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O práci městské architektky se Zdeňkou Vydrovou

Roman Skřepek

Ing. arch. Zdeňka Vydrová 
(*1958)
Absolvovala Fakultu architektury VUT 

v Brně. Pracovala ve Stavoprojektu Brno, v ate-
liéru Viktora Rudiše. V roce 1991 založila vlastní 
architektonickou kancelář, od roku 1992 pracu-
je externě jako městská architektka města Lito-
myšle a výrazně se podepsala na kvalitě jeho 
vystavěného prostředí. Nevelké východočeské 
městečko již od devadesátých let právem pla-
tí za Mekku současné architektury. V loňském 
roce začala působit ve stejné funkci v Tišnově. 
Externě vyučovala na Fakultě architektury VUT 
v Brně, nyní externě spolupracuje s Ústavem 
architektury Fakulty stavební. V roce 2015 byla 
její Galerie Pakosta v Litomyšli nominována na 
Cenu Klubu Za starou Prahu jako nejlepší novo-
stavba v historickém prostředí. V říjnu 2016 
obdržela Cenu Ministerstva kultury za přínos 
v oblasti architektury a zvláštní Cenu Architekt 
obci 2016 udělovanou společností ABF v rámci 
Ceny Architekt roku.

Paní architektko, když Vás před rokem 
oslovil pan starosta Dospíšil s nápadem, 
abyste se stala naší městskou architekt-
kou, tak jste zprvu odmítla. Co Vás přesvěd-
čilo, že jste změnila své rozhodnutí?

Po diskusi s panem starostou Dospíšilem 
jsem získala přesvědčení, že na radnici jsou 
lidé, kteří chtějí zlepšit stav města a že pro 
to chtějí také něco udělat. Cítila jsem zájem 
o koncepci rozvoje města, o kvalitu veřejného 
prostoru a o kvalitní architekturu.

Splnila se Vaše očekávání, myslím tím 
ve vztahu k lidem, se kterými v Tišnově 
spolupracujete?

Zatím vidím spolupráci, otevřenost a trva-
jící zájem. S odbory je spolupráce bezproblé-
mová, nastavujeme pravidla, hledáme reálné 
možnosti koordinovat městské projekty. Těži-
štěm by měl být zejména odbor správy majet-
ku a odbor investic a projektové podpory, kde 
je řešena většina problematiky tvorby města, 
a také odbor územního plánování, který poří-
dil nový územní plán města.

K tomu, aby moje práce měla nějaký smysl 
a výsledky, je potřebná úzká spolupráce a pod-
pora městské samosprávy, tedy především sta-
rosty a městské rady, a jejich zájem o stavební 
kulturu. Domnívám se, že mám ve vedení měs-
ta korektní podporu.

Vnímáte Tišnov spíše jako historické měs-
to, nebo jako město moderní? Případně 
jak se zde dá propojit historická a moderní 
architektura?

Každé město má svoji vlastní historii. Město 
Tišnov vnímám v kontextu jeho historického 
vývoje, jehož stopy jsou dodnes patrné např. 
v urbanistické struktuře města, v některých 
jeho ucelených částech (náměstí, ulice), v cha-
rakteristické zástavbě, která je z tohoto pohle-
du cenná, v jeho výjimečné vazbě na krajinu 
(podhůří Českomoravské vysočiny), ve vazbě 
na řeku Svratku. Každé období je do města 
vepsáno a ovlivnilo jeho další vývoj. Moderní 
architektura může být jeho součástí, musíme 
však k danému prostředí přistupovat zodpo-
vědně a s respektem, musíme ctít charakter 
místa. Kvalitu nových staveb ovlivňuje pouče-
ný stavebník a projektant, architekt, který si 
musí klást otázky nejen ke stavbě samotné, ale 
i k širšímu okolí.

Výsledky Vašeho působení v roli městské 
architektky se projeví až v dlouhodobém 
horizontu, jak docílit toho, aby prospěš-
nost této pozice vnímali občané města 
i budoucí politická reprezentace?

Prospěšnost práce je možné prokázat 
pouze na konkrétních výsledcích. Je to otáz-
ka koncepce rozvoje, poptávky po kvalitních 
veřejných prostranstvích a kvalitních stavbách 
nejen z veřejných prostředků. Chtěla bych při-
spět k rozvoji města v odborné rovině, urbani-
stické i architektonické, zvyšováním kultury 
vnímání architektury. Důležité je také vytvořit 
u soukromých investorů povědomí o tom, že 
městský architekt v obci pracuje a že je pro 
ně přínosné své záměry konzultovat v proce-
su přípravy, kdy je možné o řešení diskutovat. 

Nad hotovými projekty je to vždy složitější.

Jakým projektům jste se zde za poslední 
rok věnovala a které se Vám podařilo ovliv-
nit v tom smyslu, aby zapadaly do koncep-
tu rozvoje města?

Rok je velmi krátká doba na přípravu pro-
jektů. Některé již byly rozpracovány a nyní se 
dále zpřesňují. Měla jsem možnost se k nim při 
konzultacích vyjádřit, např. k projektu Měst-
ského parku pod kostelem nebo k Cestě hrdel-
ního práva. Seznamovala jsem se zejména 
s pořizovaným územním plánem města, vyja-
dřovala jsem se k rozpracované územní studii 
Hony za Kukýrnou. Zabývala jsem se koncep-
cí veřejného prostoru mezi ulicemi Dlouhá 
a Na Honech a jeho návazností na obytnou 
zástavbu.

Bezprostředně po mém příchodu do Tiš-
nova jsme se shodli na zpracování urba-
nisticko-architektonické studie přestavby 
„přednádražního prostoru“. Jedná se o území 
vymezené ulicemi Koráb, Nádražní, Janáčko-
va a Mlýnská s cílem nalézt řešení revitalizace 
a dostavby území se všemi souvislostmi včetně 
prostorového a funkčního uspořádání, doprav-
ního řešení a úprav veřejného prostranství. Je 
to velmi důležité místo z pohledu vstupu do 
města od vlakového a autobusového nádraží. 
Z navazující prezentace dvou návrhů byl pra-
covní komisí doporučen jako směrný návrh 
architekta Lukáše Pecky a Ivany Smětákové. 
Prostoru se město věnovalo i v minulosti, byl 
rozpracován regulační plán, který však nebyl 
schválen.

Nyní probíhá „vyzvaná neanonymní sou-
těž“ na smuteční síň s možností konzulto-
vat jednotlivé návrhy v rozpracovanosti, kdy 
se město jako zadavatel může k návrhům 

Zdeňka Vydrová, foto: vlastní archiv
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vyjádřit. Věřím, že zvolená cesta oslovením 
vybraných architektonických kanceláří přine-
se kvalitní výsledek, který bude přijatelný pro 
občany i vedení města.

Kam by se podle Vás měla upírat pozornost 
investorů v Tišnově, resp. která jeho část by 
si zasloužila co nejrychlejší změnu a proč?

To, co nás jistě všechny trápí nejvíce, je 
veřejný prostor a jeho kvalita. Velikost inves-
tičního záměru není z tohoto pohledu důle-
žitá, můžeme začít každý u sebe, co můžeme 
zlepšit, jak pracovat na projektu, aby přinesl 
užitek do společně sdíleného prostředí. Město 
Tišnov má jedinečnou polohu z pohledu kraji-
ny a vztahu k ní. To je hodnota, kterou musí-
me mít stále na mysli. Zmíněný přednádražní 
prostor je z hlediska budoucích investic velmi 
živý, a proto bylo potřeba připravit koncepci 
jeho uspořádání. Investoři mají zájem v tomto 
území stavět.

Významným investorem by mělo být 
především samotné město. Úprava histo-
rického náměstí před novorenesanční rad-
nicí je důležitý úkol. Souvisí však s úpravou 
širšího navazujícího prostoru např. i s náměs-
tím Komenského, s koncepcí dopravy, dopravy 
v klidu, pohybu pěších. Je nezbytné připravit 
potřebné analýzy a následně formou archi-
tektonické soutěže hledat nejvhodnější řešení 
tohoto důležitého městského prostoru.

Změnu a úpravy by si zasloužilo také nově 
zastavěné území Hony za Kukýrnou, opět 
z pohledu veřejného prostoru. Důležité je 
nastavit podmínky pro to, aby se ve městě sta-
vělo, ale abychom byli i schopni omezit rozrůs-
tání města.

Jakou váhu pro Vás mají laické názory oby-
vatel dotyčné lokality, které jsou někdy 
v rozporu se záměry investorů, při přípra-
vě různých projektů?

Naším cílem, mám na mysli těch, kteří se 
podílejí na přípravě koncepce rozvoje města, 
není poučovat, ale měli bychom mít ambici 
spojovat. Měli bychom vytvářet prostor pro 
pozitivní komunikaci. To, co navrhujeme, 
může být pro „druhou stranu“ problémem, 
proto je důležité diskutovat a pochopit jejich 
argumenty. Projekty, které vznikají na základě 
participace občanů, přinášejí oživení, jsou také 
ve výsledku pozitivně přijímány. „Sousedství“ 
je přeci důležité pro fungování města, napl-
ňujeme prostor, budovy, užíváme je, proto je 
participace důležitá. Zásadou by mělo být, že 
vtáhneme veřejnost do významných projek-
tů města a srozumitelnou formou ji budeme 
informovat. Následné rozhodnutí však neleží 
na bedrech občana ani městského architekta, 
ale odpovědného vedení města.

Čestné občanství a Ceny 
města Tišnova 2016
Roman Skřepek

V pátek 28. října se v obřadní síni tišnov-
ské radnice uskutečnil slavnostní akt, předání 
čestného občanství a Cen města Tišnova za 
rok 2016. Této významné akci přihlíželo bez-
mála sedmdesát hostů, z nichž velká část byla 
příbuznými oceněných, ať už žijících, nebo 
těch, kterým bylo ocenění předáno in memo-
riam. Slavnostní večer moderovala PhDr. 
Irena Ochrymčuková, která se této milé povin-
nosti zhostila už poněkolikáté. Ocenění předá-
val osobně starosta města Jiří Dospíšil. Akce 
byla důstojným završením oslav státního svát-
ku v Tišnově.

Čestné občanství získal:
Alois Řezáč in memoriam za dlouholetou 

práci pro všestranný rozvoj města Tišnova 
a pro jeho občany ve funkci starosty, za pří-
kladné vlastenectví a sociální cítění.

Dlouholetý starosta Tišnova se narodil 
15. června 1873. V čele města stál téměř 
dvacet dva let, tedy vůbec nejdéle ze všech 
nejvyšších představitelů Tišnova v jeho his-
torii. Řezáč byl továrníkem, podnikal v tex-
tilní výrobě, pivovarnictví, ve výrobě papíru 
a lepenky. Veřejně vystupoval od roku 1905, 
kdy byl zvolen členem městského výboru, 
v srpnu 1908 se stal městským radním, sta-
rostou byl poprvé zvolen v říjnu 1914 a poté 
byla jeho volba potvrzena ještě šestkrát, 

v létech 1915, 1918, 1919, 1924, 1927 a 1932. 
V době jeho starostování bylo v Tišnově 
například založeno gymnázium (1920) nebo 
Všeobecně prospěšné stavební a bytové druž-
stvo (1921), jehož výsledkem byla výstavba 
rodinných domků pro chudší a střední vrstvy; 
v dalších létech pak byla postavena nejen na 
svou dobu velmi odvážně navržená budova 
spořitelny (1933), ale také objekt živnosten-
ské školy pokračovací (dnes budova poliklini-
ky) nebo nová soudní budova č. 22 přímo na 
náměstí (v současné době zde sídlí mj. pošta). 
Řezáč vedl rovněž organizační výbor slavné 
Podhorácké výstavy v roce 1927 a byl to prá-
vě on, kdo 17. 6. 1928 přivítal na tišnovském 

náměstí prezidenta republiky T. G. Masaryka. 
V době hospodářské krize se snažil mírnit 
její důsledky tím, že podporoval stavby, které 
přispěly k zaměstnanosti dělníků (silnice ve 
městě, kanalizace v Klášterské ulici, oprava 
jezu atd.). Řezáč zemřel ještě v době výkonu 
funkce 4. dubna 1936 (v letošním roce tedy 
od jeho úmrtí uplynulo rovných osmdesát let). 
Pohřbu Aloise Řezáče se zúčastnilo téměř celé 
město. Ve smutečním projevu pronesl pro-
fesor Jan Kosík o zemřelém starostovi mimo 
jiné tato slova: „Byl mnohdy ideovým i poli-
tickým odpůrcem, odpůrcem třebas i hou-
ževnatým, ale dovedl vždy uznati dobrou vůli 
a pochopiti, že odpůrce ještě není nepřítelem.”

 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Mgr. Marie Ochrymčuková, foto: Michal Beneš
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Cenu města získali:
Mgr. Marie Ochrymčuková za výchovu 

mladých výtvarných talentů v pedagogické 
práci, za úspěšnou prezentaci města Tiš-
nova, za tvůrčí navázání na lidové výtvarné 
tradice a za širokou a bohatou dosavadní 
uměleckou výtvarnou práci hodnocenou nad 
rámec regionu.

Narodila se 20. srpna 1916. Byla váže-
nou a dlouholetou pedagožkou, působila 
celý život v Tišnově, pracovala pro loutko-
vé divadlo, celoživotně se věnovala umění. 
Zabývala se výrobou tradičního lidového 
pečiva, za což obdržela celou řadu ocenění 
a také titul Mistryně uměleckého řemes-
la od Ministerstva kultury ČR. Celý život 
tvořila bez okázalé publicity a pracuje stá-
le. Věnuje se převážně malbě. Klub přátel 
výtvarného umění z její tvorby uspořádal 
dvě velké výstavy – roku 2015 v Jamborově 
galerii a v červenci 2016 v Kulturním domě 
v Železném.

RNDr. František Fárník, CSc., za zásluž-
nou vědeckou práci v rámci našeho státu, 
za úspěšnou prezentaci výsledků naší vědy 

celosvětově a za prosazování podílu ČR na 
mezinárodních projektech.

Narodil se 29. prosince 1946 v Tišnově, 
kde vystudoval gymnázium, následně absol-
voval brněnskou Univerzitu J. E. Purkyně, 
obor fyzika, a v roce 1974 obhájil titul RNDr. 
Od roku 1970 získal trvalé místo v Astro-
nomickém ústavu ČAV v Ondřejově. Začal 
pracovat na vývoji nového typu detekto-
rů pro registraci slunečního rentgenového 
záření na palubách umělých družic Země. 
V roce 1978 obhájil titul CSc. v oboru astro-
fyziky. Podílel se na vývoji nových českých 
přístrojů pro sovětské satelity Interkosmos, 
následně pracoval v holandském Utrech-
tu. Na základě této spolupráce a s pomocí 
amerických kolegů se mu podařilo prosadit 
český rentgenový přístroj HXRS pro pozo-
rování Slunce na palubu amerického vojen-
ského satelitu MTI. Od roku 2003 až do 
odchodu do důchodu v roce 2011 byl vedou-
cím Slunečního oddělení Astronomického 
ústavu AV ČR, řadu let také působil v Radě 
ústavu. Podle databáze NASA ADS publiko-
val jako autor nebo spoluautor celkem 150 
vědeckých prací.

Miloslav Sonny Halas in memoriam za 
výtvarnou tvorbu reprezentující mimo jiné 
Tišnov a Tišnovsko nad rámec regionu sou-
časnými uměleckými postupy.

Miloslav Sonny Halas se narodil 13. říj-
na 1946 v Brně – Králově Poli, v témže roce 
se však Halasova rodina přesunula z Brna na 
Tišnovsko. Později žil sice převážně v Brně, 
ale na Tišnovsko se neustále vracel s vědo-
mím, že soužití právě s touto kopcovitou 
krajinou formovalo jeho estetické cítění 
a životní postoje vůbec. I v období minulé-
ho režimu byla podstatným rysem Halaso-
va života i tvorby svobodomyslnost. Jeho 
výtvarná činnost byla od začátku 70. let 
minulého století velmi různorodá. Kromě 
obrazů vytvářel zajímavé plakáty, přeba-
ly gramofonových desek, objekty zejména 
dřevěné, pořádal četné happeningy, experi-
mentoval s grafikou, fotografoval, ilustroval 
básnické sbírky, spolupracoval s divadlem 
Husa na provázku. Typickým znakem jeho 
rozmanité tvorby byla vždy hravost a nápa-
ditost. M. S. Halas zemřel po dlouhé nemoci 
v nemocnici ve Valticích 24. listopadu 2008.

Pozor na končící platnost občanských průkazů!
Dagmar Dvořáková

Upozornění pro občany obcí, které byly 
od 1. 1. 2007 přeřazeny z okresu Blansko 
do okresu Brno-venkov. Jedná se o tyto 
obce: Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké 
Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, 
Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín a Zhoř.

V souvislosti se změnou hranic okresu 
Brno-venkov byly občanům výše uvedených 
obcí v prvním pololetí roku 2007 hromadně 
vydávány nové občanské průkazy. Vzhledem 
k tomu, že platnost občanského průkazu je 
10 let, blíží se doba uplynutí platnosti těchto 
občanských průkazů.

Zkontrolujte si proto platnost svých 
občanských průkazů a včas, nejlépe 
ještě před uplynutím doby platnosti 
uvedené v občanském průkazu, 
požádejte o nový občanský průkaz.

Připomínáme, že průběžná 
kontrola platnosti dokladů se týká 
široké veřejnosti, nejen občanů výše 
uvedených obcí.

O nový občanský průkaz můžete požádat 
nejdříve 6 měsíců před uplynutím platnosti.

Kde podat žádost o nový 
občanský průkaz?

Žádost můžete podat na kterémkoliv 
obecním úřadě obce s rozšířenou působností, 
tedy nejen na městském úřadě v Tišnově, 
ale také např. v Brně, Kuřimi, Blansku, 
Boskovicích, Bystřici nad Pernštejnem, Novém 
Městě na Moravě.

Kde v Tišnově?
Městský úřad Tišnov
nám. Míru 346 – rohová budova úřadu vedle 
polikliniky, přízemí vlevo, kancelář č. 110
Referentky: Dana Kučerová, tel. 549 439 776
Věra Králíková, tel. 549 439 778
Iveta Nováčková, tel. 549 439 770

Úřední hodiny:
pondělí 7.00 až 17.00 hod.
středa 7.00 až 17.00 hod.
pátek 7.00 až 12.00 hod.

Doporučujeme využít rezervační systém 
Městského úřadu Tišnov

www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system, 
díky kterému si můžete zvolit den a čas, 
které vám budou vyhovovat, a vyhnete se tak 
zbytečnému čekání.

V případě, že se z vážných zdravotních 
důvodů nemůžete osobně dostavit na Městský 

úřad Tišnov k podání žádosti o nový občanský 
průkaz, kontaktujte, prosím, referentku Danu 
Kučerovou, tel. 549 439 776, která s vámi 
domluví termín pořízení žádosti přímo v místě 
vašeho bydliště.

Jaké doklady předkládáte?
Není nutné předkládat fotografie (focení 

probíhá na místě), nemusíte ani předem 
vyplňovat žádost.

Dosavadní občanský průkaz
 = pokud je platný – předkládáte pouze 

tento občanský průkaz
 = pokud již není platný – je třeba předlo-

žit ještě jiný platný doklad, tj. cestovní 
pas, případně rodný list

K osvědčení skutečností zapisovaných 
do občanského průkazu, které nejsou 
v dosavadním OP uvedeny, je třeba předložit 
např. při změně rodinného stavu (sňatek – 
oddací list, rozvod – rozsudek o rozvodu 
s doložkou o nabytí právní moci, ovdovění – 
úmrtní list), zápis titulu nebo vědecké 
hodnosti – doklad o jejich získání.

Nový občanský průkaz si budete moci 
vyzvednout cca za 3 týdny.

Průběžně můžete na www.tisnov.cz/urad/
informace/doklady-k-vyzvednuti sledovat, 
zda je váš doklad již vyhotoven a připraven 
k vyzvednutí.

 Odbor správních a vnitřních věcí 
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Ulice Dobrovského v novém kabátě
Eva Jelínková, vedoucí odboru

Město se po několika měsících může 
opět těšit na jednu kompletně opravenou 
ulici. V uplynulých pěti měsících probíhala 
rekonstrukce ulice Dobrovského a přilehlé 

bezejmenné uličky. Jednalo se o sdruženou 
investici města a Svazku vodovodů 
a kanalizací Tišnovsko. Byla realizována 
rekonstrukce jednotné kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích 
ploch a vlastní vozovky. Ulice byla doplněna 

o zelené plochy a stromy. V bezejmenné uličce 
byla vytvořena klidová obytná zóna. Stavbu 
realizovala společnost EUROVIA CS, a. s., ve 
stanoveném termínu a dobré kvalitě. Náklady 
města činily 4,1 milionu korun.

Děkujeme všem občanům za vstřícnost 
a spolupráci.

 Odbor investic a projektové podpory 

 Výběrové řízení 

Ulice Dobrovského, listopad 2016, foto: Roman SkřepekUlice Dobrovského, květen 2016, foto: Roman Skřepek

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

referent Odboru dopravy a živnostenský úřad
Popis pracovní pozice

 – Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v oblasti agendy 
řidičských oprávnění, tj. udělování a rozšiřování řidičského opráv-
nění, vydávání řidičských průkazů, mezinárodních řidičských prů-
kazů, průkazů profesní způsobilosti a paměťových karet, vydávání 
výpisů bodového hodnocení, výpisů z evidenční karty řidiče, ozná-
mení o dosažení 12 bodů, zaznamenávání přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a vedení 
správního řízení o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení 
motorových vozidel na základě žádosti

Požadavky:
 – VOŠ, příp. SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 – předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, stanovené 

§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 – znalost zákonů ve veřejné správě výhodou (zákon č. 128/2000 Sb., 

zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 247/2000 Sb., zákon č. 361/2000 
Sb., zákon č. 56/2001 Sb.)

 – znalost práce s PC
 – morální bezúhonnost
 – komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost 

a časová flexibilita
 – zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od 

nástupu

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 3. 2017.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
platová třída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 14. 12. 2016
 – písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
 – písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 14. 12. 2016 – do 17.00 hod., 

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent 
Odboru dopravy a živnostenský úřad – NEOTEVÍRAT“

v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo na-
rození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis 
a telefonní spojení

 – k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, 
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osob-
ními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 – před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 
výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílo-
hami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihláš-
ky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Novela zákona o přestupcích – registr přestupků
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Vážení občané, od 1. 10. 2016 došlo k urči-
tým změnám v zákoně č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, tzn. v přestupkovém zákoně, které 
se úzce dotýkají každého z nás.

Zásadní změnou je zahájení provozu dlou-
ho dopředu avizovaného a diskutovaného 
registru přestupků. Jeho účelem je evidence 
vybraných přestupků a jeho následným cílem 
pak eliminace tohoto protiprávního jednání.

Pro upřesnění významu recidivy (opako-
vanosti) u přestupků: přestupek je spáchán 
opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl 
obviněný uznán vinným, do jeho spáchání 
neuplynulo dvanáct měsíců.

V běžném občanském životě se jedná o pře-
stupky dle § 47 – proti veřejnému pořádku, 
§ 49 – proti občanskému soužití a § 50 – pro-
ti majetku, zákona o přestupcích. Současně se 
zavedením recidivy u vybraných přestupků 

došlo k navýšení finančního postihu za tyto 
přestupky.

Pro vaši představu a informovanost bych 
uvedl několik vybraných příkladů skutkových 
podstat a následný postup při jejich řešení, 
např.

 – osoba odcizí věc (v hodnotě do 5 000 Kč), 
popř. zatají nález věci, popř. neoprávněně 
užívá cizí věc aj. (§ 50 z. č. 200/1990 Sb.)

 – osoba znečistí veřejné prostranství, popř. 
neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpadky mimo vyhrazená místa, popř. poru-
ší noční klid aj. (§ 47 z. č. 200/1990 Sb.)

 – osoba se dopustí vůči jinému schválnosti, 
popř. jinému ublíží na cti tím, že ho urazí 
nebo vydá v posměch, popř. se dopustí jiného 
hrubého jednání aj. (§ 49 z. č. 200/1990 Sb.)

Následný postup:
 – Pokud osoba nemá záznam v registru 

přestupků, lze tento projednat na místě 
uložením blokové pokuty do výše 5 000 
Kč a orgán, který blokovou pokutu uložil, 

provede ve stanovené lhůtě záznam do 
registru přestupků.

 – Pokud osoba má již záznam v registru 
přestupků, věc se postoupí k projednání 
správnímu orgánu (ke komisi), který uloží 
pokutu v rozmezí od 15 000 do 75 000 Kč 
v návaznosti na právní kvalifikaci, která je 
přesně stanovena uvedeným zákonem.

U některých vybraných přestupků lze 
správním orgánem uložit i zákaz pobytu na 
území města (platí pro osoby, které nemají 
trvalé bydliště na území daného města nebo 
obce).

Z toho vyplývá, že poprvé lze přestupko-
vé jednání vyřešit (projednat) s osobou na 
místě, ale při opakovaném jednání (recidi-
vě) již nikoli.

Naší snahou je varovat a odradit ty, kterých 
se to týká, a tím také ušetřit některým lidem 
nemalé finanční zatížení při opakovaném pro-
tiprávním jednání. Naším cílem je především 
zabezpečení klidnějšího a bezpečnějšího živo-
ta ve městě pro všechny, kteří si to zaslouží.

Vítání nových občánků města Tišnova
Dagmar Dvořáková, tajemnice

Dne 4. listopadu byly slavnostně přivítány 
tyto děti narozené v létě roku 2016:

Veronika Duchová
Veronika Malásková

Tobiáš Ungr
Jan Bárta

Natálie Danielová
Bernadeta Musilová
Kateřina Liehrová

Adam Nečas

Matěj Lojda
Tereza Vaškovičová

Ema Žáková
Natálie Nadrchalová

Klára Martínková
Kryštof Stolařík
Kristian Straka

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný 
a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků se 
budou konat v prosinci 2016. (rodičům dětí 
budou v dostatečném časovém předstihu 
zaslány pozvánky)

 Městská policie Tišnov 

 Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova 

Foto: Daniela Pochopová

Provozní doba 
Městského úřadu 
Tišnov během 
vánočních svátků
Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice

 – čtvrtek 22. 12. 2016 úřední den – 
úřední hodiny od 7.00 do 12.00 hod., 
podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
15.00 hod.

 – pátek 23. 12. 2016 není úřední den – 
podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
12.00 hod.

 – pondělí 26. 12. 2016 – zavřeno (2. 
svátek vánoční)

 – úterý 27. 12. 2016 není úřední den – 
podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
15.00 hod.

 – středa 28. 12. 2016 úřední den – úřed-
ní hodiny od 7.00 do 17.00 hod.

 – čtvrtek 27. 12. 2016 není úřední den – 
podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
15.00 hod.

 – pátek 30. 12. 2016 úřední den – úřed-
ní hodiny od 7.00 do 12.00 hod. (v ten-
to den již lze přijímat platby výhradně 
v HOTOVOSTI)

Děkujeme za pochopení.



bohatý prosinec v Kině 
svratka
Filip Navrátil, vedoucí

Blížící se Vánoce znamenají v kině logicky 
více programů pro děti. Už teď je jasné, že 
hitem bude pokračování pohádky Anděl páně 
s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav-
ních rolích (a spoustou dalších oblíbených 
českých a slovenských herců). Nyní v době 
uzávěrky Tišnovských novin je již první před-
stavení vyprodané, takže jsme film zařadili 
nakonec raději ještě několikrát. Reprízovat 
budeme také úspěšná Fantastická zvířata 
a kde je najít nebo Lichožrouty. Speciálně na 
Štědrý den jsme si přichystali už tradiční pro-
jekci s ochutnávkou cukroví od členů kino-
teamu ve foyer. Tentokrát uvedeme jednu 

z nejoblíbenějších pohádek – Tři oříšky pro 
Popelku. Digitálně restaurovanou klasiku uvi-
díme po dlouhé době na velkém plátně a vlast-
ně v původní barevnosti, v jaké ji mohly vidět 
první generace diváků v kinech v sedmdesá-
tých letech (bez modrého nádechu). Na konci 
měsíce promítneme slibný animovaný film pro 
děti Zpívej od tvůrců Já, padouch a poslední 
den v roce nás čeká tradiční Silvestrovský 
špekáček s pásmem večerníčků, svařákem 
pro rodiče a závěrečným ohňostrojem.
V prosinci se mohou ale do kina těšit i ti star-
ší. Hned 1. 12. představíme unikátní hudební 
dokument Nick Cave: One More Time With 
Feeling, za týden pak v pátek zveme všechny 
fanoušky filmů na již čtvrtý Filmový kvíz. Ve 
filmovém klubu představíme Noc bezMoci, 
makedonskou adaptaci povídky Jana Pro-
cházky Ucho, jejímž prvním zpracováním byl 

slavný trezorový film s Radoslavem Brzobo-
hatým a Jiřinou Bohdalovou. Dalším filmovým 
klubem bude Normální autistický film, oce-
ňovaný dokument Miroslava Janka o dětech 
s autismem, které přesto anebo právě díky 
tomu vynikají v různých oblastech života. 
Snímek Intimní osvětlení Ivana Passera je 
dalším digitálně restaurovaným filmem. Ve 
filmovém klubu tento skvost Československé 
nové vlny uvedeme ve středu 28. 12.
A na co prostě zajít jen tak? Třeba na půlnoční 
premiéru Rogue One: Star Wars Story, para-
lelní příběh, který sice na původní ságu přímo 
nenavazuje, ale o to víc to vypadá na skvělou 
a svěží akční podívanou. Na českou komedii 
Manžel na hodinu (pokračování Hodinové-
ho manžela). Severskou krimi Vzkaz v lahvi 
a další… Je toho opravdu hodně, takže na vidě-
nou v kině.
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MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO 

Městské kulturní středisko Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

provozář-údržbář
Požadavky:

 – vzdělání střední odborné (vyučen)
 – průměrná uživatelská znalost PC (Word, 

Excel)
 – řemeslná a manuální zručnost
 – zkušenosti s obsluhou hudební aparatury 

výhodou

 – ŘP – skup. B
 – časová flexibilita podmínkou
 – bydliště v místě výkonu práce výhodou
 – odborná způsobilost dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb. výhodou

Veškeré informace naleznete na www.mekstisnov.cz.
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, ekonom@kulturatisnov.cz, 
549 410 082. Přihlášky podávejte nejpozději do 31. 12. 2016, poštou na adresu MěKS, 

Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem ekonom@kulturatisnov.cz.
Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

 Městské kulturní středisko 

 Kino Svratka 

Vážení přispěvatelé,

upozorňujeme vás, že uzávěrka 
do lednového čísla Tišnovských 
novin je dříve než obvykle – už 
12. 12. 2016, to proto, aby mohli 
mít čtenáři svoje noviny doma již 
před svátky, a tím pádem si i my 
mohli užít vánoční atmosféru 
bez starostí.

Děkujeme za pochopení. 
Vaše redakce
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MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO 

 Městská knihovna Tišnov 

akce knihovny v prosinci
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře
salonky
VÁNOČNÍ DEKORACE 1. 12. 2016 v 9.00

Městská knihovna Tišnov připravila v rámci projektu „Salonky“ 
tvořivou dílnu. Společně si vyrobíme krásné vánoční ozdoby ze dřeva 
a z provázků. Výroba je velmi jednoduchá, budeme používat lupínko-
vé pilky, provázky a lepidlo. Přijďte se vánočně naladit!

Základní materiál (pilky, překližky, provázky, lepidla, červená 
mašlička) bude k dispozici.

Ostatní případné dekorace či vlastní fotografie (5 x 5 cm) na dře-
věné ozdoby si přineste s sebou.
Cena kurzu: 50 Kč
Počet míst je omezen. Zájemci se mohou hlásit osobně v Měst-
ské knihovně Tišnov nebo na tel. 549 121 001-2.

beseda
TOMÁŠ KUBEŠ: PAPÚ PAPUA – ZA LIDOJEDY 
15. 12. 2016 v 17.00

Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování na 
besedu s Tomášem Kubešem Papú Papua – za lidojedy.

Dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy 
a obyvateli divoké Papuy-Nové Guiney, která má přinést odpověď 
na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kani-
balismus? Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme 
spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojov-
níky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, 
korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno 
bude neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.

Univerzita volného času
KRÁSNÁ ZAHRADA I BALKON – přednášky 
zimního semestru UVČ 12. 12. 2016 v 16.45

PO STOPÁCH JEŽÍŠE – přednášky zimního 
semestru UVČ 14. 12. 2016 v 16.45

KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ – přednášky 
zimního semestru UVČ 7. 12. a 21. 12. 2016 v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
HUDEBNÍ NÁSTROJE – přednášky zimního 
semestru VU3V 6. 12. 2016 v 9.30

Poslední přednáška cyklu patří především nástroji všech nástro-
jů – varhanám. Na kůru baziliky sv. Markéty v pražském Břevnově je 
představí organolog Marek Čihař. Dále si zde ukážeme i jiné vícehla-
sé vzduchové nástroje a tzv. automatofony, automatizované hudební 
nástroje.

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA! 13. 12. 2016 v 9.00 (pokročilí) 
a 10.30 (začátečníci)

V dalších lekcích trénování paměti potrápíme naši krátkodobou 
i dlouhodobou paměť, zaměříme se na smyslové vnímání a pravou 
mozkovou hemisféru.

Divadlo
SATURNIN 18. 2. 2017

Městská knihovna Tišnov pořádá ve spolupráci s Národním diva-
dlem Brno zájezd na swingovou grotesku pro celou rodinu.

Kdo by ho neznal? Vždyť Saturnin Zdeňka Jirotky patří k nejob-
líbenějším českým humoristickým románům vůbec a byl dosud 
přeložen například do angličtiny, němčiny, španělštiny a lotyštiny. 
Okouzlující příhody pána a jeho bezmála geniálního sluhy, situova-
né do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách zdo-
mácněly už dávno. V Národním divadle Brno je uvidíte v úspěšné 
dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky a v režii hravého slo-
venského režiséra Jakuba Nvoty.

Zájemci se mohou závazně přihlásit v Městské knihovně Tišnov 
vždy v půjčovní době do 16. 1. 2017. Počet lístků je omezen.

!!!Platba probíhá při přihlašování!!!
Cena vstupenky: pro pracující 450 Kč, pro seniory 315 Kč,
pro studenty a držitele průkazu ZTP a ZTP-P 225 Kč + jednotná cena 
za autobus 60 Kč. Sraz účastníků v 17.45 u Elektry.

Oddělení pro dětské čtenáře
KAREL A RYTÍŘI 9. 12. 2016 v 9.30 a 10.45

Zveme Vás na mimořádné setkání s autorkou Renátou Fučíkovou 
nad knihou Karel a rytíři. Vyprávění, které je orámované slavnými 
rytířskými legendami, je spojené s putováním malého Karla IV. z Čech 
na francouzský královský dvůr. Sedmiletý Václav, následník českého 
trůnu, vyráží na otcův příkaz do Paříže spolu s početnou suitou prů-
vodců. Ti se ho již během cesty snaží vzdělávat a seznamovat s důle-
žitými vlastnostmi a ctnostmi, jaké by měl mít budoucí vladař. Jako 
dobrý vzor takových ctností jim poslouží slavné rytířské legendy.

Autorka si bude s dětmi povídat i o dalších knihách, ve kterých 
malým čtenářům předkládá vážná, ale přesto srozumitelná vyprávě-
ní. Mimo jiné se dozvědí, jak je pro vnímání dětí důležité, aby příběhy 
byly spojené s výraznými a krásnými ilustracemi. Na besedu zveme 
děti z pátých tříd.

POHÁDKY Z NEBE 15. 12. 2016 ve 13.30

Zveme vás na setkání s ilustrátorkou Janou Ondrušovou-Wün-
schovou nad knihou Taťány Eichlerové Pohádky z nebe. Děti budou 
mít příležitost prostřednictvím pohádkových příběhů nahlédnout 
do tvorby této výjimečné umělkyně. Autorčino procítěné vyprávě-
ní o bílovickém vánočním stromu vždy přítomné naladí do sváteční 
pohody. Není mnoho takových umělců, kteří mají tak blízko k lidské 
duši. Na besedu zveme děti ze školních družin.

ZKRAŤTE SI ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA 
12. 12. až 16. 12. 2016 vždy v půjčovní době

Zdá se vašim dětem čekání na Ježíška příliš dlouhé? Nemohou 
se už dočkat dárečků? Navodit vánoční atmosféru vám pomůžeme 
v tišnovské knihovně. Dárkově zabalené knihy budou k vypůjčení 
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v dětském oddělení v týdnu od 12. 12. do 16. 12. 2016. Až po jejich 
rozbalení doma zjistíte, jaký příběh prožijete.

Pro snazší orientaci budou knihy rozlišeny barevnými hvězdička-
mi podle věku dětí nebo podle žánru.

Upozornění pro uživatele
Městská knihovna Tišnov upozorňuje, že od 1. 1. 2017 dojde ke 

změně některých poplatků. Jejich ceník je stejný od roku 2007, pro-
to věříme, že toto malé navýšení pro Vás nebude velkou zátěží. Pro 
registrované čtenáře za tento poplatek nabízíme spoustu služeb 
zdarma: půjčování e-knih, přístup k internetu i prostřednictvím wifi 
připojení, pomoc s hledáním vhodného titulu, rezervace Vámi vybra-
ného titulu a další.

Děkujeme za pochopení, věříme, že i tato částka je vzhledem 
k růstu cen knih a energií pro naše čtenáře stále příznivá.

Registrační poplatek s platností 
na 12 měsíců pro dospělé 150 Kč

Registrační poplatek s platností na 
12 měsíců pro studenty do 26 let a seniory 100 Kč

Registrační poplatek s platností 
na 12 měsíců pro děti do 15 let

50 Kč

Doplňková registrace dětem od 12 let 
do oddělení pro dospělé

20 Kč

Kopírování (černobílé) 2 Kč za stranu A4

Tisk informací z internetu (černobíle) 3 Kč za stranu A3

 ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

Týden pro inkluzi
Eva Huláková a Veronika Novotná, asistentky pedagoga

V pondělí 17. října se rozběhly po České republice akce na podpo-
ru inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak 
připojily k myšlence, že začleňování dětí s postižením či jiným znevý-
hodněním do běžných škol má význam pro celou společnost a přispí-
vá k naplňování českých i mezinárodních právních norem. Týden pro 
inkluzi vyhlásil tradičně Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s., letos 
společně s devíti pedagogickými fakultami v České republice. Podporu 
akci vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K Týdnu se 
připojilo čtyřicet jedna organizací a veřejných institucí, dvanáct vyso-
kých a vyšších odborných škol a přes padesát mateřských, základních 
a středních škol. Naše škola byla mezi základními školami, které se 
k tomuto týdnu také přihlásily, a v jeho průběhu zorganizovala několik 
proinkluzivních akcí. Asistentky pedagoga na naší škole, spolu s paní 
zástupkyní Mgr. Evou Brázdovou, měly možnost navštívit a účastnit se 
výuky v ZŠ speciální ve Velké Bíteši a v ZŠ praktické Tišnov.

Speciální škola ve Velké Bíteši je zaměřena na vzdělávání dětí se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami od autismu až po děti s mentálním 
postižením. Prioritou školy je maximální využití speciálních reedukač-
ních, stimulačních a rehabilitačních metod. Mezi pracovní a relaxační 
prostory patří kmenové třídy, snoezelenová místnost vybavená vodním 
lůžkem a audiovizuálním systémem pro terapie (např. míčkování, aro-
materapie, aromamasáž, rehabilitace). Místnost snoezelen jsme si osob-
ně vyzkoušely za přítomnosti jednoho z pedagogů, který nám ukazoval 
aplikaci relaxačních technik, jež velmi pomáhají dětem s Downovým 
syndromem. Překvapilo nás množství rozvojových pomůcek vyrobe-
ných z osobní iniciativy vyučujících. Pro environmentální výchovu se 
využívá školní zahrada s učebnou v přírodě a hmatovou stezkou. Pro 
děti přípravné třídy ZŠ speciální je místnost vybavena zónou pro rela-
xaci a terapie, její součástí je vodní lůžko a polohovací pomůcky.

V dalších dnech jsme navštívily Základní školu praktickou a Základní 
školu speciální v Tišnově. Účastnily jsme se dopolední výuky ve třídách 
prvního i druhého stupně, kde se učí děti s mentálním postižením a spe-
cifickými poruchami učení. V kmenových třídách je spojeno vždy něko-
lik ročníků, což klade vysoké požadavky na přípravu a práci samotných 
pedagogů. Pro vysvětlení učiva a zpestření výuky také využívají velké 
množství názorných pomůcek, což napomáhá rozvíjet vizuální paměť 
dětí. Každý z učitelů vyvíjí nemalé osobní úsilí, aby tyto děti měly 

vzdělání alespoň v základních znalostech.
Součástí Týdne pro inkluzi v naší škole 

byla také beseda s Mgr. Liborem Mikuláš-
kem, ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Snad každý 
dotaz od účastníků besedy se panu řediteli podařilo zodpovědět, i když 
stále zůstává velké množství nejasností a otázek. Po celkovém zhodno-
cení celého Týdne pro inkluzi bychom chtěly poděkovat vedením všech 
škol, že nám bylo umožněno nahlédnout do vzdělávání dětí se speciální-
mi potřebami, a zároveň vyzdvihnout nesmírnou práci všech pedagogů, 
kteří se těmto dětem každodenně věnují s neutuchající péčí a laskavým 
přístupem. Přejeme jim v jejich nelehké práci mnoho úspěchů a spoko-
jených dětských úsměvů.
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 SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru 
Den zemědělské techniky
Jitka Alexová, vedoucí učitelka

Střední škola a základní škola Tišnov uspořádaly ve spolupráci 
s firmou Biso Schrattenecker dne 4. listopadu Den zemědělské tech-
niky. V areálu praktického vyučování Za Mlýnem se během dne mohli 
návštěvníci seznámit s nejnovější zemědělskou technikou, kterou nám 
poskytli zemědělci z okolí Tišnova. Jsme rádi, že se tato akce stala příle-
žitostí pro setkávání a výměnu zkušeností zemědělců ze širokého okolí. 
Letošní ročník jsme obohatili o odbornou soutěž žáků opravárenských 
oborů. Soutěžili v sedmi disciplínách. Nejvíce bodů mezi žáky 1. ročníku 
získal Michal Škvařil, z druháků byl nejlepší Jan Šindelka a z posledního 
ročníku dosáhl největšího počtu bodů Pavel Million, který se zároveň 
stal absolutním vítězem soutěže. Výherci získali odměny od firmy TOP 
Autosalon Blansko a Biso Schrattenecker.

Další novinkou byla prezentace automobilů značky Škoda včetně 
předváděcích jízd. Zaslouženou pozornost budila i expozice věnovaná 
strojům na pěstování brambor firmy Magri plus. Návštěvníci měli nejen 
možnost podrobně prozkoumat vystavené stroje, ale také ochutnat 
výborné bramboráky.

Naši školu navštívilo i osmdesát žáků základních škol z okolí, kteří se 
budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání. Děvčata a chlapci 
se seznámili s prostředím školy a prohlédli si techniku. Většina z nich 
si vyzkoušela i roli řidiče traktoru. V budově na náměstí Míru probíhal 
den otevřených dveří a soutěž oboru ošetřovatel/ošetřovatelka. Jejím 
vítězem se stala dvojice Daniel Spousta a Tereza Špinarová.

Děkujeme všem návštěvníkům, spolupracujícím firmám i žákům, 
kteří se na této akci podíleli.

Pokud jste nestihli využít naší nabídky k prohlídce školy, můžete nás 
navštívit v neděli 27. listopadu od 12.00 do 17.00 u příležitosti dalšího 
dne otevřených dveří.

Poezie žáky nezatracená…
Jiřina Skočíková

Lze napříč kulturami lidské společnosti nalézt něco, co překonává 
časově omezenou etapu bytí, něco stále živoucího a mnohdy se svým 
obsahem dotýkajícího právě prožívaného, aktuálního…, přítomného?

Potřeba sebevyjádření lidského ducha prostřednictvím umění je 

stará snad jako lidstvo samo. Bezpočtem svých variací obohacuje naši 
existenci a dává neomezený prostor růstu nás samých. Svou expresivi-
tou a jedinečností se dotýká nejniternějších koutů duše, svou různoro-
dostí dosahuje zájmu nejrozličnějších typů osobnosti a svou podstatou 
je imanentní jen v nás lidech.

Významnou součástí umělecké tvorby je literatura, dnes stále více 
opomíjená, a především poezie má moc být nástrojem pro nejryzej-
ší a nejspontánnější prezentaci našeho prožitku, emocí a myšlenek. 
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Velkým pozitivem básnických textů, a především poezie lyrické, je vari-
abilita možností interpretace. Báseň je subjektivitou autora a zároveň 
se stává subjektivitou čtenáře nalézajícího obsahovou významovost 
oslovující právě jeho. Od samotné četby poezie může být potom už jen 
krůček k hledání vlastního způsobu vyjádření svého „já“, k vlastní bás-
nické tvorbě, jak tomu bylo i u některých našich žáků…

Literární tvoření žáků SŠ a ZŠ Tišnov…
Pavouček si své sítě splétá,
hraboš hrabe, motýl létá.
Chci zas pozorovat růže květ
a nevrátit to nikdy zpět.
Chci se koukat do Tvých očí,
svět se mi samou láskou točí.
Když pomyslím na Tebe,
chci vykřičet Tvé jméno do nebe.

Chci s Tebou prožívat pláč i smutek
i každičký Tvůj dobrý skutek.

Chci se s Tebou smát i bát,
slib, že si nikdy nebudeme lhát.
Chci Ti také z lásky dát
to jediné, co ještě mám.
Musíš mi ale svůj slib dát,
že to budeš vědět jen Ty sám.
(žákyně 3. ročníku učebního oboru ošetřovatel/ka)

Tisíc slov já chci Ti dát,
pro Tebe nepřestávám psát.
Jsi pro mě vše
a navždy jen jediná…
(žák 2. ročníku oboru opravář zemědělských strojů)

sportovní klub gymnázia v Tišnově
Jana Wágnerová

Sportovní a pohybové aktivity studentů, mimo hodiny povinné těles-
né výchovy, jsou organizovány ve sportovních kroužcích. Celkem se 
do těchto aktivit zapojilo ve školním roce 2015 až 2016 přibližně sto 
studentů vyššího i nižšího gymnázia. Podle zájmu byly otevřeny pro 
studenty vyššího gymnázia kroužky volejbalu, futsalu, florbalu hochů 
i dívek, kondičního posilování a míčovek pro žáky nižšího gymnázia. 
Studenti se pravidelně účastní okrskových, okresních i krajských spor-
tovních soutěží.

Mezi sportovní úspěchy patří první místo dívek v okresním kole ve 
florbalu, za účasti dvanácti družstev a bez jediné inkasované branky. 
Děvčata postoupila do krajského finále, kde se umístila na pátém mís-
tě. Do krajského kola se probojovali i hoši futsalisté, kteří skončili na 
čtvrtém místě. Činnost sportovního klubu podporuje svými dotacemi 
městský úřad v Tišnově, tyto dotace jsou využity na nákup sportovního 
vybavení a pokrytí jízdného.

beseda pro somatology s profesorem Janem Šmardou
Jakub Chromek, septima

Dne 12. října přijel na pozvání naší vyučující do hodiny somatolo-
gie tišnovský rodák a bývalý student našeho gymnázia, emeritní pro-
fesor medicíny a biologie na MU, Jan Šmarda. Přednášku započal tím, 
že nám předal několik rad do budoucího osobního i profesního života 
a kladl nám na srdce, abychom si vážili mládí a ochraňovali své zdraví. 
Pověděl nám něco ze svých mnohých vzpomínek na Tišnov v dobách 
svého dětství a mládí. Vyprávěl o úskalích studia za války, práci na vyso-
kých školách v dobách socialismu, o prvním elektronovém mikroskopu 
v Česku, který tehdy sám mohl obsluhovat, o své práci a výzkumu koli-
cinů (proteinů, které produkují bakterie E. coli pro vnitrodruhový boj), 
o univerzitách v cizích zemích, kde také přednášel, a ke konci setkání 
rád zavzpomínal na svého otce Janu Šmardu, který byl učitelem v Tiš-
nově a okolí a významným botanikem. Díky otci pana profesora se stala 
Květnice po první světové válce významným chráněným územím.

Ve svých osmdesáti šesti letech je profesor Jan Šmarda stále schopen 
zajímavě podat spoustu faktů, bez přípravy odpovídat na kladené dota-
zy a šířit svou lásku k biologii.

Protože už aktivně nepřednáší, byli jsme velice rádi za možnost 
se s tímto člověkem a nadšeným vědcem setkat a vyslechnout si jej. 

Věříme, že i jemu se líbilo na jeho 
bývalém gymnáziu mezi námi. Za jeho 
čas velmi děkujeme.

 Gymnázium Tišnov 

Kresba inspirovaná přednáškou.
Autorka: Sára Hindrová

Foto: Martina Havlátová

Foto: archiv gymnázia
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Radostná i důstojná oslava 
Mezinárodního dne studentů
Jana Rohlínková

I v letošním školním roce se studenti gymnázia zapojili do oslav své-
ho svátku – Mezinárodního dne studentstva, který oslavili ve středu 
16. listopadu. Zástupci ze tříd vyššího gymnázia se nejprve zúčastnili 
vědomostních soutěží z jednotlivých vyučovacích předmětů a poté se 
přesunuli do sportovní haly, kde proběhly soutěže. Závodilo se ve skoku 
v pytli, v běhu trojnohém a v přetahování lanem. Soupeřili chlapci i dív-
ky, své zástupce do jednotlivých soutěží nominovala každá třída. V závě-
ru sportovní části proběhlo utkání smíšených družstev ve volejbale.

Výsledky obou soutěžních částí pak byly sečteny a určilo se pořadí 
vítězných tříd. Na třetím místě se umístily společně třídy sexta a 4. A, 
druhá byla třída septima a vítězství si odnesla oktáva. Pan ředitel pře-
dal vítězům ceny a poblahopřál k jejich výsledkům.

Oslavy se jako každoročně staly přehlídkou studentského veselí 
a recese. Každá třída si zvolila téma, v jakém duchu chce den prožít, od 
něho se pak odvíjely masky, doplňky a třídní hesla. Na školních chod-
bách i na ulici jste tak mohli potkat smuteční průvod, českou olym-
pijskou výpravu, členy francouzské pantomimy, členy fanklubu Dana 
Nekonečného, písmenka z počítačové klávesnice a mnohé další. Událost 

byla zřejmě natolik atraktivní, že z božského Olympu sestoupili i řeč-
tí bohové. Všichni si tento napůl sváteční a napůl radostný školní den 
užili. Třídy si byly navzájem důstojnými soupeři, dodržovaly pravidla 
fair play a zároveň zapojily vědomosti získané během studia i svou 
kreativitu.

První čtvrtletí v ZUŠ Tišnov
Tomáš Zouhar, ředitel

Blíží se konec prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017 a to je na 
všech školách čas k ohlédnutí se a zhodnocení skutků, výsledků a práce 
za toto období.

Taneční oddělení zahájilo školní rok útokem na ocenění v taneč-
ní soutěži „Naruby“ (Divadlo Orlí, Brno). Medaile získalo taneční číslo 
„Stonožka“ (3. místo) a „Po práci“ (2. místo). Navíc bylo toto číslo oce-
něno jako druhá nejlepší choreografie v celé soutěži (cena Grand Prix). 
Součástí soutěže byl také workshop, v rámci kterého si mohly naše 
žačky vyzkoušet baletní trénink v prostorách tanečního sálu NDB pod 
vedením bývalé sólistky Národního divadla v Brně Renaty Poláčkové.

Spolu se soutěžemi „Na špičkách“ (30. 4. 2016, Brno) a „Grand Prix 
Balet Dance Olomouc“ (14. 5. 2016) tvoří trojici prestižních soutěží, 
kterých se taneční obor za rok 2016 účastnil. Každá taková soutěž vyža-
duje tvrdou a poctivou práci všech zainteresovaných (žáci, vyučující, 
korepetitor) a také nemalé finanční prostředky, které účastníci soutěže 
platí ve formě startovného. Rád bych tímto poděkoval městu Tišnov za 
podporu tanečního oboru ve jmenovaných soutěžích, kterou poskyt-
lo formou mimořádné dotace. Díky příspěvku města Tišnova a spolku 
Tigal tak nebyla nutná finanční spoluúčast rodičů.

Do soutěží v prvním čtvrtletí se zapojili také žáci výtvarného a lite-
rárně-dramatického oddělení. Mladí animátoři z výtvarného oboru 
(vyučující Mgr. Jana Zouharová) čekají na vyjádření poroty soutěže Ani-
mánie, kam byl nominován jejich minifilm „Nešťastný rybář“. Výsledky 
budou bohužel známy až po uzávěrce tohoto čísla novin. Za literárně-
-dramatický obor vybojovaly Natálie Bartošová (žákyně LDO) a Silvie 
Jebáčková (učitelka klavíru) v celostátním kole soutěže v melodramatu 
hned několik ocenění. Natálie Bartošová za umělecké ztvárnění a ucho-
pení melodramatu a paní Silvie Jebáčková za vynikající klavírní dopro-
vod. Poděkování za reprezentaci školy v celostátním měřítku zaslouží 
nejen obě soutěžící, ale také vyučující MgA. Berit Hönigová.

Se stejným elánem začal školní rok také v hudebním oboru. V prů-
běhu měsíce října byly zahájeny v sále ZUŠ pravidelné besídky žáků, 
na které tímto zveme nejen rodinné příslušníky vystupujících žáků, ale 
také širokou veřejnost.

Koncertní sezóna KPH bude již třetí v pořadí, na které se v roli „před-
skokanů“ představují žáci naší školy. Od startu letošní koncertní sezóny 
tak doprovodili koncert Graffova kvarteta (Vít Janíček a Anna Caudro-
vá – oba hra na housle) a koncert kytarového dua Libor Janeček – Maria 
Mikhailová (Martin Pokorný – kytara, Hedvika Jebáčková – flétna).

Pozvánka
A jaké akce připravujeme pro širokou veřejnost? Do konce roku 

budete moci navštívit ještě tři besídky. Na té poslední (15. 12. 2016) 
vystoupí naši nejmenší žáci z přípravné hudební výchovy s vánočním 
programem.

Pro čas adventní, který u řady spoluobčanů bývá spojen s velkým 
psychickým či nervovým vypětím, jsme připravili záchytné „vyklidňo-
vací“ body v podobě kulturních večerů. Prvním z nich je koncert škol-
ního orchestru TOMBAND. 8. prosince tato formace rozezní tišnovský 
kinosál nejen svými hity, ale i novým repertoárem, včetně vánočního 
překvapení v podobě swingových kol, a to ve spojení s Tišnovským sbo-
rem a dětským pěveckým sborem ZUŠ.

Následujícího týdne, 13. prosince, se sál Kina Svratka přemění 
v muzikálové jeviště, na kterém žáci ZUŠ představí muzikál Lotran-
do a Zubejda. Muzikál vzniká jako samostatný maturitní projekt naší 
bývalé žačky Terezy Kovaříkové (SŠUM Brno). Ta se připravuje na své 
budoucí povolání produkční, a proto musí tento projekt sama celý zor-
ganizovat a realizovat. ZUŠ Tišnov se na projektu podílí v roli supervi-
zora, poradce a pomocníka. A co je největší odměnou všem umělcům 
a organizátorům? Plný sál. Nenechte si tento umělecký počin ujít!

V posledním adventním týdnu, dne 22. prosince, můžete v prosto-
rách MěKS Tišnov navštívit Vánoční koncert ZUŠ. Na programu je nejen 
vystoupení žáků školy, ale také vánoční atmosféra, vůně a chutě a všeo-
becně panující pohoda.

Všem čtenářům Tišnovských novin, zaměstnancům a žákům ZUŠ, 
jejich zákonným zástupcům a příznivcům naší školy tak přeji klidné 
prožití vánoční atmosféry a šťastné vykročení do dalšího roku.

 ZUŠ Tišnov 

Foto: Radomír Hort
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Pražská konference k uměleckému vzdělávání přinesla nové výzvy 
pro základní umělecké školy
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

V rámci projektu „Podpora uměleckého vzdělávání v České repub-
lice“ proběhla již druhá konference pražské obecně prospěšné spo-
lečnosti Portedo. Ta usiluje mimo jiné o zavádění nových postupů 
do výuky na základních uměleckých školách (dále jen „ZUŠ“) s využi-
tím podpory z fondů Evropské unie. Zástupci všech tří stupňů naše-
ho uměleckého školství a z různých míst České republiky se v pátek 
7. října setkali v jednom z koncertních sálů Gymnázia a Hudební školy 
hlavního města Prahy, aby zde přednesli nebo si vyslechli příspěvky 
na aktuální témata a prodiskutovali je.

Témata byla různorodá: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
v uměleckých předmětech; spolupráce pro rovné příležitosti – spolu-
práce školních souborů i spolupráce umělců a učitelů; posílení spo-
lupráce na sebe navazujícího formálního třístupňového uměleckého 
vzdělávání v České republice; nové či inovované studijní obory EZH-
ZT (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba) a CLIL (Content 
and Language Integrated Learning); využití webových aplikací v man-
agementu školy; e-learning – kurzy pro hudební nauku na ZUŠ a jejich 
technické řešení v prostředí Moodle; průzkum trhu zaměřený na vyba-
vení škol digitálními technologiemi a jeho souvislosti; digitální techno-
logie ve výuce uměleckých předmětů (včetně programování, robotiky 
a dronů). Více viz zde http://www.eurohudebka.cz/konference_2.
html.

Všechna tato témata, z nichž mnohá ještě donedávna mohla být 
považována spíše za sci-fi než za vážně myšlenou záležitost, předsta-
vují pro ZUŠ výzvy a v nepříliš vzdálené budoucnosti i rostoucí nároky. 
Nicméně, s přihlédnutím k dobré pověsti našich ZUŠ a k probíhajícím 
celospolečenským změnám u nás i ve světě se zvládnutí těchto nároků 
učiteli i žáky považuje za samozřejmost.

Undistortion zahrál na Mezinárodním 
fóru mládeže
Marek Kubát, kapelník

Znáte to velice dobře, otevřete e-mail a vyskočí na vás spousta 
zpráv, z nichž těch důležitých je většinou poskrovnu. Tu druhou 
kategorii tvoří rozličné neodolatelné nabídky, které jen přeletíte 
očima a zprávu ani neotevřete. Tak i já jsem jednou narazil v e-mailu 
na nabídku k účinkování na soutěži, kterou pořádal nadační fond 
Mezinárodní fórum mládeže. Otevřel jsem si jejich webové stránky 
a překvapilo mě množství akcí, které pořádají nejen v České republice, 
ale i po celé Evropě. Moje srdce tedy zaplesalo, říkal jsem si, že toto 
by mohla být dobrá příležitost pro mou kapelu Undistortion. Trošku 
mě sice zarazilo, že celý web nadačního fondu působícího v ČR je psán 
azbukou, ale nějak významně jsem se neznepokojoval. Následovala 
pružná komunikace s organizátory a na konci října jsme vyjeli 
soutěžit.

V sobotu 29. října jsme si přivstali a před desátou hodinou už jsme 
byli v Teplicích. Lehce nás překvapila drobná anarchie v organizaci 
soutěže, informace o průběhu byly zpočátku dosti matoucí. Nakonec 
se nám ale podařilo získat harmonogram, který se přesně dodržoval. 
Před polednem jsme odehráli náš soutěžní program, a měli dost času 
na oběd a procházku pěkným lázeňským městem. Vrátili jsme se dle 
harmonogramu a čekali, co znamená Finale zkouška. Naše představa, 
že se bude tvořit dramaturgie večerního koncertu, vzala rychle za 
své. Finale zkouška byl nácvik posledního čísla, děkovačky. Tu řídila 
choreografka z Ruska a zpočátku jsme měli opravdu vytřeštěné oči. 
Vedle mě seděl náš basista Michal, který na mou prosbu, ať mě štípne, 
jestli se mi to nezdá, odpověděl slovy: „Pane učiteli, startujte Forda, 
zdrháme.“ Děkovačka byla pojata opravdu velmi velkoryse, hlavou 
mi prolétl mix východoněmecké zábavné show Ein Kessel Buntes, 
vojenské přehlídky na Rudém náměstí a spartakiády. Nicméně dali 

Škola GHMS - místo konání konference. Zdroj: www.gmhs.cz



12/2016 15

ŠKOLY 

halloween na ZŠ a MŠ v Deblíně
Pavlína Rohanová

V úterý 1. listopadu se žáci naší školy vydali v rámci Halloweenu do 
školek, 4. třída do mateřské školy v Maršově a 6. a 8. třídy do mateřinek 
v Deblíně. Žáci v krátkosti připomněli, kde se tradičně Halloween 
slaví a jaké zvyklosti se v rámci jeho oslav dodržují. Pak společně 
se školkáčky dlabali a vyřezávali dýně, následně např. lovili jablka 
z nádoby s vodou (Bobbing for Apples), což je tradiční halloweenská 
hra. V rámci vzájemného učení 1. a 9. třídy přichystali deváťáci program 
pro prvňáčky, kdy si povykládali o původu a oslavě tohoto anglosaského 
svátku a společně plnili různé úkoly týkající se Halloweenu. Také 
zbytek školy se převlékl do kostýmů, budova byla vyzdobena krásnými 
vydlabanými dýněmi a vyučování, zejména anglického jazyka, probíhalo 
v duchu Halloweenu. Den jsme si všichni moc užili a těšíme se na další 
podobné setkání.

Přípravné lekce pro předškoláky
Pavlína Rohanová

ZŠ a MŠ v Deblíně již tradičně pořádají bezplatná setkání s názvem 
„Hrajeme si ve škole“. Kurz je realizován zkušenými pedagogy formou 
her a cvičení a je určen pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče. 
Jednotlivá setkání jsou zaměřena na adaptaci dětí na školní prostředí. 
V jejich rámci si rodiče také mohou ověřit zralost dítěte pro nástup do 
školy.

Jednotlivé lekce budou probíhat jednou měsíčně, vždy ve středu od 
15 do 16 hodin v prostorách školy (podrobný harmonogram viz níže). 
V lekcích se zaměříme zejména na rozvoj: řeči a správné výslovnosti, 
jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ 
a logického usuzování, zrakového a sluchového vnímání, prostorové 
orientace, sociálních a pohybových schopností a dovedností.

Již nyní se těšíme na společná setkávání!

Harmonogram jednotlivých lekcí a jejich náplň:

 ZŠ a MŠ Deblín 

jsme se na vojnu, tak jsme museli bojovat. Řekl jsem muzikantům 
z kapely, ať si vytvoří patřičný nadhled nad tímto bizarním finále 
a udělají si z toho srandu. Když na závěr Festivalového koncertu 
nastupovali se zářícím úsměvem na tváři na děkovačku, věděl jsem, že 
na tento okamžik budeme dost často vzpomínat, a smál jsem se tak, jak 
už dlouho ne.

O dva dny později jsme jeli na Galakoncert do Prahy, který byl až 
na drobné úpravy v podstatě kopií Festivalového koncertu v Teplicích. 
Tam už jsme věděli, co nás čeká, takže vše probíhalo ve velkém klidu. 
Při procházce Žižkovem jsme se ještě stačili seznámit s několika 
účastníky této soutěže, kteří přijeli z Indonésie a byli nesmírně milí. 
Galakoncert v kongresovém sále hotelu Olšanka měl úspěch, velké 
finále bylo za použití obrovského nadhledu opět velice vtipné a došlo 
na vyhlašování cen. My jsme obdrželi titul Laureát II. stupně a grant ve 
výši 300 € na hraní ve Středomoří.

Vzhledem k tomu, že nikdo z nás neví, jestli titul Laureát II. stupně 
je úspěchem či prohrou, žijeme ve sladké nevědomosti. Také částka 
300 € je sice velice pěkná, ale sotva by pokryla náklady na cestu 
k moři a zpět. Každopádně máme další výbornou zkušenost. Dojde-li 
ještě na nějakou spolupráci s tímto nadačním fondem, je však zatím ve 
hvězdách.

Foto: Pavel Chvalkovský

Foto: Pavlína Rohanová

středa
23. listopadu 2016

Pohyb nás baví – adaptační hry v tělocvičně 
(s sebou sportovní oblečení a obutí)

středa
14. prosince 2016

Co dovede tužka – úchop tužky, uvolňovací 
cviky, grafomotorika, pravolevá orientace

středa
11. ledna 2017

Knížka je náš kamarád – sluchové a zrakové 
vnímání, rozvoj vztahu ke knihám

středa
15. února 2017

Matematika hrou – předmatematické představy 
a usuzování, práce s interaktivní tabulí

středa
22. března 2017 Tvořeníčko – kreativní tvoření z hlíny
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Prosinec ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka

PODĚKOVÁNÍ
Po roce k nám do Tišnova opět přijel svatý Martin na bílém koni. Při-

vítali jsme ho v pátek 11. listopadu na náměstí Míru. Děti i dospělí si 
užili světýlkový průvod, zpívání i hranou legendu o sv. Martinovi, kte-
rou si připravili žáci dramatického oboru ZUŠ Tišnov. Rozdělili jsme si 
martinské rohlíčky a zahřáli se svařákem a teplým moštem. Tato krásná 
akce je společným úsilím mnoha dobrovolníků. Děkuji všem za jejich 
čas a nadšení, které přípravě i samotné akci věnovali.

RC studánka srdečně zve:
PŘEDPORODNÍ JEDNORÁZOVÝ KURZ BABY LOVE

Tento předporodní kurz je zaměřen na porod a období, které se 
porodu dotýká. Trvá tři hodiny a je pořádán během jednoho odpoled-
ne. Kurz je určen pro těhotné ženy od 30. týdne těhotenství. Dozvíte se, 
jak porod probíhá, jaké jsou jeho jednotlivé fáze a co se při nich děje 
s rodící ženou a miminkem. Prakticky si vyzkoušíte, jak jednotlivými 
fázemi procházet (dýchání, relaxace, úlevové polohy a polohy napo-
máhající sestupu miminka). Dozvíte se také, jakou úlohu při porodu 

hraje partner a jak nejlépe může být oporou. Budeme hovořit o tom, jak 
miminko přivítat na svět a co mu dělá dobře v prvních chvílích živo-
ta. Na závěr se dotkneme období po porodu a nové životní role rodičů. 
Lektorky, Bc. Petra Čížková a Mgr. Barbora Kastlová, jsou registrované 
porodní asistentky z porodnice v Boskovicích.

Kdy: středa 30. listopadu od 16.00 do 19.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena kurzu: 350 Kč za osobu, doprovod 50 Kč. Je třeba nahlásit 

se předem. Podrobnosti k přihlašování naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.studanka-tisnov.cz.

Mikulášská nadílka v RC Studánka
I letos do Studánky zavítá sv. Mikuláš s andělem. Společně si zazpí-

váme a pohrajeme. Nebeská návštěva dětem přinese také sladkou 
odměnu.

Kdy: čtvrtek 1. prosince od 10.00 do 11.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 70 Kč za 1 dítě (každé další dítě 40 Kč). Prosíme zájemce, 

aby se nahlásili do 28. 11. 2016 na telefonu 777 706 721, na studanka.
tisnov@gmail.com nebo přímo v RC Studánka.

 RC Studánka 

 SOŠ Fortika 
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bowling na Inspiru
Lucie Borková, lektorka bowlingu

Bowling na Tišnovsku začal být vnímán jako sport, za což jsem moc 
ráda. Vždyť se také zvažuje, že bude v roce 2020 v Tokiu zařazen mezi 
olympijské sporty. Bowlingové kroužky se v Tišnově otevírají již pátým 
rokem a sportovní bowling získal mezi kroužky a akcemi na Inspiru své 
významné místo. Navštěvuje je padesát dětí a každý rok je uspořádána 
řada turnajů, jak pro děti, tak i pro celé rodiny. Nyní již máme za sebou 
dvě významnější akce.

V říjnu Inspiro a XBowling Tišnov uspořádaly Rodinné xBowlení. Pro 
rodiny s dětmi byla připravena řada zajímavých aktivit. Během sobot-
ního dne si mohly přijít zdarma vyzkoušet, jak se takový bowling hra-
je. Dětem i dospělým byl k dispozici trenér, který jim vysvětlil principy 
bowlingu, jak to udělat, aby koule šla do kuželek, a ne do žlábku, a při-
blížil jim, jaké možnosti ve sportovním bowlingu jsou. Dále se rodiny 

Fimo koulení
Přijďte si do RC Studánka vyrobit vánoční ozdoby z fimo hmoty 

s Luckou Kobzovou a Sylvou Veselou. S sebou: dvě barvy fimo hmoty
Kdy: pátek 2. prosince od 17.00 do 19.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 80 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 558 154 

nebo e-mailem sylva.schovankova@volny.cz.

Vánoční Šikulkové – tvoření pro rodiče 
s dětmi od dvou let

Přijďte si zamazat ručičky při posledním letošním tvoření. Vyrobí-
me si krásné vánoční dekorace z papírových talířů – stromečky, soby, 
sněhuláky…

Kdy: ve středu 14. prosince od 16.30 do 17.30
Kde: herna RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 50 Kč za rodinu. Na tvoření je třeba nahlásit se předem na 

e-mail greenm@seznam.cz do 13. prosince do 12 hodin.

Tip na vánoční dárek
Na jaře 2017 bude v RC Studánka probíhat Motivační kurz pro ženy. 

Jedná se o osm dopoledních setkání s odborníky na různá témata, 
jejichž cílem je připravit ženu na návrat do práce a sladění rodinného 
a pracovního života. Cena kurzu je 900 Kč za osobu. Začínáme 
22. února a počet míst je omezen. V případě zájmu zajistíme hlídání 
dětí. Poukazem na tento kurz uděláte radost ženě, která se chce vrátit 
do práce beze strachu a s dostatečným sebevědomím. Více informací 
získáte na telefonu 777 706 721, na e-mailu studanka.tisnov@gmail.
com nebo přímo v RC Studánka.

Psychologické poradenství v RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Psycholožka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky 

v rodině a Gestalt terapeutka
Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, tel. 736 607 320

Nabízíme poradenství a psychoterapeutickou 
pomoc při:

 – osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, 
nespavost, nervozita, problémy v komunikaci)

 – partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost)
 – rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové děti, 

předškolní příprava)
 – náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
 – úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodin-
ného poradenství ve dnech pondělí a středa na objednání. Při konzulta-
ci mohou klienti vystupovat anonymně. Příspěvek na jednu konzultaci 
od klienta činí 30 Kč. Bližší informace také získáte na tel. 777 706 721.

Projekt „Psycholog v RC Studánka v roce 2016“ je realizován za finanč-
ní podpory města Tišnova.

Psychologické poradenství je součástí pro-
jektu „Služby pro rodiny v Rodinném centru 
Studánka“ spolufinancovaného Jihomorav-
ským krajem.

Aktivity projektu „Studánka – prostor 
pro rodičovský růst“ jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina.

Informace o provozu RC studánka 
v době vánočních svátků

Kroužky a aktivity budou v RC Studánka probíhat do pátku 16. pro-
since. V době vánočních svátků se nekoná pravidelný týdenní program. 
Nabízíme vám možnost rezervovat si prostory Studánky k rodinným 
setkáním a oslavám. Těšíme se na vás opět v novém roce. Začínáme ve 
středu 4. ledna 2017.

www.studanka-tisnov.cz, www.facebook.com/StudankaTisnov

 SVČ Inspiro 

Vánoční dárky do dětských domovů
Lenka Knechtová, zastupitelka

Rodinné centrum Studánka opět organizuje ve spolupráci s dět-
skými domovy v Tišnově a Vranově nákup vánočních dárků pro děti. 

Přijďte se podívat na seznam přání, který je k dispozici v RC Studánka 
Tišnov, Riegrova 318, od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 16.00. 
Je možné se domluvit i na jiný čas, a to na tel. 604 871 943. Na www.
studanka-tisnov.cz si můžete dárek vybrat i elektronicky. Zakoupený 
a zabalený jej přinesete do Studánky. Udělejte dobrý skutek a obda-
rujte konkrétní dítě z dětského domova.

Foto: Lucie Borková
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Z výletu do Šebrova
Ludmila Cvrkalová, Naděžda Kšicová

Za podzimní dýňovou výstavou, a především květinami, směřoval 
náš zájezd ve čtvrtek 20. října. Po ranním dešti se vyčasilo a odpole-
dne už bylo pro výlet do Šebrova příznivé počasí. Úvodem návštěvy 
na nás čekalo milé překvapení v podobě malé přednášky, přímo od 
majitele zahradnictví. Pan Kopřiva starší nám ochotně a s úsměvem 
povyprávěl o jeho historii a založení. Mnozí využili možnosti se zeptat 
na pěstování a aranžování květin. Poučeni jsme si prohlédli krásnou 
a nápaditou dýňovou výstavu. A pak jsme již vzali zahradnictví doslo-
va „útokem“.

Opravdu bylo z čeho vybírat. Většina z nás neodolala a odvážela si 
nakoupené podzimní květiny nebo krásné aranže ze sušených květin. 
Po nezbytném fotografování jsme jeli do nedaleké restaurace Forman-
ka v Lipůvce, kde jsme dobře poobědvali. Zároveň jsme zde společně 
zakončili letošní výletní sezónu a připomněli si všechny velice pěkně 
zorganizované výlety. A že jich bylo letos devět!

Už nyní se těšíme na zahájení v příštím roce a na to, co pro nás 
Markéta Prokopová a CSS opět připraví.

zúčastnily turnaje, v němž se tříčlenné týmy snažily shodit co nejvíce 
kuželek. Děti si mohly vybarvit kuželky nebo udělat bowlingovou ozdo-
bu do květináče. A někteří si dokonce odnesli pravou bowlingovou 
kuželku. Víte, kolik taková kuželka váží? Jedna má jeden a půl kila, takže 
se cestou domů docela pronesla.

Další úspěšnou akcí byla Bowlingová olympiáda v Olomouci. V nedě-
li 6. listopadu čtyřčlenný tým ve složení Pavel Hanák, Vojtěch Kučera, 
Matěj Šimeček a Martin Klimeš jel reprezentovat Inspiro Tišnov na 
bowlingovou olympiádu do Olomouce. Na kluky čekal celodenní turnaj 
v konkurenci osmi týmů z celé České republiky. Zahráli si v nejmoder-
nější bowlingové hale na Moravě. Mezi velkou konkurencí se neztratili 
a zahráli moc pěkné výsledky, ale hlavně sbírali zkušenosti na turnaji 
v konkurenci mladých, kteří se sportovnímu bowlingu a hře s excent-
rickou koulí věnují již řadu let. Myslím si, že pro všechny to byla velká 
motivace trénovat a také začít hrát s touto koulí. Budeme se snažit, aby-
chom na dalších turnajích uhráli ještě lepší výsledky.

Den stromů
Monika Chlupová

Na pátek 21. října se domluvilo mezi sebou několik organiza-
cí a nadšenců, že společně oslaví Den stromů na zahradě u školy na 
Riegrově ulici. Byli to Inspiro, Ekoporadna, ZŠ ZaHRAda, ZŠ Smíško-
va, Královničky, řezbář Jaroslav Jan Mareček z Ateliéru mezi kopci 
a Václav Monty Kappel. Akce byla původně plánována na celý den, 
ale pro nevlídné počasí hlášené meteorology byly aktivity ponechány 
až na odpolední hodiny. Od 13.30 si mohli návštěvníci ověřit své pří-
rodovědné znalosti, zjistit, kde jsou na Tišnovsku významné stromy, 
a poslechnout si zajímavý výklad řezbáře. K vidění byly ukázky růz-
ných dřevin, příchozí si je mohli osahat, očichat a pojmenovat. Bylo 
připraveno několik dílen, her, aktivit ve stromu i moštování. K občer-
stvení byl připraven štrúdl a čerstvý mošt. Pro zpestření pohodového 
pátečního odpoledne zazpívaly Královničky a posléze Sýkorky ze ZŠ 
Smíškova. Všem, kdo jste přišli, patří velký dík. Na jaře se uvidíme 
21. dubna na odobné akci, na Dni Země.

Pozvánka na Mikulášský florbalový 
turnaj
Ondřej Smutný

V neděli 4. prosince pořádá Inspiro společně se ZŠ Smíškova již 
tradiční Mikulášský florbalový turnaj. Utkají se spolu florbaloví hráči 
v kategorii mladších a starších žáků. Přijďte se podívat a podpořit mla-
dé sportovce. Turnaj se uskuteční v hale a tělocvičně ZŠ Smíškova od 
14 hodin.

Foto: Monika Chlupová

 Centrum sociálních služeb 

Výlet do Šebrova, foto: Marta Špirková
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aKCE V LIsTOPaDU a PROsINCI
Plavání ve Wellness Kuřim

7. prosince
Odjezd od Podhorácké restaurace v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 100 Kč

Zakončení podzimní sezóny plavání 
v restauraci U Mertů. V případě nízkého počtu 
účastníků se v daném termínu nepojede. Kon-
takty pro bližší informace a přihlašování:

 – Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
 – Marta Špirková (tel. 773 590 274)
 – osobně v knihovně Centra sociálních slu-

žeb Tišnov, Králova 1742

Vánoční tvořivá dílna v Css Tišnov

V pátek 25. listopadu se již tradičně bude 
konat vánoční tvořivá dílna s aranžérkou Jit-
kou Pokojovou, v jídelně DPS Králova od 13 
hodin. Přijďte si s námi vyrobit a nazdobit 
adventní věnce, vánoční aranže a dekorace. 
K dispozici budete mít chvojí, ozdoby, přírodní 
materiály, tavnou pistoli k přichycení ozdob aj. 
S sebou si přineste věnec, případně kruh, váza-
cí drát, ozdoby a svíčky, dle vlastní fantazie.

Vánoční prodejní výstava

Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní 
výstavu ručních prací seniorů, která se koná 
v pondělí 28. listopadu od 9.00 do 16.00 

hodin v prostorách DPS Králova. K vidění 
a zakoupení budou vánoční dekorace, šité 
hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkova-
né výrobky, keramika, perníčky a řada dalších 
výrobků.

adventní koncert

Zveme Vás na adventní koncert, který se 
koná ve čtvrtek 1. prosince od 14.30 hodin 
v jídelně DPS Králova. Vystoupí členky Janáč-
kovy opery ND Brno Lenka Malinková, Marie 
Sedláčková a Věra Bakalová. Na klavír zahraje 
František Kratochvíl. Vstupné dobrovolné.

Zdobení perníčků 
s alenou smejkalovou

V pátek 2. prosince si od 13 hodin v jídel-
ně DPS Králova můžete přijít nazdobit perníč-
ky, naučit se nové motivy, předat si rady a tipy 
na zdobení. Perníčky a polevu budete mít 
k dispozici nebo si přineste vlastní.

Mikulášská zábava

Zveme Vás do Centra sociálních služeb na 
Mikulášskou taneční zábavu, která se bude 
konat v úterý 6. prosince od 14.00 hodin 
v jídelně DPS Králova. K tanci i poslechu Vám 

zahraje Malá Kapela. Možná Vás navštíví Miku-
láš. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovol-
né. Těšíme se na Vás.

Vánoční vystoupení Jiřího helána

Zveme Vás v úterý 13. prosince od 15.00 
hodin na tradiční předvánoční vystoupení 
Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte se 
vánočně naladit při lidových písničkách a kole-
dách. Vystoupení se koná v jídelně DPS Králo-
va, vstupné dobrovolné.

Poslechový pořad Písničky 
ze starých časů

Poslední letošní pořad z cyklu Písničky 
ze starých časů, který připravuje a komentu-
je pan Ing. Václav Seyfert, se koná ve středu 
14. prosince od 15.00 hodin v knihovně DPS 
Králova pod názvem Ten dělá to a ten zas 
tohle. Uslyšíte písně Waldemara Matušky, Jaro-
slava Wykrenta, Ljuby Hermanové a dalších.

Vystoupení dětí z MŠ U humpolky 
a seniorů Css Tišnov

Zveme Vás v úterý 20. prosince od 14.30 
hodin na vánoční vystoupení dětí pod vede-
ním paní učitelky Zdeňky Nečesalové a pěvec-
kého souboru seniorů DPS.

Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, 
vstupné dobrovolné.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace,
Králova 1742, 666 01 Tišnov, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

účetní
Náplň práce:

 – kompletní zpracování účetnictví organizace, včetně DPH a PAP

Požadavky:
 – středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání v oboru 

ekonomického směru
 – uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
 – praxe v účetnictví
 – znalost programu Gordic výhodou
 – komunikativnost, samostatnost, ochota učit se novým věcem
 – nástup nejpozději k 1. 2. 2017

Nabízíme:
 – práci na plný úvazek
 – pracoviště v Tišnově, CSS Tišnov, Králova 1742
 – platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

v platném znění, 9. platová tř.
 – pět týdnů dovolené
 – stravenky

Náležitosti přihlášky:
 – motivační dopis
 – strukturovaný životopis
 – písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně údajů, v platném znění

Informace o uvedené pozici poskytuje:
Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742,
Ing. Mgr. Jana Wildová – ředitelka, tel. 549 410 310

Přihlášky označené „výběrové řízení účetní“ podávejte 
nejpozději do 15. 12. 2016 poštou na adresu Centrum 
sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov, 
nebo e-mailem na adresu info@css.tisnov.cz.

Centrum sociálních služeb Tišnov si vyhrazuje právo toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
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Rekondiční pobyty a činnost tišnovských diabetiků ve druhé polovině roku 2016
Jarmila Matulková, předsedkyně

Členové ÚO diabetiků v Tišnově ve druhé polovině roku 2016 usilo-
vali o zlepšení svého zdravotního stavu. Po celou dobu pravidelně každý 
čtvrtek dopoledne absolvovali cvičení. Stále platí pozvánka pro všechny 
zájemce o toto cvičení, které respektuje fyzickou kondici jednotlivce. 
Probíhá v MěKS v Tišnově každý čtvrtek od devíti hodin. K upevnění 
zdraví přispívají i rekondiční pobyty. Ve druhé polovině roku 2016 se 
jeden uskutečnil v hotelu Bystré v Bystrém u Poličky, kde je kromě běž-
ných zvyklostí možné provozovat skupinová cvičení, plavání v bazénu, 
masáže ve vířivce a je k dispozici i sauna. Během rekondičního pobytu 
jsme vedle vycházek do okolí Bystrého navštívili ruční výrobnu mod-
rotisku v Olešnici a prohlédli si zámek v Kunštátě. Spokojenost všech 

účastníků pobytu byla velká.
Během členských schůzí ÚO diabetiků v Tišnově se pravidelně každý 

měsíc pořádají edukační besedy, které probíhají za účasti lékaře nebo 
zdravotní sestry. Velký úspěch měla beseda MUDr. Pozděnové na téma 
„Chraňte svoje srdíčko“. Všechny besedy, které ÚO diabetiků v Tišnově 
pořádá, jsou oznamovány veřejnosti a mohou je navštěvovat i nečleno-
vé naší organizace. Také v druhé polovině roku 2016 probíhala velice 
dobrá spolupráce MěÚ v Tišnově s naší organizací. Za vstřícný přístup 
k našim požadavkům a za finanční příspěvek pro naši činnost si zaslouží 
poděkování. Rovněž i obecním úřadům okolních obcí – Železné, Drásov, 
Čebín, Svatoslav a Předklášteří – chceme poděkovat za jejich finanční 
příspěvky pro aktivity naší organizace.

Plyšoví medvídci se zabydleli v Podhoráckém muzeu!
Hana Fadingerová

Měli jste v dětství svého oblíbeného plyšového medvídka? Můžete 
se teď prostřednictvím výstavy „Není dítka bez medvídka“ přesunout 
zpět do dětských let a s plyšovým kamarádem se zase setkat. Muzeum 

rozhodně navštivte i s dětmi a vnoučaty, všichni se tady určitě zabaví. 
Můžete si společně prohlédnout více než tisícovku plyšových medvídků 
všech druhů a velikostí. Uvidíte medvídky ručně šité, medvídky do dla-
ně i pořádné kousky v životní velikosti. Setkáte se i s medvědími legen-
dami – medvídkem Pú, Kukym nebo slavným medvídkem Mr. Beana. 

 Oblastní charita Tišnov 

 Územní organizace diabetiků Tišnov 

 Podhorácké muzeum v Předklášteří 
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Někteří z vystavených medvídků mají už svou historickou hodnotu 
a jsou naaranžovaní v dobovém nábytku. Kromě pěkné podívané vás 
v muzeu čeká také spousta zábavy v dětské herně s medvědím diva-
dlem a domečkem, kde si můžete s medvídky hrát, malovat nebo soutě-
žit o nejhezčí fotografii s medvídkem.

Není dítka bez medvídka – výstava plyšových medvídků ze sbírky 
Svatavy Ryparové, Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum v Před-
klášteří, od 8. 11. 2016 do 5. 2. 2017, otevřeno denně mimo pondělí 
8.00–11.30 a 12.30–15.30; 17. 11. otevřeno, 24.–26. a 31. 12. 2016 
i 1. 1. 2017 zavřeno.

adventní setkání v Podhoráckém 
muzeu tentokrát na téma 
Písně v 1. světové válce
Irena Ochrymčuková 

Výstava na samém konci roku je v Podhoráckém muzeu věnovaná 
už potřetí událostem 1. světové války, tomu, co se dělo právě před sto 
lety. Nese název Na frontě a v lazaretu. Adventní setkání ukáže hostům, 
jak vojáci válčících stran od sebe zaháněli chmurné vyhlídky a snažili se 
přežít také za pomoci hudby a písní. Dokonce navzdory hrozným pod-
mínkám nové písně vznikaly a později se rozšířily, až některé zlidověly.

Češi na rozdíl od Němců či Francouzů nepovažovali Velkou válku 
za svou, nesetkáváme se proto u nich s projevy bojového nadšení jako 
u příslušníků vládnoucích národů. Už při odjezdu českých jednotek do 
války v pomalovaných a popsaných vagónech znělo: „Červený šátečku, 
kolem se toč, my jdeme na Srba, nevíme proč.“ Každý z národů upřed-
nostnil takové písně, které byly jeho povaze nejbližší, od slavnostních 
po jednoduché popěvky. Na adventním setkání uslyšíme slovenské, 
srbské, ruské, německé, italské a samozřejmě české vyjádření touhy po 
míru a domově, smutku i naděje.

Adventní setkání v Podhoráckém muzeu, pobočce Muzea Brněnska, 
se koná 4. prosince v 17.00 hodin. Návštěvníky kromě programu čeká 
i překvapení. Kontakt: 543 412 293

 Domov sv. Alžběty, Žernůvka 

Foto: archiv Podhoráckého muzea
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I PODVOD MŮŽE bÝT PŘÍNOsEM
Václav Seyfert, redaktor TN

Koncem října 2010 se v sále Městského 
kulturního střediska uskutečnila poměrně 
velkorysá akce nazvaná Tišnovský jazzo-
vý týden, která zahrnovala během jediného 
týdne hned čtyři vydařené koncerty velmi 
zajímavých kapel (Free Jazz Trio Olomouc, 
Skip Wilkins-Rostislav Fraš Quintet, Plan B 
a Ruchadze Band-Amsterdam Beyond). V té 
třetí z výše uvedeného seznamu hrála sice 
prim trubka a křídlovka Jana Přibila, nic-
méně stejně důležité postavení v ní se svou 
kytarou zaujímal Vilém Spilka. Tehdejší slo-
žení po sobě bohužel nezanechalo žádnou 
nahrávku v podobě realizovaného CD, což se 
naštěstí nynější Spilkově sestavě už nemůže 
stát, neboť v těchto dnech vydává u společ-
nosti Indies Happy Trails album s názvem 
Podvod.

Současný Vilém Spilka Quartet, kte-
rý se dal dohromady v roce 2013, tvoří po 
boku jeho šéfa dále tenorsaxofonista Radek 
Zapadlo, kontrabasista Vlastimil Trllo 
a bubeník Martin Kleibl. Tato čtveřice vyra-
zila u příležitosti křtu debutového alba na 
menší trip, který měl nebo bude mít celkem 
čtyři zastávky: v listopadu v pražském Jazz 
Docku a v Brně na Šelepce, na závěr v led-
nu 2017 na jazzovém festivalu ve Znojmě 
a mezitím – což nás zajímá pochopitelně nej-
více – v sobotu 3. prosince večer v tišnovské 
hospodě U Palce.

Čerstvé cédéčko lze zařadit mezi tzv. 
tematická alba, protože jeho obsah je plně 
podřízen jednotícímu nápadu, a to předsta-
vit v nečekaných jazzových aranžích „nej-
profláklejší“ songy folkového barda Jana 
Nedvěda. Konkrétně jsou na albu zastoupeny 
písně Podvod, Ptáčata, Růže z papíru, Stán-
ky, Tulácký ráno, Zrnka, Na kameni kámen 
a Hejna včel. Myšlenka rozebrat Nedvědovy 
hity a znovu je dát dohromady úplně jinak 
je sama o sobě sice hodně překvapivá, ale 
má v sobě právě to „něco navíc“, co dokáže 
každý umělecký kousek obohatit o jedineč-
nou přidanou hodnotu. Spilka ovšem k úpra-
vám písniček ze zdánlivě vzdáleného světa 
muzikantů, kterým jeden můj známý trefně 
říkával „falešní romantici“, přistoupil s poko-
rou, neboť – jak tvrdí – jsou vesměs ozvěnou 
jeho zálesáckého mládí. A jestliže navíc nové 
úpravy popisuje slovy, že „kolem základní 
melodie se v nich dějí různé více či méně 
šokantní věci“, máme se nepochybně na co 
těšit. Nezbývá než doufat, že tento počin ve 
zdraví překousnou i militantní ortodoxní 
trampové.

Vilém Spilka je v současnosti znám pře-
devším jako hlavní promotér festivalu 
JazzFestBrno, který už několik let přiváží do 
moravské metropole špičkové představite-
le domácího i světového jazzu (aktuálně se 
můžeme těšit zejména na 4. květen 2017, 
kdy v Bobycentru vystoupí se svým triem 
pianista Chick Corea). Spilka je ale také 

pedagogem a vedoucím katedry jazzo-
vé interpretace na brněnské JAMU a ved-
le vlastního souboru v posledním období 
účinkuje především s kapelou Two-Genera-
tion Trio a s kvartetem legendárního kontra-
basisty Vincence Kummera, který před svou 
švýcarskou emigrací mimo jiné doprovázel 
ve Štaidlově kapele našeho zlatého Káju. 
Také ostatní členové Spilkovy skupiny mají 
za sebou či vyvíjejí paralelně aktivní činnost 
v mnoha známých seskupeních různých žán-
rů a stylů (B-Side Band, projekty Michala 
Horáčka či Jiřího Pavlici).

Takže vzhůru „k Palcovi“, čeká tam na 
všechny předčasný Mikuláš…

Ze zájezdu do Třebíče
Ludmila Cvrkalová

Před čtrnácti dny uspořádala naše organi-
zace zájezd pro své členy a další zájemce do 
Třebíče. Cílem byla návštěva baziliky, židov-
ského města a synagogy. Jako vždy nám zajis-
til autobusovou dopravu pan Jílek a za hodinu 
a půl nás dovezl na místo. Po prohlídce bazi-
liky jsme z vyhlídky shlédli za krásného, slu-
nečného počasí celé město. Procházkou jsme 
prošli židovské město, synagogu a zbyl i čas na 
prohlídku náměstí a nákupy. Na zpáteční cestě 
jsme se zastavili na večeři ve známé restaura-
ci „U Raušů“ ve Velké Bíteši a spokojeně jsme 
se vrátili domů. Měl to být poslední zájezd, 
ale výbor rozhodl, že uspořádáme ještě jeden 
vánoční do Mikulova 29. listopadu a pro členy 
STP bude zdarma.

Těšíme se na vás na všechny.

Svaz tělesně postižených místní organizace Tišnovsko
pořádá pro své členy na závěr zájezdové sezony

29. 11. ve 12.00 hod.
zájezd do Mikulova

historické náměstí, zámecký park,
zámecké sklepení s obřím sudem, židovská čtvrť

Odjezd: ve 12.00 hod. od Podhorácké restaurace se zastávkami U Šťávů,
u pošty, Penny a autobusové zastávky pod Klucaninou

Závazné přihlášky a dotazy na tel. 722 264 021.
Cena dopravy: pro členy zdarma, pro nečleny 100 Kč

 Svaz tělesně postižených Tišnovsko 

Promo foto kapely
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Ocenění tišnovského občana v břeclavi
Magda Drhlíková

V neděli dne 13. listopadu se konal v břec-
lavské synagoze křest kalendáře malíře jižní 
Moravy Antonína Vojtka. Kmotrem tohoto 
křtu se stal český herec a zpěvák, jmenovec 
Mistra, Roman Vojtek. A protože se jednalo 
již o patnáctý, jubilejní kalendář, rozhodla se 
Galerie 99, že udělí pět ocenění významným 
a uměnímilovným osobnostem. Mezi nimi byl 

i jediný „přespolní“, a to tišnovský občan Zde-
něk Jílek, který obdržel Cenu za soustavný 
zájem o výtvarné umění a přátelský vztah ke 
Galerii 99. Je to překvapivé ocenění, které bylo 
předáno ve vyprodaném sále s velice zajíma-
vým programem. Je dobře, že až v Břeclavi si 
všimli neutuchající práce v umělecké činnosti 
našeho tišnovského patriota, šéfa společnosti 
Art Periscope.

betlémy a andělé v Předklášteří
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Společnost Art Periscope a obec Před-
klášteří pořádají letos již poosmé před-
vánoční výstavu betlémů, tentokrát pod 
názvem „(Nejen) historické betlémy 
a andělé“. Uskuteční se ve dnech 10. až 
18. prosince tradičně v prostorách OÚ 
Předklášteří. Zahájení výstavy proběhne 
v sobotu 10. prosince od 15 hodin s bohatým 
kulturním programem, ve kterém mimo jiné 
vystoupí pěvkyně Zdislava Bočková, čers-
tvá laureátka mezinárodní pěvecké soutěže 
A. Dvořáka, za klavírního doprovodu Daši Kara-
sové, a představí se i pan Jiří Gottwald, majitel 
historického mechanického betlému z 19. sto-
letí. Od 17 hodin bude na prostranství před OÚ 
představení živého betlému, v němž vystoupí 
členové Církve adventistů sedmého dne z Tiš-
nova se žáky ZŠ v Předklášteří. Na výstavu se 
letos podařilo zapůjčit několik historických 
stoletých betlémů, z nichž upozorňujeme 
a zveme zejména na frýdlantský betlém, kte-
rý pochází ze soukromé sbírky. Figurky v něm 
jsou ručně malované na kartonu velikosti 5 až 
30 cm a pochází většinou z 19. století. Některé 
jsou malovány asi Karlem Fuhrichem nebo Hei-
nem z Rumburka a jedná se o figurky s vyso-
kou uměleckou hodnotou. V tomto unikátním 
betlému je rozmístěných téměř sto padesát 
různých figurek, stromů a keřů, v letech 1907 
až 1911 byl betlém doplněn o mechaniky 
a celkem obsahuje třicet dva objektů. Rozměry 
betlému jsou 350 (šířka) x 140 (hloubka) x 250 
(výška s dálinou) cm. V roce 2002 byl betlém 
zrekonstruován a byl také vystavován dva roky 
v třebechovickém muzeu a následně v Technic-
kém muzeu v Brně. V roce 2016 bude zásluhou 
společnosti Art Periscope sponzorsky opraven 
a uveden do takového stavu, aby mohl být pre-
zentován na této výstavě. Druhým historickým 
betlémem je tišnovský pohyblivý betlém, 
který je vypůjčen z kostela sv. Václava. Byl 
zhotoven v Brně v roce 1935 Aloisem Vajerem. 
Skládá se z osmi skupin a 52 osob, z nichž je 46 
pohyblivých. Je poháněn elektromotorem o síle 
0,15 Hp a pohyb všech osob a zvířátek se děje 
pomocí řetízků z jízdních kol nebo kožených 

řemínků ze šicích strojů. V letech 2015 až 2016 
byl betlém zásluhou společnosti Art Perisco-
pe sponzorsky opraven (v ceně 65 000 Kč) 
a funkčně uchován pro naše budoucí generace.

Další pohyblivý historický betlém je 
zapůjčen z kostela Povýšení sv. Kříže 
v Drásově. Je uložen v dřevěné bedně s oteví-
racím víkem, na kterém je umístěna betlémská 
krajina. Po jeho otevření vznikne překrásný 
celek betlémské scenérie. Jedná se o podobný 
systém jako z kostela sv. Václava v Tišnově a je 
rovněž poháněn elektromotorem. O původu 
tohoto betlému není v historických zápisech 
ani zmínky. Pamětníci odhadují, že se zde obje-
vil asi před sto lety. Společnost Art Periscope 
sponzorsky zajistí jeho základní údržbu tak, 
aby funkčnost nebyla výstavou narušena.

Králický betlém pochází z přelomu 19. 
a 20. století. Obsahuje na sto figurek a objek-
tů v perfektním původním stavu. Figurky 
o rozměrech 5 až 12 cm byly dokoupeny 
v roce 2003 a následující rok byla provede-
na odborná kompletace do klasické podoby 
betlémů z Králíků, byl tedy umístěn do skříně 
o rozměrech 120 x 75 x 60 cm. Několik figurek 
bylo zmechanizováno a jiné byly umístěny na 
pohyblivé platformy s elektrickým pohonem 
a osvětlením. Na místo dáliny byla použita 

malba z historického betlému z roku 1924, 
který byl v majetku sokolské jednoty v Týništi. 
Dále bude výstava doplněna o betlémy našich 
současných špičkových řezbářů Jiřího 
Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda. 
Chybět nebudou ani novější skvosty ze sbírky 
manželů Jílkových z Tišnova nebo z dílny Pavla 
Maška z Velké Bíteše, Petra Poukara z Deblína, 
Antonína Srby ze Železného nebo Jiřího Maláš-
ka z Malhostovic. Druhá část názvu výstavy 
se týká andělů a bude zastoupena tematický-
mi plastikami i obrazy umělců (Vojtek, Bayer, 
Vlčková) a kresbami žáků ZŠ. Poslední den 
výstavy 18. prosince se bude konat od 15 
hodin opět bohatý kulturní program, z něhož 
připomínáme nový vánoční pořad Jiřího Helá-
na a Rosti Komosného.

Děkujeme Jihomoravskému kraji za 
finanční příspěvek na přípravu této akce. 
Těšíme se na vás!

Králický mechanický betlém. Foto: Michal Beneš
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5: UVĚDOMĚLÝ ČECh JaN ODERsKÝ
Václav Seyfert, redaktor TN

Až do letošního 28. října, kdy byl v obřad-
ní síni tišnovské radnice jmenován čestným 
občanem Tišnova in memoriam Alois Řezáč, 
byli mezi držiteli tohoto titulu zastoupeni pou-
ze tři bývalí starostové a všem se tohoto oce-
nění dostalo ještě v době jejich života koncem 
19. století. Po Filipu Dvořáčkovi a před Fran-
tiškem Müllerem se této pocty 2. srpna 1892 
dočkal i Jan Oderský, který stál v čele města 
po dva od sebe oddělené časové úseky – nejpr-
ve v létech 1866-70 a podruhé v období 1882-
93, kdy byl opakovaně do této funkce zvolen 
hned třikrát (1882, 1885 a 1889).

Jan Oderský se narodil 30. 5. 1822, byl 
obchodníkem a bydlel na náměstí v domě č. 18 
v místech, kde se dnes nacházejí obchody v tzv. 
stodolách. Už před svým prvním zvolením 
měšťanostou, jak se tehdy starostenskému 
postu říkávalo, působil ve vedení města jako 
třetí radní, který měl na starosti hospodářství 
a majetkové záležitosti. V roce 1866, poté co 
byl Tišnov zpustošen červencovou prusko-
-rakouskou bitkou, odstoupil z místa starosty 
Filip Dvořáček a 17. září zaujal Jan Oderský 
jeho místo. V roce 1870 jej na dlouhých dva-
náct let vystřídal Josef Hansel, který už byl 
před tím starostou i v období 1850-1857, 
a teprve počínaje rokem 1882 se pak Oderský 
na nejvyšší post ve městě vrátil.

Hansel byl Němec a Oderský naopak 
uvědomělý Čech, což se projevovalo v živo-
tě města v mnoha ohledech. Na radnici se 
například s Josefem Hanselem znovu vrátila 
němčina, přestože v časech Filipa Dvořáčka 
už se tu všechny úřední protokoly vedly čes-
ky; také městská spořitelna, založená v roce 
1875, používala němčinu. Obojí se zvolením 
Jana Oderského znovu změnilo – na radnici 
se začalo plně úřadovat česky a v roce 1885 
se čeština prosadila i ve spořitelně. Příkla-
dů by se ale dalo najít mnohem více. Hansel 
logicky neprojevoval žádný zájem podporo-
vat národní snahy vznikajících spolků, takže 
první pokus o založení Sokola v roce 1870 
ještě neměl naději na úspěch (na náčelníka 
Jana Macků byla dokonce v roce 1872 podá-
na žaloba kvůli domnělé velezradě) a zdařila 
se až opakovaná aktivita vedená JUDr. Jose-
fem Drbalem o plných dvacet let později. Také 
ve školství se tyto rozdíly projevovaly velmi 
viditelně – v roce 1874 ještě nedokázala čes-
ká část zastupitelstva přehlasovat německy 
smýšlející většinu a neprosadila návrh na zří-
zení české reálky. V éře Jana Oderského byla 
naopak v roce 1884 zřízena měšťanská škola 
chlapecká (děvčata si musela na svou měš-
ťanku ještě dalších 19 let počkat) s českým 

vyučovacím jazykem. Návrh na založení školy 
podali zastupitelé František Müller (pozděj-
ší starosta) a František Svoboda (lékárník), 
dne 17. ledna byl na zasedání zastupitelstva 
jednohlasně schválen a již začátkem školního 
roku 1884/85 byla otevřena I. třída v prvním 
poschodí tehdejší radnice.

V době druhého „panování“ Jana Oderské-
ho vzniklo v Tišnově velké množství nejrůz-
nějších spolků, které měly v tehdejší době 
mnohem větší význam než dnes a výrazně se 
podílely na důležitých okamžicích v historii 
města. Jeden z nich dokonce staronový staros-
ta plných osm let sám vedl: byl to čtenářský 
spolek Svornost, jehož stanovy byly schvále-
ny 28. 12. 1882 a bylo v nich uvedeno, že ve 
spolku je pěstována společenská zábava „čte-
ním časopisů, knih a spisů obzvláště českých, 
přednáškami zábavnými a vědeckými, vyjma 
politických, hovorem, zpěvem, hudbou, dovo-
lenými hrami“. Větší úlohu než Svornost však 
v těch časech sehrály jiné dva spolky. V roce 
1883 vznikl na popud JUDr. Václava Šíleného 
Okrašlovací spolek v Tišnově, který se zaslou-
žil o postupné zkrášlování ulic výsadbou 
stromů a keřů – snahou členů bylo to, aby ale-
spoň v nově budovaných částech nabyl Tišnov 
rázu zahradního města. Jeho zásluhou byly 
vybudovány parčíky u kostela a u Humpolky. 
O rok později pak byl tišnovskými studenty 
uveden v život feriální spolek Barák, o němž 
byla řeč už v předcházejícím vyprávění o Janu 
Mášovi. Nešlo však o sdružení „baráčnické“, 
jak by se mohlo zdát podle názvu – byl takto 
pojmenován na počest mladočeského spiso-
vatele a novináře Josefa Baráka, který v listo-
padu 1883 jako padesátiletý zemřel. Spolek se 
zaměřoval především na kulturní a osvětovou 
činnost mladé inteligence (zejména v době 
školních prázdnin) a téměř bezprostředně 
po svém vzniku založil obecní knihovnu, kte-
rou jeho členové vybavili velkým množstvím 
knih. Ustavující hromada spolku se konala 
16. 8. 1884 a už s datem 16. 9. 1884 je v obec-
ní kronice zápis o vzniku knihovny. Za zmínku 
určitě stojí i založení první hasičské župy na 
Moravě, jejíž vznik iniciovali již vzpomínaní 
Václav Šílený, Jan Macků a František Svoboda.

Důležitou oblastí, kterou musel starosta 
Jan Oderský v době výkonu funkce řešit, 
byla doprava. V ulici Brněnské a Klášterské 
byly postaveny silnice, ve vnitřním městě se 
začaly postupně budovat chodníky, které si 
na příkaz obce pořizovali před svými domy 
vlastním nákladem jejich majitelé. Hlavně ale 
byly koncem první poloviny 80. let 19. století 
téměř na každém zasedání zastupitelstva 
probírány záležitosti související s realizací 
železničního spojení mezi Brnem a Německým 

Brodem, zejména pak otázka umístění nádraží, 
o které Tišnov velice stál, nicméně ve hře byla 
i varianta s jeho vybudováním v Předklášteří. 
Jan Oderský byl už v roce 1883 společně 
s Tomášem Bloudkem sám členem městské 
deputace, která se ve Vídni u Společnosti c. k. 
rakouské státní dráhy zasazovala o zřízení 
nádraží v Tišnově u Humpolky nebo na louce 
Ostrovci. V téže věci orodovala v březnu 1884 
v hlavním městě mocnářství i druhá tišnovská 
delegace, kterou pro změnu tvořili Václav 
Šílený a Matěj Hlávka. Varianta s Humpolkou 
sice neprošla kvůli „nízké poloze místa“, 
nebezpečného při případném rozvodnění řeky, 
avšak jednání nakonec byla úspěšná.

29. dubna 1884 vydal výbor města v této 
věci usnesení následujícího znění: „Obec Tiš-
nov zavazuje se společnosti c. k. rak. uher. stát-
ní dráhy na stavbu tratě a nádraží v obvodu 
města Tišnova obnosem 30.000 zl., splatným ve 
lhůtě 15 roků a bez úroků přispěti pod tou pod-
mínkou, když nádraží bude na louce Ostrovec 
zvané, na levém břehu Švarcavy se nalézati s pří-
jezdní cestou z města od Panského domu a když 
v Předklášteří bude jen pouhá zastávka pro 
cukrovar, velkostatek, papírnu a pivovar.“ V čer-
venci 1885 byla od budovaného nádraží posta-
vena nová silnice až k Panskému domu a 1. září 
téhož roku přijel z Brna do Tišnova první vlak. 
V městské kronice se o této události píše: „Lidé 
se ho báli a říkali o něm: Čert jede.“

Zajímavou poznámku k osobě Jana Oder-
ského uvádí dlouholetý tišnovský historik 
a kronikář Jan Hájek. Na webových stránkách 
tišnovské farnosti je citována v tomto znění: 
„Překrásná pieta, stojící nyní při kostele, stávala 
do roku 1863 na dolním rynku, na místě vznos-
né mariánské statue. Po jejím odstranění vyžá-
dal si ji od obce starosta Jan Oderský a postavil 
ji při svém poli u polní cesty nad vodárnou 
u Lomničky. Za P. Války, děkana a arcikněze, 

Jan Oderský na obraze akademického malíře 
Oldřicha Rosenbauma. Zdroj: Sbírkový fond 

Podhoráckého muzea
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Tišnovské zvony – 
2. část
Jan Kos, kronikář farnosti

Nová doba „radostného budování socia-
lismu“ samozřejmě nepřála ničemu, co bylo 
spojeno s kostelem, církví a náboženstvím 
vůbec, a tak pořízení dvou nových zvonů bylo 
docela obtížné a bylo možno k němu přikro-
čit až v roce 1956. Tehdejší duchovní správ-
ce farnosti P. Josef Válka o tomto pořízení mj. 
napsal ve farní kronice: „Poznamenávám, že 
hned po roce 1945 jsem pomýšlel na poříze-
ní nových zvonů. Tehdy jsem mínil u firmy 
Manoušek v Brně objednat zvony o celkové 
váze 2 700 kg, v penězích jsem měl přichys-
táno asi čtvrt milionu korun z úspor kostela 
za protektorátu. Bylo tehdy pamatováno i na 
elektrický pohon. Úpadek peněz tuto akci zne-
možnil. Šetřilo se tedy dál, o pár let později 
do toho zase přišla měnová reforma a usku-
tečnění plánu se tak znovu oddálilo. V roce 
1956 jsem se rozhodl uskutečnit starý plán 
i při menších úsporách, byť jen v omezeném 
měřítku, ale přece takovém, aby nové zvony 
odpovídaly větší obci a farnosti. Pozval jsem 
státního kampanologa, aby na základě staré-
ho zvonu sv. Antonína určil ladění pro nové 
dva zvony a podal návrh na jejich tón a váhu. 
Nové zvony jsem počátkem září 1956 objednal 
u firmy Kovolit v České, která jediná na Mora-
vě zvony ještě lije; rozhodl jsem se pro ladění 
harmonické. K základnímu tónu f¹ měly nové 
zvony mít tóny g¹ a a¹. Elektrický pohon nebyl 
objednán, protože nebyla naděje, že by se dal 

v krátké době opatřit potřebný kapitál. Firma 
přijala objednávku s podmínkou, že dodáme 
potřebný materiál: 1 050 kg mědi a 265 kg 
prvotřídního cínu. Z úsporných důvodů jsem 
se rozhodl požádat farníky, aby k tomu účelu 
darovali v domácnostech nepotřebné před-
měty z mědi a cínu. Neočekával jsem mnoho, 
poněvadž už po řadu let jsou konány sbír-
ky barevných kovů, ale pokusil jsem se o to. 
Podal jsem o tom hlášení MNV v Tišnově se 
žádostí o souhlas. Toho se mně osobně ochot-
ně dostalo. Měď byla sebrána, díky P. Bohu, 
všechna, cínu přece asi 13 kg. Ostatní cín byl 
zakoupen, což ve vydání dělalo největší polož-
ku. Zvony byly ulity koncem října a po zkoušce 
provedené státním kampanologem a zvona-
řem Manouškem byly 23. listopadu přivezeny 
panem Josefem Pavlíčkem do Tišnova. Účet fir-
my Kovolit činil 12 653 Kč a byl uhrazen ze sbí-
rek, či vlastně z dobrovolných drobných darů. 
Sbírka po farnosti se nekonala, aby nepřišli 
někteří lidé do rozpaků, kdyby neměli co daro-
vat. Zbytek na jiná vydání ve výši 17 000 Kč byl 
uhrazen z úspor z darů, které po desetihalé-
řích farníci po léta dávali o nedělích v kostele 
do zvonečku. V neděli, 25. listopadu 1956, se 
konalo slavné svěcení za velké účasti věřících. 
Protože z našich dignitářů v Brně pro nemoc 
žádný nemohl přijet, obdržel jsem povole-
ní, abych žehnání zvonů vykonal sám. Stalo 
se tak za asistence zdejších kněží. Slavnostní 
nadšené kázání měl dp. profesor František 
Vítek, administrátor v Rozsochách. Aby byly 
všechny obce naší farnosti symbolicky při svě-
cení či křtu nových zvonů zastoupeny, vyzval 
jsem je, aby vyslaly ke slavnosti po jedné ženě, 

která by se stala kmotrou zvonu. Dostavily se 
z Tišnova čtyři, a to paní Součková a slečny 
Kopřivová, Schusserová-Klíčová a Mazourová, 
z Březiny paní Jakešová, z Heroltic paní Staň-
ková, z Hradčan paní Vévodová, z Lomničky 
paní Babáková, z Vohančic paní Babáková a ze 
Železného paní Kovářová. V poledních hodi-
nách byly nové zvony vytaženy na věž a poprvé 
se jimi zvonilo před svátostným požehnáním 
o ½ 3. hodině.“

Větší zvon sv. Václav je na jedné straně 
opatřen nápisem „Svatý Václave, nedej zahy-
nouti nám ni budoucím“ a reliéfem světce. Na 
druhé straně nahoře se nachází nápis „Tišnov 
1956“. Čistá váha zvonu bez příslušenství činí 
670 kg. Menší zvon, zasvěcený svatým Cyrilu 
a Metodějovi, je opatřen rovněž reliéfem svět-
ců a nápisem „Svatí Cyrile a Metoději, orodujte 
za nás“. Nahoře je stejný nápis jako u většího 
zvonu. Čistá váha menšího je 574 kg. Elek-
trický pohon byl ke zvonům pořízen v roce 
1959, kdy tak skončila služba zvonické rodi-
ny Moravců, kteří jako zvoníci působili již od 
2. poloviny 19. století. Posledním zvoníkem, 
či spíše zvonicí byla paní Anděla Moravcová, 
která tuto službu vykonávala po smrti svého 
manžela.

Svůj zápis o nových zvonech zakončil P. Vál-
ka ve farní kronice slovy: „Věřící i farář se těší 
z pěkného souzvuku zvonů, které jak se zdá, 
přinášejí do farnosti více radosti. Kéž naše milé 
zvony ve spolupráci se svým starým druhem 
hlásají farnosti i celému městu po věky pokoj 
a lásku a kéž mají vždy hojnost posluchačů dba-
jících jejich prosby a napomenutí.“

PROsINCOVÉ 
KaLENDÁRIUM 
TIŠNOVsKa
Václav Seyfert, redaktor TN

2. PROSINCE
PŘED 50 LETY
V pátek 2. prosince 1966 zemřel MUDr. 

Petr Fruhwirt, čestný občan města Tiš-
nova. Narodil se v Mikulovicích u Znojma 
27. 6. 1902. Gymnázium absolvoval v Morav-
ských Budějovicích a v roce 1926 dokončil 
studium na Lékařské fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně. Po čtyřech létech praktikování 

v brněnských nemocnicích zahájil samostat-
nou praxi v roce 1930 v Tišnově, kde si na 
Dvořáčkově ulici otevřel ordinaci praktické-
ho i zubního lékaře. Za 2. světové války se 
navzdory všem rizikům stal i lékařem party-
zánů a ošetřoval raněné dokonce ve vlastní 
ordinaci; když ale tutéž ušlechtilou činnost 
opakoval i v 50. létech vůči raněným z přestře-
lek se státní bezpečností, následovalo v únoru 
1952 zatčení a odsouzení na 11 let za velezra-
du. Podmínečně byl propuštěn v roce 1958, 
postupně mu bylo povoleno vrátit se nejprve 
k zubařské praxi a později i k práci obvodního 
lékaře. Bližší pojednání o MUDr. Fruhwirtovi 
bude součástí našeho dlouhodobého seriálu 
o čestných občanech.

4. PROSINCE
PŘED 140 LETY
V pondělí 4. prosince 1876 se v domku 

č. 180 na dnešní Cáhlovské ulici v Tišno-
vě narodil spisovatel a žurnalista Josef 
František Karas, v roce 1961 in memoriam 
oceněný titulem čestný občan města. Nedo-
končil studia na brněnském gymnáziu a již 
jako 15letý odešel do Prahy, kde pobýval 
v uměleckém prostředí. V roce 1896 se vrátil 
do Tišnova, zde se ale jeho moderní osvětová 
a kritická činnost členům vedení zdejší radni-
ce znelíbila a byl písemně z města vyhoštěn. 
Po krátkém pobytu v Nedvědici pak žil pře-
devším v Hutisku u Rožnova a v této oblas-
ti ho dodnes považují za svého, je dokonce 

byla pieta převezena na faru a po opravě insta-
lována (už za P. Jakuba Navrátila) na nynější 
místo u kostela.“

Po odchodu z úřadu starosty byl Jan Oder-
ský ještě nadále členem výboru. Zemřel tři 
roky po ukončení starostenského mandátu, 
20. března 1896 ve věku necelých 74 let. Je 

pochován v Tišnově na starém hřbitově v hro-
bě č. 40/42.

Zdroje:
Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. měs-
to Tišnov, 2013
Kronika města Tišnova
Karel Fic: Tišnovští starostové, Tišnovsko, 

ročník XXV., prázdniny 1994
Šárka Hornochová: Vývoj samosprávy města 
Tišnova v letech 1862–1918, bakalářská diplo-
mová práce, 2012
http://www.farnosttisnov.wz.cz/his_farnost.htm
http://spolky.profitux.cz/t/tisnov/tisnov2.html



pochován na „valašském Slavíně“ v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Jako novinář redigoval 
regionální časopisy Palacký ve Valašském 
Meziříčí či Obzor v Přerově, především však 
vytvořil velmi rozsáhlé literární dílo jak pro-
zaické a dramatické, tak i básnické, nejčastěji 
s historickým a sociálním obsahem (v dob-
rém slova smyslu se mu říkávalo „moravský 
Jirásek“). Zemřel v Dluhonicích 19. 2. 1931. 
I o něm budeme časem psát ve výše zmíně-
ném seriálu.

6. PROSINCE
PŘED 75 LETY
V sobotu 6. prosince 1941 zemřel Karel 

Mudroch starší, zakladatel továrny bezpeč-
nostních zámků v Tišnově. Narodil se v roce 
1872 ve Skutči, ve 12 letech přišel o oba 
rodiče a vychovával jej strýc v Dobrušce. Po 
vyučení pracoval v Praze a ve Vídni. V roce 
1898 vyhrál 1. cenu v soutěži vypsané c. k. 
rakousko-uherskou poštou a získaná prémie 
mu umožnila založit firmu. Ta sice vznikla 
1. 10. 1900 ve Vídni, ale v roce 1904 Karel 
Mudroch přesídlil do Tišnova a specializo-
val se nejprve na výrobu dozických závo-
rových zámků. Po roce 1932 je vystřídaly 
zámky s cylindrickou vložkou pod chráněnou 
značkou GUARD podle vlastního patentu, 
na němž se podílel společně se svým synem 
téhož jména (nar. 14. 8. 1908), který po něm 
po jeho smrti podnik převzal. Firma byla 
v rámci Československa prvním a dlouho 
také jediným výrobcem zámků tohoto typu.

PŘED 30 LETY
V sobotu 6. prosince 1986 zemřel v Pra-

ze akademický malíř Ladislav Kotas. Naro-
dil se 12. 9. 1910 ve Skaličce, v roce 1943 
dokončil studium na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze a zapojil se pak v rodné obci 

do partyzánského odboje. Symbolicky se 
také po válce stal spoluautorem skaličského 
Památníku Třetí čs. úderné roty. Za opakova-
nou pomoc při ilegálním přechodu různých 
osob přes západní hranice byl v létech 1949 
a 1951 dvakrát souzen, podruhé byla jeho 
činnost oceněna jako trestný čin velezrady 
14 lety vězení, z nichž si odseděl šest a půl 
roku. Doba strávená „za mřížemi“ tematic-
ky poznamenala i jeho uměleckou tvorbu. 
V závěru života pobýval v Praze, ale do rod-
ného kraje se pravidelně vracel.

9. PROSINCE
PŘED 20 LETY
V pondělí 9. prosince 1996 zazněly v kon-

ventním kostele kláštera Porta coeli opět 
po 50 letech řeholní sliby. Složila je sestra 
M. Vojtěcha Prokšová do rukou oseckého 
opata Bernarda Thebese a převorky konven-
tu sestry Anežky. Aktu se zúčastnili též vyše-
brodský opat Alberik Siwek, bývalý světelský 
opat Bertrand Baumann, duchovní, řeholní 
sestry a četní věřící.

25. PROSINCE
PŘED 130 LETY
V sobotu 25. prosince 1886 se narodil 

František Vrchlabský, dlouholetý učitel 
a později ředitel škol v Předklášteří, Deblí-
ně, Lomničce a také v Tišnově, kde byl v roce 
1945 jmenován ředitelem dívčí obecné ško-
ly. V době 1. světové války byl na frontě zajat 
a poté vstoupil do československých legií, 
v jejichž řadách se zúčastnil 2. 7. 1917 slav-
né bitvy u Zborova, za což byl později oceněn 
několika vyznamenáními. Zemřel 26. 2. 1983 
jako tehdejší nejstarší občan města, neboť 
Lomnička, kde v důchodovém věku pobýval, 
byla v té době součástí Tišnova.

29. PROSINCE
PŘED 70 LETY
V neděli 29. prosince 1946 se v Tišnově 

narodil František Fárník, jeden z letošních 
držitelů Ceny města Tišnova. Po maturitě na 
zdejším gymnáziu vystudoval v Brně fyziku, 
v roce 1974 obhájil titul RNDr. a o čtyři roky 
později titul CSc. v oboru astrofyziky. Od roku 
1970 trvale působil v Astronomickém ústavu 
Československé akademie věd v Ondřejově. 
Podílel se zde zejména na experimentech 
prohlubujících naše znalosti o emisi sluneč-
ního záření, posledních osm let byl v ústavu 
vedoucím Slunečního oddělení. V roce 2004 
obdržel Cenu ministryně školství, mláde-
že a tělovýchovy za výzkum. Vědecká práce 
jej přivedla na mnohá zahraniční pracoviš-
tě v Rusku, Nizozemsku, Spojených státech 
i Japonsku. Podle databáze NASA ADS publi-
koval celkem 150 vědeckých prací jako autor 
nebo spoluautor. V současné době žije opět 
v rodném domě v Tišnově na Jungmannově 
ulici.

30. PROSINCE
PŘED 30 LETY
V úterý 30. prosince 1986 zemřela Věra 

Novotná-Hejmalová. Dcera šerkovického 
hajného Hejmaly se 26. února 1945 stala 
jako 19letá účastnicí tragické události v tam-
ní hájence, kde došlo k přestřelce mezi členy 
německého 28. ZbV Kommanda a účastníky 
plánované schůzky štábu ruské partyzánské 
skupiny Jermak s příslušníky Třetí čs. úder-
né roty. Přeživší aktéři byli zatčeni, a zatím-
co Věra Hejmalová se po měsíci stráveném 
v brněnském vězení vrátila domů, oba její 
rodiče byli 10. 4. 1945 popraveni v koncent-
račním táboře v Mauthausenu.

Před náročnou zimou
Josef Permedla

Listy na zemi, svatý Martin v listopadu 
přijíždí na bílém koni. Podzim je obdobím 
příprav na dlouhou a náročnou zimu. Slu-
níčko postupně ztrácí svoji sílu, dny se stá-
le více zkracují. Pomalu, ale jistě převládá 
chlad a tma. Doba změn tohoto náročného 
ročního období je vždy zkouškou odolnosti 
organismu po psychické i fyzické stránce. 
Více než v kterémkoli jiném ročním období 

se na podzim můžeme setkat s pochmurnou 
náladou, nostalgií, pocity sklíčenosti a oba-
vami z budoucnosti.

Podívejme se na podzim z té lepší strán-
ky. V první polovině tohoto období si vybaví-
me pouštění draků, sběr ovoce nebo sbírání 
listí. Symbolem jsou ořechy, podzimní květy, 
šípky, jeřabiny, dřínky, trnky, hrozny, jablka, 
hrušky, slívy a zbarvování se přírody. Nastá-
vá tedy čas hojnosti a sklizně.

S podzimem souvisí i meluzína. Vědí o ní 

něco dnešní děti? Jak se vlastně dostala 
do našich komínů? Proč ji vzpomínat prá-
vě teď? Nastává čas pohádek a vyprávění 
dětem, vnoučatům o časech dávno minulých 
a třeba i o víle Meluzíně. Jde o to, zkrátit si 
ty chvíle nevlídného počasí.

Kdysi na podzim začínal školní rok. Bylo 
to dáno historickými důvody, protože děti 
běžně pomáhaly při sklizních na statcích, 
a teprve když bylo sklizeno, mohly chodit do 
školy.

Pokud máte pocit, že na podzimu není 
nic hezkého, tak vězte, že krásná kytice 
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PŘÍRODa 

V listopadovém čísle Tišnovských novin mi v článku „Nejen Karel IV., také František Josef“ překlepem vypadla jednička z data úmrtí 
císaře Františka Josefa. Správně má být 21. listopadu 1916. Čtenářům se za tuto chybu omlouvám.

Josef Zacpal



brhlík lesní, stromový artista
Bohumil Kabeš

Když v lese nebo v parku zaslechnete 
pomalé „tvit“, „tvit“ nebo trylkované „tuí, 
tuí, tuí“, tak je jisté, že se jedná o drobného, 
robustního ptáčka s krátkýma nohama a sil-
ným ostrým zobákem – brhlíka lesního.

Brhlík chvilku nepostojí, rychle přele-
tuje, obratně jako akrobat šplhá po vět-
vích a kmenech stromů, často i hlavou dolů 
a dokáže se pohybovat i po spodní straně 
vodorovných větví. Je ptákem stálým a ke 
svému životu vyhledává především smíšené 
a listnaté lesy a často ho uvidíme i v zahra-
dách a městských parcích.

Hnízdí v dutinách stromů. Obsazuje 
dutiny po datlech nebo strakapoudech 
a velmi rád se usadí i ve vyvěšených ptačích 
budkách. Vstupní otvor a různé praskliny 
pak oblepuje jílem nebo hlínou smíchanou 
se slinami na požadovanou velikost. Jako 
hnízdní materiál používá nejčastěji kous-
ky kůry, hlavně kůry borové. Hnízdí jen 
jedenkrát do roka a do hnízdní dutiny sne-
se zpravidla šest až osm bílých, červeno-
hnědě kropenatých vajíček, na kterých sedí 
jen samička po dobu 14 až 18 dnů. Mláďata 
na hnízdě krmí oba rodiče, a to převážně 
hmyzem a krmení trvá 23 až 25 dnů. Při 
opouštění hnízdní dutiny jsou mláďata již 
plně vzletná. Páry brhlíků spolu zůstávají po 
celý život a jsou věrné svému teritoriu.

V zimě jsou brhlíci častými hosty krmí-
tek. Je radost pozorovat, jak energicky 
konzumují například semena slunečnic. 
Hmyzožraví ptáci, kteří u nás přes zimu 
zůstávají, jako jsou brhlíci nebo sýkory, se 
musí při nedostatku hmyzu v zimním obdo-
bí přeorientovat na konzumaci semen, aby 
nepříznivé zimní období ve zdraví přežili.

v podzimním stylu vám zaručeně zvedne 
náladu. Přichází rovněž čas k dokonče-
ní rozdělaných projektů a přemýšlení 
o budoucnosti.

Všimli jste si, jak příroda ztichla? Už není 
slyšet ptačí zpěv. Jen poplašný křik sojky 
občas zaslechneme v lesích. V zahradách 
sem tam pískne sýkora a ozve se pokřik 
kosa, když spatří kočku.

Co můžeme očekávat od podzimu? Již 
koncem října příroda vykouzlila celou škálu 

barev. Dary podzimní přírody jsou listy, kte-
ré hrají všemi barvami, a zrající plody. Kra-
jina září na dálku a na nás působí pestrá 
podzimní atmosféra. To je ta vlídnější strán-
ka. Do té druhé poloviny podzimu také pat-
ří mlhy a deštivé počasí. Příroda se začíná 
ukládat k odpočinku – zimnímu spánku, aby 
se mohla znovu ukázat ve své jarní kráse. 
K proměnám nedochází jen v případě kraji-
ny, ale také ptáci, zvěř i lidé postupně vymě-
ňují svůj šat za zimní.

atleti válí na všech 
frontách
Martin Sebera

12. 11. 2016 Tišnov, 
Běh tišnovskými uličkami

Sychravé dopoledne s nepříjemnou vlezlou 
zimou se pokusilo ztížit týmům, které se 

zúčastnily druhého ročníku Běhu tišnovskými 
uličkami, jejich účast. Ty se ale nedaly. Hned 
při úvodním proslovu ředitel Městského kul-
turního střediska Jan Brdíčko seznámil běžce 
s paralelními akcemi probíhajícími při příleži-
tosti oslav s názvem „Svatý Martin v Tišnově“. 
Dále všech dvacet dva přihlášených trojčlen-
ných týmů přivítal pan Navrátil z firmy Rigi 
a předal několik důležitých informací o his-
torii uliček, včetně jejich možných nebezpečí 
a překvapení pro běžce. Společnosti Rigi a Art 

Periscope pořádají akci „10. výročí nejužší 
Koželužské uličky“, jejíž součástí je i tento 
běh. Závod je myšlen především jako setkání 
rodinných týmů všech věkových skupin, se 
specifickými pravidly, kde nevyhrává nejrych-
lejší, ale nejpřesněji běžící tým a trojčlenná 
štafeta se snaží co nejvíce přiblížit předem 
nahlášenému času. Výsledky: podruhé zvítězi-
li Hamšíkovi ze Židlochovic a navázali tak na 
své loňské vítězství. Změnili jsme oproti loň-
sku trasu, Hamšíkovi přijeli s jiným týmem, 
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Brhlík lesní často hnízdí v ptačích budkách. Foto: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla
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a přesto se jejich odhadnutý a pak zaběhnu-
tý čas lišil o pouhopouhých 2,6 s. Punc kvali-
ty jejich týmu násobí i skutečnost, že běželi 
i nejrychleji ze všech týmů… Na druhém místě 
doběhli Seberovi (rozdíl 15,1 s) a třetí Beruš-
ky od Jurčáků (16,3 s). V závěrečné tombole 
jsme vylosovali deset cen, hlavní cena, dort 
ve tvaru stopek od Součků, si odnesli Veselí. 
Třináct týmů běželo rychleji, než byl jimi pře-
dem nahlášený čas. Devět týmů zvládlo trať 
pomaleji, než si původně myslelo… Pořadatelé 
děkují svým kolegům, kteří mrzli na trase jako 
směrníci, dále rozhodčím a firmě KOMAEx-
podesign, Městskému kulturnímu středisku 
a městu Tišnovu za podporu.

12. 11. 2016 Česká Lípa, 
Mezinárodní mistrovství ČR 
v plavání

Další úspěch Kateřiny Hanušové, elitní tiš-
novské běžkyně, která se zároveň profiluje 
i v plaveckých disciplínách, se odehrál v České 
Lípě na Mezinárodním mistrovství ČR mas-
ters. Kačka nastoupila ve čtyřech disciplínách 
a čtyřikrát si odnesla stříbro. Výkony: 50 m 
volný způsob (29,7 s); 100 m vz (1:03,8); 
200 m vz (2:19,5); 400 m vz (4:59,6). Celkové 
výkony jsou příslibem pro Mistrovství světa 
masters v Budapešti v srpnu 2017.

26. 10. až 6. 11. 2016 Perth, 
Austrálie, Mistrovství světa 
masters

Tišnovská atletika zanechala svou stopu 
i v Austrálii na MS masters. V kategorii W45 
zde Ivana Jíchová skvěle reprezentovala Českou 
republiku a absolvovala tři disciplíny: 100 m, 
400 m a 400 m překážek. Na stovce si doběh-
la v osobním rekordu 14,27 s pro 14. místo. 
Na 400 m př. se kvalifikovala časem 1:18,45 
do finále, kde pak skončila na 8. místě. Ve tře-
tí disciplíně jen potvrdila vysoký standard své 
výkonnosti a časem 67,70 obsadila 12. místo.

5. 11. 2016 Brno, 
Sportlife Run

Další úspěch ve štafetovém běhu zazname-
nala štafeta AK Tišnov běžící ve složení Petra 
Seberová, Mirka Hanáková, Libuška Čermá-
ková, kdy v konkurenci brněnských běžkyň 
doběhly třetí v čase 1:06:06. Druhá štafeta 
AK Tišnov ve složení Katka Smetanová, Dan-
ča Vojtová a Jindra Vrzalová obsadila 6. místo 
(1:17:20). V individuálním běhu na 5 km jsme 
se prezentovali výsledky: 5./9. (5. v katego-
rii a 9. celkově) Petra Seberová 21:22; 9./33. 
Libuše Čermáková 24:21; 6./38. Danča Vojto-
vá 24:34; 11./50. Kateřina Smetanová 25:25; 
15./70. Jindra Vrzalová 27:21; 5./76. Libuše 
Čermáková. Muži běželi druhý den 10 km: 
24./41. Pavel Bortlík 42:42; 18./93. Jarek 
Kundrát 47:18.

Celkové výsledky Kuřimské 
běžecké ligy

30. října skončil sedmidílný seriál běhů 
v okolí Kuřimi. Tišnovské dresy a výkony býva-
ly pravidelnou ozdobou jednotlivých částí, 
což se projevilo i v celkovém výsledku seriá-
lu. V kategorii atletická školka chlapci 0–7 let 
skončil 1. Marek Mazálek, 2. Matyas Sebera 
a 3. Miroslav Motúz. Kategorie přípravka chlap-
ci: 4. Jakub Marek. Kategorie atletická školka 
dívky 0–7 let: 2. Amálie Kundrátová. Kategorie 
minipřípravka dívky 8–9 let: 1. Natálie Mazál-
ková, 2. Aneta Seberová. Kategorie mladší žač-
ky: 1. Magda Kundrátová. Kategorie ženy do 34 
let: 4. Lenka Sodomková. Kategorie ženy 35+: 
1. Petra Seberová, 4. Kateřina Smetanová. Kate-
gorie ženy 45+: 3. Daniela Vojtová, 7. Jindřiška 
Vrzalová. Kategorie muži do 39 let: 15. Pavel 
Bortlík. Kategorie muži 40+: 7. Jaroslav Kun-
drát. Kategorie muži 60+: 8. Ivan Ochrymčuk.

Toulky údolím potoka halda a Libochůvka
Jaroslav Jebáček

Tento díl seriálu Toulky chci věnovat vcel-
ku pohodlné procházce údolím toků Halda 
a Libochůvka. Toto údolí má svoji zajímavou 
historii. V roce 1938 se zde začala realizo-
vat stavba nové železniční trati z Tišnova do 
Havlíčkova Brodu, která byla v důsledku vál-
ky zprovozněna až v roce 1951. V předstihu 
bylo započato se stavbou tunelů firmou Kru-
liš a Hlavsa. Po mnichovské dohodě se stav-
ba postupně ukončila. V březnu 1944 bylo 
v Berlíně rozhodnuto o přesunutí některých 

továren do podzemí. Provoz výroby letadel 
Messerschmitt Bf 109 byl přesunut z důvodů 
opakujících se náletů na závody ve Wiener 
Neustadt právě do tamějších rozestavěných 
tunelů, které byly stavebně upraveny, a byla 
zbudována infrastruktura. Toto vše bylo při-
praveno již v polovině roku 1944 včetně 
úzkorozchodné obslužné železnice z Tišnova, 
po které byl provoz Diany (název továrny) 
zásobován. Pracovalo tam asi 3 000 totálně 
nasazených z celé Evropy, kteří byli ubytovaní 
v ubikacích, které jsou dodnes funkční. Ještě 
v současné době je patrné, kudy trať vedla, 

svědčí o tom náspy a zbytky mostků. Železnice 
byla položena z Tišnova a částečně kopírovala 
údolím Loučky současnou trať až do Louček, 
odtud pokračovala údolím Libochůvky přes 
Chytálky do Kutin. Doporučuji cestovat vla-
kem do zastávky Nihov, kde přejdeme koleje 
na stranu ke Katovu a dáme se po cestě, jež je 
souběžná s říčkou Halda, po 1,7 km narazíme 
na samotu Borky, dále natrefíme na „kopyto“, 
betonovou nádrž, jejíž účel není úplně jasný. 
Údajně se tam testovala těsnost křídel. Scene-
rií krásných skalisk dojdeme po 2,3 km k ubi-
kacím zaměstnanců továrny Diana. V první 
budově se nachází restaurace ve westerno-
vém stylu „U Bizona“. Nad ní se Halda vlévá 

Ivana Jíchová na MS v Austrálii. Foto: vlastní archiv I. Jíchové

 Turistika 
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POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 
ZÁbaVNÁ sOUTĚŽNÍ sTRÁNKa PRO DĚTI a JEJICh RODIČE – 9. KOLO
Václav Seyfert, redaktor TN

Podeváté jsme připravili naši pravidelnou 
hádankovou soutěž, která je určena pro děti 

narozené ne dříve než v roce 2004, u nichž 
ovšem předpokládáme spoluúčast jejich rodi-
čů nebo starších kamarádů. Uvítáme od Vás 
řešení jednotlivých úkolů i v tom případě, že 

jste se předcházejících kol dosud nezúčast-
nili, naději na výhru má ještě každý. Za měsíc 
bude celý seriál ukončen závěrečným desátým 
kolem.

správná řešení úkolů z minulého čísla:
osmisměrka – OBNOVENÍ JATEK
hřebenovka – HALOUZKOVA ULICE
skrývačky – SEDLÁČEK, MACH, MÁŠA, SEKORA, BENEŠ, KUTHAN, 
KRÁL, NAVRÁTIL, FIC, KARAS
křížovka – STOPA NA CHODNÍKU JE JEHO (jde o část nápisu na desce, 
umístěné na fasádě domu č. 337 na Mlýnské ulici)
poznávací obrázek – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Svoje odpovědi nám posílejte do 12. prosince 2016 na e-mailovou 
adresu noviny@kulturatisnov.cz. Vítězové soutěže budou vyhlášeni po 
skončení 10. kola, kdy bude celý seriál vyhodnocen současně. Ceny pro 
nejúspěšnější luštitele zajistí Městské kulturní středisko, nejvydařenější 
z Vašich fotografií budou otištěny v únorovém čísle ročníku 2017.

POZNÁVaCÍ ObRÁZEK

V které obci či městečku nedaleko Tišnova se 
nachází tato kaplička?

do Libochůvky a po levé straně níže leží další 
ubikace již zmíněné firmy. Tyto byly využívá-
ny od 50. let k letním táborům dětí a patřily 
Klenotům Brno. Naproti restauraci vyjdeme 
na silnici, která vede vlevo do obce Kutiny. Na 
zdejším viaduktu došlo v 80. letech k velkému 
vlakovému neštěstí. My se dáme ale doprava 
a pokračujeme až po zatáčku, která je téměř 
vracečka, poté sejdeme vpravo na lesní cestu, 
jíž se pustíme směrem k Balákovu mlýnu. To 
už jsme téměř v Řikoníně, odkud se vlakem 
vrátíme zpět do Tišnova. Celková délka pěší 

túry činí asi 6 km. Z prostorových důvodů se 
nechci více rozepisovat. O zdejších tunelech 
bylo napsáno mnoho zajímavých publikací. 
Pozoruhodná místa: „kopyto“, skaliska kolem 
Haldy, zbytky náspů a mostků, restaura-
ce „U Bizona“. Těm, kteří se rozhodnou tuto 
krásnou a nenáročnou trasu projít, přeji hez-
ké počasí.

Inzerát na cvičitele
TJ Sokol Tišnov hledá zájemce s klad-

ným vztahem k pohybu pro vedení cvi-
čebních hodin rodičů a dětí, předškolních 
jejich potomků, a žactva. Nabízíme mož-
nost absolvování základního školení cvi-
čitele všestrannosti a další vzdělávání na 
seminářích pořádaných ústřední školou 
ČOS. Více informací na tel. 549 413 175.Foto: Jaroslav Jebáček.

TJ Sokol Tišnov 
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hŘEbENOVKa
 = 1 jedna ze symfonických básní Smetanova 

cyklu Má vlast
 = 2 český profesionální tenista (Jan, *1990)
 = 3 bezbarvá olejová kapalina (slovensky)
 = 4 záběr, velká námaha
 = 5 druh květenství
 = 6 náčrtek
 = 7 vodní květina
 = 8 řeka protékající Žďárem
 = 9 zemědělská budova pro ustájení prasat
 = 10 zimní svátek
 = 11 neobléci
 = 12 šalba, klam
 = 13 město v Kraji Vysočina
 = 14 spalovati
 = 15 skříň k uložení oděvů
 = 16 druh uměleckého díla, nejčastěji obrazuV tajence je název jedné z divadelních her tišnovského autora Luboše Baláka.

KŘÍŽOVKa V dnešní křížovce je nutno některé označené výrazy zapsat rébusově – tj. např. místo „lotři“ se napíše „lo3“. Jeden takový 
výraz je součástí nápovědy. V tajence křížovky je část nápisu, který je k nalezení na fasádě jednoho z domů v ulicích Tišnova. Kromě zaslání 
tajenky je nutno se před tímto nápisem vyfotografovat, stejně jako před příslušnou „soutěžní“ kapličkou, zařazenou na dnešní poznávací 
obrázek, a tyto fotografie zaslat společně s řešeními. U osmisměrky, hřebenovky a skrývaček stačí poslat správná řešení.



12/2016 31

POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 

RŮZNÉ 

OsMIsMĚRKa
ADÉLKA, ATLAS, BAŽINA, BURŠ, ETAPA, FRANCIMOR, KARPOV, 
KLIKA, KOMIČKA, KORÁLE, KRYL, LACINA, MANIAK, MERTA, 
MONTREAL, NEZDAR, PATENT, POZOR, SALÁM, SÁZAVA, STOKA, 
TRIANGL, UDICE, ZÁSILKA, ZENIT, ŽITO

sKRÝVaČKY
V každé z deseti vět je ukryto příjmení jednoho sportovce pocházejícího 
z Tišnova a okolí, který startoval na olympiádě či mistrovství světa nebo 
reprezentoval naši republiku.

 – KOVBOJ ROZTOČIL LASO KOLEM SEBE A ZAMÍŘIL JÍM 
NA URČENÝ CÍL.

 – VYBĚHL NA NEJBLIŽŠÍ KOPEC A S KAŽDÝM Z NÁS SI PODAL 
RUKU.

 – OKAMŽITĚ SE UMYJ U NECEK NACHYSTANÝCH ZA DVEŘMI.
 – BRUCE SPRINGSTEEN ZAZPÍVAL AMERICKOU STÁTNÍ HYMNU.
 – PRONÁSLEDOVANÝ ZLOČINEC NAPOSLEDY VYDECHL U PLOTU 

ZA CHALUPOU.
 – TA MOŽNOST VYJET NA DOVOLENOU MNE PŘECE JEN KRAPET 

LÁKÁ.
 – KOMORNÍKU, NERUŠ TAM, BACH RADĚJI KOMPONUJE V ÚPLNÉM 

TICHU.
 – NA OSTROVĚ ZANZIBAR TO ŇAFÁNÍ DIVOKÝCH PSŮ ZNĚLO 

PO CELOU NOC.
 – TEN JED SE NALÉZAL V KAFI, CO VÁVROVI UVAŘILA MARYŠA.
 – KROMĚ ROVINNÝCH A PARABOLICKÝCH TAM NAJDEŠ I KULOVÁ 

ZRCADLA.

Vyškrtáte-li v uvedeném obrazci v osmi směrech uvedená slova, 
zbude Vám 13 písmen, která čtena po řádcích tvoří tajenku.
V tajence je ukryto jméno a příjmení tišnovského purkmistra 
z přelomu 18. a 19. století.
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Zase o neposlušných dětech? ... Ne! O rodičích!
Václav Seyfert

Mnozí z těch, co si v minulém čísle pře-
četli moji glosu o ratolestech „zlobících“ na 
tišnovském náměstí při hudebním progra-
mu Svatováclavských hodů, se možná myl-
ně domnívají, že nemám rád děti, ačkoliv je 

tomu úplně naopak. Jestliže se však stejní 
čtenáři začtou i do následujících řádků, budu 
je o tom asi přesvědčovat už dost těžko, 
přestože těmi, na něž se znovu a opakovaně 
zlobím, nejsou vůbec děti, nýbrž jen a jen 
jejich rodiče…

V pátek 28. října jsem se v obřadní síni 

tišnovské radnice zúčastnil slavnostního 
aktu, na němž byly třem osobnostem udě-
lovány Ceny města Tišnova za rok 2016 
a v případě pana Aloise Řezáče, nejčastěji 
zvoleného starosty v celé zdejší historii, šlo 
dokonce o titul čestný občan in memoriam. 
Velmi citlivě zvolený program, ať už mám 

Koruna Vysočiny pracuje dál…
Eliška Špačková, členka výkonné rady

Od založení destinace Koruna Vysočiny 
už uběhla nějaká doba, a je tedy načase shr-
nout, co vše jsme udělali. Byla vydána dvě 
čísla Turistických novin. Nové druhé číslo, 
které vyšlo v minulých dnech, je k dispozici 
v Turistickém informačním centru, v Pod-
horáckém muzeu, v Muzeu města Tišnova 
a také v některých místních penzionech. Je 
zaměřené na období od listopadu letošního 
roku do konce dubna 2017. Najdete v něm 
spoustu tipů, jak strávit víkend, ale třeba 
i několikadenní dovolenou v Tišnově i na 

Vysočině.
Mezi další splněné úkoly můžeme zapo-

čítat vytvoření profilu na facebookových 
stránkách. Zde se nabízí prostor pro pro-
pagaci aktuálních kulturních i turistických 
akcí ze všech destinačních měst. Rovněž 
byly zřízeny provizorní webové stránky do 
doby, než se koncem letošního roku spustí 
ty plnohodnotné. Provizorní webové strán-
ky www.korunavysociny.cz jsou vytvořeny 
tak, aby informovaly své návštěvníky o nej-
atraktivnějších částech destinace, o akcích 
a místech, která stojí za návštěvu, ale rovněž 
aby poskytovaly informace o celé organizaci. 

Naši destinaci, a tedy i Tišnov, jsme propago-
vali nejen v rámci novin a na internetu, ale 
i na několika veletrzích u nás a v zahraničí. 
Můžeme zmínit například veletrh v Praze, 
Ostravě, Hradci Králové, v Lysé nad Labem. 
Z těch zahraničních zmiňme veletrhy v Nizo-
zemsku, Slovensku a v Rusku.

Je možné říci, že je za námi kus odvedené 
práce, ale mnohem větší kus práce nás ještě 
čeká.

Jak jsme volili v roce 2016
Václav Seyfert, redaktor TN

Mezi červnem a říjnem letošního roku 
jsme si v Tišnovských novinách ve čtyřech 
pokračováních připomněli, jak Tišnováci 
v uplynulém období volili do Senátu a Zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje. Následova-
ly letošní volby, s jejichž výsledky jste sice 
byli v minulém čísle seznámeni, ale oficiální 
úřední materiál neobsahoval všechny úda-
je, jimiž jsme pravidelně naplňovali obsah 
našeho volebního seriálu. Proto se k nedáv-
ným volbám ještě jednou vraťme a doplňme 
si, co dosud nebylo přehledně řečeno.

V krajských volbách kandidovalo cel-
kem 21 volebních stran (jmenovitě byly 
uvedeny v listopadovém vydání včetně 
volebního výsledku zaznamenaného v Tiš-
nově), což je o dvě méně než v roce 2012. 
Mezi 65 krajských zastupitelů se dostali 
zástupci hned devíti z nich, což je rekordní 
počet. Nejvíce mandátů získalo ANO 2011 
(15 – 20,84 % hlasů), za kterým následují 
KDU-ČSL (11 – 15,94 %), ČSSD (11 – 15,49 
%), KSČM (7 – 9,69 %), ODS (6 – 8,07 %), 
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ 
(4 – 6,67 %), Starostové pro jižní Moravu 
(4 – 6,21 %; v Tišnově byla tato strana dru-
há hned za ANO), Koalice SPD-Tomio Oka-
mura a SPO (4 – 5,66 %) a Zelení a Piráti 

(3 – 5,11 %). Tišnovští voliči by do zastupi-
telstva pustili o dva subjekty méně – Koalice 
SPD-SPO a TOP 09 se u nás přes 5 % nedo-
staly. Novým hejtmanem se podle očekávání 
stal leader vítězné strany Bohumil Šimek.

Kteří tišnovští občané se objevili na kan-
didátkách? Bylo jich pouze devět, tedy o tři 
méně než před čtyřmi roky. Za ODS Karel 
Švábenský na 36. místě; Jan Duda (33.), 
Zdeňka Dohnálková (38.) a Michal Koneč-
ný (47.) za koalici Zelených s Piráty, Tomáš 
Komprs (18.) za Starosty pro jižní Moravu, 
Václav Šikula (18.) a Lenka Knechtová (30.) 
za ANO (Šikula je třetím náhradníkem své 
strany na post v zastupitelstvu JMK), Franti-
šek Trnčák (45.) za KSČM a Josef Mačák (30.) 
za Konzervativní stranu. Vůbec poprvé v his-
torii krajských voleb neměl Tišnov žádného 
zástupce na kandidátce ČSSD a po 11 tišnov-
ských republikánech v létech 2008 a 2012 
nekandidoval tentokrát ani za tuto stranu 
jediný náš občan. Za zmínku ještě určitě sto-
jí, že v řadách Starostů pro jižní Moravu se 
o místo v krajském zastupitelstvu úspěšně 
ucházel z druhé příčky starosta obce Želez-
né Radomír Pavlíček – v místě jeho bydliště 
získala tato volební strana přes 60 % všech 
hlasů!

V případě voleb do Senátu se tišnov-
ští voliči ani v jednom kole do konečného 
výsledku „netrefili“. V tom úvodním podpo-
rovali nejvíce kandidáta STAN Michala Buri-
ana ze Železného, který ale nakonec skončil 
mezi osmi kandidáty až jako čtvrtý, a ve 2. 
kole by vybrali zástupce ANO Pavla Staňka, 
zatímco senátorský post opětovně vybojoval 
Jan Žaloudík z ČSSD.

V našem seriálu jsme sledovali i předvo-
lební propagaci na stránkách Tišnovských 
novin. Ta se letos odehrála výhradně v čísle 
10 a využilo jí později vítězné ANO, které 
na svůj leták společně umístilo tišnovského 
kandidáta Václava Šikulu s adeptem na post 
senátora Pavlem Staňkem. První z nich vyzý-
val „To nejlepší pro Tišnovsko“, druhý pak 
„Pojďme správným směrem“ a oba vybízeli 
„Přijďte k volbám“. Na polovině stránky se 
prezentovala i KDU-ČSL (na fotografiích byli 
kandidát na hejtmana Roman Celý a mís-
tostarostka Orla Miluše Macková plus slogan 
„Srostlí s krajem – staráme se o jižní Mora-
vu“), stejně jako svůj post obhajující senátor 
Jan Žaloudík („Srdcem, rozumem a zkušenos-
tí“); menší prostor postačil Zeleným a Pirá-
tům, kteří představili tři důvody, proč volit 
jejich leadra Jiřího Hlavenku z Braníškova.
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na mysli charakter průvodního slova PhDr. 
Ireny Ochrymčukové, promítaný film o při-
vítání prezidenta Masaryka na tišnovském 
náměstí v roce 1928 nebo hudební vstupy 
loutnisty Marka Kubáta a sopranistky Zuza-
ny Černé, měl ve finále jednu nezamýšlenou 
a pro mnohé dost zásadní kaňku: byl výraz-
ně rušen pláčem a jinými zvukovými „efek-
ty“ přítomných (více než) malých dětí.

Představte si, že se z různých koutů 
republiky sjedou ve dvojciferném počtu 
rodinní příslušníci čtyř generací, aby 
jedinkrát za celý život touto formou uctili 
památku svého předka, který je po mnoha 
desetiletích konečně doceněn za svou celo-
životní práci pro město, a pak ani nesly-
ší, jakými slovy na jeho počest je tento akt 
doprovázen, protože do slavnostního proje-
vu postupně pláčou a křičí přítomné dětičky. 
Jakmile se jedno na chvíli utiší, spustí další… 

A jejich rodiče či momentální opatrovníci 
jsou ještě s prominutím takoví „inteligen-
ti“, že s dítětem v náručí v té chvíli nezmizí 
až někam ven před radnici, nýbrž řeknou 
jen „pšššt“ nebo se nanejvýš přesunou do 
chodby, kde se pláč podstatně více rozléhá 
a odkud vniká otevřenými dveřmi do obřad-
ní síně v ještě horší podobě než předtím.

Naprosto nechápu, proč s sebou lidé na 
podobné akce berou takto malé děti, které 
při nejlepší vůli nemohou být schopny po 
dobu dlouhých desítek minut vydržet v kli-
du. Dětičky – nikoliv v předškolním, nýbrž 
doslova v „předškolkovém“ věku – z dění 
v sále stejně absolutně nic nemají a „záslu-
hou“ jejich doprovodu z něho pak téměř nic 
nemají ani ostatní přítomní dospělí. V oka-
mžitém rozhořčení jsem hned po skon-
čení programu vyzýval dnes již bývalého 
místostarostu Komprse, aby při nejbližší 

podobné příležitosti bylo na pozvánku rov-
nou umístěno upozornění, že účastníci 
s sebou nemají brát děti mladší cca čtyř let, 
protože tyto prostě nebudou vpuštěny do 
sálu, aby nerušily program. Bylo mi řečeno, 
že „… to si nemůžeme dovolit, to se prostě 
musí nějak přečkat…“

Nemusí se to přečkávat. Jsem přesvědčen 
o naprostém opaku: že totiž podobné nepo-
pulární zásahy jsou čím dál nutnější, aby úsi-
lí vkládaná do přípravy různých náročných 
akcí mohla být optimálně zúročena a aby byl 
přítomným návštěvníkům nabídnut neru-
šený – možná také celoživotní – zážitek. 
Nemají-li dostatek přirozeného taktu někte-
ří rodiče sami v sobě, přijde holt na řadu 
razantnější řešení. Nebo se budou v dolní 
zasedačce pro tyto případy zřizovat dočasné 
jesle a angažovat opatrovnice, aby bylo kam 
malé děti na dobu ceremoniálu „odkládat“?

Vědcovy vzpomínky na Tišnov
Jan Lacina

K těm nemnoha skutečným osobnostem, 
které prošly Tišnovem a ve svém tvůrčím 
životě pak dosáhly nadregionálního věhlasu, 
přičemž s láskou vzpomínají na Tišnov jako 
na místo, které je do značné míry formova-
lo, patří bezesporu prof. MUDr. Jan Šmarda, 
DrSc. (narozen r. 1930), emeritní profesor 
biologie na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Snad se neurazí, když ho 
pro přehlednost označíme za Jana Šmardu 
„prostředního“. Je totiž synem někdejší-
ho odborného učitele tišnovské měšťanky, 
věhlasného botanika a ochránce přírody doc. 
RNDr. Jana Šmardy (1904–1968) a otcem 
experimentálního biologa prof. RNDr. Jana 
Šmardy, CSc. Ten – kromě vlastních výzkum-
ných prací – proslul nedávno náročným 
překladem knihy amerického vědce a spi-
sovatele Siddharthy Mukherjeeho Vládkyně 
všech nemocí – Příběh rakoviny.

Emeritní profesor brněnské lékařské 
fakulty Jan Šmarda začal působit na jejím 
biologickém ústavu hned po absolutoriu od 
r. 1954. Jako žák a nástupce Ferdinanda Her-
číka zasvětil svůj vědecký život molekulární 
a buněčné biologii a genetice. Z jeho obsáhlé 
publikační činnosti jmenujme alespoň knihy 
Základy biologie (1976), Genové inženýrství 
(1989), Život z obou stran (1992), Člověk 
v proudu dědičnosti – Geny v lidském zdra-
ví a nemoci (1999), Genetika pro gymnázia 
(2010) a Biologie pro psychology a peda-
gogy (2013). Svoje hluboká zamyšlení nad 
životem a jeho problémy shrnul do knihy 
V odraženém světle (2002). Pro literární 
historii je cenná Šmardova publikace Ivan 
Blatný v mých vzpomínkách (2013) – je 

totiž bratrancem tohoto předního českého 
lyrika 20. století. Šmardův zájem o výtvarné 
umění pak dokumentuje skutečnost, že roku 
1972 založil a do roku 1985 vedl na lékař-
ské fakultě Malou galerii Antonína Trýba, 
ve které vystavoval například i tišnovský 
fotograf Josef Ptáček. Po mnoho let byl čle-
nem redakční rady populárního, bohužel již 
zaniklého časopisu Věda a život a ještě déle 
periodika Masarykovy univerzity Univer-
sitas. V průběhu let v něm uveřejnil řadu 
populárně odborných statí a v posledním, již 
49. ročníku ve čtyřech částech i svoje vzpo-
mínky pod názvem Léta mého dětství v Tiš-
nově: 1930–1946.

„Byla to pro mne doba, kdy se začaly mé 
životní zkušenosti formovat do mého řádu 
hodnot,“ vzpomíná na své tišnovské dětství 
a jinošství profesor Šmarda. „Tišnov zna-
menal všeobjímající klid. Auta ještě téměř 
neexistovala… Po silnicích i náměstích jezdi-
ly jen povozy okolních sedláků…“ Šmardovi 
bydleli v prvním poschodí obecního domu 
na Školní (dnes Bezručově) ulici č. 35. A tře-
baže to byly byty pro úředníky a učitele, tedy 
pro střední třídu, nepatřily k jejich vybave-
nosti koupelny, takže očista se pravidelně 
prováděla v přinesených neckách. Do blíz-
ké farské zahrady lozívali kluci na hrušky 
máselnice. Na Květnici se chodilo zjara na 
fialky pro maminku, kdykoliv na ametys-
ty. A také do jeskyní a štol pro skautského 
bobříka odvahy. Častější byly – podle Šmar-
dových vzpomínek – návštěvy Klucaniny. 
Do březových hájků nad Kuthanovým sana-
toriem se na jaře chodilo na chrousty pro 
slepice – sbírali se do krabic od bot. Odvahu 
zkoušeli kluci při lezení na zvolna se rozpa-
dající dřevěnou rozhlednu. A také si v lese 

vybudovali malé hřiště (je tam – nad nemoc-
nicí – dodnes). J. Šmarda vzpomíná i na to, 
jak se jeho táta loučil s rodinou, když s čer-
nou dřevěnou truhličkou při zářijové mobili-
zaci roku 1938 odjížděl ke svému útvaru na 
Jindřichohradecko, jak ve válečných letech 
jeli tajně na lyžích pro proviant ke známému 
sedlákovi do Lomničky. Vzpomíná na konec 
války, podrobně popisuje svůj hrůzný pro-
žitek bombardování Tišnova 25. dubna, líčí 
své nejdelší gymnaziální prázdniny, trvající 
od zimy až do léta roku 1945… Na jaře roku 
1946 se pak Šmardovi odstěhovali do Brna.

To jsou jen kusé výňatky poutavých vzpo-
mínek na život v Tišnově před sedmdesáti 
a více lety. Přes drobné nepřesnosti (vyšší 
vrchol Klucaniny má 415, nikoliv 405 m; na 
svazích Květnice k Besénku nerostou vlhké 
doubravy, ale bučiny apod.) je třeba tyto čti-
vé memoáry doporučit především mladým 
Tišnovákům. Určitě by se hodilo, aby v Tiš-
nově vyšly jako příležitostný tisk, doplněný 
dobovými fotografiemi.

Profesor Jan Šmarda se dodnes do Tiš-
nova rád občas vrací, zavedl sem i své děti 
a pak i vnuky, pro které psal tyto vzpomín-
ky především. A nelze nezmínit, že si Tišnov 
s okolím zvolil jako svoji „krajinu srdce“ do 
stejnojmenné rubriky časopisu Veronica. 
Tento brněnský časopis ochránců přírody 
a krajiny slaví letos třicet let své existen-
ce. Při této příležitosti vydal obsáhlou kni-
hu Krajiny srdce, v níž samozřejmě nechybí 
Šmardův příspěvek. „Krajinou mého srdce je 
Vysočina a jmenovitě Tišnovsko v jejím pod-
hůří. A psát vyznání této krajině je radost!“ 
napsal profesor Jan Šmarda. Važme si toho!
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bLahOPŘÁNÍ 

Roska brno-venkov děkuje městu Tišnov
Věra Dvořáková

Ve dnech 22. 5. 2016 až 29. 5. 2016 uspo-
řádala Roska Brno-venkov, z. p. s., rekon-
diční pobyt pro osoby s roztroušenou 
sklerózou (dále jen RS) v Horní Bečvě. Zúčast-
nilo se jej třicet osob z regionu Brno-venkov, 
tedy i z města Tišnov. Tento pobyt zahrnoval 
pravidelná cvičení dvakrát denně pod odbor-
ným dohledem našich cvičitelů, dále cvičení 
v bazénu, doplněn byl i odbornými přednáš-
kami na různá témata – co nového v léčbě RS, 
výživa a RS. Pobyt byl kladně hodnocen všemi 
účastníky, pro mnohé je to jediná možnost 
se potkat s kamarády se stejným onemocně-
ním, mohli si předat zkušenosti, popovídat si 
o svých problémech a také se dozvědět spous-
tu novinek.

Hotel Duo v Horní Bečvě, kde jsme uspořá-
dali již několikátý rekondiční pobyt, je zcela 
bezbariérový, tudíž se ho zúčastňují i vozíčká-
ři. Nemohli bychom jej uskutečnit bez finanční 
podpory města Tišnov, které nám již několiká-
tým rokem poskytuje finanční dotaci, která je 
vždy vyúčtována. Chtěli bychom tímto městu Tišnov poděkovat za finanční podporu.

sborník Muzea brněnska 2016
Josef Zacpal

V měsíci říjnu vyšel v pořadí již sedm-
náctý svazek Sborníku Muzea Brněnska, ve 
kterém publikují odborné studie i drobnější 
texty a zprávy zaměstnanci všech jeho pobo-
ček i externí spolupracovníci. Úplně první 
svazek spatřil světlo světa v roce 1999 při 
příležitosti oslav 70. výročí Podhoráckého 
muzea. Další následovaly v pravidelných 
ročních intervalech s jedinou výjimkou 
roku 2001, kdy sborník nevyšel. K autorům 
z původních čtyř poboček Muzea Brněnska – 
Muzea v Ivančicích, Muzea ve Šlapanicích, 
Památníku Mohyla míru a Podhoráckého 
muzea se postupně přidali kolegové z nově 
ustaveného Památníku písemnictví na Mora-
vě v Rajhradě u Brna a z rekonstruované 
památkově chráněné Vily Löw-Beer v Brně 
na Drobného ulici.

Ve většině ze sedmnácti vydaných svaz-
ků najdou čtenáři texty vztahující se také 
k regionu Tišnovska nebo přímo k dějinám, 
sbírkovému fondu a činnosti Podhoráckého 
muzea. Letošní vydání sice plynule navazuje 
na sborníky předešlé, zároveň je ale i trošku 
jiné. Má novou grafickou podobu a změnilo 
se také vnitřní uspořádání textů, které by 
mělo více odpovídat podobně zaměřeným 
odborným publikacím. Nejnovější svazek 

obsahuje například tři texty k brněnské 
podnikatelské rodině Löw-Beerů, studii 
o několika právnických rukopisech ve sbír-
ce rajhradského kláštera nebo dva články 
o krajinářské škole malíře Aloise Kalvody, 
rodáka ze Šlapanic u Brna. K Tišnovsku se 
vztahují dva texty. Zájemcům o osobnost 
a dílo tišnovského spisovatele J. F. Karase 
je určen článek shrnující jeho zastoupení 
v knihovně a sbírkovém fondu Podhorác-
kého muzea. Druhý text se vrací k podílu 
této pobočky na regionálních akcích k 70. 
výročí ukončení druhé světové války. Pro ty 
čtenáře, kteří by chtěli získat jednoduchým 
způsobem přehled o všech článcích ve sbor-
nících Muzea Brněnska z let 1999–2015, je 
určen přehled v závěru letošního čísla.

Sborník má ještě jednu zajímavost, od 
roku 2007 je jeho součástí příloha vítězných 
prací literární soutěže Skrytá paměť Moravy. 
Tato soutěž je určena mladým autorům od 
12 do 19 let a spolu s Jihomoravským krajem 
ji organizují Památník písemnictví na Mora-
vě (pobočka Muzea Brněnska) a Masarykovo 
muzeum v Hodoníně. Letošní příloha obsa-
huje vítězné práce z X. ročníku (2015/2016) 
na téma „Náhody neexistují“. Sborník stojí 
224 korun a lze jej koupit v pokladně Podho-
ráckého muzea v Předklášteří.

Zlatá svatba
Před padesáti lety, 19. listopadu, si řekli své 

ano ANNA ČERNÁ a PETR FRUHWIRT. Našim 
nejbližším z celého srdce děkujeme za vše, co 
jsme s nimi mohli prožít. Přejeme jim další 
klidná a společně prožitá léta. S vděčností dce-
ry s rodinami.

Foto: Věra Dvořáková



Dne 15. listopadu uplynulo pět let od úmrtí 
paní ANNY BÁRTOVÉ. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dcery s rodinami a synové

Dne 5. prosince uplynou dva roky od úmrtí
pana ČESTMÍRA BÁRTY. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Sourozenci

Dne 3. prosince uplyne dvacet pět let, co 
nás navždy opustil pan OLDŘICH BEDNÁŘ 
z Jamného. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi…

Za vzpomínku děkuje manželka, synové 
Oldřich a Zbyněk s rodinami.

„Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem.“

Dne 25. listopadu uplyne jedenáctý rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan BOHUMÍR BOGNER.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 1. ledna 2017 uplyne sedm roků, kdy nás 
opustil pan JAN HEJMALA z Heroltic.
Dne 6. ledna 2017 by se dožil devadesáti pěti let. 
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 13. prosince uplyne čtrnáct roků, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek 
pan FRANTIŠEK HYTYCH.

Stále s láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Nejsmutnější den pro nás je 22. listopad, 
kdy uplynulo devatenáct let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan LUDOVÍT KÚŠTEK.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 26. listopadu uplyne devatenáct smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan ANTONÍN LUŇÁČEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děkuje manželka a dcery s rodinami.

„Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, chybíš nám všem.“

Dne 22. prosince uplyne třetí smutný rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan JOSEF GERGELY.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 2. prosince to bude pět let, co nás opustila 
navždy manželka, babička a prababička 
paní MARIE BURIANOVÁ. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Děkuje manžel a děti s rodinami.

Dne 6. prosince uplynou dva roky, 
co tragicky zemřela naše maminka 
paní LIBUŠE KOUDELKOVÁ.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují děti s rodinami a sestry.

Dne 10. listopadu uplynulo smutných třicet 
let, co nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan MIROSLAV IVAN.

S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a dcery s rodinami.
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Dne 29. listopadu uplyne čtrnáct let od 
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka 
pana JIŘÍHO MICHÁLKA. Za tichou vzpomínku 
děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn a dcera s rodinou

Dne 5. prosince to bude patnáct let, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček pan MIROSLAV MALČÍK.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery 
s rodinami a sestra s rodinou.
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Dne 11. prosince by se dožila naše maminka, babička a sestra paní LUDMILA VALČÍKOVÁ šedesáti let.
S láskou stále vzpomínají sourozenci, dcery Andrea a Lída, syn Kája a vnučky Natálka a Terezka.

Zároveň dne 12. prosince vzpomeneme sedmé výročí dne, kdy zemřel náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan VÁCLAV NOVOTNÝ.
Za celou rodinu sourozenci

Dne 10. listopadu to byl sedmý smutný rok, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan KAREL VÁLČÍK.
Tichou vzpomínkou s bolestí v srdci vzpomínají dcery – Andrea, Ludmila a vnučka Natálka.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 11. prosince uplyne pět let od úmrtí 
pana MILANA SUCHNY.

Stále vzpomíná družka Ilona s rodinou 
a kamarádi.

Dne 10. prosince to bude třicet pět let, co nás 
opustil pan MILOSLAV ONDRÁČEK. Kdo jste 
jej znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 20. prosince uplyne pět smutných let, 
kdy nás navždy opustil pan PAVEL ŠENKÝŘ 
z Heroltic. Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho znali 
a měli rádi.

S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 30. prosince to bude čtvrtý rok, co nás 
navždy opustil náš syn JOSEF ŠPAČEK.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

S úctou vzpomínají rodiče a sourozenci 
s rodinami.

Dne 12. prosince vzpomeneme třetí výročí, 
kdy nás navždy opustila
paní KARLA MAZÁNKOVÁ.

Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 30. listopadu uplyne patnáct let, co nás opustila naše milovaná 
maminka a babička paní RŮŽENA KOSOVÁ, rozená Maloňová. 
A 29. prosince uplyne třicet šest dlouhých let, co nás navždy opustil 
milovaný bratr pan PAVEL KOS.

Stále vzpomíná dcera a sestra s rodinou. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 13. listopadu tomu byly dva roky, co nás opustila naše milovaná maminka ANNA VESELÁ, 
a dne 5. prosince to bude šest let, co nás opustil náš milovaný tatínek FRANTIŠEK VESELÝ.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
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 ° Autoservis v Brně – Králově Poli 
přijme šikovného automechanika s praxí. 
Požadujeme zájem o práci, znalost 
práce s diagnostickými přístroji. Prosím 
pouze volat. Nástup od ledna 2017. Tel. 
775 038 838.

 ° Hledám člověka na práci s motorovou 
pilou, jedná se o HPP, VPP nebo dohodu. 
Tel. 608 065 337.

 ° Suché palivové dřevo, tel. 608 065 337.

 ° Hledám pro klienta RD Tišnov, Kuřim 
a okolí. Možno uvolnit byt OV 1+1 Rosice. 
Tel. 725 508 072.

 ° Hledáme aktivní a milou slečnu/paní, 
která by chtěla dělat s naším synem (4r) 
ABA terapii. 2-3x týdně odpoledne cca 
3 hodiny. Zaučení zajistíme. Podmínky: 
řidičák, aktivní přístup, ochota učit se, 
dlouhodobá spolupráce. Odměna dohodou. 
Místo: Zahrada (Kaly). Více o ABA: www.
csaba.cz/videa. Zájemci, pište na dakasal@
centrum.cz.

 ° Kadeřnický salon Markéta – 
Králova 1742 (Penzion Tišnov) oznamuje 
rozšíření služeb o manikúru a líčení. 
Kontakt: Petra Medříková (Mikulčíková), 
tel. 776 281 709. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

 ° Nově otevřené kadeřnictví-holičství 
Splněný sen. 
Nabízíme veškeré kadeřnické služby 
včetně svatebních účesů a holení břitvou. 
Brněnská 196/1, Anna Kouřilová, 
tel. 774 513 440.

 ° Karel Pavlíček, kamenické práce, 
tel. 604 310 243.

 ° Koupím byt v této oblasti, opravy 
mi nevadí. Tel. 739 826 409.

 ° Hledám dům k bydlení. Zahrada 
výhodou. Tel. 607 127 906.

 ° Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Tišnově, 
může být i před rekonstrukcí. 
Tel. 732 306 715.

 ° Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Tišnově, 
platba v hotovosti. Tel. 736 140 531.

 ° Hledám ke koupi RD v Tišnově 
či jeho okolí (20 km). Děkuji za nabídky. 
Tel. 777 847 101.

 ° Koupím garáž v Tišnově na Trnci. 
Tel. 607 928 148.

 ° Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Tišnově. 
Tel. 607 928 148.

 ° Prodám chalupu v obci Čtyři Dvory 
u Bystřice nad Pernštejnem k celoročnímu 
bydlení i k rekreaci se zahradou. Připojeno 
na IS. Tel. 736 624 397, nejdřív SMS. Ne RK!

 ° Přijďte si vybrat a uříznout vánoční 
stromek (stříbrný smrk) do Šerkovic 
(areál býv. ZD). Každou sobotu v prosinci 
9.00–15.00 hod. nebo dle domluvy. Tel. 
603 781 215.
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DĚTI SE SVÝMI RODIČI ČEKAJÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA NA 
ZAHÁJENÍ SVATOMARTINSKÉHO LAMPIONOVÉHO PRŮVODU. 
11. listopadu 2016 
Foto: Michal Juříček

OSLAVA 10. VÝROČÍ OD ZAPSÁNÍ KOŽELUŽSKÉ ULIČKY DO GUINNESSOVY KNIHY 
REKORDŮ PROBÍHALA NA ZAHRÁDCE U PALCE. 
12. listopadu 2016 
Foto: Michal Juříček
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