1.

Ve kterém období byla založena slovanská osada?

21. Co se dělo v 19. století v hospodě U Bílé růže?

2.

Napiš rok dokončení pozdně gotické přestavby kostela.

21.a Čím byl Šimon Grünwald v roce 1616?

3.

Kde se nacházel původní hřbitov?

21.b Který úřad sídlil v 18. a 19. století v hostinci?

4.

Ve kterých letech byla postavena budova gymnázia?

22. Co rozdělil rynek?

5.

Ve kterém roce byl postaven chudobinec?

22.a Kdo se narodil v domě U Jana ve 14. století?

6.

Kdy a čím byla slavnostně otevřena nová sokolovna?

22.b Co stávalo vedle Korábova domu?

6.a Kdo je autorem projektu Jappovy vily?

22.c Kdy a koho ukryl Zenotti a Křivánek do stáje Panského domu?

6.b Čím byl Dr. Jan Jaroch?

23. Co stávalo před masnými krámy a rok zboření domů v ulici?

7.

Co bylo v Kuthanově sanatoriu za 2. světové války?

24. Ve kterém roce zahájila svoji činnost Spořitelna města Tišnova?

8.

Kdy koupila obecní rada malý rybníček na úpatí Klucaniny?

25. Kdo je autorem návrhu mariánského sloupu?

8.a Proč byla postavena škola na Smíškové ulici?

25.a Kteří světci mají na mariánském sloupu své sochy?

9.

26. Jaká jména měl Hotel Květnice?

Co stálo v zahradě Tardyho vily?

10. Kdy byla na stínadle poslední poprava a jak se jmenovala žena?

27. Kdy se jmenovalo náměstí Míru náměstí Dr. Edvarda Beneše?

11. Kdo byl Mikuláš z Věže?

28. Kdo a kdy potvrdil městu Tišnov užívat znak?

12. Jaký nález byl objeven ze 13. století na Brněnské ulici?

28.a Co a kdy darovala abatyše kláštera Barbora Konická Tišnovu?

13. Ve kterém roce byl postaven nový Katolický dům?

29. Za kterého roku je kašna na náměstí Míru?

14. Kdy byl zničen Korábův mlýn?

30. Kterému domu se v Tišnově říkalo Pecírek?

15. Pro koho byl důležitý městský náhon?

30.a Od kterého roku sídlí pošta na dnešním místě?

16. Kdy byla předána do užívání železniční trať Brno – Tišnov?

31. Kdo je autorem projektu budovy, rok postavení školy?

17. Jak se jmenovala Janáčkova ulice při svém vzniku?

32. Kdy bylo postaveno hejtmanství a kdo byl prvním okresním hejtmanem?

18. Kdo to byli koželuhové a jircháři?

33. Jaký byl rozpočet na postavení dívčí měšťanky?

19. Kdy koupili Müllerovi Továrkův dům?

33.a Kdo je autorem plánů školy z roku 1906?

20. Kdo nechal postavit a v jakém slohu kostel sv. Mikuláše?

33.b Kdo vyprojektoval přístavbu západního křídla školy?
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