
Městské kulturní středisko Město Tišnov

Městské kulturní středisko

Adventní jarmark škol  
a Rozsvícení vánočního Tišnova 
30. listopadu, 14.00–17.30, nám. Míru Tišnov 
Program:
•	 14.00–14.15 Vánoční	zpívání – MŠ, ZŠ Drásov 

 (vystoupení dětí a žáků pod vedením Mgr. Dany Veselé)
•	 14.20–14.35 Zadudej,	dudáčku,	zadudej – MŠ Horova 

(taneční vystoupení dětí pod vedením Evy Jarouškové)
•	 14.40–14.50 Vánoční	přání – MŠ Humpolka 

(vystoupení dětí pod vedením Mgr. Lenky Výrostové)
•	 14.55–15.10 Čertovské	zvonění	a	dupání	– MŠ Sluníčko 

(vystoupení dětí pod vedením Bc. Zdeňky Benešové)
•	 15.15–15.30	Zima	v	adventu – MŠ, ZŠ Žďárec (OS Impuls) 

(vystoupení dětí a žáků pod vedením Mgr. Hany Veselé)
•	 15.40–15.55 Pěvecký	sbor	Sasanky – ZŠ Deblín 

(vystoupení žáků pod vedením Mgr. Jitky Eliášové)
•	 16.00–16.10 Peklo,	to	je	peklo – ZŠ Smíškova 

(hudební dramatizace žáků pod vedením PaedDr. Petry 
Kappelové)

•	 16.10–16.20 Zpíváme	o	Vánocích – ZŠ Smíškova 
(pěvecké vystoupení žáků)

•	 16.30–16.35 Muzikál	Marie	Antoinette – Dětský domov Tišnov 
(pěvecké vystoupení dětí pod vedením Michaely Srbové)

•	 16.40–17.00 Vánoční	příběh – ZŠ nám. 28. října 
(hudební vystoupení žáků pod vedením Mgr. Evy Brázdové)

•	 17.00 Vánoční	slovo	starosty	města	Tišnova 
 Rozsvícení	vánočního	Tišnova

•	 Adeste,	fideles,	vánoční	skladby  
Žesťový kvartet Jaroslava Halouzky, ZUŠ Tišnov

•	 17.30 Ukončení	jarmarku

Doprovodný	program:	
10.00–16.00 Den otevřených dveří SŠ a ZŠ Tišnov 
Prodej výrobků dětí, žáků a mládeže ze škol, institucí. Vánoční 
dílnička pro děti.
Občerstvení – opečené klobásky, horká medovina, punč, per-
níčky, cukroví a další dobroty. 
Spolupořádají:	Město Tišnov, Městské kulturní středisko Tišnov, 
Dům dětí a mládeže Tišnov, Spolek pro komunitní vzdělávání – 
„Hnízdo“, Lesní rodinný klub na Tišnovsku, základní a mateřské 
školy z Tišnova, Deblína, Drásova, Žďárce, Charita Tišnov.

Recitál Jitky Zelenkové
30. listopadu, v 19.00, Kino Svratka
Vstupné 190 Kč / 250 Kč (v předprodeji, na místě)
Koncertní vystoupení „Splněná přání“ stálice české populární 
hudby, majitelky sametového hlasu, nazývané hudebními publi-
cisty „první dámou baladických písní“, zpěvačky Jitky Zelenkové.

Stoletá elegance aneb Roky 1910 
až 1935 na pódiu i v kavárnách...
Koncert KPH
3. prosince v 19.00, velký sál MěKS
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti 
do 15 let, důchodce a studenty.
Netradiční nástrojová kombinace Panovy flétny a cimbálu! Zaví-
táme do sto let staré hudební historie, respektive do evropských 
velkoměst prvních desetiletí 20. století. Kromě hudby vážné a li-
dové zazní i skladby takzvaného „vyššího populáru“, které mají 
mezi kavárenskými muzikanty v Evropě obecné označení „Café 
concert“.

Pozvánka na Tišnovské trhy
Sobota 29. listopadu 2014
V sobotu 29. listopadu 2014, v době od 8–11 hodin, pořádá město 
Tišnov na náměstí Míru Tišnovské adventní trhy. Tímto bychom 
Vás chtěli na trhy pozvat. 
Přijďte si ze široké nabídky vybrat třeba přírodní adventní věnec, 
originální vánoční dekorace, ochutnat domácí perníčky a cukroví, 
neodolat zabíjačkovým pochoutkám, uzeninám a sýrům, zahřát 
se horkou medovinou nebo si jen tak užít adventní atmosféru.

ročník XXIV. prosinec 2014 příloha Tišnovských novin číslo 12
vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz
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PŘIPRAVUJEME
•	 14.	ledna		 Trio Balkan Strings (SRB) – světová kyta-

rová balkánská kapela. Ohnivá tradiční hudba, kytarové 
trio otce a dvou synů...

•	 Leden	2015	 Předkola a finále pěvecké soutěže Tigal-
song. Hlavní porotce letos Ilona Csáková! Termín koncer-
tu Ilony Csákové s finalisty soutěže bude upřesněn.

•	 6.	února	 Štěpán Markovič Gipsy Groove – hudební 
projekt jazzového saxofonisty Štěpána Markoviče v do-
provodu funky kapely Gipsy Groove.

•	 19.	února	 Simeon Soul Charger – americká kapela New 
Woodstock Generation do svého turné zařadila i Tišnov!

•	 26.	února	 „Pocta Édith Piaf“ – hudebně-divadelní 
představení s herečkou Libuší Švormovou, šansoniérkou 
Martou Balejovou a Jiřím Hoškem u klavíru. V prosinci by 
se francouzská zpěvačka Édith Piaf dožila 100 let.

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

Koncert Lesní zvěř
6. prosince ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné: 90 Kč / 130 Kč (v předprodeji, na místě)
Energie, která Vás smete! Živé propojení stylů drum'n'bass, jazz, 
blues a funky. Kapela, která dnes koncertuje už prakticky po celém 
světě. Složení: Martin Čech – bicí (ex Fru Fru, ex Chorchestr), Jiří 
Hradil – klávesy (také Umakart, Priessnitz, hostující člen Tata Bojs, 
ex Chorchestr), Miloš Rejsek – hlasy, zvuky, ozvěny (také Swordfis-
htrombones). Příležitostný host Marek Steyer – trubka.

Dr. Radim Uzel a Pepa Štross
Zábavný pořad „O sexu převážně nevážně“
11. prosince v 19.00, Kino Svratka 
Vstupné: 120 Kč / 150 Kč (v předprodeji, na místě)
Nový, velice úspěšný a divácky velmi vděčný pořad s doktorem 
Radimem Uzlem. Poutavé, rozhodně poučné, ale také nesmírně 
humorné vyprávění známého sexuologa Radima Uzla je protká-
no písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání 
Pepy Štrosse. Jde o minimálně dvě hodiny vkusné zábavy, hu-
moru, ale i ponaučení na ještě donedávna tabuizované téma.

Vánoční koncert 
Tišnovského komorního orchestru 
26. prosince v 17.00, kostel sv. Václava Tišnov
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, dů-
chodce a studenty.
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Program kina

FRANK	 (FILMOVÝ KLUB) 
út	2.	12.	v	19.30,	95	min.,	tit.,	90 Kč	/	70 Kč	(FK)
Netradiční tragikomedie sleduje nadšeného muzikanta Jona, který 
se ve snaze vymanit se z prostředí maloměsta připojí k alternativní 
hudební skupině. Ta je ovládána excentrickým, talentovaným a cito-
vě labilním Frankem, hudebním géniem, který se skrývá za obrov-
skou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá.

JOHN	WICK	
čt	4.	12.	v	19.30,	101	min.,	tit.,	100 Kč	
Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je zabiják na od-
počinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. 

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU	
pá	5.	12.	v	17.30,	90	min.,	dab.,	120 Kč	/	100 Kč	(děti)	
Pohádka o tučňácích Skipperovi, Kowalském, Ricovi a Vojínovi. 

ZMIZELÁ	
pá	5.	12.	ve	20.00,	142	min.,	tit.,	110 Kč	
Poslední repríza filmu číslo 1 letošního podzimu. Černá satira 
na manželství, nebo mrazivý thriller? Režie: David Fincher.

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU	
ne	7.	12.	v	15.00,	90	min.,	dab.,	120 Kč	/	100 Kč	(děti)
Pohádka o tučňácích Skipperovi, Kowalském, Ricovi a Vojínovi. 

JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	
ne	7.	12.	v	17.30,	102	min.,	český,	120 Kč	
Nová česká tragikomedie. Malý Petr (Richard Labuda, vnuk Mari-
ána Labudy) vyrůstá v péči prarodičů (M. Lasica, L. Šafránková), 
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho pro-
střednictvím úřadů marně snaží získat. Petr vymýšlí způsoby, jak se 
přes čáru dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel míst-
ních pohraničníků (O. Vetchý). 

HUNGER	GAMES:	SÍLA	VZDORU	
po	8.	12.	v	19.30,	125	min.,	tit.,	120 Kč
Předposlední díl fantasy ságy. 

POHÁDKÁŘ	
út	9.	12.	v	19.30,	90	min.,	český,	100 Kč

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
půlnoc	ze	středy	na	čtvrtek	(10.–11.	12.)	v	00.01,
cca	150	min.,	3D	dab.,	140 Kč	
Ve třetím pokračování Hobita Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci smě-
řují do doupěte draka Šmaka. Dostanou své zlato nazpět a vrátí 
se všichni bezpečně domů? Pro premiérové diváky, kteří přijdou 
v kostýmu postavy ze Středozemě, bude velký popcorn zdarma!

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
pá	12.	12.	ve	20.00,	cca	150	min.,	2D	dab.,	120 Kč	

JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	
so	13.	12.	ZAČÁTEK	v	17.00,	102	min.,	český,	120 Kč	
Nová česká tragikomedie.

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
so	13.	12.	ve	20.00,	cca	150	min.,	3D	tit.,	140 Kč	

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU	
ne	14.	12.	v	15.00,	90	min.,	3D	dab.,	140 Kč	/	120 Kč	(děti)
Pohádka o tučňácích Skipperovi, Kowalském, Ricovi a Vojínovi. 

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
ne	14.	12.	v	17.30,	cca	150	min.,	3D	dab.,	140 Kč	

NÁVRAT	BLBÝHO	A	BLBĚJŠÍHO	
po	15.	12.	v	19.30,	110	min.,	tit.,	130 Kč
Uběhlo 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změni-
lo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti. 

JE	NÁM	SPOLU	DOBŘE	 (FILMOVÝ KLUB)
čt	18.	12.	v	19.30,	75	min.,	český,	90 Kč	/	70 Kč	(FK)	
Dokumentární portrét rodiny, která se vydává do čínského malo-
města naplnit své sny. Zachycení reálného života současné Číny 
očima nezaujatého pozorovatele v kontrastu s adaptací mladého 
a silně věřícího páru na nové prostředí. 

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
pá	19.	12.	ve	20.00,	cca	150	min.,	3D	dab.,	140 Kč	

ČESKÁ	MŠE	VÁNOČNÍ:	ŽIVĚ	
so	20.	12.	v	14.45,	cca	150	min.,	koncert,	250 Kč
Přímý satelitní přenos. Ve foyer svařené víno na uvítání.
Česká filharmonie (Rudolfinum – Dvořákova síň) – program: Jan 
Jakub Ryba: Česká mše vánoční; Antonín Dvořák: Slovanské tance 
op. 46. Diriguje Jiří Bělohlávek.

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
so	20.	12.	v	18.30,	cca	150	min.,	2D	dab.,	120 Kč	

TUČŇÁCI	Z	MADAGASKARU	
ne	21.	12.	v	15.00,	90	min.,	dab.,	120 Kč	/	100 Kč	(děti)
Pohádka o tučňácích Skipperovi, Kowalském, Ricovi a Vojínovi. 

INTERSTELLAR	
ne	21.	12.	v	17.30,	169	min.,	tit.,	100 Kč
Sci-fi roku režiséra Ch. Nolana s M. McCounagheym v hlavní roli. 

DIVOKÉ	HISTORKY	
po	22.	12.	v	19.30,	122	min.,	tit.,	80 Kč
Povídková černá komedie o tom, že na každého je toho někdy tro-
chu moc aneb „nervy můžou prasknout každému!“ 

JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	
út	23.	12.	v	19.30,	102	min.,	český,	120 Kč
Nová česká tragikomedie.

TŘI	BRATŘI	
st	24.	12.	ve	14.00,	90	min.,	český,	60 Kč
Repríza pohádky Jana Svěráka s písničkami dua Svěrák–Uhlíř.
Ve foyer ochutnávka domácího cukroví.

HODINOVÝ	MANŽEL	
so	27.	12.	v	17.30,	100	min.,	český,	120 Kč
Příběh čtyř přátel, kteří z nouze začnou podnikat jako „hodinoví 
manželé“. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají 
kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však 
přestává líbit partnerkám našich hrdinů... B. Polívka, D. Novotný, J. 
Čvančarová ad. v nové české komedii.

EXODUS	
so	27.	12.	ve	20.00,	142	min.,	dab.,	120 Kč
Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonu Ramsesovi. Při-
měje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými 
smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do za-
slíbené země. Režie: Ridley Scott, hrají: Christian Bale, Joel Edger-
ton, Sigourney Weaver ad.
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NOC	V	MUZEU	3	
ne	28.	12.	v	15.00,	89	min.,	dab.,	120 Kč
Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny 
s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, 
aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí... 

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	
ne	28.	12.	v	17.30,	cca	150	min.,	2D	tit.,	120 Kč	

POHÁDKÁŘ	 (BABY KINO) 
po	29.	12.	v	15.00,	90	min.,	český,	60 Kč
Představení (nejen) pro maminky s miminy, která lze vzít s sebou 
do sálu nebo svěřit pečovatelce z RC Studánka do hracího koutku 
hned před kinosálem. 

GET	ON	UP	–	JAMES	BROWN	 (BIO SENIOR)
so	29.	12.	v	17.30,	139	min.,	tit.,	60 Kč
Projekce nejen pro seniory. Životní příběh kmotra soulu si užijete 
i jako koncert – obsahuje totiž jeho největší hity.

HODINOVÝ	MANŽEL	
út	30.	12.	v	19.30,	100	min.,	český,	120 Kč

SILVESTROVSKÝ	ŠPEKÁČEK	
st	31.	12.	v	16.30,	Letní	kino	Tišnov,	vstupné	dobrovolné
Od 16.00 opékání špekáčků, od 16.30 pásmo animovaných večer-
níčků, v 17.30 malý ohňostroj pro děti na závěr. Ke koupi špekáčky, 
čaj, svařené víno a grog. Pro děti na uvítanou sladkost zdarma.

Galerie Jamborův dům děkuje všem svým návštěvníkům, kterých bylo o něco více než v loňském 
roce, za přízeň a povzbudivé vzkazy. Požehnané Vánoce a šťastný rok 2015! 

Vít Ondráček – Šlépěj v písku přesýpacích hodin
Už jen do 7. prosince můžete navštívit výstavu nezaměnitelné-
ho malíře a grafika z kunštátské šatlavy, Víta Ondráčka (naro-
zen 1959). Ondráček vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu 
v Brně pod vedením bratří Chatrných, od té doby pak vystří-
dal řadu zaměstnání a od roku 1991 je na volné noze. Dechbe-
roucí jsou jeho zvláštní malby pomocí prstů bez použití štětců 
(tzv. daktylogramy), malby plamenem svíčky a malby dechem 
(tzv. vaporizace). V poslední době vytváří rozsáhlé cykly gra-
fik technikou tisku z korkové masky, která je jeho autorským 
vynálezem.
Je autorem řady bibliofilií, na nichž spolupracuje s českými 
básníky, a věnuje se i knižní ilustraci a výzdobě interiérů (br-
něnské kluby Alterna a Leitnerova, Městská knihovna v Kunštá-
tě, hotel Templ v Mikulově). V České republice uspořádal kolem 
130 samostatných výstav.
V roce 2009 vyšla kniha Pootočené zrcadlo, výběr z malířo-
vých deníkových záznamů a kreseb. S brněnskou filmovou spo-
lečností Foxymon natočil čtyři krátké filmy (film Mucholapka 
získal hlavní cenu mezinárodního festivalu nezávislého filmu 
v anglickém Guernsey).

Výstava je prodejní, ceny drobných obrázků již od 1 000 Kč. 
Lepší vánoční dárek, jehož cena bude jen stoupat, pravděpo-
dobně nenajdete!
www.vitondracek.e-blog.cz

Klub přátel fotografie Tišnov 
Zveme Vás na vernisáž prodejní výstavy Klubu přátel fotogra-
fie, která se koná v sobotu 13. prosince v 17 hodin v Jamborově 
domě. Výstavy tišnovských fotografů, jejichž snímky rozhodně 
snesou srovnání i s profesionálními fotografiemi, se staly již 
tradicí, tentokrát ale poprvé v celém prostoru galerie v Jambo-
rově domě.

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.

Galerie Jamborův dům

Foto Michaela Dvořáková

NA	LEDEN	PŘIPRAVUJEME:	
Babovřesky 3, české drama Fotograf, muzikálovou fantasy Čarov-
ný les, akční drama Clinta Eastwooda Americký sniper, artový upíří 
thriller Sama nocí tmou, akci „Jdi	do	kina	naslepo“ ad.

Rezervace na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
Pokladna otevírá hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena.



Městská knihovna Tišnov

12/2014 05

Podhorácké muzeum Předklášteří

Oddělení pro dospělé čtenáře
A pak už tam nezbyl ani jeden aneb Deset malých 
černoušků
22. 1. 2015 

Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Národním divadlem 
Brno pořádá zájezd na divadelní představení „A pak už tam ne-
zbyl ani jeden aneb Deset malých černoušků“.

Jedna z nejrafinovanějších a nejumnějších detektivních kon-
strukcí je umístěna na ostrov ve 30. letech 20. století. Na pozvá-
ní manželů Namyových přijede osm lidí, kteří po příjezdu zjistí, 
že hostitelé chybí a místo nich je hostí manželé Roggersovi, kte-
ré najal anonymní muž. Po úvodní večeři jsou všichni přítomní 
osloveni hlasem neznámého hostitele z nahrávky, který každé-
ho z nich obviní z vraždy, již v minulosti spáchali. Po vzoru dět-
ské písničky Deset malých černoušků pak podivnou smrtí hyne 
jedna osoba za druhou… 

Zájemci se mohou závazně přihlásit v Městské knihovně Tišnov 
vždy v půjčovní době do 15. 12. 2014.

Cena	vstupenky:
•	 pro pracující 339 Kč 
•	 pro seniory 237 Kč
•	 pro studenty a držitele průkazu ZTP a ZTP-P 170 Kč
•	 + jednotná cena za autobus 60 Kč

Platba	probíhá	při	přihlašování!
Využijte možnosti potěšit své blízké nezvyklým dárkem pod 
stromečkem. 
Darujte zážitek.

Univerzita volného času
Zrození církve a triumf křesťanství
3. 12. a 17. 12. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Známé a zapomenuté osobnosti hudebních dějin 
v českých zemích 
8. 12. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Stromy a keře
10. 12. 2014 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury
2. 12. a 16. 12. 2014 v 9.30 – přednášky zimního semestru UVČ

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

Oddělení pro děti a mládež 
O unaveném andílkovi
Oddělení pro dětské čtenáře připravuje adventní čtení z knížky 
paní Zdeňky Kafkové „O unaveném andílkovi“.
Bližší informace sledujte na www.mktisnov.cz.

Vánoce našeho dětství a Vánoce ukradené Velkou válkou 
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, 
otevřelo tentokrát v předvánočním čase dvě výstavy. Je to Vá-
noční čas u babičky a prababičky, ale také Vánoce na frontách 
I. světové války. První výstava je koncipována se snahou o za-
chycení návaznosti generací a jejich prožívání vánočních dnů. 
V naznačeném průběhu času jsou naaranžována čtyři dobová 
prostředí, a to 70. léta devatenáctého století, počátek století 
dvacátého a překvapivě už také léta 50. a 70. dvacátého stole-
tí. Součástí jsou interiéry se zařízením, dárky pro velké i malé 
a samozřejmě ozdobené vánoční stromky. Doprovodnou úlohu 
plní fotografie, vánoční pohlednice a na trochu poetickou ro-
dinnou historii upozorňuje malý generační přehled i se jmény 
žen a mužů typickými pro určitá období. 
Od této pohodovou atmosféru navozující instalace se velmi 
liší druhá výstava v muzejní galerii. Ta si klade za cíl upozor-
nit na to, jak lehce se může běžný život proměnit v čas strádání 

a bolesti, plný obav o holé přežití. Vliv I. světové války na bo-
jující vojáky a na jejich rodiny v zázemí byl zásadní. Opět jsou 
v centru zájmu příběhy, tentokrát konkrétních jednotlivých ro-
din na Tišnovsku. Za využití muzejních sbírkových předmětů, 
historických fotografií, rodinných kronik, vzpomínek a dopis-
nic se návštěvník vrací o sto let zpět na pozadí velkých dějin-
ných událostí. 
Plánované jsou přednášky na obě témata, pro děti je připrave-
na herna, a speciální programy pro školní skupiny. Ať už chcete 
obdivovat malovaný nábytek našich předků, dojmout se vzpo-
mínkou na své dětské Vánoce, nebo se zamyslet nad válečnými 
léty 1914–1918, navštivte Podhorácké muzeum. 
Obě výstavy potrvají do 11. ledna 2015.
Skupiny je možno objednat na tel. čísle 549 412 293, mailový 
kontakt: predklasteri@muzeumbrnenska.cz.

Adventní setkání nad válečnými Vánocemi 
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněn-
ska, pořádá v neděli 7. prosince 2014 v 17.00 hodin v pořadí již 
XII. adventní setkání, které letos ponese název Vánoce na fron-
tách I. světové války. Jako tradičně se jedná o komponovaný 
program, kdy se recitace prózy a poezie bude střídat s hudbou. 
Tématu vévodí první válečné Vánoce, do kterých, jak se počíta-
lo, se měli vojáci dávno vrátit domů. Zejména čeští vojáci nastu-
povali k armádě neradi, což se brzy projevilo v jejich činech, ale 

i v písních, kterými se bavili. Tyto písně představí na advent-
ním setkání tišnovské Ha-trio. Zápisky z válečných let, básně 
zachycující atmosféru v zákopech a emoce pramenící ze stá-
lé blízkosti smrti vyvrcholily na západní frontě koncem pro-
since 2014 nevídanou iniciativou. Rezervace míst na program 
je možná na tel. čísle 549 412 293 nebo na mailové adrese:  
predklasteri@muzeumbrnenska.cz.
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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 souvislostech. Bude zahájena v sobotu 
8. 11. 2014 v 16.00 hodin.

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 andě-
ly, čerty a samozřejmě i Mikuláše s nadílkou, který se těší na bás-
ničky všech dětí. Odvážní mohou sestoupit do samotného pekla! 
Pekelné plameny se rozhoří v sobotu 6. 12. 2014 v 16.00 hodin.
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Pondělí
9.30–12.00 Volná herna
9.15–10.00 Broučci pro lezoucí miminka 
10.15–11.00 Broučci pro nelezoucí 

miminka
12.00–13.30 Poporodní setkávání – každé 

1. pondělí v měsíci
14.15–15.45 Setkávání rodičů s malými 

dětmi 
16.30–17.30 Jógové hry (děti 4–6 let)
15.00–18.00 Volná herna
18.00–19.00 Modlitby matek

Úterý
9.30–12.00 Volná herna
9.15–10.00 Kulíšci (děti 1 až 2 roky)
10.15–11.00 Kulíšci (děti od 2 let)
16.00–16.45 Mravenečkové (děti 3–6 let)
15.00–18.00 Volná herna
18.00–20.00 Cuchanina 

Středa
9.30–12.00 Volná herna
8.15–9.15 Angličtina pro rodiče
10.00–11.00 Cvičení s kočárky
15.00–15.45 Předškoláček (ZŠ 28. října)
16.00–16.45 Předškoláček (ZŠ 28. října)
16.00–17.00 Tanečky – sudé týdny (děti 

3–6 let)
17.00–18.00 Šikulkové
15.00–18.00 Volná herna
17.00–18.00 Těhulky 
18.00–19.00 Anglická konverzace

Čtvrtek
9.30–12.00 Volná herna
9.30–10.15 Zpívánky 
15.00–18.00 Volná herna
17.30–18.15 Cvičení pro těhotné
18.30–19.15 Předporodní příprava
17.00–18.00 Francouzština

 
Pátek
9.30–12.00 Volná herna

Víkendové dopoledne
9.00–11.00 S tátou do tělocvičny

Více informací na našich webových stránkách.
Změny programu vyhrazeny.

Mikulášská besídka v RC Studánka
I letos k nám zavítá Mikuláš s andílky. Přijďte s dětmi do RC Stu-
dánka 4. 12. 2014 v 9.45 (do 10.45). Společně si zazpíváme a po-
hrajeme. Nebeská návštěva dětem přinese sladkou odměnu. 
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do	 28.	 listopadu	 2014 
na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC 
Studánka. Cena: 60 Kč za 1 dítě (každé další dítě 40 Kč).

Modelový pracovní pohovor se 
zpětnou vazbou
Pracovní pohovor vyvolává často stres a obavy. Tomu nemůže-
me zabránit zcela, nicméně lze se na něj připravit.
Přijďte si vyzkoušet modelový pracovní pohovor šitý přímo 
na míru. Připravte se na pracovní pohovor v bezpečném pro-
středí a zjistěte, co Vás na něm může potkat.
Neocenitelnou zkušeností pak bude zpětná vazba od HR kon-
zultantky Bc. Michaely Mořické z GIC Nora, o. p. s.
Do 1. prosince 2014 zasílejte na adresu liba.beranova@tiscali.cz 
závaznou registraci na modelový pohovor spolu se stručným 
popisem Vaší vysněné pozice/oboru apod. V následujícím týd-
nu Vám pak přijde modelová inzerce a pozvání na pohovor.
Konzultace (modelový pohovor se zpětnou vazbou) se uskuteč-
ní ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 9.30 (do 11.00) v poraden-
ské místnosti RC Studánka.
Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet a věk nahlaste 
do 5. 12. 2014 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz. Občerstvení 
bude zajištěno.

Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze 

státního rozpočtu ČR.

Psychologické poradenství 
Nabízíme psychologické poradenství  
a psychoterapeutickou pomoc při:
•	 osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpa-

nost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci)
•	 partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, 

žárlivost)
•	 rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové 

děti, předškolní příprava)
•	 náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
•	 úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. 
rodinného poradenství.
Při konzultaci mohou klienti vystupovat anonymně.
Dále nabízíme skupinové nácviky relaxačních a imaginačních 
technik (pro klienty nacházející se ve stresu, pro klienty s pro-
blémy s uvolněním). Objednat se můžete na tel. 736 607 320, 
popř. na e-mail: h.kubecova@seznam.cz.
Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – psycholožka, lektorka Školy 
lásky v rodině a Gestalt terapeutka. 
Projekt „Činnost psychologa v RC Studánka v roce 2014“ je rea-
lizován za finanční podpory města Tišnova.

Nabízíme
RC Studánka nabízí předporodní přípravu, předporodní cviče-
ní, rehabilitační cvičení a gravidjógu v těhotenství. Více na na-
šich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz.

Program v RC Studánka, o. s. 
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Kultura

U Palce

•	 29. 11. Záviš 
Král drsných balad opět v Tišnově 
Start 20.00, vstup 90 Kč

•	 13. 12. Swingový večírek U Palce 
2. pokračování swingové párty. Živě 
zahraje swingová kapela Combo Reného 
Šindelky a potom EAC DJ's electroswing, 
latino, rockabilly a balkan. Vstup 
ve swingovém ohozu 60 Kč, bez 90 Kč, 
občerstvení, tombola, welcome drink

•	 26. 12. Vánoční večírek U Palce 
DJ Harosh, start 21.00, vstup 40 Kč

•	 31. 12. Silvestr U Palce 2014 
Vstup zdarma, hudba z baru, rezervace na 
603 840 777

Info: www.upalce.cz

Plavání ve Wellness Kuřim 
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 95 Kč.

Plavání v prosinci: pouze ve středu 3. 12. 2014. Na zpáteční 
cestě se zastavíme na večeři v restauraci U Mertů v Kuřimi.
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 
Prokopová (730 193 325), Marta Špirková (773 590 274), 
osobně na pečovatelské službě.

Zdobení perníčků 
s Alenou Smejkalovou
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 Malá kapela pana Mirka 
Falty z Tišnova. (Pan Kozelek, který byl původně ohlášen, má 
jiné povinnosti.) Možná Vás navštíví Mikuláš s čertem a andě-
lem. Zábava se koná v jídelně DPS Králova. Občerstvení je zajiš-
těno, 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. K vidění a za-
koupení budou vánoční dekorace, šité hračky, korálkované 

ozdoby a šperky, domácí buchty, koření a čaje, keramika, per-
níčky, oblíbené košíčky splétané z novinového papíru a řada 
dalších výrobků.

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. 
Přijďte se vánočně naladit při lidových písničkách a koledách. 
Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné. 

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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Pozvánka na vánoční koncert 
Ha-kapely 
Vážení čtenáři a přátelé hudby,
nemůžete se dočkat nadělování vánočních dárků? Ujíždíte 
na jazzové taneční hudbě? Potřebujete se zahřát a nejlépe tan-
cem? Rádi byste se pobavili s přáteli u živé hudby? Pak právě 
pro Vás bude hrát Ha-kapela!
Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na vánoční koncert naší 
skupiny, který se uskuteční v sobotu 13. prosince v 19.00 hod. 
v tišnovské sokolovně. Pro Ha-kapelu, která v září 2014 vstou-
pila do 15. koncertní sezóny, je to vůbec první koncert spjatý 
s vánoční tematikou. Již dnes se můžete těšit na osvědčený re-
pertoár, výbušnou směs jazz-rocku, latino, soulu a retro-popu, 
která nenechá Vaše polobotky v klidu, ale především na origi-
nální jazzové úpravy známých koled a vánočních písní. Ti z Vás, 
kteří se nemohou dočkat nadělování dárečků, si přijdou na své. 
O překvapení a hudební dárky nebude nouze! Všem zvědavým 
napovíme pouze, že budeme hrát i v neobvyklém nástrojovém 
obsazení a navíc s báječným hostem. Během koncertu si bu-
dete moci zatancovat či třeba zakoupit občerstvení a posedět 
s přáteli.
Vstupenky na koncert bude možné zakoupit na místě či v před-
prodeji od 10. listopadu v knihkupectví u paní Raškové. Vstup-
né: 100 Kč (dospělý), 60 Kč (dítě do 15 let). 
PS: Ti z Vás, kteří Ha-kapelu ještě neslyšeli, se nemusí bát. 
Všechny písně jsou testovány na lidech.
Těšíme se a nejvíc na Vás!

Vaše Ha-kapela
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Futsal
Klub:	San	Marino	Dolní	Loučky Soutěž:	krajský	přebor
datum domácí hosté zač.	zápasu
6. 12. San Marino Gladiators Brno 20.00 hod.
13. 12. San Marino Panama Brno 20.00 hod.
27.	12. Vánoční	turnaj	–	futsal	(San	Marino) 08.00 až 20.00 hod.

Kopaná
Klub:	AFK	Tišnov Soutěž:	přípravka
datum turnaj	 od/do
7. 12. Turnaj přípravka – kopaná 09.00 až 13.00 hod.
14. 12. Turnaj přípravka – kopaná 09.00 až 13.00 hod.

Volejbal
Klub:	Volejbalový	klub	Tišnov Soutěž:	přebor	JM	1.
datum domácí hosté zač.	zápasu
13. 12. VK Tišnov TJ Sokol Šlapanice B 10.00 hod. a 13.00 hod.

Nohejbal
Klub:	 Soutěž:	turnaj
datum od/do
28. 12. Netradiční silvestrovský turnaj v nohejbalu 08.00 hod. a 16.00 hod.

Rozpis zápasů v hale SSK Tišnov
Prosinec 2014

Čas pro sebe

Florbalový turnaj
V neděli 7. 12. od 9.00 se uskuteční v tělocvičnách ZŠ nám. 28. října Čertovský florbalový turnaj. Bojovat o vítězství se bude ve dvou  
kategoriích nejen mezi tišnovskými dětmi. Ve hře jsou krásné věcné ceny. Přijďte se podívat a podpořit hráče!

Čas na kulturu
1.	12.	2014 bude zahájena výstava fotografií Hanky Vyhnánko-
vé „Srdcem u zvířat“.

Čas na setkávání
V sobotu 6.	12.	2014	od	16.00 hodin se setkáme s Mikulášem. 
Navážeme na loňskou vydařenou akci „Mikuláš naruby“, kdy si 
děti připraví překvapení pro dospěláky. 

Čas pro sebe
Kruh žen vedený Hankou Uřídilovou
9.	12.	2014	ve	17.30–20.00	
Je to už dávno, co se ženy setkávaly, aby si předaly moudrost, 
sdílely své radosti i bolesti, naslouchaly si navzájem, léčily se, 
podporovaly se a pomáhaly si v těžkých životních situacích… 
A nyní přišel čas znovu si to připomenout… Příspěvek: 200 Kč.

Čas vánoční
V pátek 12.	12.	2014	v	16.00 se potkáme v Setkávárně s vá-
nočními koledami, kytarami a jinými nástroji, vánočním cukro-
vím, punčem a náladou.

Děkujeme všem za přízeň v roce 2014. Díky Vám všem a Vaší 
pomoci jsme dokázali v tomto roce proměnit skládku ve Dvo-
rek, nádherný prostor s dětským hřištěm, travnatou plochou 
a občerstvením pro trávení slunečných dnů. Pokud se vše 
podaří, budeme mít pro Vás na Dvorku nachystáno i zimní 
překvapení.

Díky Vaší pomoci se také podařilo otevřít Klenby a první část 
prostoru Setkávárny. Jejíž druhou část se nám, doufáme, podaří 
otevřít v prosinci kytarovým koncertem.

Těšilo nás být celý rok s Vámi, při tvoření, sportovních či reha-
bilitačních aktivitách, výletech s holemi, pádly i bez nich, zpívá-
ní, setkávání, prostě při každé společné chvíli.

Těšíme se opět na Vás v příštím roce a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a hlavně času pro sebe v roce 2015. 

Váš Čas pro sebe o. s.
Aktuální akce a více informací na www.casprosebe.cz.
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Předvánoční výstava betlémů
Společnost Art Periscope ve spolupráci s obcí Předklášteří po-
řádají v prostorách Obecního úřadu v Předklášteří již 6. ročník 
výstavy betlémů, tentokrát s názvem „Betlémy v pohybu a v ča-
se(ch)“. Jedná se o ojedinělou výstavu převážně pohyblivých 
betlémů, jejíž dominantou bude zrestaurovaný betlém z koste-
la svatého Václava v Tišnově, který pochází z roku 1935 od au-
tora Aloise Vajera. 
Náročné opravy se ujal pan Robert Vítek, pracovník muzea Vy-
sočiny v Třebíči, který to za pět měsíců zvládl. Za financová-
ní této opravy bych chtěl poděkovat především městu Tišnov 
a dále firmám Bonita Group Service s. r. o., Elga s. r. o., Steinhau-
ser s. r. o., JICOM spol. s r. o., BAUMAT s. r. o., stavitel Jiří Němec, 
Art Periscope s. r. o. a také firmě KORAL, s. r. o. 
Na výstavě bude i betlém z kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Předklášteří, který byl v loňském roce z velké části opraven 
za přispění sponzora pana Oldřicha Merty z Mertastavu s. r. o. 
Letos zafinancovala poslední část opravy jeho „pozadí“ obec 
Předklášteří, a tak jej návštěvníci uvidí poprvé po celkovém 
zrestaurování. Rovněž těmto oběma sponzorům patří podě-
kování. Dále zde bude ke zhlédnutí Kralický pohyblivý betlém, 
mechanické betlémy od pánů Srby, Ševčíka, Maláška, Maška, 
Příbramský betlém a řada dalších. Zajímavostí bude určitě i ke-
ramický betlém od L. Zápařky, který obsahuje na ploše 3 x 4 
metry celkem 140 figurek. Výstavu doplní další betlémy v růz-
ných časech a také vánoční kresby žáků Základní školy v Před-
klášteří. Květinovou dekoraci výstavy zajistí Lenka Mihulová 
z Drásova a Jan Kopřiva ze Šebrova.
Slavnostní zahájení výstavy bude uvedeno v sobotu 13. pro-
since 2014 ve 14.00 hodin starostou OÚ Předklášteří Ing. An-
tonínem Nahodilem, děkanem farnosti Mgr. Jiřím Buchtou, 
předsedou Českého sdružení přátel betlémů jižní Moravy Bo-
humírem Andrlem a Zdeňkem Jílkem ze společnosti Art Pe-
riscope. V hudebním programu vystoupí pěvkyně Zdislava 
Bočková (soprán) za klavírního doprovodu Dáši Karasové. 
Součástí vernisáže bude i bohatá tombola ze slosovaných 
vstupenek.
V průběhu výstavy, v pátek 19. 12. 2014, se uskuteční v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří adventní koncert var-
haníka a pedagoga Mgr. Adama Viktora. 
Novinkou výstavy je derniéra, tzn., že v neděli 21. 12. 2014 
od 14.00 hodin zazpívá – na závěr výstavy – vánoční koledy 
zpěvák Jiří Helán za doprovodu Rostislava Komosného.
A protože letošní ročník předvánoční výstavy betlémů není 
o množství, ale o kvalitě „zlatých českých ručiček“, přijďte se 
o tom přesvědčit.
Srdečně Vás, za všechny pořadatele, zve Zdeněk Jílek ze společ-
nosti Art Periscope. 

Živý betlém
Sobota 27. prosince 2014
Protože se tato akce stává v Tišnově pomalu tradicí, mnozí si už 
bez ní nedovedou vánoční čas ani představit. Anděl letící stře-
dem tišnovského náměstí, pobékávající ovečky a pastýři hřející 
si prokřehlé ruce u ohně, pásmo písní, zástup malých i větších 
andílků, mudrci z východu putující za hvězdou, opravdové mi-
minko coby Ježíšek ležící v jesličkách v podloubí radnice. 

To vše už neodmyslitelně patří k živému betlému, který může-
te prožít na náměstí 27. 12. 2014 v 17 hodin. Až tedy budou 
všechny dárky rozbalené a cukroví skoro snědené a Vy budete 
mít pocit, že se Vám vánoční atmosféra pomalu vytrácí, přijďte 
si připomenout příběh, který Vánocům dává smysl.

Martina Laušmanová

Akce v sokolovně

•	 6.	12.	 prodej obuvi

•	 10.	12.		 prodej oděvů Volanský

•	 13.	12.	 Ha-kapela – koncert
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12 Kam v Tišnově

Datum Akce Místo Čas Organizuje
3. 7. –  31. 12. Filmový	klub	–	podzim	2014 Kino Svratka Kino Svratka

1. 11. – 30. 11. Káva	z	celého	světa Kavárna Café Café U Mě

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

28. 11. Beseda 17.30–19.00 Městys Nedvědice

29. 11. Tišnovské	adventní	trhy Nám. Míru Tišnov 8.00–11.00 Město Tišnov

29. 11. Tišnovský	region	metal	fest	5	–	ZRUŠENO Velký sál MěKS Tišnov 15.00–23.00 MěKS Tišnov

29. 11. Záviš	–	koncert Café U Palce, Jungma-
nnova 70, Tišnov

20.00–23.00 Café U Palce

30. 11. Adventní	jarmark	škol	a	Rozsvícení		
vánočního	Tišnova,	trhová	slavnost

Nám. Míru Tišnov 14.00–17.30 MěKS Tišnov

30. 11. Recitál	Jitky	Zelenkové Kino Svratka 20.00–22.00 MěKS Tišnov

2. 12. Mikulášská	zábava Jídelna DPS Králova 14.00–18.00 CSS Tišnov

3. 12. Stoletá	elegance	„à	la	carte“	aneb		
BUDAPEŠŤ–PAŘÍŽ–BUKUREŠŤ	1910	až	
1935	na	pódiu	i	v	kavárnách

Velký sál MěKS Tišnov 19.00–22.00 MěKS Tišnov

4. 12. 5.	besídka	žáků Sál ZUŠ Tišnov 17.00–18.00 Základní umělecká škola

4. 12. Cestopisná	beseda 17.00–18.30 Městská knihovna

6. 12. Peklo	v	muzeu 16.00–18.00 Muzeum města Tišnova –  
Müllerův dům

6. 12. Lesní	zvěř Velký sál MěKS Tišnov 20.00–22.00 MěKS Tišnov

7. 12. Vánoce	na	frontách	1.	světové	války Podhorácké muzeum 
Předklášteří

17.00–18.30 Podhorácké muzeum

10. 12. Předvánoční	výlet	městy	světa	–	Písničky	
ze	starých	časů	(3)

Knihovna DPS, Tišnov 15.00–16.00 DeTOX

10. 12. Směr	západ	aneb	Předvánoční	výlet	městy	
světa

Knihovna DPS Králova 15.00–16.00 CSS Tišnov

11. 12. Salonky 08.00–16.00 Městská knihovna

11. 12. Dr.	Radim	Uzel	a	Pepa	Štross Kino Svratka 19.00–22.00 MěKS Tišnov

13. 12. HA-KAPELA	Vánoční Sokolovna Tišnov 19.00–21.30 Základní umělecká škola

13. 12. Swingový	večírek	U	Palce Café U Palce 20.00–03.00 Café U Palce

16. 12. Vánoční	vystoupení	Jiřího	Helána Jídelna DPS Králova 15.00–17.00 CSS Tišnov

17. 12. Vánoční	koncert	ZUŠ Sál MěKS Tišnov 18.30–20.30 Základní umělecká škola

26. 12. Vánoční	koncert	TiKO Kostel sv. Václava Tišnov 17.00–19.00 MěKS Tišnov

26. 12. Vánoční	večírek	U	Palce Café U Palce 20.00–03.00 Café U Palce

31. 12. Silvestr	U	Palce Café U Palce 20.00–03.00 Café U Palce

Výstavy
24. 5. – 31. 12. Josef	Jambor	a	Joža	Úprka Muzeum města Tišnova

5. 11. – 5. 1. Křížem	krážem	–	výstava	fotografií	–	Milan	Sítora,	Michal	Beneš Domov sv. Alžběty Žernůvka

25. 11. – 11. 1. Vánoce	na	frontách	1.	světové	války Předklášteří, Podhorácké muzeum

25. 11. – 11. 1. Vánoční	čas	u	babičky	a	prababičky Předklášteří, Podhorácké muzeum

1. 11. – 31. 1. Cestou	lesem Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

8. 11. – 25. 1. Komunikujeme Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

1. 11. – 7. 12. Vít	Ondráček Galerie Jamborův dům

3. 11. – 19. 12. Prodejní	výstava	originálních	ručních	prací Městská knihovna Tišnov

8. 12. Vánoční	prodejní	výstava Prostory DPS Králova

13. 12. – 11. 1. Tišnovský	fotoklub Galerie Jamborův dům

5. 11. – 5. 1. Křížem	krážem	–	výstava	obrazů	–	Milan	Sítora,	Michal	Beneš Domov sv. Alžběty Žernůvka

Přehled kulturních akcí v Tišnově


