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Silvestrovský ohňostroj
v Tišnově

Tišnov bude vystavovat
na Regiontouru

1. 1. 2014 v 0.30, náměstí Míru

16.–19. 1. 2014, Výstaviště Brno

K novoročním oslavám v Tišnově tradičně patří ohňostroj. Jakmile se starý rok převalí do nového a trojku vystřídá čtyřka, silvestrovské veselí završíme velkolepou podívanou s barevnými
světlicemi. Ohňostroj začíná 1. ledna 2014 v 0.30 hodin na náměstí Míru.

Leden již tradičně patří významným veletrhům cestovního ruchu Go a Regiontour, které se konají na brněnském výstavišti.
Město Tišnov se svou prezentací nebude chybět, letos vystavuje společně s Kuřimí.
K dostání budou informace o Tišnově a okolí, o dění ve městě, o možnostech volnočasového a turistického vyžití či propagační materiály s logem Tišnova. K nahlédnutí i zakoupení tam
bude i nová kniha o Tišnově.
Pokud na veletrhy zavítáte, určitě navštivte náš stánek v pavilonu a neváhejte sdělit své dojmy. Těšíme se na Vaši návštěvu
a budeme rádi, když o nás řeknete i svým známým. A to nejen
těm z našeho regionu, ale z kteréhokoliv koutu České republiky
či ze zahraničí.

Městské kulturní středisko

Tišnovský komorní orchestr

Trio Martinů

Vánoční koncert

15. ledna v 19.00, velký sál MěKS
Vstupné 100 Kč / 60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.

26. prosince v 17.00, kostel sv. Václava
Vstupné 150 Kč / 100 Kč.
Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty.

Hlavním bodem programu vánočního koncertu bude František
Xaver Brixi (1732–1771), MISSA PASTORALIS (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus), tišnovský orchestr provede oblíbené Arcangelo Corelli, Concerto grosso, op. 6, č. VIII. Sólové party zahrají Hana Novotná, Pavlína Sedláčková a Dagmar
Barašová.

Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty.

Trio Martinů (klavír – housle – violoncello) koncertuje v prestižních evropských sálech i v Japonsku a spolupracuje se špičkovými orchestry (Česká filharmonie, FOK, PKO) a dirigenty
(Libor Pešek, J. C. Casadesus).

Silvestrovské promítání
v letním kině
31. prosince v 16.45, letní kino
Vstupné dobrovolné.
Letos již potřetí čeká děti a jejich rodiče silvestrovské pásmo
pohádek v letním kině. Podávat se budou opět horké nápoje (čajík, grog a svařák), bude připraven i táborák pro opečení špekáčků, na závěr se bude konat malý ohňostroj.

Volňásek do kina jako dárek

Nevíte si rady s vánočním či jiným příležitostným dárkem?
Darujte volnou vstupenku do kina Svratka!
Speciální vstupenka pro dvě osoby za 200 Kč platí až
do konce června příštího roku. Na pokladně kina nabízíme také volnou vstupenku pro dva na další akce pořádané Městským kulturním střediskem (divadla, koncerty)
za 300 Kč.
Pěkné Vánoce Vám přejí zaměstnanci kina Svratka

Doris & The Swingin‘ Bastards
24. ledna ve 20.00, velký sál MěKS
Vstupné 120 Kč.
Pěvecký talent, jaký jste dlouho neslyšeli. Přijďte si poslechnout
nadanou zpěvačku Doris se swingujícími bastardy. A samozřejmě
si můžete i zatancovat! Aneb jak říká kapela: „Pojďme si vzájemně udělat radost a podělit se o skvosty z dob, kdy jazz byl ještě
mladý…“

PŘIPRAVUJEME
• 8. února 5P Luboše Pospíšila
• 12. února KPH Dolce Vita
• 27. února Talk show „Vzpomínky na Waldemara Matušku“. Uvádí a zpívá Vladimír Walda Nerušil, hosté Květa Fialová a Bohuš Matuš
• 6. března Karel Plíhal
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Kino Svratka

Program kina
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

So 4. 1. v 17.00, 161 min., 2D dab., 120 Kč
Druhé dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka. Čeká ho střetnutí
s jedním z největších draků Středozemě, Šmakem.

NYMF()MANKA – 1. ČÁST (FK)

Čt 9. 1. v 19.30, 110 min., 110 Kč / 90 Kč (FK)
Kontroverzní erotické drama dánského filmového mága Larse
von Triera.

MRŇOUSKOVÉ

Ne 12. 1. v 15.30, 80 min., 100 Kč
Animovaná pohádka z mravenčího světa.

ZUZANA MICHNOVÁ – SLAVNÁ TAK AKORÁT

Po 13. 1. v 19.30, 94 min., 90 Kč
Hravý dokument o zpěvačce skupiny Marsyas.                                        

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

Út 14. 1. v 19.30, 114 min., 100 Kč
Nevýrazný úředník-snílek začíná konečně žít. Hraje Ben Stiller.

ZLODĚJKA KNIH (PREMIÉRA)

Čt 16. 1. v 19.30, 125 min.,  120 Kč
Adaptace slavného románu Markuse Zusaka.

47 RÓNINŮ

Pá. 17. 1. v 19.30, 119 min., 120 Kč
Samurajský fantasy příběh ze starého Japonska s Keanu
Reevesem.

INSIDIOUS 2

St 22. 1. v 19.30, 108 min., 100 Kč
V domě Lorraine se dějí podivné věci… Horor Jamese Wana.  

VEJŠKA (PREMIÉRA)

Čt 23. 1. v 19.30, 100 min., 110 Kč
Pokračování úspěšné komedie Tomáše Vorla Gympl.   

NĚŽNÉ VLNY

Pá 24. 1. v 19.30, 103 min., 120 Kč
Nová něžná komedie Jiřího Vejdělka (Muži v naději).

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

So 25. 1. v 17.00, 109 min., 2D dab., 100 Kč
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou
výpravu v doprovodu horala Kristoffa a jeho soba Svena.

NA ŽIVOT A NA SMRT

So 25. 1. v 19.30, 110 Kč (od 15 let)
Drsné válečné drama o čtveřici vojáků na misi zabít vůdce
al-Káidy.

PŘÍBĚH KMOTRA (BIO-SENIOR)

Po 27. 1. v 18.00, 99 min., 100 Kč / 60 Kč senioři
Krimi z českého podsvětí. V hlavních rolích Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý.

NĚŽNÉ VLNY

MRŇOUSKOVÉ

Út 28. 1. v 19.30, 103 min., 120 Kč
Nová něžná komedie Jiřího Vejdělka (Muži v naději).

VLK Z WALL STREET

NĚŽNÉ VLNY

So 18. 1. v 17.00, 80 min., 100 Kč
Animovaná pohádka z mravenčího světa.

So 18. 1. v 19.30, 165 min., 120 Kč
Příběh Jordana Belforta, který vydělával milion dolarů týdně.
V hlavní roli Leonardo DiCaprio, režíruje Martin Scorsese.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

Ne 19. 1. v 18.00, 161min., 3D tit., 140 Kč
Druhé dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka a čaroděje Gandalfa.
Čeká je střetnutí s hrůzostrašným drakem Šmakem.

BABY KINO: KŘÍDLA VÁNOC

Po 20. 1. v 9.30, 110 min., 90 Kč
Příběh čtyř přátel z nákupního střediska s Richardem Krajčem
a Vicou Kerekes v hlavních rolích. Občerstvení v kiosku. Hlídání
dětí zajištěno ve vedlejší místnosti RC Studánka!

DŮM K POVĚŠENÍ (FK)

Út 21. 1. v 19.30, 140 min., 90 Kč / 70 Kč (FK)
Cikánský epos Emira Kusturici s hudbou Gorana Bregoviče.

VEJŠKA

St 29. 1. v 19.30, 100 min., 110 Kč
Pokračování úspěšné komedie Tomáše Vorla Gympl.

Pá 31. 1. v 19.30, 103 min., 120 Kč
Nová něžná komedie Jiřího Vejdělka (Muži v naději).

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

So 1. 2. v 17.00, 81 min., 3D dab., 130 Kč   
Pravěká atmosféra s dinosaury na vlastní kůži.

12 LET V ŘETĚZECH  

So 1. 2. v 19.30, 133 min., 110 Kč
Působivý pohled na otroctví v podání oceňovaného afroamerického režiséra S. McQueena (hrají M. Fassbender, B. Pitt ad.).

Na únor připravujeme:

Dědictví II, RoboCop, Babovřesky 2, Paranormal Activity,
Angelika, Lego movie ad.

Informace pro návštěvníky kina Svratka
Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením.
Program a veškeré informace naleznete na Facebooku
a na www.mekstisnov.cz/kino-svratka.
On-line rezervace a prodej vstupenek tamtéž.
Platnost internetové rezervace je 14 dní a vyprší 15 minut
před začátkem představení.
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Kapacita sálu: 253 míst.
Kino Svratka, Brněnská 152, Tišnov, 666 01,
kino@kulturatisnov.cz, tel. 549 410 046.
Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka.
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, www stránky kina Svratka pro další
informace.
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Galerie Jamborův dům

Pavel Matyska: Od A do B

Poslední příležitost

V sobotu 11. ledna v 18 hodin vás srdečně zveme na vernisáž
výstavy Pavla Matysky, kde budete mít příležitost vidět jeho
nejnovější obrazy. Přijďte se podívat, co v současné době tvoří autor nezapomenutelné malby na stěně panelového domu
na Hornické ulici (č. p. 942), která bohužel před několika lety
zmizela kvůli nezbytné rekonstrukci fasády. Mezi jeho poslední úspěchy můžeme zařadit například nedávnou výstavu v tak
prestižní instituci, jako je Dům umění v Brně.
Výstava bude k vidění do 23. února.

Využijte poslední příležitosti navštívit výstavu výjimečných
dřevořezeb Petra Groha a obrazů Františka Mikše. Výstava
potrvá do 29. prosince.

Tip na dárek

O vánočních svátcích 24. 12. – 26. 12. 2013 bude galerie
zavřena.

Změna otevírací doby v roce 2014

V Jamborově domě máte možnost zakoupit krásné fotografie
Oldřicha Výlety, výherce fotosoutěže Bystřické zrcadlení, a Michala Beneše za cenu 500 Kč.

Vycházíme vstříc návštěvníkům a prodlužujeme otevírací dobu
ve středu až do 19 hodin!
Po–út zavřeno, st 13.00–19.00, čt–pá 13.00–17.00, so–ne
13.00–17.00.

Vánoce v muzeu a kavárně

…držíme pohromadě už 25 let…

Pozvánka

Výstava

24. 12. 2013 – 1. 1. 2014
Vánoce jsou tady! Přijďte si během vánočních svátků do kavárny
odpočinout od maratonu nakupování, dlouhých front u pokladen
a stresu. Nabízíme příjemné prostředí a klid. Připravili jsme speciální zimní nápoje – svařáček exclusive, který nenajdete nikde
jinde v Tišnově, a známý hostětínský bio jablečný mošt.

1. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Vstupné 30 Kč / 15 Kč.
Schůzky, výpravy, tábory, hry pro radost i poznání – to je tišnovský brontosauří oddíl. Přijďte se podívat, co jsme za těch
25 let prožili. Výstavu spolupořádá Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
poslankyně Evropského parlamentu (spoluzakladatelka oddílu), u příležitosti Evropského roku aktivního občanství.  

Muzeum města Tišnova

Také Vás srdečně zveme na vánoční prohlídku muzea.

Můžete si zakoupit novou jedinečnou knihu Tišnov – příroda –
dějiny – památky – lidé. Kniha jistě potěší Vás i Vaše blízké.
Otevírací doba muzea a kavárny v období Vánoc:
24. 12. 2013  zavřeno, 25.–29. 12. 2013  10–18 hod., 30.–31.
12. 2013  zavřeno, 1. 1. 2014  10–18 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že Vám u nás bude dobře.
Přejeme všem příjemné prožití svátků.

Centrum sociálních služeb

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Leden

Únor

Březen

1. st v měsíci
3. st v měsíci
1. st v měsíci
3. st v měsíci
1. st v měsíci
3. st v měsíci

8. 1. 2014
22. 1. 2014
5. 2. 2014
19. 2. 2014
5. 3. 2014
19. 3. 2014

Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod. Doprava
a vstupné: 95 Kč.

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!
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Šutrařská cesta z Brna do Rožné
Výstava

1. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Vstupné 30 Kč / 15 Kč.
Výstava minerálů z Tišnova a okolí. Jedinečný soubor sestavil
a na výstavu zapůjčil mineralog Zdeněk Šafář. Vystavené minerály pocházejí z lokalit, kde tradičně nachází své úlovky většina mineralogů. Výstava je pomyslnou cestou po těchto místech.
Přijďte se i Vy „projít“ od naleziště k nalezišti.

Duben

Květen

1. st v měsíci
3. st v měsíci
1. st v měsíci
3. st v měsíci

2. 4. 2014
16. 4. 2014
7. 5. 2014
21. 5. 2014

V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při cestě zpět, nebo kdykoliv telefonicky).
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
• Kateřina Trčková (730 193 325)
• Marta Špirková (773 590 274)
• osobně na pečovatelské službě

Kam v Tišnově

Rodinné centrum Studánka

Nevýchova: domluva s dítětem

Školní zralost

Seminář

Beseda

Pátek 17. 1. 2014 od 16.30 do cca 18.00 v RC Studánka

Pátek 10. 1. 2014 v 16.30 v RC Studánka, Riegrova 318

Nám rodičům jde o to, aby naše dítě bylo šťastné, úspěšné, umělo si poradit se životem a při tom všem zůstalo samo sebou.
Co se na semináři naučíte?
• 5 věcí, které Vaše dítě ve výchově potřebuje.
• Dvoukroký postup aneb Jak se doma domluvit, i když to vypadá, že to nejde.
• Způsob, jak dítě svým životem naučit vše, co chceme.
• Jak to udělat, aby zůstalo přirozeně sebevědomé, zodpovědné a šťastné.
• Jak si to doma zařídit tak, aby za deset dvacet let mohlo říct –
měl/a jsem ty nejlepší rodiče na světě.
Seminář povede Mgr. et Mgr. Katka Králová, spoluautorka principů Nevýchovy, lektorka, speciální pedagožka, ale především člověk s láskyplným a respektujícím přístupem k dětem i dospělým.
Více informací na www.nevychova.cz. Cena 250 Kč pro jednotlivce, 450 Kč pro pár. Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 6. 1.
2014 na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Dozvíte se, co by dítě mělo umět před nástupem do školy a jak
dané oblasti efektivně rozvíjet. Na semináři budou k vidění
i ukázky materiálů, s nimiž lze pracovat.

Přednáší Mgr. Gabriela Farková, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodu, vedoucí skupinek pro
předškoláky, metodička pro nadané děti.

V případě zájmu se, prosím, nahlaste do 6. 1. 2014 na
studanka@atlas.cz, telefonicky 777 706 721 nebo přímo
v RC Studánka. Bude zajištěno hlídání dětí za symbolickou cenu
20 Kč na dítě.

Uvedená aktivita je součástí projektu „Rosteme spolu“, je finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV, Jihomoravským krajem a realizována za finanční podpory města Tišnova.

Dům dětí a mládeže

Semináře pro dospělé
DDM připravuje semináře pro dospělé, které se budou konat od ledna každý týden. V měsíci lednu jsme pro Vás připravili následující témata:

Zvládnutí svého času k produktivitě (9. ledna)

Nestíháte? Jste neproduktivní a všechno vám trvá roky? Chtěli byste změnu, ale nevíte, jakým směrem se ubírat? Přijďte
s námi prozkoumat metody GTD a ZTD a naučit se jednoduché
návyky vedoucí k vyšší produktivitě. Představíme Vám teorii
obou metod, předvedeme jejich zavedení do praxe, elektronicky i papírově, a společně přijdeme na způsoby utřídění Vašich
aktuálních úkolů a závazků.

Jak jíst zdravě (a nepřibírat)

Zdravé snídaně a svačinky pro každého (14. ledna) – vaření pod
dohledem nutriční terapeutky, nové i tradiční recepty (zdravou
formou), odborné a praktické rady ohledně stravování, jídelníčku, hubnutí, přibírání. Jak na technologie přípravy pokrmů
typu: vaření v páře, pečení, příprava na grilovací pánvi a keramickém povrchu, využití „papiňáku“, opražení bez tuku a jiné.

Kurz pro seniory

Od ledna otevíráme kurz Základy práce s počítačem pro seniory. Jedná se o šest lekcí po 1,5 hodině, kde se naučíte základní obsluhu počítače, práci se složkami, založíte si e-mailovou
schránku, naučíte se vyhledávat na internetu a další.

Kurz bude probíhat v úterý dopoledne, vždy od 8 hodin nebo
10 hodin v počítačové učebně DDM Tišnov. Cena za všech
šest lekcí 300 Kč. Přihlašování (do 8. ledna) a více informací
na 777 712 120, kancelar@ddm-tisnov.cz nebo přímo v kanceláři DDM Tišnov.

1/2014

Bezpečnost na internetu (20. ledna)

Dozvíte se zde důležité informace o tom, jak spolehlivě chránit svoji identitu a udržet citlivé informace v bezpečí. Řeč bude
i o vychytralých praktikách internetových kampaní a počítačových virech.

Sebekoučink (27. ledna)

Cílem sebekoučování je zvyšování výkonu, udržení motivace,
zlepšování schopností učit se a hlavně dosažení větší celkové
spokojenosti. Koučink generuje a zároveň vyžaduje mnohem
pozitivnější přístup k sobě i k druhým. Koučink je uvolňování lidského potenciálu. Na semináři se naučíme využívat tuto
metodu.
Zaujalo Vás některé z těchto témat? Tak neváhejte a přihlaste se! Semináře jsou vždy od 18 hod v DDM Tišnov, délka
2–2,5 hod, cena 150 Kč. Více informací na www.ddm-tisnov.cz.

Pro děti

Jarní příměstský tábor na období nadcházejících jarních prázdnin 17. 2. – 21. 2. 2014. Vaše děti mohou strávit opět na Domečku týden, kdy na ně čekají hry, výlety a mnoho dalšího.

V týdnu jarních prázdnin nabídneme dva jednodenní lyžařské zájezdy pro sjezdaře i běžkaře do tuzemských hor. Pojeďte
s námi za sněhem! Sledujte www.ddm-tisnov.cz.
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Další akce

Improvizační show KOMEDIOMAT opět v Tišnově!
Pátek 10. 1. 2014 od 20.00, RockStar Café
KOMEDIOMAT – improvizační divadlo, založené na řadě nápaditých a originálních her a scének.
Účinkující herci neznají dopředu konkrétní zadání, a musí proto v průběhu večera pružně reagovat na režii moderátora. Ten
nejenže uděluje role pro jednotlivé herce a určuje pořadí her,
ale občas i zasahuje do právě probíhajících scének a tím mění
děj, kterému se musejí herci pohotově přizpůsobit. Do vymýšlení jednotlivých postav a úkolů pro herce je ve velké míře
zapojeno i publikum. Vše je v rychlém tempu podřízeno co
největšímu počtu gagů a zábavě, která si Vás získá. Smršť zajímavých dějů, nečekaných point, smíchu i originality – to je KOMEDIOMAT. Ostatně, kdo zná z TV Prima pořad Partička, ten ví,

Akce v sokolovně

o co v této náročné herecké disciplíně jde. A vězte, že živé představení je ještě mnohem lepší než televizní záznam.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na baru v RockStar
Café ve třech kategoriích: do konce roku 2013 za akčních
130 Kč, od 1. 1. do 9. 1. za 160 Kč a v den konání (pokud nějaké zbudou) pak za 200 Kč. Doporučujeme s koupí vstupenek neváhat, neboť představení KOMEDIOMATU bývají v jeho
domovském Brně beznadějně vyprodána! Začátek představení ve 20.00 hod. Více informací na www.rockstarcafe.cz nebo
www.facebook.com/rockstartisnov. Velké množství videí a scének naleznete na facebookových stránkách KOMEDIOMATU
www.facebook.com/komediomat.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

4. 1.
7. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.

prodej obuvi
prodej textilu – Volansky
Stužkovací ples
prodej obuvi
prodej spotřebního zboží a textilu

18. 1.
20. 1.
24. 1.
27. 1.
31. 1.

Stavbařský ples
prodej textilu – Opatex
Zemědělský ples
prodej spotřebního zboží a textilu
Reprezentační ples Siemens

Přehled kulturních akcí v Tišnově
prosinec 2013 – leden 2014
Datum

Akce

Místo

Čas

Organizuje

22. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.

Zdeněk Vašíček: Adventní chrámové dílo (koncert)
Vánoční večírek U Palce, DJ Harosh
Tišnovský komorní orchestr – vánoční koncert
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská:
Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční „Hej mistře“
a slavnostní vytrubování
Silvestrovské promítání v letním kině
Novoroční ohňostroj
KOMEDIOMAT
Trio Martinů
Doris & The Swingin' Bastards

kostel sv. Václava
Café U Palce
kostel sv. Václava
kostel Navštívení Panny
Marie v Lomnici

16.00
21.00
17.00
17.00

MěKS

17.00
00.30

MěKS
město Tišnov

31. 12.
1. 1.
10. 1.
15. 1.
24. 1.

Výstavy:

letní kino
náměstí Míru
RockStar Café
velký sál MěKS
velký sál MěKS

25. 9. – 31. 12. Miloš Sysel: Návraty
1. 11. – 26. 1. Šutrařská cesta z Brna do Rožné
26. 11. – 13. 1. Betlémy a betlémský příběh
listopad
– prosinec
1. 12. – 26. 1.
14. 12. – 31. 1.
11. 1. – 23. 2.

Originální vánoční přání

Brontosaurus Tišnov: …držíme pohromadě už pětadvacet let…
Josef a Miloš Bučkovi: Toto město
Pavel Matyska: Od A do B

Program akcí ve sportovní hale SSK Tišnov
Neděle 1. 12. 9.00
Sobota 11. 1. 9.00
18.00
Neděle 12. 1. 	 10.00
13.00

06

florbal: turnaj
AFK st. přípravka: turnaj
basketbal – dorostenky: Tišnov – Žďár n/S
basketbal – dorostenky: Tišnov – Pelhřimov
AFK ml. přípravka: turnaj

Sobota 18. 1.  	10.00
13.00
Neděle 19. 1.  	9.00
Sobota 25. 1. 	 9.00
13.00
20.00

19.00
20.00

MěKS
MěKS

Muzeum města Tišnova
Muzeum města Tišnova
Podhorácké muzeum
Předklášteří
Městská knihovna Tišnov
Muzeum města Tišnova
Galerie na schodech
Galerie Jamborův dům

volejbal – muži: Tišnov – Sokol Brno-jih
volejbal – muži: Tišnov – Sokol Brno-jih
AFK st. přípravka: turnaj
AFK st. přípravka: turnaj
házená – muži – Kuřim: turnaj  
futsal: I. FC Květnice – TOMSON Brno

Kam v Tišnově

