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INSPIRO - středisko volného času Tišnov 
Mgr. Ivana Kroutilová, 737 331 437 
reditelka@svcinspiro.cz 
www.svcinspiro.cz 
 
Výukové programy: 
https://www.svcinspiro.cz/nabizime/vyukove-programy 
 
Životní styl a rozvoj 
Příroda 
Historie 
Sváteční programy 
Výtvarné programy 
 

 

 
 
Městská knihovna Tišnov 
www.mktisnov.cz 
 
Vzdělávací akce: 
https://www.mktisnov.cz/sluzby/vzdelavaci-akce/ 
 
Mateřské školy – Eva Brdíčko, eva.brdicko@kulturatisnov.cz 
1. stupeň základních škol – Michala Hrbotická, michala.hrboticka@kulturatisnov.cz 
2. stupeň základních škol – Edita Hečová, edita.hecova@kulturatisnov.cz 
 
 
Kreativní laboratoř – Eva Brdíčko, eva.brdicko@kulturatisnov.cz 
https://www.mktisnov.cz/kreativni-laborator/ 
 

 

 
 
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 
 

 

 

https://www.svcinspiro.cz/nabizime/vyukove-programy
https://www.mktisnov.cz/sluzby/vzdelavaci-akce/
mailto:eva.brdicko@kulturatisnov.cz
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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. 
 

 
 
 
Galerie Josefa Jambora Tišnov 
PhDr. Marta Sylvestrová, 778 498 589 
Mgr. Radka Kaclerová, 730 167 598  
galerie@kulturatisnov.cz 
https://www.mekstisnov.cz/galerie 
https://www.facebook.com/GalerieJosefaJambora/ 
 
Edukační programy: 
https://www.mekstisnov.cz/sites/default/files/gjj_programy_pro_skoly_21-22.pdf 
 

 

 
 
Galerie Patriot 
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. 
 

 

 

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. 
 

https://predklasteri.muzeumbrnenska.cz/cz/pro-skoly
https://www.mekstisnov.cz/sites/default/files/gjj_programy_pro_skoly_21-22.pdf
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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. 
 

 
 
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. 
 

 

http://www.lokomoce.eu/projekt-ms.html
http://www.marianka.info/
http://marianka.info/blog/hudebni-vyukove-programy/
http://marianka.info/blog/hudebni-workshopy/
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Královničky 
Eva Kratochvílová 
traktorakrokodyl@gmail.com 
 
POHÁDKA NA TŘI AKORDY 
Co všechno se vám vejde do futrálu od kytary? Nám jedna milá pohádka se šťastným koncem pro děti od tří let. Víte, co se stane 
člověku, který se zamiloval do holky, která miluje jen svou kytaru? Ne? Tak sledujte divadelní kvíz pro dva hráče! Vyhrává ten, který 
druhého rozesměje. 
Technické požadavky: Hrací prostor minimálně 2 na 3 metry, od padesáti diváků tři mikroporty a linka pro kytaru  
cena: 6000 Kč (pro školy možná sleva po domluvě) 
Hrají a zpívají Eva Kratochvílová a Michal Dalecký 

 
 
ANGATAR 
Angatar je tvůj kamarád z Grónska! Deset písní o malém inuitském lovci. Všechno, co potřebuje, má vždycky při sobě. Učí se přesně 
mířit a pádluje za svým srdcem ostrému větru navzdory. 
Zpívaná dobrodružná pohádka na motivy knížky cestovatele Miloslava Stingla vhodná pro děti od tří let s 
minimalistickou scénografií a interaktivním přesahem.  
Technické požadavky: S interaktivní částí trvá hodinu. Hrací prostor minimálně 2 na 3 metry, od padesáti diváků tři mikroporty  
cena: 6000 Kč (pro školy možná sleva po domluvě) 
Ukázky písní: 
Tam v peřinách: www.youtube.com/watch?v=67KQNKV-ScY 
Nad hlavou mraky: www.youtube.com/watch?v=0TQuJKiidkg 
Zpívají Eva Kratochvílová, Vanda Marečková, Filipína Cimrová 

 
VLAŠTOVKY 
Hudba, ve které poletují vlaštovky za doprovodu trojhlasého zpěvu, houslí, violoncella a dvanáctistrunné kytary. Sesbírali jsme 
české a moravské lidové písně, ve kterých se zpívá o vlaštovce. Během workshopu se děti proletí s vlaštovkou do jižní Afriky a 
zpátky do Třeboně. Tematicky se hodí na období jara, léta a podzimu.  
Technické požadavky: Scénický prostor pro tři muzikantky, jednu židli. Ozvučení ve větších sálech – tři zpěvové a tři nástrojové 
mikrofony. Máme dvě varianty – pro děti hrajeme kratší koncert a následně workshop – pohybový a hudební. Dohromady trvají 
obě části hodinu. Pro městské akce, kde není v převaze dětské publikum, hrajeme bez workshopu celý program – tedy hodinu 
hudby.  
cena: 6000 Kč (pro školy možná sleva po domluvě) 
Ukázky písní: 
https://www.youtube.com/watch?v=sCzDFWWoW18  
https://www.youtube.com/watch?v=zYu7NyRGGnE  

 
VLAŠTOVKY KOLEDUJÍ 
Nejkrásnější nejneznámější české a moravské vánoční koledy v originálních aranžích pro tři hlasy, housle, violoncello a kytaru.  
Technické požadavky: Scénický prostor pro tři muzikantky, jednu židli. Ozvučení ve větších sálech – tři zpěvové a tři nástrojové 
mikrofony  
cena: 6000 Kč (pro školy možná sleva po domluvě) 

 
KRÁLOVNIČKY 
Divadelně hudební program pro děti s výtvarnou, pohybovou a hudební dílnou, který děti seznámí s rituály, hrami a písněmi 
spojenými s vítáním jara. Tematicky se váže k období jarních a letních obyčejů. Vhodné pro děti od tří do deseti let.  
Technické požadavky: Hrajeme v otevřeném prostoru spolu s dětmi, v sále, tělocvičně, na zahradě nebo v lese  
cena: 6000 Kč (pro školy možná sleva po domluvě) 

 
 

 

 

 

mailto:traktorakrokodyl@gmail.com
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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. 
 

 

 

Různé: 
 

 
Spolek CONTINUUM VITAE o.s. 
Miloš Sysel 
 
https://app.intellmaps.com/geoportal/tisnov/maps 
 
Tišnovský spolek Continuum Vitae připravuje k využití mapy znázorňující např. filmová místa, letecký útok na Tišnov v r. 
1945, smírčí kameny a hraničníky, Stolperstein – kameny zmizelých a další. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://app.intellmaps.com/geoportal/tisnov/maps

