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Koncert skupin
Znouzectnost
a Peach-US

Mlýnská 152, tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

15. února ve 2000, velký sál MěKS
Znouzectnost je plzeňská kapela
s punkovou pověstí a schopností napsat popovou písničku i folkovou baladu. www.znc.cz.
Po ZNC se představí Peach-US (punk
Blansko, punková kapela od řeky Punkvy ve složení: bassa, kytara, bicí,
akordeon.

Beach Band, hrající muzejní melodický
punkrock, inspirující se kapelami z 90.
let z Californie.
http://bandzone.cz/blackburley
http://bandzone.cz/rabies

Vstupné: 80 Kč

Koncert Psí vojáci
Koncert ViP duo
13. února v 1900, velký sál MěKS
Violista David Šlechta (člen Matysova
kvarteta a Filharmonie Brno) a japonská klavíristka Mari Omichi. Na programu J. S. Bach, F. Liszt, R. Schumann,
P. I. Čajkovskij, B. Bartok, E. Granados,
T. Tanaka, A. Benjamin

23. února ve 2000, velký sál MěKS
Psí vojáci v srpnu 2011 oznámili
sbohem a řetěz – definitivní ukončení
činnosti, což byla pro mnoho fanoušků
a českou kulturu velká ztráta. Nyní se
však vrací zpět!!!
Navíc bude kapela vystupovat v prapůvodní sestavě, v jaké byla roku 1979
založena. Po boku zpěváka a klávesisty Filipa Topola se tedy objeví bubeník

David Skála a baskytarista Jan Hazuka.
Vstupné : 150 Kč a 200 Kč
Předprodej v knihkupectví u paní
Raškové

Koncert Rabies
a Black Burley
Vstupné 100 Kč.
Děti, studenti a senioři 60 Kč.
Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.
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9. března ve 2000, malý sál MěKS
Black Burley z Brna se pohybuje na hraně hard rocku a blues rocku, ovlivněná
kapelami z dob minulých kdy se hudba
dělal srdcem.
Rabies z Bystřice nad Pernštejnem
se dá charakterizovat jako Vysočina

Müllerův dům
Jungmannova 80
tel.: 549 212 550

Výstava
Manželství je
umění
6. ledna – 17. února 2012
Přijďte se dozvědět informace o historii manželství, jeho etnických zvláštnostech, o manželství v umělecké
tvorbě, statistické údaje a zhlédnout
fotografie a předměty s manželstvím
spojené.
Výstava vznikla ve spolupráci Muzea
města Tišnova s RC Studánka a za podpory Města Tišnova.
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč

Kam v Tišnově

Kultura

Přednáška
„Mazl tov!“aneb
Manželství
v židovství
3. února 2013 v 1700
„Mazl tov!“ Toto zvolání a rozbití skleničky na připomínku zničeného jeruzalémského chrámu představuje vyvrcholení tradičních obřadů židovské svatby.
Než však k tomu dojde, čeká snoubence,
jejich rodiny, přátele, organizátory i duchovní mnoho příprav, aby výsledkem
byla nejen trvalá vzpomínka, ale i platné, fungující a spokojené manželství.
O tom, jak židovské manželství vzniká
a funguje a s jakými rituály a obyčeji je
spojeno, aby nezevšednělo v šedi každodenních starostí, nám poví brněnský
rabín Šlomo Kučera.
Přednáška se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Manželství je
umění.
Vstupné dobrovolné

Přednáška
Shakespeare
a manželství

Výstava
PAINTOMORROW
24. února – 5. května 2013
Unikátní přehlídka současné mladé
malby v podání dvanácti českých výtvarníků.
Kurátorem výstavy PAINTOMORROW
je MgA. Michal Ožibko, který chce jejím prostřednictvím nabídnout publiku možnost vidět díla mladých umělců
působících na české výtvarné scéně.
Malba, která je společným jmenovatelem výstavy, zaznívá v mnoha tónech
a variacích a vzájemná odlišnost jednotlivých tvůrců pomáhá dosáhnout
pestrosti vystavených exponátů, témat a názorů.
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč

Kavárna v muzeu

únor
Zveme příznivce výborné kávy a
zákusků na únorové akce. Nově
nabízíme produkty Fair Trade. Na
svatého Valentýna dostane každý pár

k vybrané objednávce malý dárek
zdarma. Máme pro vás otevřeno každý
den mimo pondělí.

Dovolujeme si Vás pozvat
na vernisáž výstavy

8. února 2013 v 1800
Víte, ve kterých hrách WILLIAMA
SHAKESPEARA se objevuje manželství? Znáte význam prstenů v manželství? Víte, jaké jsou ctnosti a jaké
neřesti manželů? Přijďte se dozvědět
o symbolech manželství, které jsou
známé již od dob renesance, a které přetrvávají do dnešní doby nejen
v hrách tohoto proslulého dramatika.
Přednáška prof. PhDr. Petra Osolsobě,
Ph.D. se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Manželství je
umění.
Vstupné dobrovolné

Josef Jambor

Okouzlení krajinou
5. 2. 2013 v 17 hodin
Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava

www.mahler.cz

Termín výstavy: 6. 2.–9. 3. 2013

Výstava
fotografií
„Eyedance“

5. února – 5. května
Máte rádi fotografii? Máte rádi tanec?
Výstava fotografií Marka Procházky
snoubí obojí. V muzejní kavárně můžete
zhlédnout expresivní dynamické fotografie, které zmrazí pohyb na fotografii
i diváka. Fotografie jsou prodejné, více
informací v muzeu.
Bez vstupného
02/2013



foto: Marek Procházka
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Brněnská 152, Tišnov
www.mekstisnov.cz
rezervace vstupenek http://vstupenky.mekstisnov.cz

Hobit: Neočekávaná cesta Nespoutaný Django
2. únor v 17 , 169 min., Dabing
3D (Django unchained)
00

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena.
Všechny tři filmy se odehrávají ve Středozemi 60 let před
“Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní postavy
Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý,
díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků
v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety
a kouzelníky. Ačkoliv cíl jejich výpravy – Osamělá hora, leží
na Východě, musí projít nejdříve jeskynním systémem, kde
Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní život… Gluma.
Skromný Bilbo Pytlík pak sám s Glumem na břehu podzemního jezera objeví nejen hloubku lstivosti a odvahy, která
překvapí i jeho samotného, ale také získá do svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, který má nečekané a užitečné
možnosti… Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem celé
Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím
ani tušit.

Kozí příběh se sýrem

3. únor v 1430, 82 min., V českém znění
3D
Do kin se v české animované komedii Kozí příběh se sýrem
vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V novém příběhu teď Koza namísto pražských pověstí představí svět pohádek. Kuba s Mácou se usadili v království, pro jehož krále jsou sýry nad zlato. I Kuba s Mácou
se živí sýrařinou, dokud je jedné noci neodnese čert. Jejich
statečné děti, Honzík a Zuzanka, se je proto s pomocí Kozy
vydají najít a zachránit. Pomáhat jim budou například Dlouhý, Široký a Bystrozraký a všichni zjistí, že cesta do pekla
může být nejen zábavná, ale může skončit i na nečekaném
místě.

Bídníci (Les Misérables)

3. únor v 1700, 5. únor v 1930, 157 min., Titulky
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén současnosti.
Oscarový tvůrce Královy řeči Tom Hooper, který projekt
režíroval, výjimeční herci a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte v aranžmá, v jakém jste je asi ještě neslyšeli, to vše je
zárukou kvalitní podívané. Hlavním hrdinou muzikálu,
natočeném podle stejnojmenného románu Victora Huga, je
Jean Valjean (Hugh Jackman), který je odsouzen na galeje
za to, že ukradl kousek chleba. Po svém propuštění se z něj
stává skutečný zločinec, který procitne ze svých hříchů, až
když biskup zapře před policií jeho loupež. Deset let poté
se stává starostou městečka Vigau, velitelem místní policie
je však naneštěstí jmenován Inspektor Javert (Russell Crowe), který má s Valjeanem z galejí nevyřízené účty.
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6. únor v 1930, 165 min., Titulky
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama
z období před vypuknutím občanské války, jehož hlavním
hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede
dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety
nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však
netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství
svého života.

O myšce a medvědovi

8. únor v 1700, 10. únor v 1430, 80 min., Dabing
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý,
jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze svého
podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji
nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu čokolády,
bonbónů a těch nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich ještě
netuší, že se tak dostanou na stopu chamtivých medvědích
manželů, kteří kteří si přivydělávají tím, že cukrovinkami
záměrně kazí medvědím dětem zuby.

Hobit: Neočekávaná cesta

8. únor v 1930, 169 min., Dabing
2D
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena.
Všechny tři filmy se odehrávají ve Středozemi 60 let před
“Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní postavy
Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý,
díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků
v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety
a kouzelníky. Ačkoliv cíl jejich výpravy – Osamělá hora, leží
na Východě, musí projít nejdříve jeskynním systémem, kde
Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní život… Gluma.
Skromný Bilbo Pytlík pak sám s Glumem na břehu podzemního jezera objeví nejen hloubku lstivosti a odvahy, která
překvapí i jeho samotného, ale také získá do svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, který má nečekané a užitečné
možnosti… Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem celé
Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím
ani tušit.
Kam v Tišnově

Kultura

Mládeži nepřístupno

Lincoln

9. únor v 1700, 98 min., Titulky
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate
Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts, Richard
Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard Butler.

16. únor v 1930, 150 min., Titulky
Oscarový film „Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje období posledních čtyř měsíců života největšího amerického
prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje nejriskantnější
a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy
se vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka. Silné lidské drama se odehrává na jejím konci. Lincoln může konflikt ukončit, ale rozhodne se hrát vyšší politickou hru, kterou je snaha zrušit otroctví.

Skyfall

9. únor v 1930, 143 min., Titulky
Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství
nejslavnějšího agenta s povolením zabíjet. Bondova loajalita k M (Judy Dench) musí projít těžkou zkouškou, poté co je
Mi6 napadena záhadným Raoulem Silvou (Javier Bardem).
M začíná být na stará kolena pronásledována svou minulostí a Bond ji ukrývá před nepřáteli ve starém skotském sídle
jeho rodičů. Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí a agent 007
musí v rámci své mise navštívit Istanbul, Šanghaj a Macau,
aby zabránil národní katastrofě.

Pí a jeho život (Life of Pi)

10. únor v 1700, 12. únor v 1930, 127 min., Dabing
3D
Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majitele zoologické zahrady,
z něhož bude později ředitel. Pí si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on se dostane pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hyena, samice orangutana,
zebra a tygr indický. Celý tento příběh je o víře, naději i šanci přežít tuto nešťastnou událost.

Hitchcock (Hitchcock)

15. únor v 1700, 20. únor v 1930, 98 min., V českém znění
Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock (A. Hopkins) právě
natáčí svůj nový film. Film, který má rozhodnout o jeho
úspěchu nebo zatracení. Film, kterému téměř nikdo nevěří
a za který se sám Hitchcock musí filmovému studiu zaručit
svým majetkem. Film, který se stane legendou. Co ale zrození fenoménu jménem Psycho předcházelo? Jaký příběh si
„mistr napětí“, kterému filmové publikum vděčí za ty nejhrůzostrašnější zážitky v historii filmu, nechal pro sebe?

Láska (Amour)

14. únor v 1930, VALENTÝNSKÝ FILMOVÝ KLUB, 122 min.Titulky
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto,
které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro
klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si
vybírá svou daň – Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí
se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke se ve svém
nejnovějším filmu zaměřil na subtilní téma lásky bojující
s nevyhnutelným.
02/2013

Atlas mraků (Cloud Atlas)

17. únor v 1700, 172 min., Titulky
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest
žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých
časech a na různých místech od začátku 19. století až po
postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku
kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich
činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá
revoluci v daleké budoucnosti

Babovřesky

19. únor v 1700 a v 1930,, 23. únor v 1700, 120 min., V českém
znění
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce,
seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí
láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky,
v nichž se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to prostě film
tak ‘trošku’ ze života.”

Hon (Jagten)

21. únor v 1930,FILMOVÝ KLUB, 111 min., Titulky
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah
s dospívajícím synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, která se rychle začíná šířit v komunitě
jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou čest
a později v kolektivní štvanici i holý život...
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Nádherné bytosti
(Beautiful Creatures)
22. únor v 1700 a v 1930, 123 min, Titulky
Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin další výjimečná romance, která má také našlápnuto stát se fenoménem. Jejími protagonisty jsou obyčejný kluk jménem Ethan
a záhadná kráska Lena, která má nadpřirozené schopnosti,
jež však příliš nejdou dohromady s tak přízemním citem,
jakým je láska.

Hledá se Nemo
(Finding Nemo)

24. únor v 1430 a v 1700, 100 min., Dabing
3D
Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Oscarem za nejlepší animovaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D.
V tomto ohromujícím podvodním dobrodružství s nezapomenutelnými postavami, humorem a upřímnými city nabízí
studio Pixar zábavnou a poučnou cestu příliš starostlivého
mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo. Od
odloučení na Velkém korálovém útesu až k přistání v akváriu v zubní ordinaci v Sidney čeká oba série neuvěřitelných
zážitků a úžasných setkání s podmořskými tvory.

Pieta

26. únor v 1930, 104 min., Titulky
V životě nelítostného lichváře dochází k zásadnímu zvratu
v okamžiku, kdy se objeví žena, která tvrdí, že je jeho matka. Z jejich setkání vzklíčí vztah, který ač se pohybuje mezi
niternou empatií a vzájemným krutým zraňováním, směřuje k prapodivné harmonii.  Kim Ki-duk se po sérii tuctových festivalových titulů a několikaletém útěku z civilizace
vrací na výsluní. Jeho v pořadí osmnáctý film opět nabízí
nelítostně upřímný i uhrančivě poetický pohled na podstatu lidských vztahů a současně přináší vyhrocenou metaforu kapitalismu. Film byl oceněn Zlatým lvem na filmovém
festivalu v Benátkách.

Hoří má panenko
28. únor v 1930 71. min, V českém znění
„Nechci z toho dělat aféru, ale někdo nám zebral z tomboly několik cen!”. Legendární věta z Formanova filmu Hoří,
má panenko nyní v digitálně restaurované verzi. Modelový
průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle
zvýrazňujícím hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé
prsty a plytké svědomí se odehrává na pozadí hasičského
bálu. V karikování a pranýřování české národní povahy
jsou režisér Forman a kameraman Miroslav Ondříček doslova nelítostní. Komedie se brzy mění v tragickou frašku
s citem pro detail, gesto a dialog.

Informace pro
návštěvníky kina Svratka
Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením. On line rezervace a prodej vstupenek
na představení na www.vstupenky.mekstisnov.cz.
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

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka.
Omlouváme se divákům, ale z technických důvodů nejsou
v měsíci únor ceny vstupenek na plakátu. Sledujte prosím
www stránky kina Svratka pro další informace.

Anna Karenina

27. únor v 1930, 130 min., Titulky
Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném
manželství s vysokým vládním úředníkem (Jude Law),
s nímž má malého syna, a její pověst mezi petrohradskou
smetánkou nemůže být lepší. Během cesty do Moskvy, kam
jede navštívit bratra (Matthew Macfadyen), potká hraběnku Vronskou a na moskevském nástupišti se seznámí i s jejím synem (Aaron Taylor-Johnson), mladým ambiciózním
důstojníkem. Letmé setkání stačí k tomu, aby mezi nimi
přeskočila jiskra, která se záhy promění v požár, který ani
jeden z nich nedokáže a ani nechce uhasit. Chtějí se „jen“
svobodně milovat, ale carské Rusko konce 19. století je vůči
podobným excesům velmi netolerantní a umí to dát patřičně najevo.
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Kultura
Městská knihovna Tišnov

Anonce
Oddělení pro dětské čtenáře
Startuje noc s Andersenem
15. 2. - 15. 3. 2013
V pátek 5. dubna 2013 proběhne již
13. ročník celostátní akce na podporu
čtenářství Noc s Andersenem.
Od 15. 2. do 15. 3. 2013 bude pro děti
v dětském oddělení přichystaný soutěžní kvíz a úkoly, na jejichž základě
vybereme 10 nejšikovnějších, kteří
budou mít možnost zúčastnit se této
pohádkové noci. Přihlašovat se mohou
všichni žáci 2. tříd, kteří jsou v naší
knihovně registrovaní.
Pohádkové čtení v angličtině
27. 2. 2013 v 1330
Další pokračování zábavného čtení
v angličtině si pro předškolní a školní děti opět připravila certifikovaná lektorka angličtiny Helen Doron
Mgr. Jaroslava Paruchová. Žertovné
rýmovačky si děti poslechnou z výběru knih známého amerického spisovatele Dr. Seusse. Posláním Helen Doron

Group je mít pozitivní vliv na vzdělání
dětí a mládeže na celém světě, s jejím
programem se vzdělávají děti z více
jak 30 zemí světa již 25 let. Příjďte se
podívat na vyučovací metodu, ve které
nejlepší motivací dítěte je radost a zážitky z vyučovacích hodin.
Malování pro děti
8. 3. 2013 v 830 a 1000
Zábavná show Adolfa Dudka, při které se děti seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace po
vznik celé knihy. Vyzkouší si, jak snadno mohou cokoliv namalovat a kromě
spousty legrace si odnesou informace
o tom, jak vypadají moderní dětské
knihy a malířské techniky.
Adolf Dudek v současné době žije
a tvoří uprostřed nádherné inspirující oblasti Beskyd ve Frenštátě pod
Radhoštěm. S nakladatelstvím Librex
se mu podařilo prodat 3 milióny knih
v ČR a získal ocenění nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih.

Salonky
Slámová vejce
7. 3. 2013 v 930
Městská knihovna Tišnov pořádá
v rámci projektu „Salonky“ předvelikonoční praktickou dílnu pod vedením Hany Širůčkové.
Zájemkyně si přinesou vyfouklé vajíčko obarvené tmavou barvou (může být
i ve slupkách z cibule) nebo natřené
černou tuží a nůžky z manikúry s rovnou špičkou.
Poplatek za kurz: 50 Kč
Kurz proběhne v přednáškovém sále
Městské knihovny Tišnov v 1. patře
Doporučujeme přihlásit se předem
osobně nebo na telefonním čísle
549 121 001-5

Zájezd na baletní představení
Ve spolupráci s Národním divadlem Brno pořádá knihovna v úterý
12. března 2013 zájezd na baletní
představení Stvoření.

Stvoření patří k Haydnovým vrcholným dílům a k mezníkům v oratorní
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tvorbě vůbec. Skladatel v něm dokázal
spojit tradice německého a anglického oratoria a vytvořit hudební drama,
plné dějového napětí i zklidnění v meditaci, zvukomalebných efektů i krásných melodií. Text oratoria, jehož autorem je Thomas Lindley nelíčí žádný
dramatický nebo alegorický příběh,
jak bylo zvykem zejména v barokním
oratoriu, nýbrž je postaven na jednoduchém vyprávění biblického svědectví o stvoření světa, jeho popisu a oslavě. Německý choreograf Uwe Scholz
v tomto díle předvedl velký talent spojit v jeden celek hudbu a tanec tak, že
jednotlivé složky jsou vzájemně rovnocenné, neexistuje pohyb bez vlastní
příčiny, tanečníci, zpěváci a orchestr

tvoří harmonický celek.
Zájemci se mohou závazně přihlásit
do 1. března v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době (platba probíhá při přihlašování).

Ceny vstupenek:
 pro pracující 430 Kč
 pro seniory 301 Kč
 pro studenty a držitele průkazu ZTP
a ZTP-P 215 Kč
Jednotná cena za autobus 60 Kč.
Sraz zájemců v 1745 u Elektry.
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Kultura

Pozvánka na
koncert

Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj
Etnické Tvorby zve na benefici

Zveme nejen všechny naše zákazníky
na vystoupení Ivana Mládka a Banjo
Bandu, které se uskuteční dne 22. 3.
2013, v 19 hod. v sokolovně Tišnov.
Našim zákazníkům budou lístky poskytnuty zdarma. Těšíme se na Vás.

1. – 3. března 2013 proběhne v Tišnově
hlasová dílna Idy Kelarové zakončená
benefičním koncertem. Výtěžek z vystoupení bude věnován občanskému
sdružení Miret.
„Sdružení podporuje mladé romské
umělce, děti a mládež, jejich obecné
a jazykové vzdělání, ale především jejich umělecký růst a kreativitu. Cílem
MIRETu je pomáhat udržet aktivní
tvorbu mládeže, dodává jim sílu bojovat s někdy nemilosrdnou realitou
dneška a hledat jejich vlastní identitu,“ vysvětluje Linda Cecavová organizátorka workshopu a vystoupení, „zvu
všechny na workshop a vystoupení
3. března 2013 v 16 hodin do Městského kulturního střediska.“
Zakladatelkou o. s. Miret je mezinárodní lektorka, skladatelka a zpěvačka
Ida Kelarová (sestra Ivy Bitové). Mnozí mladí lidé, které občanské sdružení



YCNEGA technologies s.r.o.

Sociální služby
Centrum sociálních služeb

Zájezd na plavání
a relaxaci

V úterý 26. 2. 2013 pořádá CSS Tišnov
zájezd na plavání a relaxaci do Laa an
der Thaya v Rakousku. Odjezd autobusu v 1000 od Podhorácké restaurace.
Další zastávky: u pošty, u Penny, na
sídlišti Pod Klucaninou. Předpokládaný návrat: v 1900. Cena zájezdu 560 Kč
zahrnuje autobus, vstupné, průvodce a
pojištění.
Přihlašování na zájezd proběhne
v úterý 19. 2. 2012 od 800 ve vestibulu
DPS Králova. Při přihlašování zaplatíte cenu zájezdu 560 Kč a nahlásíte
nám adresu, telefonní kontakt na Vás,
zdravotní pojišťovnu a rodné číslo
(pro účely pojištění). Zájezd je určen
zejména pro seniory.
Informace:
Ludmila Špačková, tel.: 730 193 325
Marta Špirková tel.: 773 590 274
tel.: 549 410 312
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Zájezd do
zahradnictví

V pátek 1. 3. 2013 pořádá CSS Tišnov
zájezd do zahradnictví u Kopřivů v Šebrově. Navštívíme 5. ročník prodejní
výstavy orchidejí a tulipánů, expozici masožravých rostlin, zhlédneme
ukázky práce floristů. Zájemci mohou
využít odborné poradenství a zakoupit jarní rostliny nebo osivo.
Odjezd autobusu ve 1300 od Podhorácké restaurace. Další zastávky jako již
tradičně: u pošty, u Penny, na sídlišti
Pod Klucaninou. Cena 100 Kč. Při zpáteční cestě je plánována večeře v restauraci v Lipůvce. Návrat kolem 1700
hod.
Zájemci, hlaste se do 27. 2. u Marty Špirkové na tel. 549 410 312 nebo
773 590 274. Prosíme o platbu předem.
Ve čtvrtek 7. 3. 2013 ve 1300 v jídelně
DPS vystoupí na oslavu MDŽ Anna
Kordič, která zpívá chorvatské písně.
Pochází z hudební rodiny Šroubků,
vdala se za Chorvata a od roku 1999
začala zpívat písně z oblasti Dalmácie.
Jejím druhým domovem je ostrov Vis.
Má bohaté zkušenosti s koncertováním pro seniory. Natočila několik CD
v dalmátském dialektu, vystupovala
v českém i chorvatském rozhlasu. Více
informací a ukázky její tvorby je možno najít na: www. annakordic.wz.cz
Vstupné dobrovolné.

podporuje, dosáhli vysokoškolského
vzdělání a také vedou umělecké dílny.
Někteří se dnes dokonce významně
podílí na vedení sdružení. Ida Kelarová si tak „vychovala“ novou generaci mladých Romů, kteří jsou inspirací
pro ostatní.

Pozvánka
Centrum sociálních služeb Tišnov zve
na Maškarní ostatkovou zábavu, která
se koná ve čtvrtek 14. 2. 2013 v jídelně DPS Králova od 14 hodin. K tanci
a poslechu hrají manželé Maškovi
z Kuřimi. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Každá maska dostane
malý dárek.



Autorka fotky: Jana Wildová

Kam v Tišnově

Sociální služby
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Okresní organizace Brno-venkov

Nabídka rekondičních a ozdravných pobytů v roce 2013
29. 4. – 5. 5. Ozdravný pobyt – Rehabilitační sanatorium
Karviná
Vedoucí : Emilie Krčmová
(tel.: 534 009 920, mob.: 607 242 138)
18. 5. – 26. 5. Rekondiční pobyt – Jeseníky – Chata Ramzovské sedlo
Vedoucí: Eva Staňková Šmídková
(tel.:546 413 233, mob.: 607 569 187)
26. 8. – 2. 9. Rekondiční pobyt – Tři Studně – Chata Horácko
Vedoucí: Eva Staňková Šmídková

26. 8. – 2. 9. Rekondiční pobyt – Pension Vrchovina –
Nové Město na Moravě
Vedoucí: Emilie Krčmová
10. 9. – 16. 9. Rekondiční pobyt – Luhačovice Hotel
Krystal
Vedoucí : Emilie Krčmová

Autobusová doprava tam i zpět, plná penze, domácí a hodnotná strava, ubytování na úrovni.

Emilie Krčmová

Rodinné centrum
Rodinné centrum Studánka

Pravidelný program na rok 2013
Pondělí
9:00 – 12:00
9:15 – 10:00
10:15 – 11:00
15:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Volná herna
Broučci pro nelezoucí miminka
Broučci pro lezoucí miminka
Volná herna
Modlitby matek

Úterý
9:00 – 12:00
9:15 – 10:00
10:15 – 11:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30

Volná herna
Kulíšci 1-2 roky
Kulíšci od 2 let
Volná herna
Setkávání vozíčkářů
Těhulky
Cuchanina (do 26.3.2013)

Středa
9:00 – 12:00
9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
15:00 – 18:00
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45

Volná herna
Angličtina pro rodiče
Mamulky
Volná herna
Předškoláček (od 6.2.2013)
Předškoláček (od 6.2.2013)
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Rodinné centrum
Čtvrtek
9:00 – 12:00
9:30 – 10:15
11:30 – 12:30
12:30 – 14:00
15:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:15
18:30 – 19:15
19:00 – 21:00

Volná herna
Zpívánky
Břišní tanečky s dětmi v šátku
Poporodní setkávání
Volná herna
Šikulkové (jen liché týdny)
Cvičení pro těhotné
Předporodní příprava
Mohendžodáro - tantra jóga

Pátek
9:00 – 12:00
15:00 – 18:00
17:00 – 18:30
18:45 – 19:45

Volná herna
Volná herna
Cvičení vozíčkářů - prvky jógy
Cvičení pro ženy

Změny v programu jsou možné.
Poznámky:
Budeme o nich informovat na
Modlitby matek vede Mgr. Milada Halouzková (603 455 463)
našich webových stránkách.
Setkávání a Cvičení vozíčkářů, info u pana Kadlece (737 112 236)
Těhulky a Mamulky vede RNDr. Jana Koudelová
Břišní tanečky a Poporodní setkávání vede Viktorie Šťastná
Předškoláček vede psycholožka Hana Pelčáková - Kubecová (736 607 320)
Mohendžodáro vede Lucie Jeřábková (777 974 399)
Cvičení pro ženy vede Barbora Klíčová a Vladimíra Knoflíčková
Angličtina pro rodiče vede Mgr. Magdalena Marková
Cvičení pro těhotné a Předporodní příprava vede Radka Mňačková

Dále nabízíme

Dámský klub
Je určen pro všechny, kteří se chtějí jen
tak setkat v kolektivu, povykládat si či
probrat nějaké téma související s dětmi, kulturou, vařením atd. Společně si
vyměníme názory, předáme zkušenosti, poradíme, podpoříme. Samozřejmě
vše u dobré kávy či čaje. Budeme se
scházet každý pátek od 1600.
Začneme s tématem, které je teď
v zimě aktuální, a to dětské nemoci,
nachlazení, jak se s nimi poprat, s jakými prostředky máte dobré zkušenosti atd. Těšíme se na Vás i na Vaše
nápady, co probereme někdy příště.

Volná herna
Už vás nebaví sedět doma se svými
dětmi a přemýšlet jaký program pro
ně teď v zimě připravíte? Vyjděte z každodenního stereotypu, vezměte děti,
řekněte kamarádkám a přijďte k nám.
Otevřeno máme každý všední den dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne
od 15 do 18 hodin. Vaše děti si u nás
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mohou hrát. A pokud dostanou hlad,
mohou doplnit energii z nachystaných drobných svačinek. Vy si mezitím
v klidu můžete vypít kávu nebo čaj, povykládat s kamarádkami nebo si půjčit
knížku z naší knihovny.
Oslavy
Po dohodě je možné během víkendu
uspořádat ve Studánce rodinnou oslavu.

Hlídání dětí
Pravidelné a nepravidelné hlídání dětí
(Jezírko), bližší informace poskytne:
Mgr. Miroslava Vyplašilová
tel.: 607 193 500
email: m.vyplasilova@email.cz

Poradenství
Logopedie – vede Mgr. Miroslava Vyplašilová. Po telefonické domluvě na
tel.: 607 193 500, úterý 1500 – 1800,
email: m.vyplasilova@email.cz
Psychologické poradenství – rodinné poradenství, partnerské poraden-

ství, výchovně vývojové poradenství
a individuální poradenství. Poskytuje
psycholožka Mgr. Hana Pelčáková-Kubecová. Po telefonické domluvě na
tel.: 736 607 320
email: h.kubecova@seznam.cz
Právní poradna – každý lichý čtvrtek
v měsíci 1700 – 1800, jen po předchozím
objednání, vede Mgr. Alžběta Dvořáková
e-mail: dvorakova.alz@gmail.com

Persefona, o.s. – pomoc obětem domácího násilí a znásilnění
pondělí 1400 – 1800 (11. 3., 8. 4., 13. 5.,
10. 6.)
a středa 900 – 1300 (27. 2., 27. 3., 24. 4.,
22. 5., 26. 6.).
Lépe je telefonicky se objednat na
737 834 345 nebo 545 245 996 v čase
900 – 1700
Poradenství pro rovné příležitosti –
diskriminace na základě pohlaví, situace návratu na trh práce po rodičovské
dovolené a slaďování práce s péčí o dítě
nebo blízkou osobu… Zdarma vede
Mgr. Martina Hynková (7.2., 21.2., 7.3.,
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Rodinné centrum
21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13.
6., 27. 6. - každý čtvrtek v sudé týdny
od 1300 do 1500). V době poradenství
zajistíme i hlídání dětí. Poradenství je
financováno z ESF prostřednictvím OP
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
V případě zájmu zajistíme v našem RC
tyto aktivity:
První krůčky k hudbě
Výuka hudební školy Yamaha pro děti
od 18 měsíců do 4 let. Skupinku tvoří
vždy 8 – 12 dětí v doprovodu některého
z rodičů či prarodičů. Pro každého nového zájemce nabízí HŠ Yamaha ukázkovou hodinu zdarma. Více informací
naleznete na www.yamahaskola.eu.
Zuzu angličtina
Pro děti od 2 let, pro nejvíce 10 dětí ve
skupině

RC Studánka
Tišnov a týden
manželství
RC Studánka Tišnov nabízí v rámci
týdne manželství možnost shlédnutí
výstavy s názvem Manželství je umění.
Výstava vznikla ve spolupráci Muzea
města Tišnova s RC Studánka a za podpory Města Tišnova. Výstava je přístupná veřejnosti v Muzeu města Tišnova do neděle 17. 2. 2013, v době od
1000 do 1700 hodin. Výstava zachycuje
historii manželství, etnické zvláštnosti, ztvárnění manželství v umělecké
tvorbě, statistické údaje, fotografie
a předměty spojené se svatbou a manželstvím.

Bezplatné kurzy
finanční
a zdravotní
gramotnosti
RC Studánka se zapojilo do celostátní
kampaně, která má za úkol šířit mezi
širokou veřejnost vzdělání ve finanční
a zdravotní oblasti.
Projekt finanční (FG) a zdravotní
gramotnosti (ZG)probíhá ve spolupráci s občanským sdružením AISIS
(www.aisis.cz) a organizací Unie
center pro rodinu a komunitu
(www.uniecenter.cz). Díky tomu, že je
projekt spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR, můžeme
tyto kurzy nabídnout všem zájemcům
zcela bezplatně.
Metodika pro obě oblasti vychází z programů Rozumíme penězům
(www.RozumimePenezum.cz) a Zdravá abeceda (www.ZdravaAbeceda.cz)
a byla upravena zejména pro potřeby
občanů v produktivním věku. Lektoři provázející celým cyklem jednotlivých typů gramotností jsou odborníci
Další aktivita konaná v rámci týdne
manželství je beseda s psycholožkou
RC Studánka Mgr. Hanou Pelčákovou
Kubecovou s názvem „Škola lásky v rodině“.
Beseda se bude konat 18. 2. 2013 v RC
Studánka v době od 1630 až 1730 hodin.
Nahlédneme do pravidel úspěšné komunikace s partnerem a předvedeme
si ukázku emoční konfrontace.
Srdečně jsou zváni manželé, partneři
i jednotlivci.
Národní týden manželství:
11. 2. - 17. 2. 2013
Téma sedmého ročníku NTM vyjadřuje jeho motto „Manželství je umění“,
a odkazuje na fakt, že každý dobrý
vztah je nutné tvořit. „Až příliš mnoho párů se rozchází a manželství, která mohla být skvělá, končí tragickými

s dlouholetou zkušeností.
V nadcházejícím období jara nejprve
nabídneme kurzy Finanční gramotnosti, v kterých se postupně seznámíme například s tématy: hospodaření
domácností, spoření a investování, rozumné zadlužování a prevence předlužování, ochrana spotřebitele a další.
Zájemci o některé z témat se mohou přihlásit na webových stránkách
www.gramotnost.cz,
popřípadě se mohou informovat u Sylvy
Veselé na telefonu 777 55 81 54 nebo
emailu sylva.schovankova@volny.cz.
První dvě přednášky proběhnou ve
čtvrtek 7. 3. od 1700 a od 1850 v RC Studánka

Karnevalový týden
V týdnu od 18. 2. do 22. 2. proběhne
v rámci kroužků pro rodiče s dětmi
karnevalový týden. Připravte, prosím,
pro děti masky a přijďte si k nám pohrát a zatancovat. Těšíme se na Vás.

Monika Krištofová
koordinátorka
rozvody. Tak to ale být nemusí. Rozpad
rodiny nemusí být normou, pokud nenecháme zdi mezi námi vyrůst tak, že
už se nedají překonat.
www.tydenmanzelstvi.cz
Národní týden manželství bude slavnostně zahájen tiskovou konferencí
v budově Ministerstva práce a sociálních věci pod záštitou ministryně Ludmily Müllerové v pondělí
11. února 2013 v 1030 hod.
Národní týden manželství vznikl
v roce 1996 ve Velké Británii, následně
v roce 2007 v ČR a v současné době se
připravuje v dalších 14 zemích na světě.


Hana Pelčáková Kubecová

Akce v Sokolovně únor2013

Akce v sokolovně - únor 2013
22. 2.
23. 2.
02/2013

prodej textilu
ples Města Tišnova
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Inzerce

Vás srdečně zve na

IX. reprezentační ples

MĚSTA TIŠNOVA
SOBOTA 23. 2. 2013
ve 20:00 hod.
Sokolovna Tišnov
PROGRAM:

HELENA VONDRÁČKOVÁ
K tanci a poslechu
hraje skupina

Marathonband
Večerem provází a vystoupí

JANA MUSILOVÁ
členka Městského divadla Brno

Taneční vystoupení skupiny

Al Fayyum Dancers
Tombola a občerstvení
zajištěno.

Předprodej vstupenek v KNIHKUPECTVÍ u p. Raškové. Cena vstupenky je 200 Kč.
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Kam v Tišnově

