, které putovalo za čtenáři do celého 
světa. Jeho tatínek se stal jedním z nejvýznamnějších  a nejzná-
mějších autorů dětské literatury a  získal i široký mezinárodní 
ohlas. Dětské knížky vyzdobili nejlepší ilustrátoři jako Helena 
Zmatlíková, Zdeněk Miler, Jiří Trnka a další. Akce je určená dě-
tem ze 4.–5. tříd.

Znáte dobře knihy Eduarda Petišky? – soutěž
3. 11. – 21. 11. 2014
Nelehký test prověří znalosti žáků o knihách i o životě autora. 
Soutěžní otázky si čtenáři vyzvednou a odevzdají v knihovně. Ze 
správných kvízových odpovědí vylosujeme šest výherců a odmě-
níme je hezkou knihou. Soutěž je určená žákům ze 3.–5.tříd.  

Pozvánka ke společnému čtení
25. 11. 2014 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. Vždyť literární dílo 
Eduarda Petišky je stále živé. Obsahuje devadesát svazků a bylo 
po sametové revoluci vyznamenáno celou řadou cen. 

„Tatínek se podle mě uměl vždy vcítit do role čtenáře, pro kterého 
psal. A to, co  psal, to ho bavilo. Měl rád ty, pro které psal. Dospělé 
i děti...“   syn Martin Petiška
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Futsal
Klub:	1.	FC	Květnice	Tišnov Soutěž:	Divize	E
datum domácí hosté zač.	zápasu
8. 11. 1. FCK Pivovar Vyškov 20.00 hod.
15. 11. 1. FCK SK Líšeň – Brno 20.00 hod.
29. 11. 1. FCK Helas Brno B 20.00 hod.

Futsal
Klub:	San	Marino	Dolní	Loučky Soutěž:	Krajský	přebor
datum domácí hosté zač.	zápasu
1. 11. San Marino United Ivančice 20.00 hod.
22. 11. San Marino Mitra Brno 20.00 hod.

Házená
Klub:	SK	HC	Tišnov	–	házená Soutěž:	Jm	liga	mužů
datum domácí hosté zač.	zápasu
9. 11. SK HC Tišnov Sokol Hostěrádky 17.00 hod.
23. 11. SK HC Tišnov Sokol Bystřice n. P. 17.00 hod.
30. 11. SK HC Tišnov Sokol Sokolnice 17.00 hod.

Volejbal
Klub:	Volejbalový	klub	Tišnov Soutěž:	přebor	JM	1.
datum domácí hosté zač.	zápasu
8. 11. VK Tišnov TJ Lokomotiva – Ingstav Brno 10.00 hod. a 13.00 hod.
22. 11. VK Tišnov TJ Holubice B 10.00 hod. a 13.00 hod.

Basketbal
Klub:	SKB	Tišnov Soutěž:	Ženy	–	OP	I.	Muži	–	OP	II.
datum domácí hosté zač.	zápasu
8. 11. SKB – ženy Noem. Archa Brno 17.30 hod.
9. 11. SKB – ženy VSK UNI Brno Jun. 13.30 hod.
22. 11. SKB – muži TJ Spartak Uherské Hradiště 17.30 hod.
23. 11. SKB – muži Spartak Hluk 13.30 hod.

Rozpis mistrovských zápasů v hale SSK Tišnov
Listopad 2014

„Mámo, táto, pojď si hrát“
Milé děti, vážení rodiče, zveme Vás vždy v pondělí od 15.30 
do 16.15 hod. do MŠ Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku, na pravi-
delné setkávání „Mámo, táto, pojď si hrát“ s různorodými zá-
bavnými činnostmi v budově a při pěkném počasí i venku. 
Aktivity jsou určené dětem od 2 let, které ještě nezačaly navště-
vovat MŠ. Stále jsou volná místa – informovat a přihlásit se mů-
žete na tel. 549 415 256. Těšíme se na Vás.

7. adventní dílničky
ZŠ Smíškova oznamuje, že tradiční adventní dílničky pro-
běhnou v prostorách školy dne 4. 12. 2014 v odpoledních 
hodinách.

Další akce
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Akce v sokolovně

•	 1.	a	2.	11.	 burza minerálů

•	 4.	11.	 prodej spotřebního zboží a textilu

•	 8.	11.	 prodej obuvi

•	 25.	11.	 prodej obuvi

•	 27.	11.	 prodej spotřebního zboží



Další akce
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Datum Akce Místo Čas Organizuje
3. 7. – 31. 12. Filmový	klub	–	podzim	2014 Kino Svratka Tišnov Kino Svratka Tišnov
25. 10. Košt	vína	s	cimbálovou	muzikou	Hudci	

z	Kyjova
Sokolovna Dolní Loučky 16.00–22.00 Dolní Loučky

30. 10. Divadelní	představení	Frankie	a	Johnny	–	
Tereza	Kostková	&	Aleš	Háma

Kino Svratka Tišnov 19.00–21.00 MěKS Tišnov

31. 10. Jazz	Q	Martina	Kratochvíla Kulturní dům Železné 19.30–22.00 deTOX
1. 11. Bluesový	večer	s	Petra	Börnerová	duo	&	

Big	Fat	Chubby	(CZ/SK/HUN)
Velký sál MěKS Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

3. 11. – 21. 11. Knihy	mého	srdce:	Znáte	dobře	knihy	Edu-
arda	Petišky?	–	soutěž

Městská knihovna Městská knihovna Tišnov

6. 11. 3.	besídka	žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
6. 11. Duo	Kieslowski Café U Palce 20.00–22.00 MěKS Tišnov
11. 11. Knihy	mého	srdce:	Domeček	pro	Eduarda	

Petišku
Městská knihovna 
Tišnov

13.30–14.30 Městská knihovna

12. 11. Když	znějí	v	písních	stromy	–	Písničky	ze	
starých	časů	(2)

Knihovna DPS, Tišnov, 
Králova 1742

15.00–16.00 deTOX, CSS Tišnov

12. 11. Lubomír	Brabec	–	sólový	kytarový	recitál Kino Svratka Tišnov 19.00–21.00 MěKS Tišnov
13. 11. Cestopisná	beseda	–	Etiopie Městská knihovna 17.00–19.00 Městská knihovna Tišnov
13. 11. PAVOON	–	LEVANTIS	–	etno	šanson	–	Oona	

Kastner	(Germany)	&	Pavel	Fajt
Café U Palce 20.00–22.00 MěKS Tišnov

15. 11. Titanic	(s	workshopem	na	bicí	a	násled-
nou	taneční	zábavou)

Velký sál MěKS 20.00–02.00 MěKS Tišnov

20. 11. Knihy	mého	srdce:	Syn	Eduarda	Petišky	
vypráví

Městská knihovna 08.00–12.00 Městská knihovna Tišnov

20. 11. 4.	besídka	žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola
22. 11. Jazzový	večer	s	Mike	Parker's	Trio	(USA/	

/US/PL)
Velký sál MěKS Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

24. 11. Termální	lázně	Mošon 06.00–19.00 CSS Tišnov
25. 11. Knihy	mého	srdce:	Pozvánka	ke	společné-

mu	čtení
13.30–15.00 Městská knihovna

27. 11. Zdobení	perníčků	s	Alenou	Smejkalovou Jídelna DPS Králova 13.00–15.00 CSS Tišnov
28. 11. Vánoční	aranže Jídelna DPS Králova 14.00–16.00 CSS Tišnov
29. 11. Adventní	trhová	slavnost Nám. Míru Tišnov 14.00–19.00 MěKS Tišnov
29. 11. Tišnovský	region	metal	fest	5 Velký sál MěKS Tišnov 15.00–23.00 MěKS Tišnov
30. 11. Recitál	Jitky	Zelenkové Kino Svratka Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

Výstavy
1. 9. – 31. 10. Akvarely	Dany	Jurášové	„Z	blízka	i	z	daleka“ Domov sv. Alžběty Žernůvka
13. 9. – 26. 10. Jiří	Pikous Galerie Jamborův dům
24. 5. – 31. 12. Josef	Jambor	a	Joža	Úprka Muzeum města Tišnova
27. 4. – 2. 11. Sportovně	a	elegantně! Podhorácké muzeum Předklášteří
10. 9. – 31. 10. Výstava	–	Sportovně	a	elegantně Městská knihovna
10. 9. – 31. 10. Výstava	obrazů	–	Jiří	Janda Městská knihovna
20. 9. – 31. 10. Židé	v	Tišnově Muzeum města Tišnova
26. 10. – 2. 11. Výstava	obrazů	Stanislav	Bělíka Městys Doubravník
1. 11. – 7. 12. Vít	Ondráček Galerie Jamborův dům
3. 11. – 19. 12. Prodejní	výstava	originálních	ručních	prací Městská knihovna Tišnov
5. 11. 2014 
– 5. 1. 2015

Křížem	krážem	–	výstava	obrazů	–	Milan	Sítora,	Michal	Beneš Domov sv. Alžběty Žernůvka

25. 11. 2014 
– 11. 1. 2015

Vánoce	na	frontách	1.	světové	války Předklášteří, Podhorácké muzeum

25. 11. 2014 
– 11. 1. 2015

Vánoční	čas	u	babičky	a	prababičky Předklášteří, Podhorácké muzeum

Přehled kulturních akcí v Tišnově
Listopad 2014


