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Příspěvková organizace města, která v rámci své činnosti zabezpečuje chod kulturního domu, kina 

Svratka, Muzea města Tišnova Müllerův dům, Galerie Jamborův dům a letního kina. V této 

organizaci pracuje 9 zaměstnanců. 

Organizace uspořádala v roce 2012 celkem 50 koncertů a divadelních představení. Tyto akce pořádá 

ve svých dvou sálech, v prostoru kina ale i na náměstí, zahradě MěKS či ve spolupráci v příhodném 

prostředí Café U Palce.  

V roce 2012  dostala organizace novou vizuální identitu, nové webové stránky poskytly moderní 

design a hlavně příznivé uživatelské prostředí. Jeho součástí je fulltextový vyhledávač, jednoduché 

přihlášení k odběru novinek (zasíláním na e-mail) a ikony facebookových profilů jednotlivých 

institucí. Součástí webu je rezervační systém pro multifunkční kinosál s možností on-line plateb. 

Součástí komplexní vizuální identity jsou také šablony na plakáty v jednotném designu. 

 

  
Koncert Vladimíra Merty se skupinou Hromosvod. Zpěvačka slovenského dua Longital 
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Úspěšný koncert undergroundové legendy Plastic People of The Universe 

 

           
Nový web MěKS a ukázka designu plakátů                     

 

 

Kino Svratka prošlo v uplynulém roce rozsáhlou rekonstrukcí jak interiéru, tak instalací digitální 

technologie, která umožnila další provoz kina s koncem klasického 35 mm formátu filmů. Nyní tak 

kino disponuje digitální technologii Sony, s nejvyšším možným rozlišením obrazu 4K, jejíž součástí 

je i 3D projektor RealD. Celou tuto technologii doplňuje profesionální Dolby Surround zvuk 7.1. 

Došlo k výměně sedadel, stříbrné promítací plátno je umístěno na mobilní konstrukci, aby byl 

dosažen maximální divácký komfort a zároveň bylo zachováno jeviště k hudebním a divadelním 

představením. Pro divácký komfort byl spuštěn nový rezervační systém vstupenek, který umožňuje 

platbu vstupenek přes internet. V době rekonstrukce kina probíhaly filmové projekce provizorně 



v Muzeu města Tišnova – Müllerův dům. I přes tyto provizorní podmínky v poslední čtvrtině roku 

navštívilo za celý rok kino 5960 diváků a průměr návštěvnosti u stálého kina oproti jiným roků 

výrazně neklesl. 

 

 

 

 

 

 

 

Nový interiér sálu kina Svratka 

 

Letní kino Promítalo se zde od začátku července, po dva letní měsíce provozu proběhlo celkem 27 

projekcí.  Jednoznačně nejúspěšnějším filmem letní sezóny byl Doba ledová 4, kterou navštívilo 

rekordních 635 diváků a kino tak bylo vyprodáno. I přes fakt, že většina filmů se do letního kina 

v Tišnově dostala s několika měsíčním zpožděním, byla celková návštěvnost i díky přízni počasí 

vyšší než ve stálém kině v 1. polovině roku. Letní kino navštívilo během dvou měsíců 1483 diváků. 

31. prosince zde také proběhl druhý ročník Silvestrovského promítání pro děti, který navštívilo 

celkem 120 dětí a jejich rodičů. 

   
Silvestrovské promítání v letním kině 

 

 

                                                                    

Galerie Jamborův dům sídlí v moderním prostoru Jamborova domu. V roce byla uspořádána velká 

souborná výstava ke 125. výročí narození malíře Josefa Jambora, jehož pozůstalost tvoří základní 

expozici galerie. Část z tohoto souboru utvořila úspěšnou putovní výstavu a je zapůjčována do 

dalších měst. Galerijní nabídku tvořila kromě této zásadní výstavy pestrá nabídka dočasných výstav. 

V průběhu roku bylo realizováno 5 výstav, které navštívilo celkem 857 návštěvníků.  



 

 

 

 

 

 

 

Jamborův dům a expozice malíře Josefa Jambora 

 

 
Úspěšná vernisáž výstavy malíře Vladimíra Kiseljova 

 

 

 

 

 

Muzeum města Tišnova sídlí v zrekonstruovaném barokním domě, tzv. Müllerův dům. Je zde stálá 

expozice mapující historii a přírodu Tišnova a okolí s unikátními malovanými trámovými stropy. 

Součástí budovy je i přednáškový sál, kde probíhala autorská čtení, besedy, koncerty. V době 

rekonstrukce kina zde byly také promítány filmy. K dispozici je i stylová kavárna. V roce 2012 

proběhlo 7 krátkodobých výstav, ke všem výstavám byl připraven doprovodný program, kromě 

vernisáží to bylo dalších 10 doprovodných akcí. Muzeum navštívilo 2778 návštěvníků. Od října 

probíhalo v prostorách muzea také promítání filmů jako náhrada za právě rekonstruované kino.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müllerův dům 

 

 

 

 

 

 

 

Stálá expozice. Restaurované malované trámové stropy. 


