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Lenka Dusilová Duo

Divadlo Husa na provázku: „Betlém“

(+ Beata Hlavenková)

scénář J. A. Pitínský, režie Vladimír Morávek

5. prosince v 19.00, kino Svratka
180 Kč v předprodeji / 210 Kč na místě

19. prosince v 19.00, kino Svratka
Vstupné 200 Kč / děti do 15 let 100 Kč
Neobvyklé zjevení biblického příběhu o narození Spasitele
v přebásnění Jana Antonína Pitínského a v režii Vladimíra
Morávka. Lidová slavnost s živým betlémem a zpíváním koled. Úvod představení proběhne ve foyer kina, pokračovat bude
před radnicí, hlavní část pak proběhne v kině Svratka.

Předprodej v knihkupectví u paní Raškové, Brněnská 475, Tišnov

Několikanásobná zpěvačka roku Lenka Dusilová vyjíždí na sérii
vystoupení v duu se svojí zásadní hudební partnerkou, nadžánrovou klavíristkou a skladatelkou Beatou Hlavenkovou. Jen s pomocí
dvou ženských hlasů, kytar, klavírního kouzlení a hájemství krabiček vás obě muzikantky provedou Lenčiným (a částečně i Beatiným) repertoárem s důrazem na aktuální tvorbu a písničkovou
podstatu – vzpomenou na unikátní projekt Eternal Seekers, aktuální Baromantiku, na starší alba, ale zavedou Vás i do nových hudebních krajin navazujících na dosavadní spolupráci.

Tišnovský komorní orchestr
vánoční koncert

„Kytara a zpěv“
Irena Babáčková a Helena Tamelová
11. prosince v 19.00, velký sál MěKS
100 Kč / 60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.
Sleva platí pro ZTP, důchodce a studenty.

V předprodeji výhodné permanentky na sezónu KPH 2013–14.

Hardcore Fest
14. prosince, velký sál MěKS
Vstupné 200 Kč
Metalwars uvádí ve spolupráci s MěKS Tišnov Hardcore Fest.
Zahrají: Street Machine, Locomotive, Noostrak, Onset, HIV positive,
SCA a další.

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.

PŘIPRAVUJEME
•
•
•
•
•

15. ledna KPH Trio Martinů
24. ledna DORIS & THE SWINGIN‘ BASTARDS
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

Galerie Jamborův dům

Petr Groh a František Mikš

Plány galerie na rok 2014

Až do 29. prosince můžete navštívit výstavu dřevořezeb Petra
Groha a Františka Mikše.

Do nového roku vstoupíme výstavou nazvanou lakonicky
„Z A do B“, kde budete mít příležitost vidět nejnovější obrazy
Pavla Matysky. 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 letošní výstavu v tak prestižní instituci,
jako je Dům umění v Brně.
Ve spolupráci s Muzeem města Tišnova připravujeme novou stálou expozici Josefa Jambora, která bude spojena s výstavou Jamborových obrazů doprovázených fotografiemi krajiny, zachycené ze
stejných míst, kde při malování stával sám mistr. Zajímavé srovnání současného stavu krajiny s dobou před padesáti lety připravuje
autor nápadu, doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Během roku bychom vám rádi připomněli dílo Emanuela Ranného st., od jehož narození uplyne 29. prosince 2013 přesně 100 let.
Představíme vám brněnského fotografa Kamila Tilla, skvělé malíře
Víta Ondráčka z Kunštátu a Jiřího Pikouse z Tišnova a snad se nám
podaří uspořádat i výstavu Luďka Tikovského, který žije a tvoří
v Nizozemí, ale s Tišnovem ho pojí rodinné vazby.
Děkujeme všem návštěvníkům za milé vzkazy a pochvalné reakce, které celý rok vpisovali do návštěvnické knihy. Velmi si vážíme vašeho zájmu a těšíme se na vás i v příštím roce.

Petr Groh

Za čtyřicet let, kdy se věnuje řezbářství, vznikly v jeho dílně ve Veverské Bítýšce desítky objektů především z lipového,
dubového a olšového dřeva, které koloruje a napouští včelím
voskem. Realisticky pojaté přírodní motivy se v jeho tvorbě
střídají s abstrahovanými detaily zvířecích i lidských těl. V precizně zpracovaných ornamentech je často patrné okouzlení
vesmírem: „Kdo prohlížel záběry Hubbleova teleskopu, je fascinován jeho nekonečnem, galaxiemi, mlhovinami – jejich obrovským množstvím, které dává předpoklad pro existenci jiných
civilizací. Tady končí možnosti našeho vnímání a představivosti.“ Jeho díla se nacházejí v mnoha soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí (Německo, Anglie, USA, Kanada, Švédsko).

František Mikš

František Mikš žije a tvoří v Kuřimi, ale s Tišnovem ho spojují vzpomínky na roky, kdy tady žil a pracoval v blízké Nedvědici jako přednosta železniční stanice. Tam se také seznámil s ak.
malířem Aloisem Lukáškem, který se stal jeho blízkým přítelem,
rádcem a malířským vzorem. Jako člen Klubu přátel výtvarného
umění (KPVU) Tišnov se podílel na realizaci řady úspěšných výstav. V roce 1987 založil obdobu tišnovského klubu v Kuřimi, kde
o tři roky později otevřel galerii Salvyk. Věnuje se zejména krajinomalbě a zátiší, pravidelně přispíval kreslenými vtipy do týdeníku Jihomoravský železničář a ilustracemi doprovodil knihu
Hynka Fajmona Jak získat od starosty to, co potřebujete.

Městská knihovna Tišnov

Hlas – dar, který nevnímáme

Fotografie Oldřicha Výlety

V Jamborově domě máte možnost zakoupit krásné fotografie Oldřicha Výlety, výherce fotosoutěže Bystřické zrcadlení,
za cenu 500 Kč. Během prosince bude nabídka fotografií rozšířena i o další autory.

Borneo – krásné i drsné

Přednáška

Beseda

Pondělí 9. 12. v 16.00, přednáškový sál knihovny
„Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Proces vzniku hlasu se nazývá fonace.
Takto vytvořený zvuk se dále mění rezonancí vzduchového
sloupce, především v nosní a ústní dutině.“
Co je hlas, už nyní víme, ale víme také, jak o svůj hlas máme pečovat? Na tuto otázku vám odpoví lektorka Barbora Pavlišová,
učitelka a sbormistryně ve vokálně-instrumentálním sboru
LSDa v Lomnici u Tišnova na osvětové přednášce „Hlas – dar,
který nevnímáme; Hlasová výchova a základy techniky zpěvu
a rétoriky“.
V přednášce vám poodhalí tajemství hlasu a hlasové výchovy.
Vysvětlí vám techniky zpěvu a rétoriky. Nebudou chybět ani
praktické ukázky.
Beseda je zdarma a je určena pro všechny, co denně pracují
s lidmi a ví, že hlas je potřeba chránit a umět používat.

12. 12. v 17.00, přednáškový sál knihovny
Ve zbrusu novém pořadu se se Sašou Ryvolovou vypravíme do malajské části třetího největšího ostrova světa – Bornea. Podnikneme treky pěšky i lodí do tropické džungle států Sarawak a Sabah,
abychom spatřili divoké orangutany a zvláštní nosaté opice kahau,
vousatá prasata i pestré zoborožce. Budeme spát v domorodých
vesnicích s příslušníky obávaného kmene Dajaků v jejich „dlouhých domech“ a zúčastníme se velké folklorní slavnosti Gawai. Vydáme se na výpravu za největší kvetoucí rostlinou světa – raflésií.
Domorodé stezky nás provedou pralesem, plným divokých orchidejí, masožravých láčkovek a ohromujícím pestrostí zvířecí i ptačí říše. Nevynecháme ani obrovské jeskyně NP Niah a Mulu, kde
hnízdí tisíce netopýrů a salang, z jejichž hnízd se vaří proslulá polévka! Ponoříme se i do hlubin moře na proslulém atolu národního parku Tunku Abdul Rahman a necháme se okouzlit životem
na jeho korálových útesech. A možná, kdo ví, se i setkáme se Sandokanem. Na závěr si krátce prohlédneme i Singapur na jihu malajského poloostrova a hlavní město Malajsie Kuala Lumpur.

Setkání se spisovatelkou
Martinou Drijverovou

9. 12. 2013 v 9.15 a 11.00
Spisovatelka, scenáristka a překladatelka patří k nejoblíbenějším dětským autorům. Z jejích knížek je cítit velké pochopení
pro dětský svět a duši. Její knihy byly přeloženy do mnoha cizích
jazyků. Svoje nejnovější knihy představí Martina Drijverová žákům ze 4.–5. tříd.
12/2013

Živý betlém
koncert

16. 12. 2013 v 8.30, 9.30 a 10.30
Zveme Vás na vánoční představení nedvědického pěveckého
sboru Cvrčci. Zimní čas Vám zpříjemní malí zpěváci pod vedením sbormistryně Petry Glosr Cvrkalové.
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Kino Svratka

Program kina
Křídla Vánoc

Ne 1. 12. v 18.00, 110 min., 120 Kč
Příběh čtyř přátel, kteří pracují v nákupním centru. Každý
z nich má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se
mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! V hlavních rolích Richard
Krajčo, David Novotný, Jakub Prachař a Vica Kerekes.

Rivalové

Út 3. 12. v 19.30, 123 min., 90 Kč
Drama z prostředí závodů Formule 1, inspirované skutečnou rivalitou mezi Niki Laudou a Jamesem Huntem.

Kapitán Phillips

St 4. 12. v 19.30, 134 min., 110 Kč
Napínavá rekonstrukce přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo v roce
2009. Režisér Greengrass (Bourne, Let č. 93) se zaměřuje
na vztah mezi kapitánem Phillipsem (Tom Hanks), a vůdcem
pirátů Musem (Barkhad Abdi), který ho unese jako rukojmí.

Křídla Vánoc

Ne 6. 12. v 19.30, 110 min., 120 Kč

Turbo

So 7. 12. v 17.00, 96 min., 3D dab., 130 /120 Kč
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen. Touží po mnohem vyšší rychlosti. Neustále trénuje na šnečí závody, své pokroky měří metrem. Jeden metr dokáže aktuálně „uběhnout“
za sedmnáct minut…

Příběh kmotra

So 7. 12. v 19.30, 99 min., 100 Kč
Krimi z českého podsvětí o životě podnikatele Františka Mrázka. Natočeno dle skutečných událostí podle bestselleru Jaroslava Kmenty. V hlavních rolích Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý.

Turbo

Ne 8. 12. v 15.30, 96 min., 2D dab., 100 Kč

Thor: Temný svět

Ne 8. 12. v 18.00, 111 min., 3D tit., 130 Kč
Ve velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu
Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie Portman),
avšak události Thora přinutí obětovat vše.

Velká nádhera

Út 10. 12. v 19.30, 142 min., 100 / 80 Kč (FK)
Paolo Sorentino (Božský) přichází s dalším jedinečným dílem.
Tentokrát nahlíží se smyslem pro vtip i vizuální krásu pod pokličku pokrytectví římské smetánky. Navazuje tak na Felliniho
Sladký život.

Hobit: Šmakova dračí poušť

Čt 12. 12. v 00.01, 156 min., 3D dab, 140 Kč
Druhé dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné
pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými
Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem
je získat zpět Osamělou horu. Když k ní dorazí, musí čelit největšímu nebezpečí v podobě Šmaka - nejstrašlivější nestvůry,
která prověří nejen jejich odvahu, ale i pevnost jejich přátelství
a smysluplnost celé pouti.
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Konzultant

Čt 12. 12. v 19.30, 111 min., 120 Kč
Temný thriller z prostředí obchodu s drogami je osázen hvězdami: scénář napsal spisovatel Cormac McCarthy, na režisérskou stoličku usedl legendární Ridley Scott (Blade Runner,
Prometheus) a v hlavních rolích se představí Brad Pitt, Cameron Diaz, Michael Fassbender, Penelope Cruz ad.

Hobit: Šmakova dračí poušť

Pá 13. 12. v 19.30, 156 min., 3D dab., 140 Kč

Ledové království

So 14. 12. v 14.30, 109 min., 3D dab., 155/135 Kč
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou
výpravu v doprovodu horala Kristoffa a jeho soba Svena, aby
nalezla svou sestru, uvězněnou v království věčné zimy.

Hobit: Šmakova dračí poušť

Ne 15. 12. v 18.00, 156 min., 2D dab., 120 Kč

Oldboy

Po 16. 12. v 19.30, 104 min., 100 Kč
Mstitel Oldboy se vrací, tentokrát v režii Spikea Leeho a s Joshem
Brolinem v hlavní roli. Kladívko jako nástroj pomsty, naprosto
nekompromisní přístup zůstává.

Přijde letos Ježíšek?

St 18. 12. v 19.30, 100 min., 110 Kč
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě
od toho, aby se konaly dobré skutky. Šarmantní šedesátník José
(Josef Abrhám) se vrací po třiceti letech z emigrace v Mexiku
do rodné Prahy. Rodné místo Josému připraví řadu svízelných
situací, např. setkání s první ženou (Libuše Šafránková). Bude
potřebovat nadhled, aby se z malérů dostal.

Hobit: Šmakova dračí poušť

Pá 20. 12. v 19.30, 156 min., 3D dab., 140 Kč

Putování s dinosaury

So 21. 12. v 17.00, 81 min., 3D dab., 150 / 130 Kč
Rodinný dokumentární film o dinosaurech. Divákům poprvé
umožní, aby pocítili pravěkou atmosféru na vlastní kůži a ocitli
se tak ve víru těchto proslulých monster.

Hobit: Šmakova dračí poušť

So 21. 12. v 19.30, 156 min., 3D tit., 140 Kč

Ledové království

Ne 22. 12. v 15.30, 109 min., 2D dab., 120 Kč
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou
výpravu v doprovodu horala Kristoffa a jeho soba Svena, aby
nalezla svou sestru, uvězněnou v království věčné zimy.

Evangelium podle Matouše

Ne 22. 12. v 18.00, 140 min., 90 / 70 Kč (FK)
Život a poselství Ježíše Krista ve zpracování, které uhrane svými obrazy a přitom zůstává věrné Bibli. Přijďte před Vánoci
do Svratky rozjímat nad základními myšlenkami tohoto muže.

Přijde letos Ježíšek?

Po 23. 12. v 19.30, 100 min., 110 Kč

Kam v Tišnově

Kino Svratka

Cesta za vánoční hvězdou

Út 24. 12. v 14.00, 80 min., 2D dab., vánoční cena 60 Kč
Pohádka se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě.
Vypráví o králi, jehož jediná dcera se kdysi vydala hledat Vánoční hvězdu, ale nikdy se nevrátila. Od té doby je celé království zakleté. Pokud se však někomu podaří rozzářit Vánoční
hvězdu, jeho dcera se vrátí domů. Odvážná dvanáctiletá dívka
Sonja se rozhodne tenhle úkol zkusit splnit… + na děti v kině
čekají malé dárečky!

Hobit: Šmakova dračí poušť

Pá 27. 12. v 19.30, 156 min., 2D tit., 120 Kč

Ledové království

So 28. 12. v 17.00, 109 min., 3D dab., 130 Kč

Thor: Temný svět

So 28. 12. v 19.30, 111 min., 3D tit., 130 Kč

Ledové království

Ne 29. 12. v 15.30, 109 min., 2D dab., 100 Kč

Příběh kmotra

Ne 29. 12. v 18.00, 99 min., 100 Kč
Krimi z českého podsvětí o životě podnikatele Františka Mrázka. Natočeno dle skutečných událostí podle bestselleru Jaroslava Kmenty. V hlavních rolích Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý.

Silvestrovský špekáček

Út 31. 12. od 16.45, vstupné dobrovolné
Program v areálu letního kina: Přijďte si opéct u ohně špekáček (16.45–18.00), podívat se na pásmo večerníčků (17.00–
18.00: Rumcajs, Víla Amálka, Maxipes Fík, Kluk z plakátu,
Maková panenka) a na závěr si užít malý ohňostroj (v 18.00)!
K občerstvení kromě buřtů teplé nápoje: čaj pro děti; svařák
a grog.

Na LEDEN připravujeme:

Něžné vlny, Nymfomanka, Vejška, Vlk z Wall street,
Paranormal Activity a další.

Informace pro návštěvníky kina Svratka
Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Program a veškeré informace naleznete na Facebooku
a na www.mekstisnov.cz/kino.
On-line rezervace a prodej vstupenek tamtéž.
Platnost internetové rezervace je 14 dní a vyprší 15 minut
před začátkem představení.

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.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku

Nejkrásnější slova pro vaše děti

Jak prožíváme s dětmi zimu venku

seminář

13. 12. 2013, RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: minimální vstupné 60 Kč (vyšší příspěvky na provoz
klubu vítány)
Rádi bychom se setkali v předvánočním čase, představili naši
činnost a na základě už čtyřleté dennodenní praxe společně
sdíleli naše zkušenosti v tom, jak být s dětmi venku za každého
počasí, v každém ročním období.
program: 16.00–17.00 zahájení minibazárku dětského oblečení a dílničky, 17.00–19.00 přivítání a představení klubu, kdo
jsme, kam směřujeme a jak žijeme, povídání a sdílení dokreslené promítáním fotek a minifilmů.
Bližší informace na lesniklub@tisnovsko.eu, tel.: 739 565 901 –
Veronika Juříková.

7. 12. 2013, RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov, cena: 600 Kč
Srdečně vás zveme na seminář v předvánoční atmosféře Nejkrásnější slova pro vaše děti s Petrem Kubalou. V rámci sebevzdělávacích aktivit Lesního rodinného klubu na Tišnovsku
na cestě blíže k dětem jsme tentokrát oslovili člověka, který se
už dlouho zabývá silou slov, vytvořil projekt „slova mění svět“
a v tento podzimní čas nabízí možnost zamyslet se nad tím, jaká
denně používáme slova, nad jejich významem, nad tím co skutečně nesou.
Víte, jaké je poselství slov? Víte, že slovo je vibrace a ta vám může
změnit den? Víte, co znamená doopravdy abrakadabra? Víte, co
bylo na počátku? Petr Kubala nabízí metody, jak vědomě používat svá slova, jak uvolnit svou tvořivost a jak pro své děti a se
svými dětmi tvořit novou Zemi pomocí příběhů, písní a říkadel.
Seminář je vhodný především pro rodiče, pedagogy a všechny,
kteří mluví. Na seminář je vzhledem k omezené kapacitě míst
nutné přihlásit se předem. Informace, rezervace a přihlášky: Veronika Juříková, lesniklub@tisnovsko.eu, tel.: 739 565 901.
12/2013
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…držíme pohromadě už 25 let…

Šutrařská cesta z Brna do Rožné

Výstava

Výstava

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.

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.

Mikulášská zábava

Vánoční Brno

4. prosince od 14.00, jídelna DPS Králova
K tanci i poslechu zahraje pan Kozelek z Malhostovic. Možná
Vás navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Zábava se koná v jídelně DPS Králova. Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné.

12. prosince od 13.00
Pořádáme zájezd do Brna na vánoční trhy. Odjezd autobusu
z Tišnova od Podhorácké restaurace je v 13.00 hodin, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. Navštívíme brněnské vánoční trhy s kulturním programem na náměstí
Svobody, na Zelném trhu a Moravském náměstí. Pokochat se můžete nejen tradičními řemesly či domácími výrobky, ale také již
rozsvíceným vánočním stromem, načerpáte atmosféru Vánoc.
Na zpáteční cestě se zastavíme v obci Česká v restauraci Iris
Restaurace Pizzerie. Předpokládaný příjezd je v 18.00 hodin.
Cena za dopravu autobusem je 90 Kč na osobu. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 účastníků.
Pro bližší informace a přihlášení kontaktujte Kateřinu Trčkovou
(mob. 730 193 325) nebo Martu Špirkovou (mob. 773 590 274).
Osobně se můžete přihlásit také na pečovatelské službě DPS.

Centrum sociálních služeb

Vánoční dílny – vázání věnců

9. prosince od 13.00, jídelna DPS Králova
Dílnu povede odborná aranžérka Lenka Mihulová. Přineste si
s sebou kruh na věnec, vázací drát, ozdoby, svíčky. K dispozici
budou různé druhy chvojek a tavná pistole k přichycení ozdob.
Můžete se inspirovat již hotovými vánočními aranžmá, která zde
budou ke zhlédnutí i zakoupení. Přihlašování předem není nutné.

Vánoční prodejní výstava

11. prosince od 9.00, DPS Králova
Těšit se můžete na výrobky pletené z vlny i z papíru, sbírku
zvonečků, domácí cukroví, med, výrobky z korálků, různá vánoční přání a mnoho dalšího. Přijďte se vánočně naladit a nakoupit originální vánoční dárky.

Jiří Helán a Rosťa Komosný

17. prosince od 15.00
Zveme Vás v úterý 17. prosince 2013 od 15.00 hodin na tradiční předvánoční vystoupení Jiřího Helána a Rosti Komosného.
Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné.

Rodinné centrum Studánka

Výroba vánočních dekorací
20. prosince v 16.30, RC Studánka
Ozdobte si vánoční tabuli dekorací ze živých květin. Jak na to,
Vám poradí Lenka Mihulová.

Porod je cesta ke zrození
Seminář

Připravujeme třídílný seminář s RNDr. Janou Koudelovou pro
nastávající rodiče, během nějž získají základní informace o důležitých předpokladech zdravého těhotenství, o podstatě fyziologického porodu a základech péče o novorozené děťátko. Součástí
bude i výživa a stravování v těhotenství, psychická příprava na porod a práce s bolestí, nošení dětí v šátku, kojení, změny v rodině
po narození dítěte a další. Nahlášení předběžného zájmu uvítáme
na www.studanka-tisnov.cz nebo na telefonu 777 706 721.
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Fadosch

19. prosince od 14.00, jídelna DPS Králova
Vstupné dobrovolné
Přijďte si s námi poslechnout vánoční vystoupení pěveckého
sboru Fadosch ve čtvrtek 19. prosince 2013 ve 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Vstupné dobrovolné.
Fadosch je zkratka pro farní doubravnickou scholu, kterou založila křesťanská mládež, jež svým zpěvem a hrou na kytary
a klávesy doprovází mše v doubravnickém kostele. V předvánočním čase pro Vás připravili krátké pásmo písní, aby Vám pomohli v klidu a rozjímání vnímat tradiční atmosféru Vánoc.

Sociální, nemocenské a důchodové
dávky
Poradenství a seminář
12. prosince od 9.30, poradenská místnost RC Studánka

Evropský projekt RC Studánka pokračuje. Na jaké dávky mohu
mít nárok a o jaké je vhodné žádat? Kdy a koho mohu žádat?
Jaké životní situace mne mohou vést k potřebě pomoci ze strany státu? O těchto otázkách a svých zkušenostech přijďte diskutovat s genderovou konzultantkou Martinou Hynkovou z GIC
Nora o. p. s. Hlídání dětí je zajištěno, počet a věk dětí nahlaste
do 9. 12. 2013 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz. Občerstvení
bude zajištěno.
Kam v Tišnově

Vánoce v regionu

Interaktivní výstava betlémů

Tišnovsko a betlémy v Předklášteří

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska,
otevřelo v neděli 24. listopadu výstavu Betlémy. Zpracování betlémského příběhu ve spolupráci se školami z Tišnovska. Výstavní prostor nabízí veřejnosti srovnání prožívání Vánoc v městské
a venkovské domácnosti na přelomu 19. a 20. století a také úryvky
dávného děje kolem narození Ježíše Krista. Další exponáty – betlémské sestavy žáků škol z Tišnovska – dávají prostor dětské fantazii k použití mnoha tvarů a druhů materiálů.
Pro školní výpravy jsou přichystány speciální programy. Hravou
formou je možné si ve výstavě projít putování do Betléma, zkusit si úlohy tří králů nebo Heroda v příběhu, a to v kostýmech, ale
i naučit se koledu či vyrobit jednoduché vánoční ozdoby.
Ani dospělí nepřijdou zkrátka. K výstavě je připraven na druhou
adventní neděli, 8. prosince ve 14 hodin, pořad s besedou Povídání mezi památkami na minulé doby aneb Cesta věcí do muzea.
Návštěvníci se seznámí s příběhy starožitných i novějších předmětů a se způsobem jejich zařazení do muzejních sbírek. Tentýž den
čeká na muzejní hosty v 16.30 Adventní setkání nad betlémským
příběhem. Ke slavnostní atmosféře přispějí texty o narození Ježíše
Krista s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Zbyňka Mrkose z Brna.
Na samém začátku pořadu proběhne ocenění nejlepších spolupracovníků Podhoráckého muzea z řad obcí, institucí, dárců a badatelů za rok 2013. Výstava „Betlémy“ potrvá do 13. ledna 2014.
Také letos srdečně zveme všechny lidi dobré vůle na tradiční
Živý betlém, který pořádá Orel jednota Lomnice, Římskokatolická farnost Lomnice a městys Lomnice.
Přijďte si na druhý svátek vánoční ve čtvrtek 26. prosince 2013
v 17.00 hodin na lomnickém náměstí prohlédnout „betlémskou
stáj“ s Ježíškem, Marií a Josefem, zhlédnout Vánoční hru, vidět
živá zvířata, zazpívat si koledy.
Můžete si domů odnést betlémské světlo a občerstvit se horkými nápoji. Svou účastí podpoříte i Tříkrálovou sbírku charity.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé z řad dětí i dospělých.

Společnost Art Periscope, s. r. o., se sídlem v Tišnově připravuje
s obcí Předklášteří unikátní předvánoční výstavu s názvem Tišnovsko a betlémy, která se uskuteční v prostorách Obecního úřadu v Předklášteří od 14. 12. – 22. 12. 2013.. Jedná se již o 5. ročník
výstavy této společnosti, který je letos zaměřen nejenom na vystavené exponáty, ale i na informace o jednotlivých výtvarnících
z našeho regionu (betlémářích) a o betlémech z okolních kostelů. U každé expozice bude text o autorovi i o historii vystavených
betlémů, čerpaný z nově vydané knihy s názvem „Tišnovsko a betlémy“ od autora Zdeňka Jílka. Na vydání knihy finančně přispělo
i město Tišnov a další sponzoři.
Skvostem výstavy bude betlém z kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Předklášteří (3,9 m x 1,4 m), který nebyl již 12 roků vystavován
a který společnost Art Periscope (za finanční úhradu pana Oldřicha
Merty z Mertastavu Předklášteří) nechává opravit a zrestaurovat
tak, aby svoji obnovenou premiéru měl právě v sobotu 14. prosince
při zahájení výstavy.
Bude zde vystaveno více jak 150 betlémů především z tišnovského
okolí (i občanské betlémy z Lažánek, z Lomnice, z Veverské Bítýšky), ale také sbírka zahraničních betlémů Jiřího Gottwalda ze Křtin,
malovaný betlém pražského malíře Ivana Svatoše (3,84 m x 1,79 m)
nebo sbírka podmaleb Jaroslava Ševčíka z Veverské Bítýšky.
Dále zde budou vystaveny jednotlivé typy betlémů podle druhu
materiálu a původu (dřevěné, skleněné, papírové, keramické, textilní, jedlé, z přírodních materiálů, pohyblivé atd.)
Při zahájení dne 14. 12. 2013 předvedou na náměstíčku před obecním úřadem (OÚ) Předklášteří žáci tamní základní školy živý betlém. Program bude potom pokračovat ve druhém patře budovy
OÚ, kde bude zahájena výstava betlémů, vystoupí skupina Duo
Quanti Minoris s hrou na historické hudební nástroje a bude pokřtěna kniha Tišnovsko a betlémy.
Vstup je pro všechny děti do 14 roků zdarma. V sobotu je jednotné
vstupné 30,- Kč. Otevřeno bude po dobu výstavy denně od 10.00–
17.00 hodin (poslední den 22. 12. do 15.00 hodin) nebo i dříve
po telefonické domluvě.
Minulé výstavy betlémů lze zhlédnout na www.artperiscope.cz.

Kdo bude 31. prosince 2013 v Lomnici, jste srdečně zváni
na lomnické náměstí před radnici na společné silvestrovské setkání, kdy pro Vás bude od 17 hodin připraveno hřejivé občerstvení.

Za doprovodu hudební produkce bude o hodinu později odpálen ohňostroj. Věříme, že to opět bude pěkná podívaná.
Těšíme se na společné setkání všech místních i přespolních.

Živý betlém v Lomnici

Silvestr 2013

Další akce

Adventní charitativní koncert

Čas pro sebe oznamuje

17. 12. 2013 ve 20.00, Rockstar Café
Vstupné 90 Kč
Dětský domov Tišnov a Nadační fond Hanky Kynychové pořádají již tradiční vánoční koncert. Zazní nejznámější muzikálové melodie v podání Michaely Noskové, kterou doprovodí
taneční company dětí z dětského domova v Tišnově, letošních
(i loňských) absolutních vítězů projektu Hejbejte se a zpívejte
s Hankou Kynychovu.

Nově nás najdete v prostorách na adrese Bezručova 21, Tišnov.
Vstup je z pravé strany budovy přes parkoviště.
Mimo stávající aktivity – jumping, vacushape, fyzioterapie, hipoterapie, výživové poradenství a prorodinných aktivit, pro Vás
připravujeme řadu novinek a také tržiště se stánkovým prodejem domácích produktů a řemeslných výrobků.
Více najdete na www.casprosebe.cz.

Akce v sokolovně
•
•
•
•

3. 12.
4. 12.
5. 12.
10. 12.

12/2013

prodej obuvi
prodej textilu - Kreskotex
prodej obuvi
prodej spotřebního zboží a textilu

• 12. 12.
• 16. 12.
• 17. 12.

prodej textilu - Opatex
prodej textilu - Kreskotex
prodej spotřebního zboží a textilu
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Přehled kulturních akcí v Tišnově
prosinec 2013
Datum

Akce

Místo

Čas

4. 12.

Podzim na Sibiři aneb Sajany, Bajkal (cestovatelská multimediální projekce)
Lenka Dusilová Duo (+ Beata
Hlavenková)
Hlas – dar, který nevnímáme (přednáška o hlasové výchově, technikách zpěvu
a rétoriky)
"Kytara a zpěv" – Irena Babáčková a Helena
Tamelová
Borneo – krásné i drsné (beseda)
Hardcore Fest (metal)
Mário Bihári a Bachtale Apsa – koncert
Příběh Tišnova – projekce na náměstí,
křest nové knihy, večer otevřených dveří
na radnici
Vánoční koncert DD Tišnov
Divadlo Husa na provázku: „Betlém“
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

Muzeum města Tišnova

17.00

Městská knihovna Tišnov

16.00

5. 12.

9. 12.
11. 12.

12. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
17. 12.
19. 12.
25. 12.
26. 12.

28. 12

31. 12.

kino Svratka

Organizuje

19.00

MěKS

Městská knihovna Tišnov
velký sál MěKS
Café U Palce
náměstí Míru

19.00

MěKS

21.00
17.00

Město Tišnov

Rockstar Café
kino Svratka
Café U Palce
kostel sv. Václava

20.00
19.00
21.00
17.00

DD Tišnov
MěKS

letní kino

17.00

MěKS

velký sál MěKS

17.00

Kostel Navštívení Panny 18.00
Marie v Lomnici

MěK

MěK
MěKS

MěKS

Výstavy:
25. 9. – 31. 12.
1. 11. 2013
– 26. 1. 2014
2. 11. – 29. 12.
4. 11. – 31. 12.
26. 11. 2013
– 13. 1. 2014
listopad
– prosinec
1. 12. 2013
– 26. 1. 2014
14. 12.
– 22. 12.
14. 12. 2013
– 31. 1. 2014

Miloš Sysel: Návraty
Šutrařská cesta z Brna do Rožné
Petr Groh – dřevořezby, František Mikš – obrazy
Václav Trmač: Na dosah (fotografie)
Betlémy a betlémský příběh
Originální vánoční přání
Brontosaurus Tišnov: …držíme pohromadě už pětadvacet let…
Tišnovsko a betlémy

Muzeum města Tišnova
Muzeum města Tišnova

Galerie Jamborův dům
Domov sv. Alžběty Žernůvka
Podhorácké muzeum Předklášteří
Městská knihovna Tišnov
Muzeum města Tišnova
OÚ Předklášteří

Josef a Miloš Bučkovi: Toto město

Galerie na schodech

Program akcí ve sportovní hale SSK Tišnov
Neděle 1.12. 9.00
Sobota 7. 12. 10.00
13.00
17.00
Neděle 8.12. 10.30
13.00
Sobota 14.12. 9.00
11.00
18.00
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florbal – turnaj
volejbal – muži – Moravská Slavia Brno
volejbal - muži – Moravská Slavia Brno
basketbal – ženy – Valosun – Benešov
basketbal – ženy – Valosun – Nusle
AFK mladší přípravka – turnaj
basketbal – ženy – Univerzita Brno
basketbal – muži – Blansko
basketbal – dorostenky – SŠMH Brno

Neděle 15.12. 10.00
10.00
Sobota 21.12. 8.00
17.00
Neděle 22.12. 10.00
13.00

basketbal – ženy – Univerzita Brno
AFK starší přípravka – turnaj
nohejbal – turnaj
basketbal – ženy – Valosun – NoE Brno
basketbal – žákyně – BK Olomouc
AFK mladší přípravka – turnaj

Kam v Tišnově

