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INSPIRO - středisko volného času Tišnov 
Miluše Kubíková, 730 193 594 
kubikova@svcinspiro.cz 
www.svcinspiro.cz 
 
Výukové programy: 
https://www.svcinspiro.cz/nabizime/vyukove-programy/ 
 
Adaptační VP stmelovačky 
Dobrý start 
Zdravý talíř 
Finanční gramotnost 
Nemocná planeta 
Recyklace 
Cyklus - Rok v přírodě (jaro, léto, podzim, zima) 
Co ukrývá Květnice? 
Stromy na Tišnovsku 
Voda 
Vodní bezobratlí 
Ptačí svět, Ptáci – terén 
Život na venkově 
Kožíšci 
Krteček 
Tajemství Tišnova – terénní program 
Věnec adventního času 
Pedig 
Ruční papír 
Keramika pro MŠ 
 

 

 
 
Městská knihovna Tišnov 
www.mktisnov.cz 
tel. 530 334 018 
 
Vzdělávací akce: 
https://www.mktisnov.cz/informacni-vzdelavani-pro-skoly/ 
 
Mateřské školy – Petra Bartíková, petra.bartikova@kulturatisnov.cz 
1. stupeň základních škol – Michala Hrbotická, michala.hrboticka@kulturatisnov.cz 
2. stupeň základních škol – Edita Hečová, edita.hecova@kulturatisnov.cz 
 
 
Kreativní laboratoř – Monika Kvasnicová, monika.kvasnicova@kulturatisnov.cz 
https://www.mktisnov.cz/kreativni-laborator/ 
 
 

https://www.svcinspiro.cz/nabizime/vyukove-programy/
https://www.mktisnov.cz/informacni-vzdelavani-pro-skoly/
https://www.mktisnov.cz/kreativni-laborator/
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Muzeum města Tišnova 
Mgr. Eva Vávrová, 530 334 014 
muzeum@kulturatisnov.cz  
 
Stálá expozice mapující historii a přírodu Tišnova a okolí.  
 
Další program: https://www.mekstisnov.cz/muzeum 
 

 

 

 
Podhorácké muzeum Předklášteří 
PhDr. Irena Ochrymčuková, 549 412 293 
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz 
predklasteri.muzeumbrnenska.cz  
 
Edukační programy: 
https://predklasteri.muzeumbrnenska.cz/cz/pro-skoly 
 
Dále nabízíme objednaným školním skupinám komentované prohlídky kláštera Porta coeli. 
 
Skupinové prohlídky na tel. 544 544 228 nebo pruvodci.pm@muzeumbrnenska.cz 
 
 
 
 
Galerie Josefa Jambora Tišnov 
Lucie Zikánová, lektorka galerie, 731 603 327 
lucie.zamazalova@kulturatisnov.cz  
galerie@kulturatisnov.cz 
https://www.mekstisnov.cz/galerie 
https://www.facebook.com/GalerieJosefaJambora/ 
 
Edukační programy: 
https://www.mekstisnov.cz/galerie-josefa-jambora/detem 
 

 

 

 
Galerie Patriot – expozice minerálů 
Tomáš Buzrla, 777 603 552 
tomas@galeriepatriot.cz  
http://www.galeriepatriot.cz 
 
Komentované prohlídky expozice pro školy a školky.  
 
Uvítáme u nás větší skupiny návštěvníků, školní třídy, zájmová sdružení a další. Zajistíme odborný výklad a prezentaci 
expozic dle předem domluvených časových možností návštěvníků. 
Návštěvu Galerie PATRIOT je potřeba si vždy domluvit předem nejlépe s určitým časovým předstihem. 
Kateřina Kociánová: 603 580 027 
Tomáš Buzrla: 777 603 552 
 

https://predklasteri.muzeumbrnenska.cz/cz/pro-skoly
mailto:predklasteri@muzeumbrnenska.cz
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Sport: 
 

 
Spolek Odyssea Tišnov 
Vrchlického  412, 666 01 Tišnov 
Václav Kappel, 733 155 835  
lukostrelbatisnov@gmail.com  
http://lukostrelbatisnov.cz/ 
 
Nabízíme lukostřelecký program pro MŠ i ZŠ na Lukostřelnici v Tišnově  
(areál letního kina) včetně výjimečného zážitku z 3D parkuru na střeleckém 
okruhu. 
 
 
 
 
LOKOMOCE – pohyb jako prevence 
Mgr. Martina Haklová 
info@lokomoce.eu  
www.lokomoce.eu 
 
Cílem LOKOMOCE je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si 
v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné 
držení těla. 
 
Projekt pro mateřské školy - http://www.lokomoce.eu/projekt-ms.html 
 

 

Hudba a umění: 
 

 
Tigal, o.s. 
Mgr. Tomáš Zouhar 
info@tigal.cz  
http://www.tigal.cz/ 
 
Vánoční výchovné koncerty, Den hudby a další vzdělávací akce ve spolupráci se ZUŠ Tišnov.  
 
 
 
 
Základní umělecká škola Tišnov, p.o. 
Mgr. Tomáš Zouhar 
zus@zustisnov.cz  
www.zustisnov.cz 
 
Základní umělecká škola Tišnov nabízí všem mateřským i základním školám výukové vzdělávací programy v oborech 
hudební, taneční, dramatický a výtvarný, a to i na základě individuálních požadavků jednotlivých škol. Současně pořádá 
pravidelný nábor dětí, recitály, besídky či koncerty svých žáků. 
 

 

 

http://www.lokomoce.eu/projekt-ms.html
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Divadlo Šumafuk 
Principál Jonáš Florián, 734 135 219 
pohadky@divadlosumafuk.cz 
https://divadlosumafuk.cz 
 
Hravé divadelně - hudební představení pro děti.  
 
Ponořte se s námi do kouzelného pohádkového světa! 
Jsme nezastavitelné, originální divadelní duo, kterému je dětský svět blízký. A tak tvoříme scénáře, skládáme hudbu, 
píšeme texty a následně se společně s dětmi noříme do pohádkového světa. 
 
Naše příběhy vám vykouzlí úsměv na tváři a na chvíli dovolí zapomenout na všednodenní realitu. 
 

 

 

 
MgA. Pavlína Mariánková, DiS. 
pavlina.mariankova@gmail.com 
www.marianka.info 
 
Hudební výukové programy: 
http://marianka.info/blog/hudebni-vyukove-programy/ 
 
Hudební workshopy: 
http://marianka.info/blog/hudebni-workshopy/ 
 
Vašim požadavkům se v rámci mozností přizpůsobíme. 
 

 

 

 

Sociální oblast: 
 

 
Oblastní charita Tišnov, NZDM Klub Čas 
Mgr. Zuzana Učňová, 739 247 942 
zuzana.ucnova@tisnov.charita.cz  
https://tisnov.charita.cz/ 
 
https://tisnov.charita.cz/adresar/?s=klub-cas-tisnov 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas vzdělávací programy nenabízí. 
Jeho posláním je poskytnout v Tišnově a Lomnici mladým ve věku od 9 do 26 et, kteří se ocitli v konfliktní společenské 
situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky, odbornou pomoc, podporu a zázemí, přispět 
k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim při hledání místa ve společnosti. 
 

 
 

 

http://www.marianka.info/
http://marianka.info/blog/hudebni-vyukove-programy/
http://marianka.info/blog/hudebni-workshopy/
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Různé: 
 

 
Spolek CONTINUUM VITAE o.s. a město Tišnov 
 
Pocketmaps Tišnovsko je výsledkem několikaleté spolupráce města Tišnova a spolku Continuum vitae.  
 
Cílem tohoto projektu je vytvoření bohaté obrazové, textové a geografické databáze, na jejíž základě bude možné 
pomocí chytrého mobilního zařízení (smartphone, tablet) putovat Tišnovskem pěšky, na kole, autem, nebo kombinací 
těchto způsobů pohybu krajinou. PMT nabízí ale i pohodlné desktopové řešení pro seniory nebo částečně či plně 
imobilní osoby. 
Mapy znázorňují např. filmová místa, letecký útok na Tišnov v r. 1945, smírčí kameny a hraničníky, Stolperstein – 
kameny zmizelých a další. 
 
https://www.tisnoviny.cz/obsah/pocketmaps 
https://app.intellmaps.com/geoportal/tisnov/maps 
 
 
 
 
 

 

https://www.tisnoviny.cz/obsah/pocketmaps
https://app.intellmaps.com/geoportal/tisnov/maps

