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Příští číslo Tišnovských novin (TN 10/2016) vyjde 21. září (uzávěrka je 12. září). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme vás o dodání příspěvků tohoto typu nejpozději 5. září 
(týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit buď telefonicky na č. 777 706 714, nebo e-mailem na adrese noviny@kulturatisnov.cz, 
případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.
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02 Tišnovské noviny

ÚVODNÍK 

Nejen o rekonstrukci školy s Radmilou Zhořovou
Roman Skřepek

PaedDr. Radmila Zhořová pochází z Tiš-
nova. Navštěvovala zde základní školu a po 
absolvování tišnovského gymnázia vystudova-
la a v roce 1988 ukončila studium na Pedago-
gické fakultě UJEP v Brně, kde také v roce 1991 
složila státní rigorózní zkoušky v oboru peda-
gogických věd. Kromě toho, že je od roku 2008 
ředitelkou největší základní školy v regionu (ZŠ 
nám. 28. října), působí již druhé volební obdo-
bí v tišnovském zastupitelstvu. Mezi její největší 
zájmy patří cestování nejen po České republice, 
ale navštívila mimo mnohých evropských zemí 
např. i Indonésii, Izrael a USA.

Děkuji, že jste souhlasila s tímto rozhovo-
rem, na úvod se rovnou zeptám, jak vlast-
ně tráví ředitelka školy letní prázdniny?

Tak jako každý učitel i já trávím prázdniny 
především psychickou relaxací. Snažím se dát 
co nejvíce času své rodině, rodičům, práci na 
zahradě a prázdninovému cestování společně 
s přáteli. Hodně času strávím pomocí manželo-
vi v naší rodinné restauraci. Často jsem samo-
zřejmě také ve škole. Posledním červnovým 
dnem život ve škole nekončí. Nastává doba 
oprav, rekonstrukcí, malování a velkého úkli-
du. Během prázdnin probíhá ve školní budo-
vě také již tradiční soustředění Basketbalové 
školy mládeže a házenkářský kemp. Je mnoh-
dy velmi náročné všechny tyto prázdninové 
aktivity dobře zkoordinovat. Škola tedy ani 
o prázdninách neodpočívá.

Vaše škola prochází již druhé prázdniny 
za sebou dílčí rekonstrukcí, ale ta hlavní 
Vás v následujících měsících čeká. Co však 
čekáte Vy od ní?

Naše škola postupně prochází několi-
ka etapami dílčích rekonstrukcí již od roku 
2011, kdy byla během prázdnin celá budo-
va zateplena a bylo vyměněno všech 1 200 
oken. O letošních prázdninách probíhá již tře-
tí část generální rekonstrukce toalet. Dá se 
říct, že se již celkem dobře orientuji ve staveb-
ních činnostech. A máte pravdu, to hlavní nás 
však teprve čeká. Od září začne na škole vel-
ká investiční akce, půdní vestavba nad pavilo-
nem 8. Dojde k vytvoření šesti nových učeben, 
dvou kabinetů, šatny a sociálních zařízení. 
Město Tišnov bylo úspěšné v žádosti o dota-
ce na Ministerstvu financí ČR a díky vstřícnos-
ti vedení města i odboru investic a projektové 
podpory byly zajištěny prostředky na realiza-
ci akce. Nové patro by mělo být v provozu již 
od září 2017, takže nás všechny čeká provozně 
náročný školní rok. Věřím však, že vše zvlád-
neme, a moc se na nové prostory těším.

Dá se po ukončení nástavby školy očekávat 

např. snížení počtu žáků v některých třídách 
a tím zkvalitnění výuky nebo např. rozšíření 
alternativních vzdělávacích programů?

Vytvořením šesti nových učeben se ve 
stávajících prostorách uvolní dostatek mís-
ta a nově nastupující žáci budou moci být 
rozděleni do většího počtu tříd. Moje před-
stava je naplněnost tříd maximálně do pět-
advaceti žáků. Věřím, že se mi tento trend 
podaří v budoucnu udržet. Alternativní proud 
vzdělávání ve škole nemíníme prozatím rozši-
řovat. Od příštího školního roku budeme pro-
gram „Začít spolu“ vyučovat na celém prvním 
stupni vždy v jedné třídě z ročníku a nové škol-
ní prostory se k umístění těchto tříd přímo 
nabízejí. Takže uvidíme. Máme se nyní jistě na 
co těšit.

Jak jste spokojena s projektem „Začít spo-
lu“? Splnil Vaše očekávání?

Ano, splnil… Naše škola poskytuje kvalit-
ní základní vzdělání dětem z Tišnova a okol-
ních obcí. Jsme škola, která vzdělává žáky 
s různými vzdělávacími potřebami, talentem 
i nadáním. Programu „Začít spolu“ (ZaS) se 
věnujeme na prvním stupni ZŠ od roku 2012, 
tedy již čtyři roky. V každém ročníku máme 
po jedné třídě. Rodičům je dána možnost vol-
by, zda dítě bude navštěvovat tradičně vede-
nou třídu, či třídu s prvky ZaS. Zájem o nový 
výukový proud postupně narůstá.

Program ZaS s sebou přinesl jiný přístup 
nejen k dětem, ale i k rodičům. Jeho stěžejní 
filozofií je vstřícnost a otevřenost. Komuni-
kace je otevřená mezi všemi zainteresovaný-
mi partnery. Rodičům je umožněno vstupovat 
do výuky, participovat nejen na jejím průběhu, 
ale v případě zájmu i působit jako „asistenti ve 
výuce“ v centrech aktivit. Ceněná jsou i různá 
setkání na třídních besídkách, vystoupeních, 
při společných hrách, vaření, opékání špekáč-
ků a i na besedách konaných v rámci výuky 
jednotlivými rodiči.

Velkým přínosem se mi jeví setkávání 
s rodiči. Konzultace ve složení rodič–žák–uči-
tel, příp. asistent, tak nahrazují klasický model 
třídních schůzek a musím říci, že se ho snaží-
me zavádět i do tradičních tříd a na druhý stu-
peň. K úspěšnému přijetí programu přispělo 
velkou měrou vzdělávání pedagogů. Vzděláva-
cí kurzy programu ZaS organizované sdruže-
ním Step by Step ČR a i návštěva škol, které se 
programu ZaS věnují dlouhou dobu.

Daří se během roku spolupracovat s rodiči 
žáků i jinou cestou než při třídních schůz-
kách nebo řešení výchovných problémů?

Při škole pracuje Klub přátel školy (KPŠ), 
kde se sdružuje mnoho rodičů našich žáků. 
Vedení KPŠ je pro mne partnerem při řízení 
školy a je pro mne často i konzultantem pro 

mnohá zásadní rozhodnutí. Jsme v neustá-
lém kontaktu. Díky finančním prostředkům 
darovaným KPŠ např. v září otevřeme novou 
počítačovou učebnu. Ráda bych zde využila 
příležitosti a všem dárcům vřele poděkova-
la za spolupráci, vstřícnost a nejen materiální 
podporu.

Vídáte se občas s některými bývalými žáky, 
resp. zajímá Vás, co nyní dělají nebo v jaké 
oblasti života vynikli?

Celý svůj život bydlím v Tišnově a jsem vel-
kým patriotem. Už hodně Tišnováků je mými 
bývalými žáky. Z některých se již postupně sta-
li i moji kolegové nebo rodiče současných ško-
láků. Samozřejmě se s mnohými vídám. Jsou 
mezi nimi lékaři, učitelé, právníci. Můj před-
chozí výčet povolání vlastně není vůbec důle-
žitý. Hlavní je, že se za mnou mnozí vůbec 
vracejí. Chodí se pochlubit svými dílčími život-
ními úspěchy a často již k nám do školy přivá-
dějí i svoje děti. Jeden z mých úspěšných žáků 
nedávno absolvoval University of Oxford. To 
mi udělalo opravdu velkou radost.

Kdybyste měla stručně charakterizovat, 
v čem je Vaše škola výjimečná, co by to 
bylo?

Nejdříve mne samozřejmě napadá, že ško-
la je výjimečná svojí velikostí a počtem žáků 
(850) i zaměstnanců (86). Charakterizuje ji 
však především kvalitní pedagogický sbor, 
materiální vybavenost, alternativní výuka, 
komplex hřišť včetně hřiště dopravního. Jis-
tě k výjimečnosti přistupuje i její poloha pod 
Květnicí. Vždyť téma ekologie patří ke stěžej-
ním pilířům výuky. Je určitě i velkou zvláštnos-
tí, že autorský kolektiv našich učitelek vytvořil 
vlastní učebnice informatiky (Písík I. a II.), 
podle kterých se děti učí ve 4. a 5. ročníku.

A pokud bychom se podívali na nedostatky, 
vidíte prostor pro nějaké zlepšení, ať už 
materiální, nebo nemateriální?

Vždy je co zlepšovat. Všechny moje plány si 
však momentálně nechám pro sebe a sezná-
mím s nimi nejprve moje kolegy ve sborovně. 
Zlepšování v oblasti materiální právě připra-
vuji pro Radu města a věřím, že se většina 

Foto: Ladislav Adamec
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mých požadavků dostane do městského roz-
počtu na rok 2017.
Co popřejete žákům, zejména prvňákům, 
na začátku právě nadcházejícího školního 
roku?

S přicházejícím 1. září 2016 vstupuje v plat-
nost novela školského zákona, která přinese 
do škol několik zásadních změn, hlavně vel-
mi často skloňovanou inkluzi. Nemyslím si 
však, že tyto změny způsobí naší škole nějaké 

problémy. Spíše naopak. Všem dětem přeji 
školu, do které budou chodit rády, bude pro 
ně zajímavá a dostatečně kreativní. Školu, kte-
rá je otevřená všem a v níž jsou nejen děti, ale 
i „Rodiče vítáni“.

Úvodní informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
a k souběžným volbám do senátu Parlamentu České republiky v roce 2016
Dagmar Dvořáková

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje (dále jen „JMK“) a první kolo voleb do 
Senátu Parlamentu České republiky (dále jen 
„Senát“) proběhnou 7. října a 8. října 2016, 
případné druhé kolo voleb do Senátu se usku-
teční 14. října a 15. října 2016.

Právo volit do Zastupitelstva 
JMK

má státní občan ČR, který je na území měs-
ta Tišnova hlášen k trvalému pobytu, alespoň 
ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 
18 let a nenastala u něho překážka volebního 
práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je 
zapsán ve stálém seznamu voličů.

Právo volit do Senátu – 
volební obvod č. 55 
Brno-město

Voličem je státní občan České republiky, 
který je přihlášen k trvalému pobytu v Tišno-
vě, alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let (ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let) a nenastala u něho překážka voleb-
ního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém 
je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve voleb-

ním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je 
zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požá-
dat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu 
o vydání voličského průkazu.

 – pro volby do zastupitelstev krajů – na 
voličský průkaz může volič hlasovat pou-
ze v územním obvodu kraje, kde jsou vol-
by vyhlášeny a v jehož územním obvodu je 
volič přihlášen k trvalému pobytu. (obča-
né s trvalým pobytem v Tišnově mohou na 
voličský průkaz hlasovat v územním obvo-
du Jihomoravského kraje)

 – pro volby do Senátu – na voličský průkaz 

může volič hlasovat pouze v rámci voleb-
ního obvodu, kde jsou volby do Senátu 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je 
volič přihlášen k trvalému pobytu. (obča-
né s trvalým pobytem v Tišnově mohou na 
voličský průkaz hlasovat v územním obvo-
du volebního obvodu č. 55 Brno-město)

Způsoby podání žádosti o vydání voličské-
ho průkazu:
1)  žádost v listinné podobě opatřenou úřed-

ně ověřeným podpisem voliče
 = Občané s trvalým pobytem v Tišnově 

mohou žádost v listinné podobě zaslat 
na adresu: Městský úřad Tišnov, Odbor 
správních a vnitřních věcí, evidence 
obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 
346, Tišnov, 666 19 

2)  žádost v elektronické podobě podepsa-
ná uznávaným elektronickým podpisem 
voliče

 = Občané s trvalým pobytem v Tišnově 
mohou žádost v elektronické podobě 
podepsanou uznávaným elektronic-
kým podpisem zaslat na: epodatelna@
tisnov.cz 

3)  žádost v elektronické podobě zaslaná 
prostřednictvím datové schránky

 = Občané s trvalým pobytem v Tišnově 
mohou žádost v elektronické podobě 
zaslat prostřednictvím datové schrán-
ky. ID datové schránky města Tišnova: 
qzjbhat

Ve výše uvedených případech musí 
být žádost příslušnému obecnímu úřa-
du doručena nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 30. září 2016. 

4)  osobně o vydání voličského průkazu lze 
požádat do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 
16.00 hodin.

 = Občané s trvalým pobytem v Tišnově 
mohou osobně požádat o vydání volič-
ského průkazu na Městském úřadě Tiš-
nov, Odbor správních a vnitřních věcí, 
nám. Míru 346, přízemí budovy úřadu, 

Bc. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, 
tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamerni-
kova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2016 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle.

Požádat o vydání voličského průkazu 
v době mezi prvním a druhým kolem voleb do 
Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad 
v této době může vydávat voličské průkazy 
nejpozději do dvou dnů před prvním dnem 
hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. 
do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitel-

stev krajů budou mít barvu šedou a budou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Hlasovací lístky pro první kolo voleb do 
Senátu budou barvy žluté a budou distribu-
ovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tj. do 4. října 2016.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do 
Senátu budou barvy šedé. Voličům nebudou 
dodány předem, obdrží je až přímo ve volební 
místnosti ve dny voleb.

 
Prokázání totožnosti 
a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.

 Odbor správních a vnitřních věcí 
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 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, avšak pou-
ze v územním obvodu stálého volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise 

zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

Podrobnější informace k organizaci voleb 
budou zveřejněny v příštím vydání Tiš-
novských novin č. 10/2016, které vychází 
21. září 2016.

Další informace k volbám lze také zís-
kat na webových stránkách Ministerstva vni-
tra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na 
webových stránkách města Tišnova www.
tisnov.cz – „VOLBY 2016“ nebo přímo na 
Městském úřadě Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí, u Mgr. Bc. Veroniky Slavíčko-
vé, tel. 549 439 777, nebo Ing. Dagmar Dvořá-
kové, tel. 549 439 774.

Přijeďte relaxovat do přírody
Lenka Klusáková, referentka odboru

Prázdniny pomalu končí a opět nastává čas, 
kdy můžete využít se svými rodinami či přáteli 
naše rekreační středisko Brumov. Zarezervuj-
te si jeden z posledních čtyř volných víkendů 
(týdnů) a využijte možnosti pobytu v přírodě, 
užijte si pěší výlety po okolí, sběr hub, rodin-
nou rekreaci či firemní oslavu.

K dispozici jsou dvě budovy. První, slou-
žící k ubytování má kapacitu dvaatřicet 
lůžek se sociálním zařízením (sprcha, WC 

a umyvadlo). Ve druhé se nachází velká jídel-
na se čtyřiceti místy k sezení. Rozmístění stolů 
lze přizpůsobit potřebám skupiny. Stravová-
ní je vlastní, můžete však využít plně vyba-
vené kuchyně (spotřebiče, nádobí). Budova 
nabízí také velkou zastřešenou terasu k seze-
ní. Všechny prostory, přírodní ohniště a hřiště 
slouží pouze a jenom našim klientům. Parko-
vání je možné přímo na místě.

Bližší informace naleznete na webu www.
tisnov.cz, na telefonu 549 439 852 nebo na 
e-mailu lenka.klusakova@tisnov.cz.

Začátek září opět ve znamení baterií 
Nezapomněli jste odevzdat všechny vybité baterie k recyklaci?

Již podruhé bude 9. září věnováno třídě-
ní a recyklaci baterií. Znovu totiž oslavíme 
Evropský den recyklace baterií, který letos 
připadá na pátek. V tento den, jenž odka-
zuje na narození slavného italského lékaře 
a fyzika Luigiho Galvaniho, si tak připome-
neme význam správného třídění a recykla-
ce baterií.

Jak můžete tento významný den osla-
vit a přispět k ochraně životního prostředí? 
Začněte doma třídit baterie, je to skutečně 
jednoduché. Třídění vám usnadní sběrná kra-
bička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma 
objednat na webové stránce www.ecocheese.
cz. V rámci České republiky vám bude doru-
čena přímo do schránky. Díky krabičce ECO-
CHEESE se vám již nebudou baterie povalovat 
v šuplících. Vše, co musíte udělat, je jednou 
za čas její obsah odnést na jedno ze sběrných 
míst, kterých je v Česku již na dvacet tisíc. 
Praktickou krabičku má doma již více než 120 
tisíc domácností.

Sběrná místa jsou blíž, než si 
myslíte.

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve 
všech prodejnách, které v rámci svého sor-
timentu nabízí ke koupi přenosné baterie. 
Prodejci jsou povinni je od vás převzít bez 
ohledu na jejich značku, velikost, množství 
či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také 

ve sběrných dvorech, na školách, úřadech 
a v některých firmách. Město Tišnov má sběr-
nou nádobu umístěnou na ulici Polní, U Hum-
polky, Na Hrádku a Brněnské u pošty 3. Sběrný 
dvůr, který se v Tišnově nachází na ul. Wagne-
rově 1543, je otevřený v pondělí: 7.00–16.30, 
út až pá: 7.00–15.00, so: 8.00–12.00. Seznam 
všech sběrných míst naleznete v nové interak-
tivní mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.

Víte, kolik máte doma baterií?
Průměrná česká rodina má doma 49 bate-

rií, z toho osm použitých, vyplynulo to ales-
poň z průzkumu společnosti Recyklohraní o. p. 
s. V západní Evropě není výjimkou i 115 pře-
nosných baterií v jedné domácnosti. V České 
republice se ročně vytřídí přes 1 200 tun pou-
žitých baterií a akumulátorů, tedy na 35 % 
baterií dodaných na náš trh. To znamená, že 
se k recyklaci dostane pouze každá třetí bate-
rie dodaná na trh. Otevřete zásuvky a šuplíky 
a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, kte-
ré je třeba vytřídit! Čím více vybitých bate-
rií se totiž dostane do recyklačního procesu, 
tím méně přírodních zdrojů je nutno vytě-
žit k výrobě nových. Také se prostřednictvím 
recyklace podaří zachytit zdraví nebezpečné 
látky, které mnohé baterie obsahují. Z jedné 
tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 
kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a při-
bližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek 

z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě 
mosazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě 
Luigiho Galvaniho?

Luigi Galvani se proslavil pokusy s tak-
zvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho 
badatelská činnost přivedla jeho současníka 
a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prv-
ního galvanického článku. Jeho princip se poz-
ději stal základním konstrukčním prvkem 
všech elektrických baterií a akumulátorů. 
A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií, 
je jejich nepopiratelným duchovním otcem.

Foto: archiv MěÚ

Foto: Ecobat
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TIŠNOVsKÝ hYDE PaRK 
Vyjádření Zdravotnické 
záchranné služby 
v Tišnově k článku 
„Jakou cenu má lidský 
život?“
Pavel Mikliš, vedoucí lékař výjezdové 
základny Zdravotnické záchranné služby 
Tišnov

Reaguji na příspěvek paní Kopečné v TN 
7-8 z 29. června 2016. Vzhledem ke krátkos-
ti času mezi obdržením příspěvku a uzávěr-
kou periodika nebylo možné se vyjádřit dřív. 
Bylo nutné zajistit veškeré podklady k popiso-
vané události (telefonické záznamy k výjezdu, 
konzultace s lékařkou, vyslechnutí zaintereso-
vaných osob, výjezdovou dokumentaci, to vše 
navíc v době dovolených). Překvapilo mne, že 
pisatelka se o události zmiňuje až po více jak 

pěti měsících. Musím konstatovat, že celá řada 
skutečností, které paní Kopečná popisuje, se 
nezakládá na pravdě.

17. ledna 2016 ve 14.08 hod. volala paní 
Kopečná z Tišnova, že sedí na toaletě, má křeč 
v noze a nemůže se na ni postavit. Nedojde 
ke dveřím, je sama v bytě. Dle telefonického 
záznamu sama souhlasila s vysláním hasi-
čů a PČR na místo (potvrzeno telefonickou 
nahrávkou rozhovoru s dispečinkem Zdravot-
nické záchranné služby). Příjezd ZZS na místo 
se uskutečnil do pěti minut. Nebylo pravdou, 
že si sestra „dovolila“ zavolat hasiče a policii. 
Pisatelka se z toalety přesunula do místnos-
ti, kde otevřela balkónové dveře a posadila 
se na pohovku. Tato vzdálenost byla větší než 
z toalety ke vchodovým dveřím. Pisatelka rov-
něž udávala do telefonu, že mívá časté obtíže 
s páteří, pohybem. Zdravotní sestra pacient-
ku vyšetřila, speciálně její končetinu. Nebylo 
pravdou, že ji nevyšetřila. Stav detailně kon-
zultovala telefonicky s lékařkou (opět potvrze-
no v nahrávce), která doporučila medikament, 

jejž pacientka užívá a má ho doma. Paní Kopeč-
ná byla poučena, aby v případě pokračujících 
obtíží navštívila LSPP či praktika. 17. led-
na 2016 večer byla pacientka odvezena pří-
buzným na LSPP v Tišnově, kde byla vyšetřena 
lékařem, který diagnostikoval ischias, podal 
pacientce tišící infuzi a doporučil jí kontrolu 
u praktického lékaře. Odeslal ji domů.

Pracovníkům Zdravotnické záchranné 
služby není v žádném případě osud pacien-
tů lhostejný. Ke všem zásahům vždy přistu-
pují profesionálně. Zdravotní sestra, kterou 
pisatelka v článku neprávem napadla, zvažu-
je podání stížnosti pro pomluvu a negativní 
medializování své osoby.

 Odbor investic a projektové podpory 

 Výběrové řízení 

Pozvánka na veřejné 
diskuse k plánovaným 
rekonstrukcím 
tišnovských ulic
Eva Jelínková, vedoucí odboru

Ve středu 14. září 2016 od 17.30 hod. 
se uskuteční v Městském kulturním středis-
ku Tišnov veřejná prezentace projektu plá-
nované rekonstrukce Brněnské ulice. Hned 
o týden později, ve středu 21. září 2016 od 
17.30 hod. se na stejném místě bude konat 
veřejná prezentace projektu plánované 
rekonstrukce ulic Černohorská a Riegrova.

Grafické znázornění je zveřejněno jako 
příloha aktuality na webu města (www.tis-
nov.cz) ze dne 5. srpna 2016.

Město Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení čtyř pracovních pozic 
v rámci

Organizační složky Úklid a údržba 
města Tišnova.

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

Ztratili jste 
peněženku nebo našli 

cizí klíče?
Dovolujeme si Vás informovat o mož-

nosti vyřizování ztrát a nálezů na poda-
telně Městského úřadu Tišnov (přízemí 
budovy).

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 7.00 až 17.00 hod.

úterý, čtvrtek: 7.00 až 15.00 hod.
pátek: 7.00 až 14.00 hod.

Kontakty:
Zdenka Králová – 549 439 711
Šárka Klusáková – 549 439 773

Foto: Roman Skřepek
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Návrh na zřízení Památníku Josefa Jambora
Jiří Mouka

Nejdříve trochu historie:
1.  V Tišnově žil od roku 1931 do roku 1964 

významný malíř Vysočiny, krajinář, aka-
demický malíř Josef Jambor.

2.  Mistr Jambor se krátce před svou smr-
tí rozhodl, že městu Tišnovu, tedy jeho 
občanům, odkáže celkem čtyřicet obra-
zů, čtrnáct kusů drobné grafiky, čty-
ři kresby a sedm obrazů z tvorby jiných 
malířů. Tehdejší zástupci města Tišno-
va sbírku obrazů přijali. Z důvodu bez-
pečného a odborného uložení byla celá 
kolekce umístěna do Podhoráckého 
muzea v Předklášteří. Až po osmadvace-
ti letech od jeho smrti byl otevřen Jam-
borův dům, kam byla převezena sbírka 
obrazů z Podhoráckého muzea.

3.  Od otevření Jamborova domu 9. listo-
padu 1996 se ve vedení města Tišno-
va vystřídalo pět politických seskupení, 
která se s odkazem Josefa Jambora vypo-
řádávala různě a výsledkem je součas-
ný stav, kdy v Jamborově domě není 
jediný jeho obraz. Jamborův dům byl 
vybudován výhradně na památku toho-
to význačného umělce, jako vděk za 
jeho dílo a odkaz městu Tišnovu. Proto-
že Jamborův odkaz je jedinečný a těžko 
srovnatelný s jinými městy, neboť městu 
Tišnovu věnoval mnohamilionový dar, je 
naší povinností se o něj starat a zachová-
vat ho příštím generacím. Nabízí se celá 
řada otázek, např. proč je ničena práce 
předcházejících zastupitelů? Proč Jam-
borův dům slouží jinému účelu, než pro 
jaký byl vybudován? Takových proč by 
mohlo být ještě mnoho. Je však třeba 
řešit co dál.

Návrh na zřízení Památníku 
Josefa Jambora

1.  Město Tišnov by mělo z Jamborova domu 
vytvořit Památník Josefa Jambora, kde 
bude znovu obnoven ateliér vybavený 
jeho věcmi a který bude uspořádán podle 
dobových fotografií.

2.  Památník musí mít vypracovaný svůj 
právní rámec a bude spravován Měst-
ským kulturním střediskem. Tento práv-
ní rámec by měl zaručovat podmínky, 
které budou určeny pro provoz památ-
níku navždy tak, aby jiná politická 
reprezentace po volbách nemohla zasa-
hovat do provozu, měnit podmínky, stě-
hovat obrazy Josefa Jambora atd. Každá 
nová politická reprezentace bude mít 

jen povinnost se o odkaz Mistra Jambo-
ra pečlivě starat a zachovat jej pro další 
generace.

3.  Památník bude připomínat umělce, který 
v Tišnově žil, Tišnov miloval a svoji sbír-
ku obrazů jako mecenáš věnoval obča-
nům města Tišnova.

4.  Na obnovení Jamborovy galerie je tře-
ba úzce spolupracovat s rodinou Mistra 
Jambora, která má velký zájem pomo-
ci při realizaci tohoto památníku. PhDr. 
Marta Sylvestrová, vnučka Josefa Jambo-
ra, a dcera paní Mgr. Alena Ráboňová ve 
své korespondenci městu Tišnovu tuto 
spolupráci nabízely již dříve.

5.  Je třeba provést inventuru celé sbírky. 
Zjistit, kde jsou obrazy v současné době 
uloženy, v jakém jsou technickém stavu, 
zda nejsou poškozeny – posouzení musí 
provést odborní pracovníci, případné 
doporučení bezodkladně realizovat. Dále 
doporučuji zavést přesnou dokumentaci 
(karty, pasporty aj.), kde kromě odbor-
ného popisu díla bude také fotogra-
fie, záznam o jeho ceně účetní, ceně dle 
odborného posudku a jiné údaje.

6.  Město Tišnov má celou sbírku 
v účetnictví:

a)  Jaká je účetní hodnota jednotlivých 
obrazů?

b)  Jaká je hodnota podle znaleckého 
posudku?

c)  Kdo zodpovídá za uložení sbírky obrazů 
a jak je zajištěna proti poškození, kráde-
ži atd.?

7.  Pojištění obrazů:
a)  U které pojišťovny jsou obrazy pojištěny 

a jaká je výše pojistky?
b)  Na co se pojistka vztahuje v případě 

pojistné události? Bylo by třeba vypraco-
vat nový odborný posudek, aby byla zná-
ma hodnota sbírky obrazů v současné 
době. Jakou má sbírka hodnotu?

8.  Je potřeba umělecká díla Mistra Jambora, 
která odkázal městu Tišnovu, přihlásit do 
Centrální evidence sbírek Ministerstva 
kultury ČR. Bude tak umožněno čerpá-
ní dotací na zabezpečení a restaurování 
sbírky.

9.  Památník Mistra Jambora musí slou-
žit jenom jeho odkazu Tišnovu a všech-
ny obrazy musí být uloženy na jednom 
místě. Jamborův dům byl v letech 1995 
až 1996 zakoupen a opraven výhradně 
pro uložení obrazů Josefa Jambora. Při 
rekonstrukci musely být v domě zacho-
vány části ateliéru, jak vypadal za života 
umělce. Prostory jsou dostatečně veliké 
a reprezentativní.

10.  V žádném případě nesmí být Jam-
borův dům pronajímán soukromým 

subjektům nebo obchodním společnos-
tem pro jejich obchodní aktivity a jiné 
výstavy.

11.  Je třeba vytvořit katalog celé sbír-
ky. Mělo by se jednat o reprezentativ-
ní publikaci, která bude informovat 
veřejnost o Mistru Jamborovi, jeho díle 
a lákat turisty k návštěvě jeho památní-
ku. Publikace by měla sloužit:

a) k prodeji při návštěvě galerie
b) k zapůjčení v knihovně města Tišnova
c)  musí být darována do všech tišnovských 

škol pro výuku. Každý tišnovský občan 
musí vědět, kdo byl Mistr Jambor a kde je 
jeho památník.

d)  Může sloužit jako předmět pro dary 
a reprezentovat město Tišnov.

12.  Město Tišnov musí ze svého roz-
počtu zajistit finanční prostředky 
na provoz památníku, opravy toho-
to vzácného díla Mistra Jambora. 
Jamborův dům byl postaven jako dík 
vzácnému člověku, velkému umělci, 
který měl svoje město rád a daroval mu 
dílo mnohamilionové hodnoty. Oprava 
Jamborova domu a jeho zakoupení od 
dědiců městem Tišnovem stály mnoho 
milionů. Jamborův dům byl vybudován 
za účelem umístění jeho sbírky do nově 
zbudovaného objektu. Z mého pohle-
du je naprosto nepřijatelné, aby se se 
sbírkou obrazů a Jamborovým domem 
zacházelo jinak, než jak bylo zamýšle-
no. Obrazy Josefa Jambora patří jen do 
Jamborova domu. Když se podíváme na 
celou situaci z pohledu současné dotač-
ní politiky, tak Jamborův dům neslou-
ží zamýšlenému účelu, pro který byly 
prostředky určeny. Vše je možno napra-
vit. Současná politická reprezentace 
tento stav nezpůsobila, ale pokračuje 
v chybných krocích ve využití Jamboro-
va domu. Je třeba okamžitě přehodno-
tit současné záměry a vrátit Jamborův 
dům Mistru Jamborovi. Přál bych si, aby 
se Tišnov ke svým významným obča-
nům choval tak, jak je to běžné v jiných 
městech, kde si významných umělců 
váží a zřizují jim památníky pro další 
generace. Zmiňme např. Maxe Švabin-
ského v Kroměříži, Josefa Ladu v Hrusi-
cích, Františka Kavana v Jilemnici.

Pozn. redakce: Protistrana se k návrhu 
nevyjádřila.
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Jak potopit zajímavé akce aneb Konec plakátů v Tišnově?
Václav Seyfert

Horké léto bývá na malých městech okurko-
vou sezónou, ať už jde o akce sportovní, nebo 
kulturní. Letos tomu tak v průběhu prvního 
prázdninového měsíce v Tišnově ovšem neby-
lo, více než zajímavý zážitek slibovaly zejména 
dvě soboty: 16. července se na zahrádce U Pal-
ce konal 7. ročník multižánrového hudebního 
festivalu za účasti kapel jako Laura a její tyg-
ři nebo Čankišou, o čtrnáct dnů později se fot-
balový tým AFK Tišnov utkal v zápase 1. kola 
MOL Cupu (Český pohár) s druholigovým 
1. SK Prostějov. Přestože se na první pohled 
zdá, že hudba a sport toho navzájem nemají 
moc společného, tentokrát se dal výrazný jed-
notící rys obou sobot odhalit celkem snadno. 
V celém městě totiž nevisel jediný plakát, kte-
rý by informoval o konání těchto akcí a zval 
tak tišnovské občany k divácké účasti.

O pořadatelích obou zmiňovaných událos-
tí bylo v poslední době poměrně hodně slyšet, 
jejich velkorysé plány do budoucna se přetřá-
saly v místních médiích a stávaly se předmě-
tem zanícených hovorů u jednacích i pivních 
stolů. Zdá se tedy naprosto nepochopitel-
né, že oběma unikla taková zásadní a desítky 
let používaná věc, jako je zhotovení a vylepe-
ní plakátů. Možná budou argumentovat, že se 
festivalu a fotbalu i bez propagace zúčastnil 
třímístný počet diváků, ale tohle zdůvodnění 
silně pokulhává. U Palce bylo totiž podstatně 
méně lidí než v předcházejících létech, kdy byl 
festiválek organizován jiným okruhem osob, 
v případě fotbalu se o konání zápasu dozvěděli 
jen náhodou a až na poslední chvíli (nebo také 
vůbec) dokonce i nedávní funkcionáři klubu. 

Přitom šlo o mač vpravdě historický, proto-
že to bylo pravděpodobně první utkání v celé 
dlouhé historii tišnovské kopané, kdy zde star-
toval druholigový tým a nešlo přitom o přátel-
ský duel.

Po celém Tišnově je dnes šestnáct velkých 
výlepových ploch, na nichž je umístění plaká-
tů sice zpoplatněno, ale částky za tuto službu 
jsou naprosto směšné ve srovnání s tím, kolik 
peněz spolkly festivalové kapely nebo kolik 
se jich dnes točí v místním fotbale. V přípa-
dě tak výjimečných akcí bych tudíž očekával, 
že všechny plakátovací tabule budou propa-
gačními tiskovinami obou počinů téměř pře-
tékat a že se navíc na náměstí i jinde objeví 
velkoplošné billboardy, které prostě každého 
kolemjdoucího praští do očí, i kdyby nechtěl. 

Nekonalo se ani jedno ani druhé, dokon-
ce nebyla žádná zmínka o konání těchto akcí 
k nalezení ani na webových stránkách pořáda-
jících subjektů (výjimkou byl jen „všemocný“ 
Facebook, kde se festiválek U Palce prezento-
val už i v minulých létech). A pokud jste náho-
dou nahlédli do několika vývěsek, které má 
AFK Tišnov k dispozici na několika různých 
místech města, pak možná víte, že ještě v srp-
nu se tam psalo o jarních utkáních předcháze-
jící sezóny.

Co je tedy skutečnou příčinou podobného 
stavu věcí? Odpověď se sice téměř nabízí, ale 
nechť si na tuto otázku každý čtenář odpoví 
sám…

Pozn. redakce: Uvedení pořadatelé se k obsa-
hu článku nevyjádřili.

aktuálně z redakce 
Tišnovských novin
Lucie Dymáčková, editorka

Navýšení ceny Tišnovských 
novin

Jistě jste si všimli, že Tišnovské noviny za 
poslední dobu výrazně „ztloustly“. Pro vaši 
představu – v září roku 2013 měly 24 stran, 
v roce 2014 už jich měly 36, v roce 2015 
bylo stran 48 a letos už mají noviny stran 60. 

Zvyšuje se také kvalita grafického zpracová-
ní, v současnosti se jedná o celobarevné peri-
odikum. Dalo by se říci, že mezi regionálními 
zpravodaji jsou naše Tišnovské noviny co do 
rozsahu a kvality zpracování unikátní. Má to 
samozřejmě výhody i nevýhody. Výhodou je, že 
se do nich vejde více materiálů od vás, našich 
přispěvatelů. Nevýhodou pak je, že pochopi-
telně také výrazně stouply náklady na jejich 
výrobu. Výdaje na jedno číslo se v součas-
né době pohybují okolo 82 000 Kč. Proto od 
příštího čísla bude navýšena cena Tišnov-
ských novin z 10 Kč na 20 Kč. Občané Tiš-
nova budou samozřejmě dál dostávat svoje 
noviny zdarma do schránek, týká se to pouze 

prodeje v trafikách či obchodech a předplatné-
ho. Děkujeme za pochopení.

Stará čísla Tišnovských 
novin

Občas z tiskárny přivezou více kusů novin, 
než využijeme, a tak se nám v redakci nakupilo 
množství starých výtisků (2014 až 2016). Rádi 
bychom je věnovali někam, kde by ještě mohly 
posloužit, a proto prosíme, kdybyste měli něja-
ký nápad, co s nimi, nebo byste si je rovnou 
chtěli odvézt, abyste se nám ozvali na e-mail 
noviny@kulturatisnov.cz, případně na tele-
fonní číslo 777 706 714. Děkujeme.

 Tišnovské noviny 

Zbytečně poloprázdné hlediště při fotbalovém 
utkání Tišnova proti Prostějovu, 

foto: www.1skprostejov.cz
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Kde si koupit vstupenky a nechat vylepit plakáty?
Eliška Špačková

Odpověď na tuto otázku je velice jedno-
duchá – v Turistickém informačním centru. 
Nejen turistům je totiž naše středisko určeno. 
Prodáváme vstupenky pro nadšence v oblas-
ti kultury, ať už se jedná o divadla, či koncerty. 
Lístky můžete zakoupit vždy u nás. Jsme pro-
dejním místem vstupenkového portálu Colo-
sseum, Ticket Stream a Ticket Art. Mimo to 
zajišťujeme prodej vstupenek na akce pořáda-
né Městským kulturním střediskem a také do 
Kina Svratka. Předprodejová cena končí den 

před koncertem. V den jeho konání je stejná 
jako cena vstupenky na místě. Další službou, 
kterou ocení především podnikatelé či pořa-
datelé akcí, je výlep plakátů. I to zařizuje naše 
TIC. Minimální počet plakátů stejných rozmě-
rů je šestnáct kusů. Pravidla a ceník pro výlep 
najdete na www.mekstisnov.cz/turisticke-
-informacni-centrum. Z našich poskytova-
ných služeb to však není vše.

Jak již z názvu vyplývá, naše informač-
ní centrum je tu i pro turisty. Kromě různých 
informačních letáků z Tišnova a okolí, kte-
ré jsou zdarma, prodáváme také sběratelské 

předměty, jako jsou například vizitky, turis-
tické známky, pohledy nebo jiné upomínkové 
předměty. Nově prodáváme cyklo a turistickou 
mapu destinační společnosti Koruna Vysočiny, 
město Tišnov je jedním z jejích zakládajících 
členů. Také je u nás k dispozici PC s internetem 
jako placená služba. Můžete u nás i posedět 
a využít naše wifi připojení zdarma. Najde-
te nás na ulici Brněnská 475 (v Jamborově 
domě).

Kontakty: 549 410 211, tic@kulturatisnov.
cz, pronajmy@kulturatisnov.cz

Karel, nebo Václav? 
Do Tišnova míří oba
Blanka Křížová, vedoucí

V jubilejním roce oslav 700. výročí narození 
Karla IV. si nejedno muzeum či galerie připo-
míná tohoto světového panovníka. A nejinak 

je tomu i v Muzeu města Tišnova. Autorská 
výstava historičky umění Hany Sar Blochové 
se však zaměří nejen na Otce vlasti Karla IV., 
ale také na patrona české země sv. Václava, 
jehož svátek si v Tišnově v září pravidelně 
připomínáme.

Výstava Karel IV. a kult sv. Václava doku-
mentuje snahy císaře Karla IV. o zavedení kul-
tu sv. Václava do zemí Koruny české a o jeho 

rozšíření i ve Svaté říši římské. Výstavu Hany 
Sar Blochové doplní výtvarné práce dětí 
z místních škol. Těšte se i na bohatý dopro-
vodný program, který začíná v neděli 18. září 
v 10 hodin přednáškou, pokračuje worksho-
pem, kde si můžete zazpívat středověké písně, 
a vyvrcholí koncertem Hany Sar Blochové v 17 
hodin.

 Turistické informační centrum 

 Muzeum města Tišnova 
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akce knihovny v září
Oddělení pro dospělé čtenáře
Virtuální univerzita 3. věku

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (září až 
leden) nový cyklus přednášek.

Hudební nástroje
Všichni se od počátku svého života setkáváme s hudbou a poslé-

ze i s hudebními nástroji. Kdo z nás ale přesně ví, kolik rozmanitých 
nástrojů je, podle jakých kritérií se dělí, z čeho se skládají, jak se tvo-
ří tón a co je třeba k rozezvučení daného nástroje? Cyklus přednášek 
o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na 
jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologické-
ho instrumentária. Společně s hudebními nástroji bude představen 
i jejich zvuk a způsob hry včetně krátkých ukázek skladeb. Přednáš-
ky tedy nebudou jen výčtem daných skutečností, ale i příjemným 
koncertem.

Zahájení v úterý 27. září v 9.30.

Univerzita volného času
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (říjen až 

leden) nové cykly přednášek.

Krásná zahrada i balkon
Cyklus přednášek zaměřený na tvorbu, údržbu a využívání moder-

ní zahrady je tu pro ty, kteří vědí, že zahrada je a má být potěše-
ním. Jednotlivé lekce jsou věnovány okrasné zahradě a balkonovým 
a pokojovým květinám, ale také pěstování zeleniny a bylinek, samo-
statná kapitola bude patřit škůdcům na zahradě. Nebudou opomenu-
ty ani vodní prvky v zahradě i na balkoně, různé tipy, triky, náměty, 
praktické rady a nové trendy. Vše bude doplněno spoustou inspira-
tivních fotografií.

Přednáší: Michaela Břečková
Zahájení v pondělí 3. října v 17.00.

Po stopách Ježíše
Ježíš. Jde o legendární smyšlenou postavu dějin náboženství, či 

opravdu žil? Pokud skutečně existoval, kým byl? Byl nadčasovým 
morálním učitelem, charismatickým a neohroženým prorokem, zma-
teným fanatickým náboženským vůdcem, židovským mesiášem, či 
jak tvrdí Bible Božím synem? Jaká byla doba, v níž žil, a co o něm řek-
li jeho současníci? Je záznam o jeho životě v evangeliích důvěryhod-
ný? Lze vůbec po dvou tisících letech oddělit skutečného Ježíše od 

náboženské fikce?
Na tomto semináři se vydáme po stopách Ježíše, jak jej zachycu-

jí biblická evangelia. Zaposloucháme se do věhlasného „kázání na 
hoře“, poodhalíme „podobenství“ o milosrdném samaritánu či mar-
notratném synu, staneme se svědky zázraků a pod křížem budeme 
rozjímat o smyslu jeho smrti. Ocitneme se na rozbouřeném moři 
a budeme nasyceni svačinou chudého chlapce. Jan Křtitel nás pono-
ří do temných vod Jordánu a projdeme se mezi sloupovím jeruza-
lémského chrámu. Cílem není mluvit o Ježíši, ale být tam, kde byl 
on, slyšet, co sám říkal, vidět jeho činy na vlastní oči. Kdo ví, třeba se 
nakonec setkáme i s ním samotným.

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.
Zahájení ve středu 5. října v 17. 00.

Kapitoly z dějin umění
Přednášky jsou zpracovány formou powerpointových prezentací, 

doplněné řadou barevných reprodukcí. Cílem není sdělení letopočtů 
a výčtů děl, ale spíše pochopení jednotlivých fází vývoje umění. Proč 
vznikaly jeskynní malby? Co mají jejich tvůrci společného s Leonar-
dem da Vinci? Jak máme rozumět umění starého Egypta, co bylo jeho 
cílem? Čím se lišili Rubens a Rembrandt? Proč Cézanne „neumí per-
spektivu“? Kdy a kam zmizel artefakt?

Přednášky jsou zpracované populárně-naučnou formou. Autorka 
vychází především z názorově neortodoxní publikace Paula Johnsona 
Dějiny umění – nový pohled.

Přednáší: Mgr. Pavla Hrdinová
Zahájení ve středu 12. října v 17.00.
Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osob-

ně do 23. září v městské knihovně, kde obdrží další informace.

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!

Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržovat? Náš kurz tré-
nování paměti Vám ukáže, že si lze zapamatovat téměř cokoli, když 
víte, jak na to. Ve stručnosti se seznámíte s tím, jak funguje naše 
paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte 
různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak do kvality paměti může 
zasahovat náš životní styl, poznáte nové lidi, ze kterých se možná sta-
nou Vaši známí nebo i přátelé, a v neposlední řadě si užijete spoustu 
zábavy.

Kurz probíhá na dvou úrovních – začátečníci a pokročilí.
Zájemci se musí přihlásit osobně do 23. září v městské 

knihovně, kde obdrží další informace.

A jaké jsou další zářijové 
akce v muzeu?

Připravili jsme pro vás Odpoledne s hasiči, 
které se koná 16. září v 16 hodin v rámci der-
niéry výstavy 140. výročí založení hasičského 
sboru Tišnov. Po splnění důležitých úkolů čeká 
na všechny děti malá odměna.

Po prázdninové pauze opět pokraču-
jí poslechové pořady Václava Seyferta z cyklu 
Střípky z mozaiky našeho bigbítu, tentokrát 

s názvem Zpěvákům vstup zakázán. Pokud zpí-
váte, neberte si to osobně a klidně přijďte.

Pro zájemce o bylinky a milovníky dobré-
ho čaje máme novinku. Od září začínají pra-
videlné Čajové dýchánky s Janou Koudelovou, 
na kterých se dozvíte spoustu zajímavos-
tí a samozřejmě že čaje také ochutnáte. První 
dýchánek Byliny od jara do zimy začíná v úterý 
20. září v 18 hodin.

Muzejní kavárna – Muzkafé pro vás nově 
připravuje prodej několika druhů kávy na 

váhu, abyste si mohli kvalitní kávu vychutnat 
nejen u nás, ale i doma, nebo ji někomu daro-
vat. Každou první středu v měsíci v 10 hodin 
probíhají v kavárně setkání seniorů s přednáš-
kou, tentokrát na téma Pozitivní vztah k životu 
(7. září). V kavárně se také 3. září v 18 hodin 
koná vernisáž výstavy Ateliéru Petra Korecké-
ho, který uvede novou značku nábytku a inte-
riérových prvků.

Zamiřte tedy do muzea, kde na vás v září 
čeká hned několik novinek.

 Městská knihovna Tišnov 
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Výstavy
Originální šperky

1. až 30. září
Prodejní výstava šperků Daniely Klein, jejímž velkým koníčkem 

a částečně i prací je kreativní tvorba. V posledních několika letech 
se věnuje výrobě originálních šperků z polymerové hmoty. Absolvo-
vala několik workshopů s českými i zahraničními lektory a znalosti 
z těchto kurzů využívá ve své tvorbě. Inspiruje se především příro-
dou, barvami a tvary.

Na výstavě můžete vidět i zakoupit především náramky, náhrdel-
níky a náušničky z její dílny. Ukázky z autorské tvorby Daniely Klein 
můžete zhlédnout též na webových stránkách https://www.flickr.
com/photos/113049949@N08/.

Beseda
To nejlepší z Kolumbie

29. září v 17.00
Městská knihovna zve všechny příznivce cestování na přednáš-

ku pana Tomáše Grima To nejlepší z Kolumbie. Země donedávna tak 
„bezpečná“, že se jí každý cestovatel obdařený pocitem sebezáchovy 
obloukem vyhnul. Ani jedno dnes už naštěstí neplatí. A zvlášť to oce-
ní přírodomilci, Kolumbie je např. světová jednička v počtu ptačích 
druhů, které na území jakéhokoli státu najdeme! Pojďme se společ-
ně pokochat takovou pestrostí kolibříků, tangar, papoušků a dalších 
opeřenců, že se nám z toho zatočí hlava. Pestrost další fauny, flóry 
a dechberoucích scenérií už je pak jen pověstnou třešničkou na 
dortu.

Oddělení pro děti a mládež
Jižní Morava čte

1. září až 30. října
Městská knihovna Tišnov se zapojila do projektu „Jižní Morava 

čte“ realizovaného Městskou knihovnou Břeclav za podpory Jihomo-
ravského kraje a Moravské zemské knihovny v Brně.

Jedná se o celokrajskou literární soutěž pro děti a mládež na téma 
„Mýty a legendy mého kraje“. Děti soutěží ve dvou kategoriích. První 
kategorie: 6 až 9 let, druhá kategorie: 10 až 18 let. Povídky, pohád-
ky, eseje či básničky (nebo jiný slohový útvar) na motivy legend 
a pověstí skutečných či vymyšlených v rozsahu jedna až pět stran tex-
tu můžou děti odevzdávat společně s vyplněnou přihláškou osobně 

v Městské knihovně Tišnov nebo zaslat elektronicky na e-mailovu 
adresu edita.hecova@gmail.com (do předmětu uveďte: Jižní Morava 
čte), a to nejpozději do 30. října.

Autoři nejlepších prací z každé kategorie se zúčastní slavnostní-
ho setkání autorů 3. prosince v brněnském divadle Polárka, kde bude 
vybrán absolutní vítěz soutěže. Kompletní pravidla soutěže a doplňu-
jící informace najdete na webu knihovny www.mktisnov.cz nebo na 
jiznimoravacte.mzk.cz. Projekt je financován Jihomoravským krajem.

ŠKOLY 

Dopravní výchova
Jana Křížová

Letos poprvé jsme si dopravní výchovu 
uspořádali sami, přímo na hřišti u školy. Naši 
čtvrťáci si ve dnech 22. a 23. června prakticky 
vyzkoušeli jízdu zručnosti, dodržování pra-
videl i teoretické znalosti v oblasti silničního 
provozu. Předepsané vybavení kola, nutnost 
cyklistické přilby, znalost dopravních značek, 
orientaci při jízdě na silnici, na kruhovém 

objezdu i při průjezdu křižovatek – to vše 
opět dětem velmi pěkně objasnila a pak na 
jejich jízdu dohlížela strážnice Iveta Klepáč-
ková z městské policie. V pondělí 27. června 
byly úspěšným žákům předány cyklistické 
průkazy. Všem cyklistům gratulujeme! Ti, kte-
ří průkazy tentokrát prozatím nezískali, si 
musí bezpečnou jízdu ještě prověřit.

Ve středu 22. června jsme získávali prů-
kazy cyklisty. Rozdělili nás do tří skupin. 
Dělali jsme písemné testy, jízdu zručnosti 

a orientaci ve značkách – pod dohledem poli-
cistky. Bavilo mě to, protože jsem se zlepšil 
v řízení jednou rukou. Celé dopoledne bylo 
super!

Mikuláš Chvátil, 4. C

Ve středu 22. června jsme měli dopravní 
výchovu. Byla tam jízda zručnosti: jízda vesto-
je, převoz kelímků s vodou, objíždění bójky 
i slalom. Také jsme psali testík. Nakonec byla 

 ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
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sluníčko na výletě
Romana Benešová

Ve čtvrtek 16. června se děti z MŠ Sluníčko 
vydaly na pěší dopolední výlet. Po necelé hodi-
ně chůze dorazily na místo, a to do Kynologic-
kého klubu Tišnov.

Zde na ně čekalo překvapení v podobě 
několika psů různých ras a věku. Děti se posa-
dily do kruhu na připravené lavičky a s nadše-
ním čekaly, co se bude dít.

Za malou chvilku se seznámily s fenkou 
Miou i jejím pánem, který nám v praktické 
ukázce předvedl, jak bezpečně přistupovat 
k neznámým psům. Poté zhlédly výcvik ště-
ňat – psí školku a ukázku poslušnosti dospě-
lých psů – psí školu. Během toho se dověděly, 
čím se psi živí, jak se o ně správně starat, jak 
se cvičí, co mají rádi nebo neradi. Dětem se 
velmi líbila vycvičená fenka Miley, která nám 
ukázala zdolávání překážkové dráhy. Členové 
kynologického klubu dětem ochotně vyprá-
věli o zvláštnostech života psů, děti si je měly 
možnost prohlédnout, hladit a vodit a zeptat 
se na to, co je zajímá. Vše příjemné a milé rych-
le končí, i my s dětmi jsme se museli rozlou-
čit s příjemnými lidmi a krásným přírodním 

prostředím kynologického klubu a vydat se 
zpět do školky. Děti, plné dojmů, si vzájemně 
povídaly o všem, co se jim líbilo.

Chtěli bychom tímto poděkovat Kynologic-

kému klubu v Tišnově za ochotu, profesionalitu 
a vstřícnost při přípravě nezapomenutelného 
zážitku pro děti ze Sluníčka.

Mozek roku a sportovec roku 2016
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. 
stupeň

Tak jak jsme zvyklí z televizních obrazovek, 
kde se vyhlašují různé ankety nejlepších spor-
tovců a vědců, tak i naše škola ZŠ Smíškova 
je věrná své tradici a v letošním roce byl opět 
vyhlášen již 16. ročník Sportovce roku a o něco 

mladší ročník Mozku roku. V anketě o nejlepší-
ho sportovce se zohledňuje počet soutěží, kte-
rých jsou sportovci schopni se zúčastnit, jaké 
mají osobní i týmové úspěchy a přístup k tré-
ninku. Velmi důležité také je, v jakou osob-
nost naši sportovci dozrají – jak umí podpořit 
tým, jak sami umí zabrat v krizových situacích, 
jak se chovají k soupeři, protože velmi těžkou 

zkouškou pro sportovce, který touží po vítěz-
ství, je uznat, že byl soupeř prostě lepší.

Mozkem roku se stává ten, kdo se nebo-
jí prověřit své znalosti a dokáže se posunout 
mezi nejlepší mozkové kapacity kraje či výš 
a jeho okruh znalostí může zabloudit do růz-
ných oborů.

jízda se značkami jako ve městě. Dostavila se 
i paní policistka, která na nás dohlížela. Bylo 
to nádherné. Mně se to moooc líbilo!

Alena Malášková, 4. C

Ve středu jsme měli dopravní výchovu. 
Paní učitelka nás rozdělila do tří skupin. První 
šla psát test, druhá jezdila na dopravním hři-
šti a třetí dělala jízdu zručnosti. Vše bylo leh-
ké, až na převážení kelímku. Poprvé jsem se 
polila, ale podruhé jsem to zvládla. Pak jsme se 
vystřídali a my šli psát test, který byl lehký. Na 
dopravním hřišti nás kontrolovala opravdová 
paní policistka. Dopoledne se mně moc líbilo!

Silvie Sávová, 4. C

 MŠ Sluníčko 

 ZŠ Smíškova 

Foto: Jana Konečná

Foto: Jana Křížová
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Večer v muzeu pro 6. C
Hana Eklová, třídní učitelka

V červnu se naše škola ZŠ Smíškova 
zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlási-
lo Podhorácké muzeum v Předklášteří k 700. 
výročí narození Karla IV., významného české-
ho panovníka. Žáci 6. C vytvořili v hodinách 
výtvarné výchovy s paní učitelkou Kappelovou 

keramické plastiky, se kterými ve své kate-
gorii soutěž vyhráli. Odměnou jim byl večer 
strávený v muzeu se soukromou prohlídkou 
nejen objektu kláštera Porta coeli, ale i inter-
aktivní výstavy Lucemburkové a klášter Porta 
coeli. Děti se zde zábavnou formou seznámily 
s dynastií Lucemburků, vyzkoušely si dobové 
kostýmy, prozkoumaly bludiště a splnily celou 

řadu úkolů s historickou tematikou. Na závěr 
dostal každý i malý dáreček. Večer utekl velmi 
rychle a všichni jsme odcházeli příjemně nala-
dění a o nějaký ten poznatek z české historie 
bohatší. Ráda bych touto cestou poděkovala 
PhDr. Ireně Ochrymčukové za velmi poutavý 
výklad.

Jsme velmi rádi, že máme každý rok z čeho 
vybírat a vyhodnocování do elitní desítky je 
rok od roku těžší.

Zde přinášíme konečné výsledky:

SPORTOVEC ROKU 2016
1. místo:  Petra Knoflíčková, Matěj Schulz, 

Štěpánka Pilná, David Výrosta, 
Vojtěch Zhoř

2. místo:  Adéla Brázdová, Pavel Humpola, 
Sára Vetešníková, Michal Bednář

3. místo:  Hana Blažková, Filip Pszczolka, 
Maryana Shpilyarevych, Martin 
Müller

4. místo:  Markéta Smutná, Tomáš Pokorný, 
Miriam Matisová, Adam Kolář

5. místo:  Leona Žáková, Matyáš Hutař, Adéla 
Vojancová, Jan Čada

6. místo:  Kateřina Nečesalová, Viktor Pololá-
ník, Monika Balášová, Patrik Pánek

7. místo:  Petra Pokorná, Štěpán Musil, Sára 
Kocourková, Adrian Horváth

8. místo:  Veronika Lásková, Štěpán Paruch, 
Bernadeta Nečesalová, Dominik 
Görner

9. místo:  Pavlína Trnčáková, Dominik Drábík, 
Veronika Jůzová, Jan Dufek

10. místo:  Noemi Martináková, Lukáš Müller, 
Denisa Sekerová, Lukáš Toman

MOZEK ROKU 2016
1. místo: Iva Bartoňová
2. místo: Julie Cebáková
3. místo: Tereza Smejkalová
4. místo: David Bednář
5. místo: Josefína Hlaváčová
6. místo: Andrea Ryšánková
7. místo: Štěpán Paruch
8. místo: Lukáš Paruch
9. místo: Eva Zavřelová

10. místo: Bernadeta Nečesalová

Neztratí se ani naši nejmenší.

TALENT ROKU 2016 
(sportovec)
1. místo: Pavel Smetana
2. místo: Adam Hnát
3. místo: Denisa Malášková

MOZEČEK ROKU 2016
1. místo: Ondra Kuneš
2. místo: Kristina Priknerová
3. místo: Kristýna Hradilová

Všem vyhodnoceným gratulujeme 
a přejeme hezký zbytek prázdnin.

Foto: Hana Eklová
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 SOŠ Fortika 

 RC Studánka 

Fortika opět na cestách!
Tereza Vaščáková

Každým rokem jezdí studenti SOŠ Fortika 
do Francie, letos tomu nebylo jinak.

Ve středu 15. června v odpoledních hodi-
nách začalo naše veliké cestování přes 
Rakousko a Itálii. Cesta byla velice dlouhá 
a únavná, ale díky naší paní učitelce Janko-
vé, která nám ji zpříjemňovala svými znalost-
mi, jsme se opravdu nenudili. V autobuse jsme 
si dokonce zazpívali známou francouzskou 

píseň Marjolaine.
V ranních hodinách jsme dorazili do Mona-

ka, byli jsme ohromeni krásou a kouzlem 
tohoto místa. Jako první jsme spatřili casi-
no a také jsme nahlédli do katedrály Notre 
Dame Immaculée. Z celého Monaka nás nejví-
ce nadchlo oceánografické muzeum, kde jsme 
si dokonce mohli sáhnout na žraloka, poté 
následovalo koupání v moři. Při cestě na hotel 
nás zbrzdil „bušónek“, jak by řekla paní učitel-
ka Janková.

Kolem osmé hodiny ranní jsme zavítali do 
Grand Canyonu du Verdon, kde jsme se kocha-
li nedotčenou krajinou, ze které jsme sjeli 

k jezeru Svatého Kříže. Zapůjčili jsme si zde 
šlapadla, kde jsme se „empatizovali“ s příro-
dou. Zpestřením tohoto dne bylo zjištění, že 
je autobus nepojízdný, naštěstí pro nás byla 
sehnána náhradní doprava.

Poslední den jsme strávili v městě Nice, 
kde se odehrávalo EURO 2016. Atmosfé-
ra v ulicích byla nepopsatelná. Zpěv a tanec 
tomuto městu opravdu nechyběly. Zamíři-
li jsme na kopec Chateau, kde se nám dosta-
lo úchvatných výhledů na Azurové pobřeží. 
Seznámili jsme se s cizinci a poznávali jinou 
kulturu. Večer 19. června jsme odjížděli plní 
zážitků do České republiky.

ZÁŘÍ VE sTUDÁNCE
Radka Štěpanovská, koordinátorka

Poděkování
Děkujeme všem, kteří před prázdninami podpořili náš projekt Malo-

vaná Studánka v obchodním domě Tesco v Tišnově. Jeho cílem bylo 
vymalovat a upravit prostory Rodinného centra Studánka tak, aby byly 
pro malé i velké návštěvníky inspirativní. Sice jsme nevyhráli a pení-
ze nezískali, ale budeme se i nadále snažit sehnat finanční prostředky 
a Studánku si hezky upravit.

Podzimní novinky v RC studánka
Kroužky v RC Studánka začínají v pondělí 12. září. Nachystali jsme 

pro vás několik zajímavých novinek, a to nové pojetí předporodní pří-
pravy, předporodního a poporodního cvičení s fyzioterapeutkou, čtvrt-
ky s jógou, cvičení s kočárky, cvičení pro neklidné děti od 3 do 7 let 
(Dráčci) a angličtinu pro mírně pokročilé. U ostatních pravidelných 
aktivit se změnila doba konání. Aktuální týdenní program naleznete na 
našich stránkách www.studanka-tisnov.cz. Těšíme se na setkání v RC 
Studánka!

Foto: Kristýna Koudelná
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studánkové narozeniny – slavte 
s námi!

Přijďte do Studánky a oslavte s námi její 12. narozeniny. Můžete se 
těšit na interaktivní divadelní představení Svišť Pišť od 16.00 (Divadlo 
kača a kača), malování na obličej, skákací hrad, tvořivou dílnu pro děti 
a samozřejmě na narozeninový dort. Předáme také Řád dětského úsmě-
vu – společnost přátelská rodině.
Kdy: v pátek 9. září od 15.30 do 18.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Uvedená aktivita je součástí projektu 
„Kulturní akce pro rodiny s dětmi“ a je rea-
lizována za finanční podpory města Tišnova.

Tvoření LuKa v RC studánka – 
Cestovatelský deník

Přijďte si vyrobit originální minialbum – cestovatelský deník 
s pomocí vlastních fotografií. Pokud milujete práci s papírem, můžete si 
v kurzu s Lucií Dospíšilovou vytvořit jedinečnou památku na prázdniny 
nebo dovolenou. Kurz je časově náročný, zabere cca čtyři hodiny. V ceně 
je veškerý materiál. Účastníci by si měli donést pár vlastních fotografií.
Kdy: v pátek 23. září od 17.00 do 21.00
Kde: v RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 500 Kč za osobu. Informace a rezervace e-mailem na lucie.dospi-
silova@seznam.cz

aktivity pro těhotné v nové podobě
Kurz předporodní přípravy s novou lektorkou

V pondělí 12. září začíná nový kurz předporodní přípravy s certifiko-
vanou dulou a laktační poradkyní Martinou Blahovou. Kurz se skládá ze 
tří setkání, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, 
výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šes-
tinedělí, kojení a péči o novorozence. Vaše otázky jsou v kurzu vítány.
Kdy: v pondělí 12. září, 19. září a 3. října od 18.30 do 20.00
Kde: v herně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 450 Kč za kurz. Je nutné se nahlásit předem. Informace a rezer-
vace na tel. 777 706 724 nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Cvičení pro těhotné s novou lektorkou
V pondělí 12. září začíná také cvičení pro těhotné se zkušenou fyzio-

terapeutkou Mgr. Petrou Zemanovou. Skupinové cvičení je vhodné pro 
ženy od ukončeného prvního trimestru fyziologického těhotenství. Cvi-
čební lekce jsou zaměřeny na protažení a posílení důležitých svalových 
skupin, nácvik správného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice 
důležité k samotnému porodu. Cviky jsou cíleny na prevenci bolestí 
páteře a poklesu klenby nožní, snížení výskytu otoků a křečových žil, 
posílení svalů pánevního dna, na nácvik jejich relaxace a nácvik brá-
ničního dýchání (důležitého nejen v první době porodní). Pravidelnou 
pohybovou aktivitou se též snižuje riziko výskytu těhotenské cukrovky 
a vysokého krevního tlaku.
Kdy: v pondělí od 17.30 do 18.15, začínáme 12. září
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za osm lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Cvičení zahá-
jíme při minimálním počtu pěti osob. Informace a rezervace na tel. 
777 706 724 nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Poporodní aktivity v nové podobě
Cvičení po porodu

Nově začínáme kurz Cvičení po porodu s fyzioterapeutkou Mgr. 
Petrou Zemanovou. Těhotenství a porod dítěte zanechají změny na 
pohybovém aparátu každé ženy. Vhodným pohybovým cvičením může-
me napomoci poporodnímu hojení, podpořit laktaci, posílit oslabe-
né svaly i vrátit zpět fyzickou kondici. Skupinové cvičení je vhodné pro 
ženy kdykoli od gynekologické prohlídky v šestinedělí za předpokla-
du fyziologického hojení. Cviky jsou cíleny především na posílení svalů 
pánevního dna (léčba případné močové inkontinence), břišních sva-
lů (správná aktivace je nutná pro úpravu břišní diastázy), prsních sva-
lů, hýžďových svalů a hlubokých stabilizačních svalů páteře. Pohybová 
aktivita je přiměřená, nicméně dostatečná k podpoře redukce nadby-
tečných poporodních kil, směřuje ke zvýšení kondice a psychické poho-
dy maminek.
Kdy: v pondělí od 18.30 do 19.15, začínáme 12. září
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za osm lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Cvičení zahá-
jíme při minimálním počtu pěti osob. Informace a rezervace na tel. 
777 706 724 nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Cvičení s kočárky
Cvičení je určeno pro maminky, které si chtějí na čerstvém vzdu-

chu protáhnout celé tělo a po porodu se dostat zpět do formy. Jedná se 
o sportovní chůzi s důrazem na správné dýchání a držení těla. Bude-
me se věnovat posilování hlavních svalových skupin – ruce, nohy, bříško 
a zadeček. Cvičení vede Mgr. Tereza Skřepková.
Kdy: v pondělí od 10.00 do 11.00, začínáme 12. září
Kde: sraz na parkovišti u nového hřbitova

Informace a rezervace na tel. 777 706 724 nebo e-mailem studanka.
tisnov@gmail.com.

Jógové čtvrtky v RC studánka – 
novinka

Čtvrtky jsou v RC Studánka zasvěceny józe. Vybírat můžete z násle-
dující nabídky. Podrobné informace ke kurzům a lektorkám naleznete 
na www.studanka-tisnov.cz.

 – Jóga s Janou Koudelovou – čtvrtek od 11.00 do 12.00
 – Jóga pro rodiče s dětmi do dvou let s Andreou Škrobákovou – čtvr-

tek od 14.50 do 15.50
 – Dětská jóga s Andreou Škrobákovou – čtvrtek od 16.00 do 16.50
 – Powerjóga pro začátečníky s Andreou Škrobákovou – čtvrtek od 

17.00 do 18.00

Logopedie v RC studánka
Váháte, zda řečový vývoj vašeho dítěte probíhá v normě, nebo potře-

bujete řešit konkrétní problém? Zkušená logopedka Mgr. Miroslava 
Vyplašilová vám pomůže s diagnostikou i nápravou nesprávné výslov-
nosti. Pro rodiče s dítětem je vyhrazeno půl hodiny individuální péče, 
během níž dochází k nácviku jednotlivých hlásek. Setkání mohou být 
přítomni i sourozenci, pro které je k dispozici koutek na hraní. Péče je 
hrazena rodiči.
Kdy: každou druhou středu v měsíci mezi 16.00 až 19.00, začíná-
me v září
Kde: v RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Informace a rezervace na m.vyplasilova@email.cz nebo tel. 
607 193 500.
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Připravujeme:

Zdravá a krásná – cvičení pro ženy 
s hlídáním dětí

Zveme všechny ženy na kurz cvičení se zkušenou fyzioterapeut-
kou Jaroslavou Jeřábkovou. Pozornost bude věnována zejména správ-
nému držení těla. V deseti lekcích se zájemkyně naučí cviky na 
posílení břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna, které zejmé-
na po porodu ochabnou. Cílem je nejen protáhnout tělo, ale naučit ženy 
správně cvičit a předcházet tak bolestem šíjových svalů a beder.
Kdy: v úterý od 10.30 do 11.15, začínáme 4. října
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za deset lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Kurz pro-
běhne při minimální účasti šesti osob. Informace a rezervace na tel. 
777 706 721 nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com. V případě 
zájmu zajistíme hlídání dětí.

Dráčci
Od října připravujeme hodinu her a cvičení pro rodiče s dětmi ve 

věku 4 až 7 let, které jsou neklidné nebo nesoustředěné (zejména pro 
rodiče s dětmi s ADHD). Program se zaměřuje na pozitivní ovlivňová-
ní psychomotorického vývoje dítěte. Je naplněn aktivitami na posílení 
hrubé a jemné motoriky, paměti, pozornosti, spolupráce a vztahu mezi 
rodičem a dítětem. Program vede psycholožka Mgr. Soňa Kappelová.

Podzimní burza dětského oblečení
Opět připravujeme podzimní burzu dětského oblečení, kde můžete 

prodat a nakoupit podzimní a zimní oblečení, obuv, hračky a další dět-
ské potřeby pro děti od 0 do 15 let.
Výkup: 10. října od 10 do 17 hodin (pondělí)
Prodej: 11. října od 9 do 17 hodin (úterý)
Výdej: 12. října od 13 do 17 hodin (středa)
Kde: v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov

Poplatek pro prodávající za účast na burze je 12 % z prodaného 
(min. 50 Kč za každý formulář).

Formulář na burzu a podrobné informace si stáhnete od 10. září na 
www.studanka-tisnov.cz. Vyplněný formulář v Excelu zašlete jako pří-
lohu na e-mail studanka.burza@gmail.com do pátku 30. září do 15 
hodin! Pozor: příjem formulářů ukončíme dříve, pokud se naplní kapa-
cita. Přijímáme jen 140 formulářů pro prodej. Nenechávejte proto ode-
slání formuláře na poslední chvíli, případně si ověřte volnou kapacitu.

V rámci burzy bude probíhat charitní šatník, kam můžete darovat 
nepotřebné (či neprodané) věci (oblečení, obuv nebo doplňky, hrač-
ky, lůžkoviny apod.), které pomohou například lidem bez domova nebo 
matkám a dětem v azylových domech.

Vítáme pomoc dobrovolníků na burze! V případě zájmu nás kontak-
tujte na tel. 777 706 721 nebo na studanka.tisnov@gmail.com.

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

aktuálně z Inspira
Ivana Kroutilová

Nový školní rok na Inspiru
Než se 1. října otevře brána všem zájemcům o naše kroužky, proběh-

ne v Inspiru několikatýdenní chystání nového školního roku, úklid po 
tříměsíční rekonstrukci budovy na hasičce, úklid po táborech a prázd-
ninovém provozu.

Jak bylo na táboře?
Čtyři sta pět. Tolik účastníků se nasčítalo během našich letních poby-

tových i příměstských táborů, které jsme začali již v červnu sjížděním 
Vltavy. Na Vysočině na Moravci si rodiče s dětmi spolu užili příběhy Kře-
mílka a Vochomůrky a na stejném místě je vystřídal cyklistický tábor, 
který letos trhl rekord v počtu ujetých kilometrů. Záhadu UFO řeši-
li agenti na stanovém táboře ve Vranicích a ve Sloupu mladí přírodo-
vědci nakoukli pod pokličku přírodních věd, měli na to totiž ideální 
prostředí Moravského krasu. Přes celé prázdniny probíhaly oblíbené 
příměstské tábory různého zaměření. Lukostřelecký, florbalový, zumba 
tábor či vědecký nebo pravěký. Například z takovýchto lákadel si moh-
ly děti vybírat. Jedenáct příměšťáků vyráželo ze své základny na Inspi-
ru na výlety za poznáváním přírody, sportovními zážitky či kulturním 
bohatstvím. Všem táborům letos přálo počasí, které bylo ideální k výle-
tům, hrám a koupání. A o tom, že se všem na táboře líbilo, svědčí mnoho 
děkovných vzkazů nejen od účastníků, ale i od rodičů. Za tím vším stojí 
práce a nadšení kolektivu vedoucích, kteří se pečlivě věnují plánování 
a realizaci tábora. Za to jim patří obrovský dík. Letošní tábory se opět 
vydařily.

Kdy a jak se přihlásit do kroužků
Již nyní si můžete prohlédnout naši nabídku kroužků doplněnou 

o několik novinek. Čas na rozmyšlení máte až do 3. září, kdy začne při-
hlašování. Od 3. do 9. září je potřeba se přihlásit elektronicky přes 
www.svcinspiro.cz (bude spuštěno již v sobotu 3. září v 10.00) nebo 
od pondělí 5. září osobně v kanceláři Inspira, a to v době od 8.00 do 
18.00. K řádnému přihlášení je potřeba znát osobní údaje dítěte (jmé-
no a příjmení, rodné číslo, bydliště, škola, zdravotní pojišťovna, zdravot-
ní stav a kontaktní údaje na zákonné zástupce). U přihlašování, prosím, 
dodržujte nastavené věkové omezení dítěte. Z důvodu velkého zájmu 
o některé kroužky doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Po naplnění 
kapacity kroužku budeme uchazeče evidovat pouze jako náhradníka. 
Čas u některých kroužků se ještě může lehce pozměnit, ale o tom bude-
me včas informovat.

Abyste věděli, jak to u nás vypadá a do jakých místností budou 
vaše děti chodit, jste srdečně zváni na den otevřených dveří Inspi-
ra, a to 24. září od 10.00 do 15.00.

Nový kabát Inspira
V měsíci červnu započala na budově Inspira další fáze rekonstrukce, 

Inspiro dostává nový vzhled v podobě moderních oken, dveří a fasády. 
V rámci dalších prací proběhla i oprava věžičky či zateplení půd a čás-
ti budovy. Za rekonstrukci, která ještě více zpříjemní prostory Inspi-
ra, děkujeme městu Tišnov. Dále neustále zlepšujeme a dovybavujeme 
novou klubovnu, která v loňském roce sloužila jako místnost pro hlí-
dání dětí po kroužcích. V tomto roce ji již budeme plnohodnotně využí-
vat nejen pro kroužky a kurzy, ale především k výukovým programům. 
Kvůli stavebním úpravám na budově, prosím, počítejte s dočasným 
omezením komfortu.

 SVČ Inspiro 



18 Tišnovské noviny

OsTaTNÍ ZaŘÍZENÍ 



09/2016 19

OsTaTNÍ ZaŘÍZENÍ 

Cvičení pro těhotné 
Předporodní příprava (skupinová, individuální 
u vás doma, intenzivní – jednorázová) 
a jiné služby porodní asistentky
Radka Mňačková

Ráda bych informovala všechny těhotné ženy i ty, které své těhoten-
ství teprve plánují, že jsem od září byla nucena přesunout své aktivity 
do nových prostor SVČ Inspiro (Riegrova 312, Tišnov).

Tyto aktivity mají v Tišnově již dlouholetou tradici a mnoho spoko-
jených klientek. Jako porodní asistentka mohu nejlépe pomoci, pora-
dit, podpořit v tak krásném období, jakým je těhotenství a následně 
mateřství.

Svěřte se do ODBORNÝCH RUKOU!
Tel. 737 365 989 (neváhejte mě kontaktovat).
Cvičení i předporodní příprava vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.30.
Další služby: laktační poradenství, doprovody k porodům, osobní 

konzultace

Z výletu na Porčův mlýn
Ludmila Cvrkalová

Jen pár kilometrů od Tišnova, v Býkovicích, se nachází Porčův mlýn. 
Nikdo z účastníků výletu, který se konal 26. července, o něm však nevě-
děl. Pouze ti, kteří chodí do kurzu trénování paměti v DPS, se s tímto 
názvem setkali v testu. Kurz totiž vede Markéta Prokopová, která orga-
nizuje i výlety. Rádi jsme pozvání do Porčova mlýna přijali. Věřím, že 
s prohlídkou mlýna i s průvodcem byli spokojeni opravdu všichni. 
Zhlédli jsme film, který ukazoval, jak z ruiny bývalého, tři sta let starého 
mlýna postavili tři nadšenci tuto ojedinělou stavbu. K naší spokojenos-
ti uvedl pan mlynář do chodu i celé mlýnské soustrojí, poháněné prou-
dem vody. Přilehlá krásná krčma s dobrým jídlem, pitím, zmrzlinovými 
poháry a příjemným posezením přímo u rybníka nás všechny nadchla.

Porčův mlýn v Býkovicích je výborný tip na rodinný prázdnino-
vý výlet. Lidé často jezdí do dálek, a přitom mnohdy neznají poklady 
ve svém okolí. Jsme rádi, že nám pracovnice CSS tento výlet umožnily 
a staraly se o nás.

Předvedení služby tísňové péče
Jana Wildová, ředitelka

Ve čtvrtek 4. srpna přijela do Centra sociálních služeb Tišnov paní 
Bc. Lenka Ryšavá, DiS., z pražské služby tísňové péče Život 90, aby nás 
seznámila s možnostmi a fungováním této sociální služby. Jídelna DPS 
Králova se zaplnila nejen seniory, kteří by mohli službu využívat, ale 
přišel i pan starosta Bc. Jiří Dospíšil, vedoucí sociálního odboru Mgr. 
Michal Kudláček, městští strážníci a další zájemci.

Tísňová péče je určena těm, kteří žijí sami a mají obavy z toho, že se 
jim v případě pádu nebo náhlé nevolnosti nedostane pomoci včas. Služ-
bu mohou využívat nejen senioři, ale také mladší lidé se zdravotním 
handicapem nebo onemocněním. Často tísňovou péči pro své blízké 
zajišťují rodinní příslušníci, kteří se o ně obávají, ale sami (kvůli vzdá-
lenosti, pracovnímu vytížení apod.) nemohou trvalý dohled provádět.

Jak tato konkrétní služba tísňové péče funguje? Potenciální klient 
nebo jeho rodinný příslušník se dohodne s organizací, která službu 
poskytuje. Sociální pracovník z organizace přijede, zjistí vše potřebné 
o klientovi i podmínkách v jeho bydlišti. Následně technici nainstalují 
do bytu stacionární domácí zařízení (jedná se o poměrně malou krabič-
ku a instalace probíhá bez vrtání apod.) a čidlo pohybu. Klient dostane 
náramek s tlačítkem.

Pokud uživatel stiskne tlačítko, systém se spojí s dispečinkem, kde 
operátorkám vyskočí kompletní karta s údaji uživatele, a během pár 
minut se automaticky sepne hlasitý odposlech do bytu uživatele. Ope-
rátorka komunikuje s uživatelem o krizové situaci, vyptává se na stav 
uživatele. Pokud se jedná pouze o pád, operátorky zprostředkují osobu 

z kontaktů udaných při sociálním šetření, která má klíče od bytu uži-
vatele. V případě, že je uživatel zraněný, volá operátorka rovnou i 155. 
Čidlo pohybu zase zajistí, že v případě, kdy se člověk vůbec nemů-
že pohnout, operátorky v dispečinku zjistí problém a mohou klientovi 
zabezpečit pomoc. Protože vše probíhá přes telefon, není důležité, kde 
přímo dispečink sídlí.

Představovaná služba zahrnuje i další činnosti: pravidelnou osobní 
i telefonickou komunikaci pracovníků s klientem, možnost propojení 
mobilního telefonu Aligator na dispečink (služba vhodná mimo pro-
středí bytu), přidání detektorů kouře apod.

Paní Ryšavá věcně a jasně popsala fungování služby, finanční pod-
mínky jejího poskytování, zodpověděla četné dotazy, ale také předvedla 
konkrétní technické pomůcky (zařízení, náramek, čidlo, telefon), jejichž 
prostřednictvím je služba zajišťována.

Domnívám se, že setkání přineslo to, co se od něj očekávalo. Všich-
ni přítomní se podrobně seznámili s fungováním a podmínkami tísňo-
vé péče. Nyní je na každém jednotlivci, zda se rozhodne využít služeb 
tísňové péče pro sebe nebo své blízké. Pokud ano, může se obrátit na 
předváděnou sociální službu Život 90 nebo jinou registrovanou sociální 
službu tísňové péče. Obdobnou činností se zabývají i soukromé subjek-
ty na komerční bázi, které však nejsou registrovanou sociální službou. 
Mohou být i cenově výhodnější, avšak využití registrované sociální služ-
by má některé přednosti: například nutnost sepsat smlouvu s klientem, 
dodržování a kontrolu standardů, kvalifikované a netrestané pracovní-
ky, pravidelný kontakt s klientem.

Problematika se v současné době řeší v rámci města Tišnova. Pokud 
byste měli již nyní o podobnou službu zájem, rádi Vám v Centru sociál-
ních služeb Tišnov poskytneme dostupné informace.

 Centrum sociálních služeb

Foto: Markéta Prokopová
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 Domov sv. Alžběty, Žernůvka 

akce v září
Poslechové pořady Písničky ze starých časů

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou 
cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje 
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.

Poslechové pořady se na podzim konají ve středu 12. října, 9. listo-
padu a 14. prosince od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Zájezd na zámek Valtice – jižní Morava
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá zájezd na zámek Valtice 

ve čtvrtek 15. září v 9.30 hodin. Úhrada výletu je 320 Kč. Zahrnu-
je cestu autobusem, vstupné na zámek a degustaci ve vinném sklepě 
s odborným výkladem.

A na co se můžete ve Valticích těšit? Nejprve na krásný zámek, kde 
se seznámíme s životem té nejvyšší šlechty. Průvodce nás provede více 
než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichten-
štejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uher-
ské monarchii. Z uměleckého hlediska je nejcennější zámecká kaple 
s bohatou malířskou štukovou výzdobou a mramorový taneční sál. Za 
pozornost také stojí zrcadlový sál, obrazárna a salónek prince Kar-
la. Výjimečnost Valticím dodává zámecký park v anglickém stylu. Ten-
to zámek je druhou perlou Lednicko-valtického areálu. Status UNESCO 
památky přiláká každoročně tisíce návštěvníků.

Po prohlídce zámku bude následovat návštěva v Zámeckém vinném 
sklepě s následnou degustací, odborným výkladem a občerstvením. Na 
oběd se pouze přesuneme do levého křídla zámku, do Hotelu Huber-
tus. Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace v 9.30 hodin, další 
zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou.

Hlaste se u Markéty Prokopové (tel. 730 193 325) a Marty Špirkové 
(773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb nejpozdě-
ji do 9. září.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim – 2. pololetí 2016
Říjen 19. 10. 2016
Listopad 2. 11. 2016

16. 11. 2016
Prosinec 7. 12. 2016

Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (730 193 325)
Marta Špirková (773 590 274)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteč-

ní 6. října od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Těšte se na bohaté 
odpoledne plné zážitků a překvapení. V jedinečném programu Senioři 
seniorům vystoupí zpěváci, hudebníci, vypravěči, modelky a tanečníci 
v důchodovém věku. Od 16.30 začne seniorská diskotéka. Občerstvení 
zajištěno.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V úterý 4. října od 9 do 16 hodin proběhne v rámci Týdne sociál-

ních služeb den otevřených dveří v CSS spojený s podzimní výstavou. 
Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS, jako 
je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým 
obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech 
s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení v nich, ale dovědí se 
rovněž více o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra 
sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jiří Kristen – Vysočina v obrazech
Jitka Pařízková

Srdečně zveme všechny příznivce umění, zvláště pak milovníky 
Vysočiny, na výstavu obrazů Jiřího Kristena, která je přístupná od 1. září 
do 31. října 2016, denně od 9.00 do 17.00 hodin. Výstava je prodejní.

Jiří Kristen (*1969) žije v Nemojově u Dvora Králové nad Labem. 
Jeho tvorba je spjata s českou krajinou a především s Vysočinou. Má oso-
bitý styl, který upřednostňuje jednoduché tvary bez přílišných detailů. 
Barevným laděním, převážně v hnědých a okrových odstínech, vyjad-
řuje tesknou a snivou krásu naší krajiny. Zátiší, na kterých se objevují 
květinové motivy, naopak maluje v jasných až ostrých tónech. V součas-
nosti tvoří především akrylovými barvami, dříve se zabýval i akvarelem 
a dřevěnou plastikou. Své dojmy a zážitky ztvárňuje také v abstraktních 
obrazech. Jeho díla jsou zastoupena nejen ve sbírkách domácích sbě-
ratelů, ale také v zahraničí. Při návštěvě Domova sv. Alžběty se spolu 
s malířem projdete nejen volnou krajinou oblíbené Vysočiny, ale také 
nahlédnete do malebných zákoutí vesnic se starými chalupami a kap-
ličkami. Ocitnete se na návsi s dominantou věže kostela, v polích s Boží 
mukou a s letním porostem obilí nebo v barvami hýřícím stromořadí 
v podzimním čase. Také zátiší, v podobě starobylé keramiky, hliněné 
mísy s ovocem nebo vázy s polními květinami, dotváří kouzlo domova, 

které vyvolá v návštěvníkovi pocit pohody, klidu a vlídnosti.
Věříme, že výstavu ocení zejména ti, kteří se rádi nechají vtáhnout 

do světa, jenž je na hony vzdálen dnešnímu modernímu a hektickému 
způsobu života.

Jiří Kristen: Podzim na Blatinách
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 Čas pro sebe 

 Územní organizace diabetiků Tišnov 

Program v září
Michaela Nečasová

Krásné poprázdninové dny a Čas pro sebe 
i se startem školních povinností. O prázdni-
nách jsme podnikli krásné výlety do Rakouska 
na kola, na Vltavu na lodě, kurzovalo se s koň-
mi v Blahoňově, proběhly semináře, jóga smí-
chu, NW atd.

Stále sbíráme návrhy na nejkrásnější okno 
Tišnovska, své tipy posílejte na casprosebe@
centrum.cz.

SetKávárna poskytla zázemí pro kultur-
ní akce jako například průvod krále Václava 
a také jsme zpívali, setkávali se a odpočívali.

Jumping nadále pokračuje v tělocvičně na 
Riegrově díky spolupráci se SVČ Inspiro, jemuž 

tímto děkujeme. Termíny se dozvíte v rezer-
vačním systému jako doposud.

Cesta k podnikání – Petra 
Adámková
6. září 17.00

 – Další z pravidelných setkání s Peťou tento-
krát na téma zákazník a produkt.

 – Nutná rezervace na tel. 603 142 391.
 – Cena: 300 Kč

Tai-ji-Quan (tajčičuan) pravidelně 
každou středu
7. září 18.00 až 20.00

 – Pravidelné cvičení každou středu pro 

začátečníky i pokročilé.
 – Platba za pololetí (září až leden) 2 000 Kč.

Meditace – Blanka Žáčková
15. září 19.00 až 20.00

 – Přijďte se na chvíli zastavit a vnímat své 
tělo a své vnitřní já.

 – Nutná rezervace na tel. 603 485 577 nebo 
na blanka.zackova@seznam.cz.

 – Cena: 80 Kč

Jóga smíchu – zatím není termín 
znám
?. září 18.00 až 20.00

 – Sledujte na FB a www, budeme se smát.
 – Příspěvek dobrovolný.

Rekondiční pobyty 
tišnovských diabetiků 
v roce 2016
Jarmila Matulková, předsedkyně

ÚO diabetiků v Tišnově pořádá pro své 
členy každoročně dva rekondiční pobyty. 
V prvním pololetí roku 2016 od 19. června 
do 26. června se třiatřicet členů OÚ DIA Tiš-
nov zúčastnilo rekondičního pobytu v krás-
ném prostředí Vysočiny u rybníka Sykovec. 
Pobyt byl zaměřen na zlepšení zdravotní-
ho stavu a na edukaci. Každý den začínal roz-
cvičkou a i dopolední program se soustředil 
na rekondiční cvičení. Odpoledne účastníci 
pobytu strávili na vycházkách do okolí, návště-
vou Zelené Hory nebo plaváním v městských 
lázních v Novém Městě nad Moravou. Večer-
ní program byl zejména věnován informacím Foto: P. Dokládalová

Domov sv. Alžběty na Žernůvce 
a Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka srdečně zvou na

Pouť k Panně Marii Bolestné
a Den otevřených dveří

v neděli 18. září 2016 ve 14.30 hod.
Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Michal Seknička.

Bohoslužbu doprovodí Komorní smíšený pěvecký sbor Magnificat
z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně pod vedením Mgr. Petra Kolaře.

V areálu zahrady vás uvítáme hudbou manželů Jebáčkových z Lažánek.

Zároveň jsme pro vás připravili občerstvení
a prezentaci ručních výrobků našich klientů.

Od 16.00 hod. můžete shlédnout výstavu obrazů Jiřího Kristena
a využít možnosti prohlídky našeho Domova.
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o nových metodách léčby diabetu a konzulta-
cím pro zlepšení zdravotního stavu přítom-
ných. Po celou dobu byl sledován zdravotní 
stav účastníků kontrolou jejich hodnoty cuk-
ru v krvi a měřením krevního tlaku. Celý týden 
se vydařil a domů se všichni vraceli spokojeni. 

Druhý rekondiční pobyt v letošním roce je při-
pravován jako čtyřdenní v Bystrém u Poličky. 
I na něm budou zajištěny sportovní aktivity 
včetně plavání v hotelovém bazénu nebo pou-
žití sauny a vířivky. ÚO diabetiků Tišnov vyja-
dřuje poděkování za finanční příspěvek na 

rekondiční pobyt Obecnímu úřadu Železné 
a Městskému úřadu Tišnov. Ve druhé polovi-
ně roku 2016 pokračuje „Cvičení s Martou“ ve 
čtvrtek, dne 8. září v 9 hodin v Městském kul-
turním středisku Tišnov. Plánované termíny 
cvičení v tomto roce zůstávají zachovány.

Pravidelná setkání rodičů 
s dětmi
Viktorie Šťastná

Skupina rodičů s dětmi (od narození do x 
let) v rámci Lesního rodinného klubu na Tiš-
novsku se bude v tomto školním roce schá-
zet každý pátek od 10 do 15 hodin. První 
setkání proběhne 16. září. Místo bude upřes-
něno dle aktuálního počasí a programu. Při-
bližně dvakrát za měsíc se uskuteční v jurtě 
Lesního rodinného klubu v Lomničce. Někte-
rá setkání budou volnější, na některých se 

vydáme do okolí Tišnova, jiná budou mít pro-
gramovou náplň pro děti i rodiče (např. hudeb-
ní dílny, tvoření – sv. Martin, Vánoce, kváskové 
pečení, výroba sýrů).

Všechny aktivity jsou dobrovolné. Setká-
ní jsou zahajována a ukončována společným 
kruhem. Máme možnost společně poobědvat. 
Cena za pololetí je 1 500 Kč za rodinu. Jedno 
setkání stojí rodinu 200 Kč. Individuální doho-
da je možná. Kapacita je omezená.

Proč tato setkání?
 – Děti si v malém kolektivu a v přítomnosti 

rodiče zvykají na své vrstevníky i dospělé. 
Mohou si hrát společně i každý po svém.

 – Přírodní prostředí je dost pestré a prostor-
né, aby nabízelo možnosti a místo pro růz-
ná přání a aktivity dětí i jejich rodičů.

 – Děti se pobytem venku otužují, fyzicky, psy-
chomotoricky a esteticky rozvíjejí.

 – Tato setkání jsou přínosná i pro rodiče: 
sdílení s jinými rodiči, navazování vzta-
hů i tvůrčí aktivity.

 – Jsou předstupněm lesního klubu. Děti si 
zvykají na prostředí Lesního rodinného 
klubu na Tišnovsku.
Máte-li dotazy nebo zájem se připojit, ozvě-

te se, prosím, na tel. 731 617 168 či e-mail 
viktorie.stastna@gmail.com.

Exkurze na Maršovský mlýn – prohlídka starokladrubských koní
MAS Brána Vysočiny, z. s., vás zve na Mar-
šovský mlýn v malebném údolí Bílého potoka, 
kde manželé Ošťádalovi, členové MAS BV, pro-
vozují chov starokladrubských koní, zejména 
vraníků.
Kdy: středa 21. září, od 16 hod. do cca 18 hod.
Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého 
potoka
Jak se tam dostanete: Autem do Maršova, 
odtud odbočka směr Šmelcovna, na Šmelcov-
ně lze nechat auto a pokračovat dále pěšky až 

na Maršovský mlýn nebo lze při dobré sjízd-
nosti cest dojet autem až k mlýnu.
Co nás čeká: Prohlídka stájí, povídání o sta-
rokladrubských koních a jejich historii, před-
vedení nejkrásnějšího koně roku 2015, 
představení dvou letošních hříbátek, krátké 
občerstvení, krmení koníků (kdo chce, může 
si s sebou vzít staré pečivo, jablka a mrkev), 
zakončení krátkým provedením na koních po 
jízdárně.

Lions CZ, odborníci na dotace, a MAS Brána Vysočiny, z. s., zvou na seminář

Podpora investic ve 3. kole PRV 2014–2020
Program:
1.  statistiky žádostí 1. a 2. kolo PRV 2014 až 

2020, zkušenosti s podáváním projektů
2.  detailní informace k opatřením „Investi-

ce do zemědělských podniků“, „Zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů“ 
a „Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů“ (krátké dodavatelské řetěz-
ce, farmářské prodejny apod.)

3.  účastníkům se dostane konkrétních infor-
mací o uznatelných nákladech, postupu 
přípravy projektu, bodovacích kritériích, 
povinných přílohách, výběrových řízeních 
apod.

Lektor: Ing. Milan Kouřil

Příjem žádostí bude probíhat 
pouze prostřednictvím Portálu 
farmáře.

Máme pro Vás ještě informace o podpo-
ře vzdělávání zaměstnanců z operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OP Z) – program POVEZ 
(dotace přes úřady práce) a Výzva č. 43
1.  konkrétní informace o uznatelných nákla-

dech, dokumenty, povinné přílohy, způsoby 
výběrových řízení apod.

2. možnosti řešení projektů
Lektor: Ing. Tomáš Musil

Seminář bude trvat čtyři hodiny, bez 
poplatku za účast, lektorné a dopravu lektorů 
hradí firma Lions CZ.

Datum: 8. září 2016
Místo: radnice, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Čas: 9.00 až 13.00

Občerstvení zajištěno.
Prosíme o přihlášení se předem na 

e-mail: manager@masbranavysociny.cz 
nebo na telefonu 777 706 722.

 Lesní rodinný klub na Tišnovsku 

 MAS Brána Vysočiny 

Foto: http://jkmaneo.webnode.cz
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Nabídka ozdravného 
pobytu, tak zvaného 
vánočního

Spolek zdravotně 
postižených Brněnska (SZPB) 
zajišťuje ozdravný pobyt pro 
seniory.

25. až 28. listopadu
Hotel Pavla, Vlachovice u Sykovce, Nové 

Město na Moravě
Cena pobytu 2 500 Kč.

2. až 5. prosince
Hotel Pavla, Vlachovice u Sykovce, Nové 

Město na Moravě
Cena pobytu 2 500 Kč.
Vedoucí těchto pobytů je Emilie Krčmová, 

tel. 534 009 920 (mob. 607 242 138).

Veškerá doprava je zajištěna autobusy, tam 
i zpět, plná penze, ubytování je ve čtyř-, 
tří-, dvou- a jednolůžkových pokojích. Mož-
nost využít masáže. Navštíví nás i Mikuláš 
s čertem. Uskuteční se tombola, dárek cca do 
50 Kč. Dovezte si masky. Zájemci o tento pobyt 
nechť se hlásí na tel. č. 607 242 138 nebo 
534 009 920.

Lisovna zahájila provoz
Josef Ondroušek, Jarmila Ondrová

Český zahrádkářský svaz, základní orga-
nizace v Tišnově, zahájil v sobotu 20. srpna 
v lisovně na Wagnerově ulici lisování ovoce, 
a to jako každoročně nejen pro své členy, ale 
i pro všechny zájemce. Lisovat se bude kaž-
dou sobotu od 7.30 do 11 hod. (podle potře-
by i déle) a od 14. září i každou středu od 16 
do 19 hod. (po telefonické domluvě případně 
i dříve). Množství ovoce nad 300 kg je možno 

objednat předem. Poplatek za 1 kg vylisované-
ho ovoce je 2,50 Kč.

Další informace lze získat u vedoucí-
ho lisovny Petra Beneše na telefonním 
čísle 723 336 319 (nejlépe ve večerních hodi-
nách). Aktuální informace o lisování budou 
k vidění také ve vývěsní skříňce zahrádkářské 
organizace v horní části náměstí Míru nad řez-
nictvím u Bártů.

Po ukončení sezony lisování v minulém 
roce byla zahájena generální oprava elektro-
instalace celého objektu, ve kterém se nachá-
zí i lisovna. Ve výběrovém řízení byla ze tří 

uchazečů vybrána jako zhotovitel firma Fran-
tišek Mahel, Tišnov. Oprava byla dokončena 
v roce letošním. Celkové náklady na opravu 
činily 63 915 Kč. Město Tišnov přispělo část-
kou 30 179 Kč. ZO ČZS Tišnov provozuje lisov-
nu i v roce 2016 za finanční podpory města 
Tišnova. Díky tomu se poplatek za lisování už 
několik roků nezměnil.

 Český zahrádkářský svaz 

 Spolek zdravotně postižených Brněnska 

TyJáTr FEsT – Ty, já a trochu festivalu
Kamila Marek Ševčíková 
a organizační tým

Prázdniny se pomalu chýlí ke svému závě-
ru a my s velkými očekáváními sledujeme 
blížící se datum 2. září 2016. To je den, kdy 
v regionu Tišnovska začne historicky prv-
ní ročník putovního kulturního festivalu, na 
němž se nám představí amatérské divadelní, 
taneční a pěvecké soubory a kapely.

Z původní myšlenky uspořádat v Želez-
ném malý jednodenní divadelní festiválek 
se rozvinul nápad, proč nedat příležitost 
i ostatním umělcům. Vždyť v regionu v něko-
lika posledních letech vzniklo tolik taneč-
ních souborů, tolik ochotnických skupin 
a pěveckých sborů, hudebních těles! Větši-
na zúčastněných se zapojuje do umělecké 
činnosti bez nároku na odměnu, z čistého 
nadšení a touhy kulturně se vyžít, proč jim 
tedy nedat možnost se veřejně představit 
za hranicemi své obce, městyse či města? 
Uvést více představení už je pro malou obec 
náročné, tak proč také neoslovit spřátelené 
obce a nevytvořit společně něco, co může 
mít úspěšné pokračování i v dalších letech 
a v dalších obcích?

A tak vznikl projekt TyJáTr FEST, na kte-
rém si „ty a já užijeme trochu festivalu“. 
Zaštítil ho dobrovolný svazek obcí Tišnov-
sko a prvními pořadateli se pro tento roč-
ník staly město Tišnov a obce Předklášteří 
a Železné. Oslovili jsme soubory v regionu 
a během chvilky jsme měli tolik zájemců, že 
jsme hravě naplnili program na tři dny. Letos 
nás ve dnech 2. až 4. září čekají čtyři divadel-
ní představení, jedno šermířské, čtyři pěvec-
ká, dvě hudební a pět tanečních. Plus jeden 
host ze zahraničí. Začneme ve 14.30 hodin 
v parku v Předklášteří, a to tanečním vystou-
pením skupiny Stream dance z Dolních Lou-
ček, večer zakončí svou produkcí Ha-kapela 
z Tišnova. V sobotu se festival přesune do 
prostor lesního amfiteátru nad obcí Želez-
né, kde nás jako první potěší pěvecké těleso 
LSDa z Lomnice, v podvečerních hodinách se 
přemístíme na hřiště v Železném, kde pro-
gram uzavře STARá BANDa, a v neděli pro-
gram odstartuje zahraniční host ze Seredi 
v 11.00 hodin v prostoru letního kina v Tiš-
nově. Závěrečné představení zde bude patřit 
divadlu Prkno z Veverské Bítýšky a ukon-
čení festivalu je plánováno na 18.30 hodin. 
Podrobný program naleznete na plakátech 
a na webových stránkách DSO Tišnovska 

(http://www.dsotisnovsko.cz/), faceboo-
kových stránkách (https://www.facebook.
com/tyjatrfest1/) a stránkách pořádajících 
obcí.

Festival bude probíhat v přírodních pro-
storách obcí a měst, v případě velmi nepří-
znivého počasí bude přesunut do kulturních 
zázemí. Těšit se můžeme na výborné občer-
stvení, upomínkové předměty, ale hlavně na 
krásná představení pro dospělé, děti i celé 
rodiny. Vstupné je dobrovolné. Změny, kte-
ré mohou nastat před začátkem i v průbě-
hu festivalu, budou vždy včas oznámeny na 
webových stránkách, viz výše.

Veliký dík patří Jihomoravskému kraji, 
městu Tišnov, obcím Železné a Předklášte-
ří, Městskému kulturnímu středisku Tišnov 
a dalším obcím a firmám z regionu, které 
se na pořádání festivalu finančně či materi-
álně podílejí. Bez nich by nebylo možné ho 
uskutečnit.

Těšíme se na všechny návštěvníky a věří-
me, že si tuto akci opravdu užijete!
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Dvě středoškolačky v září rozpohybují Tišnov
Markéta Vrtělová, Žaneta Sobotková

Jsme Markéta a Žaneta, dvě gymnazistky 
z Tišnova, které se rozhodly na základě přá-
ní svých vrstevníků uspořádat týdenní festival 
s názvem „Jsme offline – Tišnov v pohybu“. Aby 
si nejen mladí obyvatelé Tišnova mohli festival 
co nejvíc užít, přihlásily jsme svůj projekt do 
programu V pohybu, který vyhlašuje Nadace 
Vodafone. Uspěly jsme (mezi šesti projekty po 
celé ČR) a nyní se snažíme dle pravidel progra-
mu získat polovinu cílové částky kampaní na 
www.hithit.com, čímž je příspěvek od nada-
ce podmíněn. Přispět může opravdu každý 

a vzhledem k tomu, že nás podporuje Městské 
kulturní středisko, se můžete těšit na hodnot-
né (nejen) kulturní odměny.

Týdenní festival bude zahájen 12. září 
výstavou „Humans of Tišnov“ na náměstí 
Míru, která je inspirovaná newyorským pro-
jektem zveřejňujícím fotografie různorodých 
obyvatel či kolemjdoucích společně s jejich 
krátkým příběhem. V dalších dnech se stu-
denti, obyvatelé a návštěvníci Tišnova mohou 
těšit například na swingové taneční odpoled-
ne, výtvarnou performanci, různé besedy či 
venkovní promítání filmu. Festival zakončíme 
kulinářským workshopem v pátek a sobotním 

koncertem Red Hot Chilli Peppers Revival ve 
velkém sále MěKS.

setkání s jubilantkou Vlastou Urbánkovou
Pavel Adamec, Helena Pernicová

Letošní jubilantka Vlasta Urbánková (naro-
zena 29. dubna 1936) žije v Drásově a ve své 
literární činnosti se zaměřuje především na 
životní osudy osobností z Tišnovska. Její prá-
ce mají významnou dokumentární hodnotu, 
vyznačují se stylovými kvalitami, poetickým 
laděním a nekomplikovaným způsobem sdě-
lování faktů. Dosud vydala: Ozvěny domova 
(Medailon Josefa Uhra), 1988; Cesta nezarost-
lá (Portrét Leopolda Mazáče), 1991; Navštiv-
te mne s podzimem (Anna Pammrová a lidé 
kolem ní), 1994; Jak srdce zvonu (Život Leo-
polda Mazáče), 1997; Zářivá samota (Tišnov-
sko v osudu Anny Pammrové a jejích přátel), 
1998; Klíč ze dna paměti (Životní příběh Anny 
Hájkové), 2002; Utonulý mlýn (Jak se žilo 
v Drásově v minulých stoletích), 2013.

Vlasta Urbánková, bývalá středoškolská 
profesorka, svými studenty vděčně vzpo-
mínaná češtinářka gymnázia v Bystřici nad 
Pernštejnem, je dlouholetou předsedkyní Spo-
lečnosti Anny Pammrové. Ta pod jejím vede-
ním vydává pravidelný věstník, jehož náplní je 
především život a dílo Anny Pammrové, jsou 
zde ale také otiskovány články a dokumen-
tární materiály týkající se jejích významných 
současníků – Otokara Březiny, Jakuba Demla, 

Františka Bílka, Josefa Floriana a mnoha dal-
ších. Vlastě Urbánkové vděčíme za oživení 
zájmu o svéráznou myslitelku a spisovatelku 
Annu Pammrovou. Její knihy Navštivte mne 
s podzimem a Zářivá samota mapují osob-
nost této spisovatelky, její dílo a poselství 
současnosti.

Spisovatelská činnost Vlasty Urbánkové 
je svou podstatou velmi hluboce zakořeněna 
v rodné půdě, v krajině Tišnovska, v Drásově 
a jeho okolí. Ve všech knihách Vlasty Urbán-
kové vnímavého čtenáře zaujmou pasáže, kte-
ré nezaměnitelným způsobem opěvují přírodu 
a krajinu a tím zdůrazňují jejich významnou 
úlohu v životě lidí, o nichž autorka píše. Ve 
spojení člověka s krajem, ve kterém celý život 
nebo jeho větší část žil, je třeba hledat důvo-
dy a smysl jeho konání. Poetické a krajinoma-
lebné popisy jsou integrální součástí jejích 
knih a je namístě alespoň krátce citovat: „Drá-
sovský potok Lubě protékající horním koncem 
vesnice býval před desítkami let rejdištěm dětí, 
které tu bydlely. Mezi Malhostovicemi a Dráso-
vem pak spoluvytvářel přírodní scenérii velmi 
působivou, některá místa pod Paní horou býva-
la kdysi doslova líbezná… Lubě hraje v našem 
kontextu důležitou roli. Hustý, doslova maje-
státní pobřežní porost vytváří od míst, kde 
vodní koryto opouští úpatí Paní hory, výrazný 

krajinný předěl. Ještě dříve, než zvedne člo-
věk oči k lesům, zastaví se pohled o tuto téměř 
nepropustnou hradbu. Jakmile se do ní opře vítr, 
mění se nevýrazná zeleň vrb do proměnlivého 
stříbřitého odstínu – listy se obracejí po větru 
rubem, vzápětí se vracejí zpět a tyto rychlé změ-
ny nevyvolávají kupodivu pocit zrakového kla-
mu, ale nekonečného volného vlnění…“ (Klíč ze 
dna paměti)

Všechny knihy Vlasty Urbánkové jsou 
v současné době již rozebrány. Proto se Spo-
lečnost Anny Pammrové a nakladatelství Sur-
sum rozhodly k jubileu paní profesorky znovu 
vydat její stěžejní pammrovskou publika-
ci Navštivte mne s podzimem a srdečně zvou 
na slavnostní uvedení této knihy, které se 
bude konat v sobotu 17. září ve 14 hodin 
v Muzeu města Tišnova.

Tři veteráni a Ondřej
Václav Seyfert, redaktor TN

Počínaje rokem 2014, kdy na tišnovském 
náměstí s úspěchem koncertovala skupina 
Žlutý pes, se v programu Svatováclavských 
hodů pravidelně objevuje vystoupení renomo-
vaných umělců z oblasti moderní hudby. Hej-
movu kapelu vystřídal o rok později Radek 
Pastrňák a jeho Buty, letos dojde v sobo-
tu 24. září dokonce na jazz v podání jednoho 

z letitých federálních věrozvěstů tohoto žánru, 
slovenského zpěváka Petera Lipy.

Lipa oslavil letos koncem května už 73. 
narozeniny, jeho elán a nasazení by mu ovšem 
mohli závidět i pánové o mnoho let mladší. 
Není jen interpretem, který se svým doprovod-
ným souborem dodnes pravidelně koncertuje, 
nýbrž patří také k dlouholetým organizátorům 
velkých hudebních akcí, jakými jsou například 
už od roku 1975 Bratislavské jazzové dni. Svo-
je dramaturgické a promotérské zkušenos-
ti neuplatňuje ovšem jen na Slovensku, také 
u nás například před časem napomáhal vzniku 

festivalu Polička Jazz, na kterém letos na jaře 
po létech opět i aktivně vystoupil.

Peter Lipa během své dlouhé kariéry něko-
likrát výrazně oslovil i rockové publikum. Už 
v roce 1968 vystoupil se skupinou Blues Five 
na legendárním 2. československém beato-
vém festivalu, podruhé nakročil do podobných 
vod v osmdesátých létech po boku kytaristy 
Luboše Andršta, s nímž společně vedl kape-
lu Blues Band, v jejíchž řadách působili napří-
klad i bývalí členové Flamenga Jan Kubík 
a Vladimír Kulhánek. Lipovo album Beatles 
In Blue(s) z roku 2003 je pak osobitou poctou 

Foto: Jakub Jelen
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nejslavnější rockové kapele všech dob a přiná-
ší kreativní verze šestnácti písniček autorské 
dvojice John Lennon – Paul McCartney. Větši-
nou se však jako zpěvák v uplynulých čtyřice-
ti letech pohyboval v nejrůznějších oblastech 
jazzu, včetně toho tradičního, a Mezinárodní 
jazzová federace jej v anketách svého zpravo-
daje Jazz Forum mnohokrát zařadila do první 
desítky nejlepších evropských zpěváků.

V současném Lipově bandu je druhou 
hlavní postavou vynikající český saxofonis-
ta Michal Žáček, klávesy obsluhuje Lipův syn 
Peter jr., na basovou kytaru hraje Michal Šim-
ko a na bicí Michal Fedor. A určitě stojí za při-
pomenutí, že Lipa má úžasný dar prezentovat 
svoji tvorbu velmi přístupným způsobem 
i posluchačům, kteří se jinak možná jazzu troš-
ku bojí jako něčeho příliš složitého.

Vedle Svatováclavských hodů si začínají 
svoji tradici pomalu budovat i Rybářské slav-
nosti, které se letos uskuteční v neděli 11. září 
opět u předklášterského rybníka. Před rokem 
na nich vystoupil například Jaroslav Hut-
ka nebo kytarista Zdeněk Bína, letos bych si 
dovolil doporučit Vaší pozornosti trio Vla-
dimír Merta – Jan Hrubý – Ondřej Fencl. 
Jestliže lze Petera Lipu bez nadsázky označit 
za veterána zdejší hudební scény, zde se nám 
představí další dvě osobnosti téhož kalibru.

Zpěvák, kytarista a skladatel Vladimír Mer-
ta (*1946) se mohl stát českým Dylanem, 
ovšem socialistická kultura žádného Dylana 
nepotřebovala, takže první album mu vyšlo 
ve Francii a pak dvě desetiletí natáčel převáž-
ně jen pokoutně „do šuplíku“. Dnes tyto uni-
kátní a skvělé nahrávky postupně vycházejí 
péčí nakladatelství Galén. Naštěstí bylo mož-
no Mertu slýchat přece jen živě na koncertech 

a dovolím si říct, že nic lepšího na naší folkové 
scéně tehdy neexistovalo.

Houslista Jan Hrubý (*1948) byl od roku 
1975 členem Mišíkových ETC…, později dopro-
vázel i Michala Prokopa (což společně s Lubo-
šem Andrštem činí vlastně dosud) a více než 
dvacet let má také vlastní kapelu Kukulín, kte-
rá je ovlivněna keltskou hudbou.

Tihle dva protřelí hudební bardi k sobě 
před časem přibrali o více než jednu genera-
ci mladšího všestranného hráče na klávesové 
nástroje, kytaru či harmoniku Ondřeje Fencla 
(*1981), který patří k muzikantsky nejšikov-
nějším postavám současné české scény a jehož 
schopnosti mu umožňují akceptovat prezen-
tační styl obou starších spoluhráčů a tvůrčím 
způsobem se na něm spolupodílet. Fencl se 

před tím etabloval jednak ve vlastních kape-
lách Hromosvod či Nahoře pes, ale v posled-
ním desetiletí je především jednou z opor 
skupiny 5P Luboše Pospíšila.

Základem playlistu jmenovaného tria jsou 
Mertovy písničky z různých období jeho tvor-
by, ale protože jejich autor a hlavní interpret 
(podobně jako již zmiňovaný Bob Dylan) hra-
je své skladby pokaždé trochu jinak, je pro-
dukce této sestavy zejména ze strany Hrubého 
a Fencla do značné míry okamžitou improviza-
cí na základní téma té které písně.

Nenechte si tedy ujít obě zářijová vystou-
pení tří hudebních veteránů a jednoho zralého 
mladého muže, kteří se nepochybně postarají 
nejen o Vaši dobrou zábavu, ale také o hodnot-
ný umělecký zážitek.

Tišnovské tóny na vinylu (… a nejen na něm) – 3. část
Václav Seyfert, redaktor TN

V úvodní části cyklu jsme uvedli, že nejstar-
ším tišnovským muzikantem zastoupeným 
v oblasti populární hudby na oficiálních gra-
mofonových deskách je zřejmě Josef Růžička. 
Neměli jsme pravdu a dnes je tedy třeba toto 
tvrzení opravit. Ještě o čtyři roky starší byl 
totiž Jiří Daneš (1934–2014, vlastním jmé-
nem Jiří Darmopil) – skladatel, aranžér, diri-
gent, hráč na trombón, vibrafon, akordeon 
či bicí. Rodák ze Zlína se stal Tišnovákem již 
v útlém dětství, jeho tatínek byl profesí soud-
ce a do Tišnova se i s rodinou přistěhoval prá-
vě v souvislosti se svým povoláním. Jiří – ještě 
jako Darmopil (příjmení si změnil až při svat-
bě) – maturoval na tišnovském gymnáziu 
v roce 1952 ve třídě profesora Jaromíra Hejla, 
jeho spolužáky byli například Antonín Franke, 
Petr Fruhwirt nebo Věra Medunová-Koste-
lecká. Už v době středoškolských studií spo-
lupracoval s místním Meli-Big Benem, poté 

absolvoval obor bicích nástrojů na brněnské 
konzervatoři a skladbu na JAMU a občas v těch 
časech hostoval v řadách Orchestru Karaso-
va divadla. Koncem 50. let vedl 17členný stu-
dentský orchestr v dixielandovém obsazení 
se smyčcovou sekcí (zasedal v ní mimo jiné 
i Jan Beránek), v létech 1961–66 byl aktivní 
jako hudební redaktor brněnského rozhlasu 
a jeho taneční orchestr patřil mezi kmenová 
rozhlasová tělesa. Po působení v zahraničním 
angažmá odešel do Kanady, kde žil od roku 
1969 a kde zanechal svoji stopu jako hudební 
pedagog.

V roce 1965 vydal Supraphon dvě malé des-
ky přímo pod Danešovým jménem. Na prv-
ní z nich je na titulní straně skladba Jaroslava 
Humpolíka Večerní romance v podání Taneč-
ního orchestru Jiřího Daneše a stranu B tvo-
ří písnička autorské dvojice Daneš–Vrbka 
Měsíc pobledlý, kterou zpívá Zbyšek Pantů-
ček a doprovázející soubor je označen jako Big 
beatová skupina Jiřího Daneše. Stejný název 

má i kapela účinkující na druhém singlu, který 
tvoří instrumentální skladby Frasquita (autor 
Humpolík) a Prostá melodie (autor Daneš) 
s výraznou kytarou Jaroslava Klepáče. V jiném 
řazení byly dvě z těchto skladeb zařazeny i na 
exportní verze malých desek, pro sovětský 
„trh“ například na společném EP s písnička-
mi Midnight a I Saw Lindy Yesterday pražské 
skupiny Mefisto. Na některých dalších deskách 
je Jiří Daneš zastoupen jako skladatel (jde 
například o skladbu Pachanga na singlu sku-
piny Jonika Quintet, Stopy v písku na export-
ním EP Comba Gustava Broma z roku 1963 či 
instrumentálku uvedenou na vývozním sin-
glu pro „Východ“ jako Скачки – což je v ori-
ginále Velká pardubická rovněž s Bromovým 
orchestrem) nebo jako aranžér a dirigent (na 
výběrové desce Music From The Air 3 z roku 
1967 se to týká skladby švýcarského sklada-
tele Paula Burkharda O Mein Papa v podá-
ní orchestru Studio Brno). Pro rozhlas byly 
nahrány ještě další Danešovy skladby, které se 

Foto: vlastní archiv
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na gramodeskách neobjevily, např. Hlubokým 
kaňonem, Hodinář a kohout, Úsvit, Ztracená 
písnička a další.

V hudebních žánrech, které v tomto seriálu 
mapujeme, zanechal svoji stopu rovněž kla-
vírista Eduard Spáčil (*1950) ze Štěpáno-
vic, který jinak působí převážně v oblasti tzv. 
vážné hudby. Absolvent brněnské konzervato-
ře a pražské AMU se v určité fázi své hudeb-
ní dráhy začal intenzivně věnovat i kompozici 
elektroakustické hudby a od září 2013 zno-
vu působí na plzeňské konzervatoři, kde vyu-
čuje hru na elektronické klávesové nástroje 
a další předměty související s elektronickou 
hudbou. Především je ale jedním z důleži-
tých členů a dlouhou dobu i vedoucím soubo-
ru Barok Jazz Kvintet, resp. Kvartet, který se 
již od roku 1975 cíleně zabývá propojováním 
prvků jazzu a artificiální hudby. Název této for-
mace byl uváděn v několika různých jazyko-
vých transkripcích, také například jako Barock 
Jazz Kvintet (Kvartet) nebo Baroque Jazz Quin-
tet (Quartet) a občas byl zkracován iniciálami 
BJQ. V roce 1981 vydalo souboru malou desku 
vydavatelství Panton v rámci edice Mini jazz 
klub; kvintet v obsazení Jiří Hlaváč – klarinet, 
basklarinet, Štěpán Žilka – flétna (další člen 
s tišnovskými kořeny; jeho maminka pochá-
zí z Předklášteří), Eduard Spáčil – klavír, Fran-
tišek Uhlíř – kontrabas a Ivan Dominák – bicí 
na ni zařadil skladby Suite pour flute et pia-
no francouzského skladatele Clauda Bollinga 
a Dvě drobnosti z pera Františka Uhlíře. O tři 
roky později vydal Panton skupině i LP des-
ku s názvem Současnost a jazz se skladba-
mi Václava Kučery Science Fiction a Horizons, 
které na straně B doplňují Trojkoncert pro 
hoboj, klarinet, fagot, dvoje bicí a smyčce Ale-
xeje Frieda a Swinging Music polského autora 

Kazimierze Serockého. V obsazení kvintetu 
vystřídal Štěpána Žilku hobojista Jan Adamus, 
na desce ovšem hraje také Slovenský komorní 
orchestr řízený Bohdanem Warchalem, ame-
rický trumpetista Ted Curson a spousta dal-
ších hostů.

V roce 1992 vyšlo souboru u firmy Edy’s 
Record CD s názvem Direct Journey, na němž 
stálou původní trojici Hlaváč–Spáčil–Uhlíř 
doplnili v obsazení kvintetu bubeník Milan 
Vitoch a flétnista Jaroslav Šolc. Vedle vlastních 
skladeb členů BJQ a trojice titulů z pera oblíbe-
ného Clauda Bollinga se na albu objevují mimo 
jiné i tři kousky od jazzového pianisty Dava 
Brubecka a úprava Bachova Preludia C dur. 
Tatáž společnost pak o osm let později vyda-
la už jen čtyřčlennému BJQ (bez Jana Hlavá-
če) album Baroque Jazz Quartet & Guests. Na 
něm jsou vedle nezbytného Bollinga pro změ-
nu také skladby George Gershwina (Fascina-
ting Rhythm, Somebody Loves Me, Someone 
To Watch Over Me), Leonarda Bernsteina (Sui-
ta z West Side Story) nebo Hommage à Vivaldi 
členů souboru. Ještě s Hlaváčovou účastí však 
péčí HAMU vyšlo téhož roku i CD Post scrip-
tum 2000, které obsahuje vesměs skladby sou-
časných českých autorů napsané přímo pro 
BJQ. Vedle samotného Hlaváče (Cesta králů II, 
Sólo pro starou paní) jsou zde jako skladate-
lé zastoupeni Jan Klusák (Shaking Pears), Ivan 
Kurz (Pokušení), Ivana Loudová (Kytička pro 
Emanuela) a Jiří Teml (Metamorfózy).

Také Baro(c)k Jazz Quintet má mnohem 
více skladeb uloženo v rozhlasovém archivu 
než na gramodeskách; ze čtyřiceti, které jsou 
dostupné v internetové databázi, jmenujme 
dvě Spáčilovy: Jen ona nikde (1987) a třídílné 
Hrátky s Barok Jazz Quintetem (1983). V roce 
1986 byla v plzeňském rozhlase natočena 

v autorské sólové interpretaci také Spáčilova 
elektroakustická skladba pro syntezátor Hle-
dání světla, o rok později pak i jeho Poéma na 
texty Sergeje Jesenina. Zpívají v ní Lilka Ročá-
ková a Mirka Křivánková, hovoří Alfréd Strej-
ček a Eva Jakoubková.

Ačkoliv jsme před prázdninami slibovali, že 
v tomto čísle budou Tišnovské tóny na viny-
lu již dokončeny, zbylo nám ke zveřejnění ješ-
tě příliš velké množství materiálu, a proto se 
s povídáním o gramofonových i jiných nahráv-
kách tišnovských hudebníků sejdeme za měsíc 
přece jen ještě jednou.

Dokončení příště.

K několika výročím 
tišnovské farnosti
Jan Kos, kronikář farnosti

V letošním roce si tišnovská farnost sv. Vác-
lava připomíná několik významných výročí. 
Před sto šedesáti lety byl znovu posvěcen farní 
chrám, před devadesáti lety přišel do farnos-
ti PhDr. et ThDr. Josef Handlíř-Mouřinovský, 
kněz a profesor náboženství, který ovlivnil 
několik generací svých žáků a farníků z Tišno-
va i okolí, a před šedesáti lety farnost pořídi-
la dva nové zvony, jejichž hlas můžeme slyšet 
i dnes.

Pojďme si tato výročí postupně připome-
nout. Tišnovský chrám sv. Václava a s ním 
i celá farnost si v těchto letech připomínají 
již osm set let od svého založení. Přesný rok 
není znám, ale z historických pramenů víme, 

že kostel byl postaven ještě před založením 
kláštera Porta coeli, pravděpodobně v prv-
ní nebo druhé dekádě 13. století. Vyplývá to 
z buly papeže Alexandra IV. z roku 1261, která 
zmiňuje, že již před založením kláštera v roce 
1232 byli olomouckými biskupy k tišnovské-
mu chrámu ustanovováni duchovní správci. 
Zasvěcení kostela sv. Václavu ukazuje na mož-
nost vztahu zakladatele k vládnoucí dynastii, 
čemuž odpovídalo i majetkové nadání chrá-
mu, uvedené v listině olomouckého biskupa 
Roberta z roku 1239. Tato listina je první pří-
mou zmínkou o existenci kostela a farnosti. 
Poprvé byl kostel posvěcen po svém založe-
ní a vybudování a pak ještě několikrát v prů-
běhu staletí, vždy když se nad ním přehnaly 
bouře časů, kdy býval vypleněn, pobořen či 

Jiří Daneš u vibrafonu na koncertě Melodie 
z celého světa, Tišnov 20. listopadu 1954 

(foto z archivu Orchestru Karasova divadla)

Pohled do presbytáře a chrámové lodi tišnovské-
ho kostela v roce 1938
Autor: archiv farnosti
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se stal obětí požárů a dalších přírodních kata-
strof a pak znovu vybudován nebo alespoň 
opraven. Tak tomu bylo po husitských válkách, 
kdy obnova chrámu spojená s jeho přestav-
bou trvala celé století, ale také po švédském 
plenění během třicetileté války i po mohut-
ných požárech v 17. a 18. století. Písemné 
doklady o všech těchto posvěceních chrámu 
ale ve farním archivu chybí. Pokud existovaly, 
padly za oběť ničivému ohni v roce 1822, při 
kterém shořel celý farní archiv včetně mat-
rik. Poslední velkou přestavbu kostela prove-
dl tišnovský farář P. Josef Fetter v letech 1846 
až 1855. V rámci této přestavby byla zvětšena 
a upravena sakristie, do chrámu vybudován 
nový postranní vchod, chrámová loď byla pro-
dloužena o cca deset metrů tak, že se její prů-
čelí srovnalo v jedné linii s vedle stojící věží, 
vpravo od hlavního vchodu byla postavena 
boční kaple a nad prodloužením lodi byl zbu-
dován nový kůr. Dále byly vyměněny kamen-
né schody, vystavěny dvě nové oratoře a byla 
upravena klenutá místnost pod věží. Zásadně 
byl změněn i vnější vzhled kostela, především 
průčelí směřující k městu, kde byla proražena 
nová okna. Některá gotická okna v presbytáři 
byla zazděna, nová naopak v lodi vytvořena. 
Došlo také k výměně stávajících oken i dveří 
a v kostele byla položena nová podlaha z plo-
ten kehlheimského vápence. Celkové náklady 
přestavby kostela dosáhly téměř 8 500 zla-
tých, z nichž farnost byla schopna zaplatit pou-
ze asi pětinu, zbytek uhradil farář Josef Fetter 
z vlastních prostředků. V roce 1848 tišnovský 
rodák a vídeňský advokát Jan Dvořáček věno-
val chrámu nový oltářní obraz sv. Václava, 
který namaloval vídeňský malíř Ignaz Dullin-
ger a který nahradil původní oltářní obraz 
téhož světce namalovaný brněnským malířem 

Franzem Wernerem. Interiér kostela byl upra-
ven nákladem skoro 800 zlatých, což mj. zahr-
novalo především nový hlavní oltář s mensou, 
dva postranní oltáře v nové přístavbě a také 
oltář v boční kapli. Pro jeden z těchto bočních 
oltářů nechal Jan Dvořáček namalovat od stej-
ného malíře i obraz sv. Cyrila a Metoděje, spo-
lek místních žen pak věnoval 40 zlatých na 
další oltářní obraz sv. Josefa. Tišnovský občan 
František Bílý daroval chrámu nové varhany, 
které postavil za 1 200 zl. v roce 1855 varha-
nářský mistr Josef Svítil z Nového Města na 
Moravě. Tím byl v podstatě ukončen staveb-
něhistorický vývoj chrámu, který tak dostal 
podobu, jakou známe dnes.

Následujícího roku 1856 se konala v Tišno-
vě velká slavnost. Do města zavítal brněnský 
biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, 
aby v pondělí dne 29. září, na svátek sv. Micha-
ela archanděla, kostel slavnostně posvětil. Při 
této příležitosti vydal biskup latinskou listinu, 
jejíž koncept byl nalezen v Diecézním archivu 
Biskupství brněnského v Rajhradě. V listině 
mj. uvádí, že posvětil kostel a oltář, do kterého 
vložil ostatky svatého Benedikta a svatých Ino-
cence, Felixe a Viktora, křesťanských mučední-
ků z římské doby.

Tehdejší duchovní správce farnosti P. 
Josef Fetter o této slavnosti napsal v neděli 
21. září 1856 do ohláškové knihy: „Ohlašuje se 
Láskám Vašim, že od dnešního dne za týhoden 
připadá nám památka svatého Václava a spo-
luslavnost založení zdejšího chrámu Páně. Na 
ten den vyjede Jeho Excelence milostpan biskup 
o jedné hodině z Brna, bude se tedy zde po třetí 
hodině očekávat. Požehnání se bude na ten den 
jako obyčejně držet o dvou hodinách, ku které-
mu se veškerá školní mládež, jak ze zdejší, tak ze 
všech venkovských škol, sejíti má. Po požehnání 

půjdeme s procesím na silnici k Humpolce a tam 
se v slušném pořádku rozestavíme. Poněvadž 
Jeho Excelence od Humpolky v slavném průvodu 
k chrámu Páně pěšky, jestli to počasí dovolí, jíti 
míní, bude zapotřebí, aby nejenom školní, ale 
také opakující mládež a pak mládenci a pan-
ny takový pořádek zachovali. A poněvadž Jeho 
Excelence jakožto vrchní duchovní pastýř 
v tomto průvodu biskupské požehnání udělo-
vati bude, připomíná se všem věrným farníkům, 
kterým na tom apoštolském požehnání záleže-
no jest, aby před žehnajícím milostpanem bisku-
pem poklekli a pak za ním v slušném pořádku 
do chrámu Páně se ubírali. Po skončeném pro-
cesí převleče se Jeho Excelence ve farním domě 
a pak bude držet slavné požehnání. Příští sobo-
tu bude se v celé farnosti z příčiny následujícího 
posvěcení zdejšího chrámu Páně a nastávajících 
celoročních odpustků držeti půst. V neděli nave-
čer po požehnání budou se při ostatcích svatých 
mučedníků Benedikta, Felixe, Inocence a Vik-
tora držeti církevní hodinky a chvalozpěvy od 
celého zde přítomného duchovenstva.“

V neděli 28. září připojil: „Zejtra o osmi 
hodinách bude se konat skrze Jeho Excelen-
ci slavné vysvěcení aneb konsekrace zdejšího 
chrámu Páně.“

Po mnoho dalších let se památka toho-
to posvěcení chrámu sv. Václava připomínala 
a slavila vždy ve výroční den. Jak šel čas, upad-
la ale postupně v zapomenutí, a tak od počátku 
20. století farnost slavila památku posvěce-
ní chrámu 25. října. Na tento den totiž podle 
církevního kalendáře připadá výroční slav-
nost pro kostely a kaple, jejichž přesný den 
posvěcení není známý. Až letos, po více než 
sto letech, si tišnovská farnost opět připome-
ne 29. září jako výroční den posvěcení svého 
kostela.

Jak jsme volili do krajského zastupitelstva 2000 až 2004
Václav Seyfert, redaktor TN

V uplynulých dvou číslech Tišnovských 
novin jsme si připomněli, jak se v minulých 
letech volilo v našem městě do Senátu. Ještě 
než se v termínu 7. a 8. října 2016 opět sejde-
me ve volebních místnostech, podívejme se ve 
dvou pokračováních na místní historii kraj-
ských voleb.

2000
Vůbec poprvé se do krajských zastupitel-

stev volilo až 12. listopadu 2000. V našem 
volebním obvodu proběhly tyto volby samo-
statně, neboť senátora jsme zvolili už v roce 
1998 na celé šestileté období. O šedesát pět 
míst v zastupitelstvu kraje, který se tehdy ješ-
tě nazýval Brněnský, se ucházelo celkem tři-
náct volebních subjektů: ODS, Čtyřkoalice (4K) 

KDU-ČSL+US+ODA+DEU, Strana konzervativní 
smlouvy, Nestraníci pro Moravu, České sociál-
ně demokratické hnutí, Republikáni Mirosla-
va Sládka, Moravská koalice, Strana zelených, 
KSČM, Koalice ČSNS a Nezávislí, Koalice Pra-
vý blok a KAN, ČSSD a Strana za životní jistoty. 
Přes hranici 5 % hlasů se dostalo pět z nich – 
nejúspěšnější byla 4K (31,64 %, 23 mandá-
tů), za ní se pak umístila překvapivě KSČM 
(20,80 %, 15) a teprve poté ODS (18,22 %, 
13) a ČSSD (13,45 %, 9). Pět mandátů za 
6,76 % získali ještě Nestraníci pro Moravu. 
Přímo v Tišnově byla 4K rovněž nejúspěšněj-
ší (30,32 %), ale za ní bylo pořadí jiné – ODS 
měla 20,09 %, ČSSD 19,25 % a teprve čtvrtá 
byla KSČM s 18,82 %. Nestraníci pro Moravu 
se v našem městě přes pětiprocentní limit těs-
ně nedostali (4,92 %). Volební účast v celém 
obvodě činila 34,93 %, v Tišnově byla ještě 
o něco vyšší (35,53 %).

Na kandidátkách volebních stran se obje-
vilo celkem devět adeptů z Tišnova – dva 
z nich se ucházeli o zvolení v řadách 4K, a to 
na 53. místě Marie Sendlerová a o deset pří-
ček za ní František Svoboda. Další kandidátní 
listiny obsahovaly vždy jen po jednom tišnov-
ském uchazeči – ODS: Karel Švábenský (35.), 
Nestraníci pro Moravu: Libuše Parolková (44.), 
Republikáni: Miroslav Mrkvička (19.), Morav-
ská koalice: Pavel Hrůza (31.), KSČM: Vladi-
mír Dokládal (31.), Koalice Pravý blok a KAN: 
Jan Rašovský (5.) a ČSSD: Zuzana Brzobohatá 
(23.) Ke zvolení měli všichni jmenovaní velmi 
daleko.

Propagace jednotlivých stran v Tišnovských 
novinách byla tehdy velmi skromná. V čísle 19, 
které vyšlo jako poslední před volbami, před-
stavila na jedné stránce pod sloganem „Tradi-
ce-prosperita-solidarita“ svůj program ODS, 
která lákala podobiznami Karla Švábenského 
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a Věry Matyskové z Hradčan, navíc zvala obča-
ny na pátek před nedělními volbami na Gala-
večer v Městském kulturním středisku. 4K 
se prezentovala nadpisem „Víte, komu věřit“ 
a představila fotografii Stanislava Juránka, 
který byl nakonec zvolen prvním hejtmanem. 
Na letáku ČSSD byl společně se Zuzanou Brzo-
bohatou zvěčněn i tehdy čtyřiadvacetiletý 
zástupce drásovského starosty Michal Hašek, 
vědět o sobě dala také Moravská koalice a půl-
stranu TN obsadili Nestraníci pro Moravu, 
kteří uspořádali na začátku volebního týdne 
prezentační akci v hotelu Květnice a vsadili na 
heslo „Dejme strany stranou!“

2004
O čtyři roky později byl kraj už přejmeno-

ván na Jihomoravský a volby proběhly společ-
ně s prvním kolem těch senátních ve dnech 
5. až 6. listopadu 2004. Počet kandidujících 
stran se zvýšil na šestnáct – byly to Moravská 
demokratická strana, KDU-ČSL, Sdružení nezá-
vislých kandidátů, US-DEU, Zelená pro Mora-
vu, Nezávislí, České hnutí za národní jednotu 
(ČHNJ), ODS, Koruna česká (monarchistická 
strana), Pravý blok, ČSSD, Koalice jižní Mora-
va, Evropští demokraté, Konzervativní stra-
na, Národní sjednocení a KSČM. Znovu se do 
zastupitelstva dostalo celkem pět subjektů, 
které dokázaly překročit pětiprocentní klau-
zuli. Vítězná KDU-ČSL s 26,18 % získala dvacet 
mandátů a znovu dosáhla i na post hejtma-
na, kterým se opět stal Stanislav Juránek. Těs-
ně druhá byla ODS (25,80 %, 19), za ní KSČM 
(19,14 %, 14), ČSSD (11,93 %, 9) a Zelená pro 
Moravu (5,08 %, 3). Tišnovské pořadí bylo 
opět jiné, a to dokonce na nejvyšší příčce: nej-
více hlasů u nás získala ODS (24,30 %), teprve 
za ní skončila KDU-ČSL (23,36 %), KSČM měla 
16,93 %, ČSSD 13,80 % a Zelená pro Mora-
vu 7,08 %. Volební účast v Tišnově (33,32 %) 
byla opět vyšší než v rámci celého obvodu 
(29,71 %).

Počet kandidujících Tišnováků vzrostl 
na čtrnáct. Nejvíce – hned čtyři – jich na své 

listině mělo nevýznamné volební sdružení 
ČHNJ, které místo sedmdesáti možných nabí-
zelo voličům jen třináct jmen a mezi nimi byla 
jako 4. Ludmila Tulisová, 6. Karel Neumais-
tr, 9. Jiří Chocholáč a 13. Lukáš Čurda. Troji-
ce občanů Tišnova kandidovala za Evropské 
demokraty, z toho Alena Adamcová dokonce 
na druhé pozici a díky tomu získala tato strana 
v Tišnově plných 7,88 %, zatímco v rámci celé-
ho volebního obvodu měla jen 1,52 %. O něco 
níže v rámci kandidátky ED figurovali rovněž 
Miroslav Pálka (29.) a Josef Zavřel (66.) Dva 
tišnovské kandidáty měla Zelená pro Mora-
vu (Zdeňku Dohnálkovou jako třetí – nakonec 
byla druhou náhradnicí své strany na zastupi-
telské křeslo – a Pavla Brzobohatého na pozi-
ci 40), stejně jako ODS (45. Karel Souček st., 
48. Michal Kadlec). Po jednom adeptovi z Tiš-
nova měly Moravská demokratická strana (20. 
Pavel Hrůza), ČSSD (25. Jan Schneider) a KDU-
-ČSL (23. František Svoboda – díky výbornému 
výsledku strany 3. náhradník lidovců na post 
v zastupitelstvu).

Řada volebních stran na sebe upozorňovala 
hned ve dvou po sobě jdoucích číslech 18-19 
Tišnovských novin. KDU-ČSL při tom pod hes-
lem „Ať jsme tady doma!“ vystřídala fotogra-
fie Františka Svobody a Stanislava Juránka, 

ČHNJ slibovalo „Nedovolíme přesun nádraží“, 
myšleno samozřejmě brněnského. KSČM se 
pokoušela upoutat obrázkem autíčka, jehož 
řidič (nepoznal jsem ovšem, jestli je to ježek, 
nebo sluníčko) dostává pokyn: „Chcete změnu? 
Zahněte doleva!“ Konzervativní strana upo-
zorňovala, že „konzervativní není lpění na tom, 
co bylo včera, nýbrž život z toho, co platí vždy“. 
V upoutávce Evropských demokratů vyzý-
val jejich tehdejší předseda Jan Kasl: „Se změ-
nou začněme od krajů.“ A tišnovská kandidátka 
Alena Adamcová vysvětlovala, proč kandiduje: 
„Jako občan jsem byla dlouhodobě nespokojena 
jak s úrovní komunikace krajské rady a krajské-
ho zastupitelstva, tak s jejich některými nekom-
petentními rozhodnutími.“ Pouze jednoho čísla 
TN (19) využilo Sdružení nezávislých kandi-
dátů, Zelená pro Moravu (pod velkou fotogra-
fií Zdeňky Dohnálkové se skvělo motto: „Lidé 
a kvalita jejich života jsou pro nás vždy na prv-
ním místě.“) a ČSSD, z jejíž předvolební rekla-
my už na čtenáře významně shlížel mimo jiné 
i pětadvacetiletý „konsultant“ Jan Schneider.

Za měsíc si připomeneme krajské volby 
v létech 2008 a 2012.

Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – 6. díl
30: Benedikt Kocián – tišnovský sportovec v Americe
Václav Seyfert, redaktor TN

V září loňského roku udělilo městské zastu-
pitelstvo in memoriam čestné občanství města 
Tišnova Benediktu Kociánovi jako celkově tři-
cátému v pořadí. Ve čtyřech kapitolách Vám na 
následujících řádcích nabízíme mozaiku osudů 
této výjimečné osobnosti.

Slovníkové heslo
Benedikt Kocián (křtěný jako Benedikt 

Antonín) se narodil 28. dubna 1891 v Tišnově. 

Jeho otcem byl tišnovský měšťan a provaz-
ník Benedikt Kocián (1849–1914), matka 
Anna byla rozená Jurnečková. Od svých tři-
nácti let se zúčastňoval akcí tišnovského Soko-
la a vnímal zde myšlenky, které pak ovlivnily 
celý jeho život. Během vojenské služby, kterou 
absolvoval v rámci rakousko-uherské armády 
v Budapešti, byla vyhlášena mobilizace (1912) 
a Benedikt byl povolán do bojů v Srbsku. Mís-
to toho ale odcestoval do německých Brém, 
odkud odplul zaoceánskou lodí do Argentiny.

V Buenos Aires absolvoval Technický 

institut Asociace mladých křesťanů a v roce 
1915 byl jmenován profesorem tělesné výcho-
vy v YMCA (Křesťanská asociace pro mladé 
muže). Asociace jej roku 1919 odeslala do 
chilského Valparaísa. Byl prvním, kdo do Chile 
přinesl volejbal a basketbal. Věnoval se i péči 
o opuštěné děti, pro něž organizoval bezplat-
né pobyty v různých lázních. V roce 1925 již 
zastával funkce provinčního komisaře skautů-
-chlapců, ředitele Ligy proti alkoholismu, člena 
sportovní komise radnice, předsedy Chilské 
asociace volejbalu a basketbalu, ředitele školní 

Foto: Nový zemský dům – sídlo Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, zdroj: Millenium 187
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olympiády a profesora různých vzdělávacích 
zařízení. V roce 1925 byl chilskou vládou 
vyznamenán Čestným řádem Bernarda 
O’Higginse třetího stupně a hned následujícího 
roku druhým stupněm.

Po návratu do Argentiny se 28. červ-
na 1930 oženil s dcerou českých rodičů Marií 
Kudrnovou, ale brzy se podruhé a definitivně 
přestěhoval do Chile, konkrétně do města Con-
cepción. Zde se 7. června 1931 narodila jeho 
dcera Ana María. Později, už v Santiagu, kde žil 
od roku 1933, proslul Kocián jako zakladatel 
organizace, která byla pojmenována Instituto 
Vida Sana (Zdravý život), neboť název Sokol tu 
už dříve uvedli v život Chorvati. Institut provo-
zoval i letní sportovní tábory na pobřeží záto-
ky Quintero u města Loncura. Do chilských 
škol a armády, ale např. také do věznic, uvedl 
Kocián prostná cvičení a byl i předsedou Chil-
ské gymnastické federace, kterou rovněž zalo-
žil. V roce 1937 vedl fyzickou přípravu chilské 
tenistky Anity Lizana, která byla historicky 
první nasazenou Jihoameričankou ve Wimble-
donu a téhož roku vyhrála dvouhru na turnaji 
US Open. V roce 1942 Kocián založil samostat-
nou asociaci volejbalu a vedl její delegaci na 
mezinárodní šampionát v Buenos Aires. Poz-
ději se stal ještě místopředsedou Nejvyšší chil-
ské rady hromadných sportů.

Benedikt Kocián byl mimořádně aktiv-
ní i v organizování krajanského života. 
V září 1939 založil vůbec první krajanský 
kroužek v Chile, Československé sjednoce-
ní, a po jeho zániku spolupracoval na vytvo-
ření nového krajanského spolku. V roce 1942 
se stal místopředsedou definitivního Českoslo-
venského národního sdružení v Chile.

Byl pravidelně čestným hostem zdejších 
spartakiád a právě při pobytu v Praze 27. čer-
vence 1965 náhle následkem infarktu zemřel. 
Vdova Marie Kudrnová-Kociánová za něho 
převzala klíče od hlavního města Prahy. V roce 
1999 požádala Chilská federace volejbalu 
předsedu Chilského olympijského výboru, aby 
byla po Benediktu Kociánovi pojmenována 
některá ze santiagských ulic.

Úryvky z knihy Benediktovy dcery
V roce 2013 byla v Chile vydána o Benedik-

tu Kociánovi kniha s názvem „Benedicto Koci-
an – un maestro del deporte“ (B. K. – mistr 
sportu), jejíž autorkou je jeho dcera Ana María. 
Zde je krátká ukázka v překladu Pavla Štarhy:

„Otvírají se první hodiny cvičení na hudbu 
pro ženy a děti, v Santiagu je to novinka, ale 
v té době je obtížné sehnat učitele. Cvičení mužů 
vede Benedikt spolu s nejschopnějšími vedou-
cími a děti cvičí paní Ottawa ze Sokola, která 
nedávno do Chile přijela… Jednou museli kvů-
li mně přerušit ukázku řeckořímského zápasu. 
Předvádějícím byl můj otec, a když jsem jako tří-
letá viděla, jak po úderu krvácí z nosu, vytrhla 

jsem se z maminčiny náruče a s pláčem jsem 
ho běžela obejmout… Jednoho odpoledne mě 
vzal tatínek do kina Komedie, nevěděl, že tam 
promítají filmy nacistické propagandy. Když 
si to uvědomil, popadl mě za ruku a vyvedl ze 
sálu. V mých pěti letech jsem to vůbec nechá-
pala. Čekala jsem kreslené filmy s Plutem nebo 
Pepkem námořníkem nebo nějaký film s Shir-
ley Temple, kterou v té době milovala všechna 
děvčata… Ale ještě šťastnější jsem byla, když mě 
tatínek pozval do kavárny Paula. Byla tam míst-
nost s velkými krásnými mísami s vybraným 
ovocem a zeleninou, které vypadaly jako z vos-
ku, uprostřed byly velké dveře, kterými se vešlo 
do sálu, kde jsme si pohodlně pochutnávali na 
výborných zmrzlinách s ovocem…“

Vzpomínka Petra Kociána
Více než čtyřicet let žije v Německu někdej-

ší Tišnovák Petr Kocián (*1941), jehož děde-
ček Jindřich byl Benediktovým bratrem. Na 
svého jihoamerického příbuzného vzpomíná:

„V roce 1955 Benedikt poprvé přijel na 
pozvání československých úřadů na spartakiá-
du. Samozřejmě nás při té příležitosti navštívil 
v Tišnově. Mně bylo tehdy čtrnáct a sestře Evě 
jedenáct let. Doprovázeli jsme ho řadu dní při 
toulkách po Tišnově a okolí a návštěvách zná-
mých – například Máců, kteří bydleli u náhonu 
a s kterými byl zřejmě velice spřátelen. Několi-
krát jsme se s ním byli koupat na Svratce a on 
nám při tom dával tipy z hlediska sportov-
ce. Z té doby mi utkvěla v paměti legrační pří-
hoda. Jeho sluneční brýle, které byly u nás v té 
době raritou, upoutaly moji sestru. Prohlédla si 
je a potom se zeptala: ‚Můžeš mi ukázat taky ty 
růžové?‘ A když stále tvrdil, že žádné nemá, ses-
tra se rozčílila a řekla, že jasně slyšela, jak tatí-
nek včera řekl, že Benedikt se u nás na všechno 
dívá růžovými brýlemi.“

Píše paní Iris Galindo Fernandez
V roce 2013 byla na jihu Chile vydána kni-

ha „Loncura – její příběh“, kde se na dvou mís-
tech píše i o Kociánových táborech. Takto na 
ně vzpomíná jedna ze spoluautorek publikace:

„Bylo to v létě 1948, když jsem poprvé přije-
la do Quintera, přesněji do zátoky San Pedro de 
Loncura. Byla jsem mladá a mé touhy po dobro-
družství se měly vyplnit se skupinou kamarádů, 
kteří přijeli strávit léto v chatkách z trávy s pís-
kem místo podlahy. Bylo to v táboře institutu 
Vida Sana ze Santiaga, jehož zakladatelem byl 
pan Benedikt Kocián, československý sportovec 
usazený v Chile. V sedm hodin ráno zazněl zvon, 
který oznamoval odchod ke cvičení na pláži, 
během dopoledne se dělaly výlety do lesů, na 
kachní jezero či na letiště. Po obědě se muselo 
hodinu odpočívat, poté jsme se setkali na pláži 
na koupání nebo soutěže. O víkendech se pořá-
daly taneční zábavy, každé dva týdny se dělal 
velký táborový oheň. Byly to moc krásné roky, 
ale v roce 1965 pan Benedikt Kocián zemřel 
a tábor Vida Sana se ztratil spolu s krásnými 
a nezapomenutelnými zážitky všech, kteří jsme 
měli to štěstí zažít takové prázdniny.“

Strhující životní příběh našeho rodáka, kte-
rý utekl před bojišti první světové války do 
Jižní Ameriky a tam se stal neúnavným propa-
gátorem sportu, byl po celý loňský rok zveřej-
ňován na stránkách internetového magazínu 
Tišnoviny – jiný pohled a v tištěné podobě 
bude součástí právě připravovaného druhého 
Almanachu Tišnovin. Ty, které osudy čestné-
ho občana města Tišnova Benedikta Kociána 
zaujaly a uvítali by další podrobnosti, proto 
odkazuji na některý ze zmiňovaných mediál-
ních produktů vydávaných spolkem Continu-
um Vitae.

Cvičenci na náměstí Sotomayor v chilském Val-
paraísu v roce 1923, vpředu zcela vlevo Bene-
dikt Kocián. Zdroj: Ana María Kocian: Benedicto 

Kocian – un maestro del deporte, Chile, 2013
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4. ZÁŘÍ
PŘED 10 LETY
V pondělí 4. září 2006 byla slavnostně ote-

vřena nová tělocvična při Základní ško-
le Smíškova. Práce na stavbě byly zahájeny 
v září 2005 a v červenci následujícího roku byl 
objekt dokončen. Stavbu realizovala firma Sta-
voprogres Brno se svými subdodavateli. Celko-
vé náklady činily necelých 16 milionů, z čehož 
téměř 10 milionů pokryly státní dotace. Při 
zahájení zhlédli žáci školy s pozvanými čest-
nými hosty ukázku sportovní akademie, vzhle-
dem k rozměrům 30 x 20 metrů se s novým 
prostorem počítalo především pro míčové hry, 
jako je basketbal či volejbal.

7. ZÁŘÍ
PŘED 75 LETY
V neděli 7. září 1941 bylo v tehdejší protek-

torátní první lize odehráno fotbalové utkání 
SK Židenice – ASO Olomouc, které skončilo 
výsledkem 3:4. Byly v něm v nebývalém počtu 
aktivně zastoupeny osoby dříve či později 
spjaté s Tišnovem. Branku hostující Olomou-
ce hájil Vladimír Doležal, který se pak po více 
než pětatřiceti letech přestěhoval do Tišnova 
a v období 1977 až 2000 žil v rodinném domě 
v ulici Na Hrádku naproti gymnáziu. V dresu 
Židenic naopak nastoupil tišnovský odchova-
nec František Hanák, který brankou do Dole-
žalovy sítě vyrovnával na začátku druhého 
poločasu na 3:3. Jeho první a jediný ligový gól 
popsal dobový tisk slovy: „… Rulc střílel roh 
a ze shluku hráčů Hanák tělem vtlačil míč do 
sítě…“ A aby toho nebylo dost, rozhodčím toho-
to utkání byl Zavřel z Tišnova.

13. ZÁŘÍ
PŘED 35 LETY
V neděli 13. září 1981 zemřela dlouhole-

tá profesorka tišnovského gymnázia Vlas-
ta Šanderová. Narodila se 23. února 1912 
v Brně a po absolvování Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity působila jako středo-
školská profesorka češtiny a dějepisu nejprve 
v Husovicích a od roku 1952 pak až do dovrše-
ní důchodového věku (1969) v Tišnově. V uve-
deném období se stala i výraznou postavou 
zdejšího kulturního života, úzce spolupraco-
vala zejména s Karasovým divadlem, přičemž 
spisovateli Josefu Františku Karasovi věnovala 
i svou publikaci Návrat do města pod Květni-
cí a připravila též výbor z jeho pamětí nazvaný 
Tišnov mého dětství a mládí.

16. ZÁŘÍ
PŘED 10 LETY
V sobotu 16. září 2006 se člen tišnov-

ské místní organizace Moravského rybářské-
ho svazu Antonín Pešek stal v portugalské 
Coimbře mistrem světa v lovu ryb udicí na 
umělou mušku. V soutěži jednotlivců zvítě-
zil před Španělem Torralbem a dalším českým 
reprezentantem Drožem. Výsledková listina 
šampionátu uvádí u Peška sedmadvacet ulo-
vených ryb, z toho největší o délce 331 mm. 
Nejvyšší příčku pak obsadilo Česko ve slože-
ní Drož–Macháň–Pešek–Starýchfojtů–Vančura 
i v soutěži družstev, teprve za našimi skonči-
la Francie a Španělsko. Závody probíhaly na 
řekách Mondego, Alva a Ceira, kde se chytal 
pstruh potoční, zatímco na horských jezerech 
Logachao a Vale pro změnu pstruh duhový.

17. ZÁŘÍ
PŘED 530 LETY
Dne 17. září 1486 byla vydána listina 

Matyáše Korvína přidělující klášter tiš-
novský Vilémovi z Pernštejna a jeho bra-
tru Vratislavovi. Pernštejnům sice již v roce 
1467 udělil doživotně „opravu na klášteře“ 
tehdejší král Jiří z Poděbrad, ale v politicky 
složitých následujících létech, kdy naše země 
měla dva panovníky „Vladislava Jagellonského 
v Čechách a Matyáše Korvína na území Mora-
vy“, se pak vlastnické poměry rychle měnily. 
Od listopadu 1472 byla vrchnostenská sprá-
va nad Tišnovem a dalšími klášterními statky 
více než deset let v rukou řádu cisterciaček, 
citovaná Matyášova listina ovšem vrátila tato 
práva zpět Pernštejnům a 8. března 1490 je 
pak Matyáš rozšířil dokonce i na všechny Vilé-
movy syny.

22. ZÁŘÍ
PŘED 110 LETY
V sobotu 22. září 1906 proběhlo první 

jednání obecního zastupitelstva v nové 
zasedací síni po dostavění nové radni-
ce. V průběhu roku 1905 bylo rozhodnuto 
o zbourání stávající radnice, ze které zůsta-
lo zachováno pouze sklepení, na jehož zákla-
dech byla vztyčena nová stavba podle plánů 
Ing. Vladimíra Fischera. Práce byly zadány 
Josefu Vykouřilovi a Janu Hykrdovi z Tišnova, 
kteří slevili 15 % z původně rozpočtovaných 
nákladů ve výši 55 tisíc korun. Starosta Fran-
tišek Müller na tomto jednání ve svém úvod-
ním projevu mimo jiné řekl: „… důstojná je tato 
nová budova naší radnice. Stavba její zdařila se 
úplně, takže musí všem nám činiti radost veli-
kou, neboť ona odpovídá všem intencím obecní-
ho zastupitelstva, kterými nová radnice měla se 
honositi, aby totiž byla důstojná a reprezenta-
tivní, aby byla účelná s místnostmi dobře rozdě-
lenými a aby, přihlížejíc na finanční stav našeho 
města, byla také levná…“

24. ZÁŘÍ
PŘED 15 LETY
V pondělí 24. září 2001 zemřel oblíbe-

ný tišnovský učitel, rybář a sportovec 
Milan Jeřábek. Narodil se 26. května 1930, 
do paměti několika generací Tišnováků se 
zapsal především svým působením na základ-
ní škole na dnešní Riegrově ulici, kde vyučo-
val češtinu a tělesnou výchovu. Byl nadšeným 
lyžařem a organizátorem mnoha zájezdů za 
sněhem, jako rybář se mimo jiné stal v roce 
1971 vítězem pátého ročníku Mezinárodních 
muškařských závodů na řece Svratce v okolí 
Doubravníka. V hokeji pro změnu vstoupil do 
tišnovské historie utkáním proti Sokolu Brno I, 
v němž se 6. února 1949 podílel na vítězství 
5:2 všemi pěti vstřelenými brankami.

26. ZÁŘÍ
PŘED 30 LETY
V pátek 26. září 1986 bylo v Předklášteří 

na Klínku oficiálně zahájeno první mistrov-
ství republiky v lyžování na trávě, vlast-
ní závody ve slalomu a obřím slalomu se pak 
konaly během následujících víkendových dnů. 
Společnými pořadateli byly TJ Tesla Brno a TJ 
Sokol Tišnov II, 450 metrů dlouhá trať měla 
převýšení 95 m. Tišnovský závodník Václav 
Kuneš obsadil v konečném pořadí šesté místo 
v obřím slalomu.

30. ZÁŘÍ
PŘED 65 LETY
V neděli 30. září 1951 došlo k definitiv-

ní likvidaci tišnovského spolku Katolické 
vzdělávací jednoty. Jeho předchůdcem byl 
spolek „Katolických tovaryšů v Tišnově“, který 
vznikl už v září 1893 a o tři roky později změ-
nil název na Katolickou vzdělávací jednotu. Jak 
napsal svého času do zpravodaje Tišnovsko 
Miroslav Trmač, stalo se tak „se snahou sdružiti 
všechny lidi dobré vůle bez ohledu stavovských 
rozdílů ku společnému cíli, vzdělání a ušlechti-
lé zábavě“. Spolek provozoval knihovnu, orga-
nizoval debatní večery i divadelní a filmová 
představení, která se odehrávala v Katolickém 
domě na Brněnské ulici. Původní dům, jehož 
byla KVJ vlastníkem, byl na témže místě nahra-
zen v roce 1938 novou stavbou, postavenou 
podle návrhu architekta Vladimíra Richtra sta-
vitelem Františkem Pisingrem – dnes v něm 
sídlí Městské kulturní středisko. Po komunis-
tickém převratu již další činnost spolku nebyla 
možná, majetek po zániku přešel podle stanov 
na Charitu se sídlem v Brně. K obnovení čin-
nosti došlo 21. prosince 1990, kdy byla ustave-
na Katolická vzdělávací jednota pod ochranou 
sv. Josefa v Tišnově.
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Ohlédnutí za včelařským 
rokem 2015–2016
Josef Permedla

Podletí je obdobím začátku nového včelař-
ského roku. V červenci a srpnu 2015 včelstva 
začala vytvářet zimní generaci včel. Připravo-
vala se na období podzimu a zimy. Tyto měsí-
ce patřily k teplotně nadprůměrným a suchým 
bez deště. To znamenalo, že snůška včel nebyla 
nijak výrazná, vše zaschlo, bylo potřeba včel-
stva více dokrmit. Rovněž září bylo poměrně 
teplé a suché. Teprve v říjnu přišla potřeb-
ná vláha. V tomto měsíci pod horou Květnicí 
a u obce Železné rozkvetla hořčice, a tak včely, 
pokud jim to počasí dovolilo, nosily pyl.

Teplý podzim znamenal pro včelstva mír-
né plodování, zvláště tam, kde byly mladé mat-
ky. Uskutečnilo se rovněž několik včelařských 
akcí, kterých jsem se na pozvání pořadatelů 
zúčastnil, a to v měsíci listopadu v obci Před-
klášteří a v prosinci v Čebíně s ZO ČSV Drásov. 
Od prosince 2015 do konce února 2016 pro-
běhla v kavárně Muzea města Tišnova výstava 
fotografií včel. 22. března až 29. května 2016 
se konala výstava „O včelách a lidech“ v muzeu 
Skuteč.

Zimní období roku 2016 bylo mírné, což 
však není pro přezimování včel příliš vhod-
né. Naopak jim vyhovuje tuhá zima, během 
níž zdravá a silná včelstva dobře přezimují. 
Tato část roku je jistým sítem zdravotního sta-
vu. Letos začala včelstva zakládat první plo-
chy plodu již koncem ledna. Prolet včelstev 
se uskutečnil 22. února, teplota vystoupila na 

15 °C.
Včelařské předjaří nastalo rozkvětem jívy 

a dalších kvetoucích rostlin, prvních poslů 
jara. Duben byl ve znamení bouřlivého rozvo-
je včelstev.

Jaro pro včely začalo tradičně dříve, již 
v polovině dubna, rozkvětem třešně ptačí 
a ovocných stromů koncem tohoto měsíce. Je 
to období stavebního elánu, které včelař vyu-
žije k obměně starého díla za nové. I přes-
to, že se poslední týden ranní teploty držely 
kolem nuly i pod nulou, nasadil jsem medníky. 
To proto, aby byl v plodišti prostor pro tvor-
bu nového díla, které je důležité pro zdravotní 
stav včelstva. Květnové ranní teploty v polovi-
ně měsíce se přiblížily také k 0 °C.

Časné léto je charakterizováno rozkvětem 
akátu. Letos však jeho květy zmrzly. Včelstva 
tak byla ochuzena o toto květenství. Do konce 
včelařského roku tedy zůstalo nadějí na tvorbu 
medu květenství lip a medovice na listnatých 
a jehličnatých stromech. A to už je posled-
ní období včelařského roku plného léta. První 
letní den přinesl konec hlavní snůšky na včel-
nici. Byl způsoben suchým rázem počasí. Již 
tradičně jsem se v této době zúčastnil výsta-
vy ZO ČSV Nedvědice u příležitosti Pernštejn-
ských slavností začátkem července.

Jaký byl právě uplynulý včelařský rok? Včel-
stva byla silná, dařil se chov matek. Za osma-
dvacet let včelařské praxe nepamatuji tak 
povedený stoprocentní chov matek. Ke ztrá-
tám při oplození nedocházelo. Co se týče med-
ného výnosu, byl rokem průměrným. Na vině 
je průběh počasí v rozhodujícím období vče-
lařského roku 2015–16. Květových medů byl 

dostatek, s medovicovými to už bylo horší.
Všem organizátorům akcí, kterých jsem se 

mohl zúčastnit jako včelař, děkuji za pozvání. 
Poděkování náleží rovněž redakci TN za otiš-
těné články a fotografie (i časopisu Včelař-
ství), které přispěly k propagaci tohoto našeho 
zajímavého včelařského oboru. Protože jsem 
oslovován začínajícími včelaři, rozhodl jsem 
se jim pomoci v rámci tzv. „Okénka tišnovské 
včelnice“. Scházeli jsme se, povídali si o tom, 
jak o včely pečovat a ošetřovat je, ale o tom si 
napíšeme zase někdy příště.

Přespolní běhy na Tišnovsku a vytrvalost
Vít Buchta, Železné

Každý, kdo prochází či projíždí Tišnovem 
a jeho okolím, si jistě všiml, že zde sportuje 
velký počet běžců amatérů, mužů i žen, kteří 
trénují a ukrajují kilometry po cyklostezkách, 
cestách či lesních pěšinách. K nebývalému roz-
šíření došlo hlavně v době, kdy se vybudovaly 
cyklostezky směrem od Tišnova k Železnému, 
od Železného k Drásovu, od Tišnova ke Ště-
pánovicím či podél potoka Besének přes Šer-
kovice až k Lomnici u Tišnova. To vše mi 
připomnělo moje mladá léta a vlastně počátky 
přespolního běhání na Tišnovsku. A tak jsem 
se rozhodl, že trochu zavzpomínám na toto 
období a mnohým z vás ho připomenu.

K velkému rozmachu přespolního, tedy kro-
sového běhání na Tišnovsku došlo v 70. letech 

minulého století. Tehdy se začala formovat 
skupina běžců, která objížděla krosové závo-
dy v širokém okolí. Z těchto nadšenců bych 
jmenoval především B. Chromého a L. Cho-
cholatého. Tyto závody nešlo absolvovat bez 
každodenních tréninků. Proto v této době bylo 
možno potkat po cestách běžce amatéry, kte-
ří válčili jak se svým časem, tak i s kilometry, 
někdy i se svým tělem. Běhalo se za každé-
ho počasí, v zimě i v létě. Pokud bylo dosta-
tek sněhu, tak se běžecké boty vyměnily za 
lyže a už se zase běhalo třeba i po zasněže-
ných polích. Jistě mnozí z vás vzpomenou, jak 
bylo pole směrem k Železnému doslova poseto 
lyžaři ve sněhové stopě. Mnohdy se běhalo po 
stálých trasách a měřil se a sledoval čas. Vždy 
jsme se snažili mít ho lepší než ten předešlý 
den. A tak každý mohl soupeřit i sám se sebou.

Velkým problémem bylo zakoupit si vhod-
né běžecké vybavení, zejména boty. To byla 
vůbec nejdůležitější věc, pokud se běhalo po 
pevných a tvrdých površích. Vzpomínám si, 
jak jsme sháněli běžecké odlehčené boty, kte-
ré by tlumily nárazy a šetřily nohy a klouby. Ty 
se v bývalém Československu doslova nedaly 
sehnat. A tak se hledalo i v zahraničí. Oslovo-
vali se známí lidé a známí známých, kteří emi-
grovali, aby koupili potřebné boty a poslali je 
k nám poštou. Já jsem měl velké štěstí, že můj 
příbuzný emigroval v roce 1968 do USA. Tento 
můj strýček měl pochopení pro běžecký sport, 
a tak čas od času poslal kvalitní obuv.

Mnoho současných běžců je jistě zvěda-
vých, jakých závodů jsme se účastnili a jakých 
jsme dosáhli časů. Proto pár takových závodů 
s výsledky uvedu. Byl to například maraton 

 Atletika 

Foto: Josef Permedla
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v Praze ve Stromovce, kde jsem docílil času 
2 hodiny 42 minut, dále Mezinárodní mara-
ton v Košicích, kde jsem měl čas 2 hodiny 56 
minut, mistrovství republiky v Brezně, kde 
se běželo z Brezna do Vyšného Nemecké-
ho a zpět, tam jsem zaznamenal čas 2 hodi-
ny 51 minut, Malý vírský maraton, který jsem 
zvládl za 2 hodiny a 12 minut. A to se běže-
lo doslova v průtrži mračen. Dále bych zmínil 
Pardubickou 25, tedy běh z Pardubic do Chru-
dimi a zpět, kde jsem měl čas 1 hod 38 minut, 
závod z Hluku do Uherského Brodu jsem zdo-
lal za 1 hodinu 42 minut. Zde se zase běželo 
za nepředstavitelného pětatřicetistupňového 
vedra.

Počátkem 80. let se k nám donesla zpráva, 
že se na Havaji každoročně pořádají světové 
závody o železného muže. Jedná se o triatlon, 
který se skládá ze tří disciplín – 3,8 km plavá-
ní, 180 km jízdy na kole a na závěr maraton, 
tedy 42,2 km. Pochopitelně se měří čas, za kte-
rý sportovec zvládne tento triplet. A tak se po 
tomto vzoru i v bývalém Československu zača-
ly pořádat podobné akce. Byli jsme první z Tiš-
novska, kdo se zúčastnil tohoto náročného 
závodu ve Slavkově u Brna, a tak jsme se vlast-
ně stali průkopníky. Tento vytrvalostní závod 
dosáhl za krátkou dobu takové obliby, že na 
druhém ročníku startovalo již 127 sportovců. 
Na toto období velice rád vzpomínám, a tak 
bych vám přiblížil tehdejší atmosféru. Bylo 
třeba nejdříve uplavat 3,8 km v zavlažovací 
nádrži v Křenovicích. Voda však měla teplotu 
jen kolem 15 stupňů, proto se také stala sítem 
tehdejších závodníků. Hned v první disciplí-
ně to pětatřicet z nich vzdalo. Já jsem vylézal 
z vody po 1 hodině a 40 minutách totálně pro-
křehlý. Následovala trať 180 km na kole a na 
závěr maraton. S vypětím všech sil jsem závod 
dokončil v čase 14 hodin a 10 minut a obsa-
dil jsem 15. místo. Další rok jsem se vypravil 
na podobný triplet do Podivína. Zde již bylo 
počasí k závodníkům přívětivější, přestože se 
začínalo s plaváním v 19 hodin. Vše se tedy 
odehrávalo ve večerních a nočních hodinách. 
Já jsem se cítil ve velice dobré kondici, proto 
jsem nasadil celkem vysoké tempo a držel se 
v čelní skupince. Asi 6 km před cílem však na 

mne přišla krize. Chtěl jsem závod vzdát, ale 
kamarád z Tišnova mě povzbuzoval a dodal 
mi novou sílu k překonání krize. Závod jsem 
dokončil na pěkném 5. místě v čase 11 hodin 
35 minut.

Ještě bych rád zmínil i tišnovský závod, kte-
rý jsme zakládali. Byl to Běh Klucaninou, jenž 
v podstatě existuje do dnešní doby. V těch prv-
ních ročnících však byl na 15 km, kdy se běha-
la tři kola po pěti kilometrech v lesním masivu 
Klucanina. U jeho zrodu jsem stál já se skupi-
nou nadšenců z Tišnova, za které bych opět 
jmenoval L. Chocholatého a B. Chromého. 
Vzpomínám si, že sehnat ceny nebylo v té době 
možné od žádných sponzorů. A tak jsme sklá-
dali finanční prostředky, abychom mohli tři 
nejlepší závodníky v každé kategorii nějakým 
způsobem odměnit.

Nyní bych zaměřil své vzpomínky trochu 
jinam, na další vývoj událostí. S během už to 
nemá tolik společného, ale s vytrvalostí ano. 
Tu je třeba mít nejen na běh, ale i na mnoho 
jiných věcí v životě, jak sami uvidíte. Čas ply-
nul a s ním i zranění a nemoci, které mi zne-
možnily pokračování v tomto sportu. Novou 
inspiraci do mého života vnesla má manžel-
ka. Jednou se zmínila, jaký problém mají malé 
děti s čistěním zubů. Pasta jim na kartáčku na 
zuby nechce držet a často jim padá do umy-
vadla. Mě tato informace natolik zaujala, že 
jsem začal přemýšlet, jak to vyřešit. Přemýš-
lel jsem o tom ve dne v noci a nejednou se zro-
dil nápad. Zatím byl jen v hlavě a bylo třeba 
ho dát nějak na papír. A tak jsem začal rýso-
vat a mazat a zase rýsovat, až byl na papíře 
přípravek, který tento problém může vyřešit. 
Ale co když se o podobný problém zajímal 
někdo přede mnou? Proto jsem se obrátil na 
zástupce patentového úřadu. Ten mi nejdří-
ve sdělil, že je třeba udělat rešerši. Ta se pro-
vedla a bylo mi řečeno, že nic podobného ještě 
nebylo vymyšleno. Touto skutečností jsem byl 
natolik povzbuzen, že jsem požádal o zapsá-
ní do patentové listiny. I tento zdánlivě jedno-
duchý úkon byl ve skutečnosti velice náročný. 
Návrh musel být rozpitván a vyjasněn ze všech 
možných úhlů a aspektů. Musel jsem i vyro-
bit deset funkčních exemplářů. Nejprve mi 

byl přidělen užitný vzor, který byl asi po třech 
letech zapsán do patentové listiny. Výrobek byl 
uveden jako Zubní kartáček se zásobníkem 
čisticího media s poloautomatickým dávková-
ním. Takže i tato událost mi připomínala běh 
na dlouhou trať tím, že jsem vytrval a vytvo-
řil něco jako první na světě. V běžeckém závo-
dě se mi takového umístění nikdy nepodařilo 
docílit.

V tomto mém příspěvku jsem vám chtěl 
přiblížit počátky přespolního běhání na Tiš-
novsku a význam vytrvalosti. Chci tak podpo-
řit všechny ty běžce amatéry, kteří zdolávají 
trasy v našem okolí, aby vytrvali a nevzdáva-
li se. Mnohé věci i v osobním životě jsou vlast-
ně během na dlouhou trať. Ale vytrvalost vždy 
přináší růže.

Toulky – Údolí bílého potoka
Jaroslav Jebáček

Tento díl Toulek je určen pro cykloturistiku 
a jeho záměrem je seznámit čtenáře s údolím 
Bílého potoka. Trasa je nenáročná, poněvadž 
vede převážně z kopce, a měří celkem asi 38 
kilometrů. Údolí Bílého potoka bylo v roce 
1978 vyhlášeno údolím klidu a od roku 1992 
parkem údolí Bílého potoka, z čehož vyplý-
vají určitá omezení. Na horním konci Bílého 

potoka se nachází dno údolí v nadmořské 
výšce 490 m nad mořem, v dolní části nad 
Veverskou Bítýškou je pak nadmořská výška 
245 m nad mořem. Bílým potokem je nazván 
pravděpodobně z důvodu bílého vápenco-
vého povlaku na kamenech. Stavby a opravy 
v této oblasti jsou povolovány jen při zacho-
vání původního rázu. Co se týká fauny a flo-
ry, můžeme zde vidět i vzácněji se vyskytující 
rostliny a živočichy. Celková plocha parku činí 

cca 3 500 ha. Již od středověku byly budová-
ny v tomto údolí mlýny a hamry, těžila se zde 
a zpracovávala totiž železná ruda. Doporuču-
ji vyjet z Tišnova vlakem a vystoupit ve Vlko-
vě. Přestože Bílý potok pramení ve Vlkovském 
rybníku, opomenu mlýny, které jsou roze-
sety po cestě z tohoto místa do Křoví. Pro-
to se přesuneme z malebné zastávky Vlkov 
po silnici směr Křoví (tzn. vlevo). Po pětiki-
lometrové pohodlné jízdě po asfaltce a po 

 Cykloturistika 

Do závěrečného kola 1. ročníku Běhu Klucani-
nou (září 1981) vbíhají s číslem 5 autor článku 
a s číslem 6 MUDr. Petr Bureš z Nového Města 

na Moravě. Autor fotografie: Antonín Mach.
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rovině sjedeme do malebné a čisté obce Křo-
ví. Projedeme až ke kostelu sv. Petra a Pavla 
a pokračujeme do protisvahu. Asi po pade-
sáti metrech na konci obce stojí vlevo dřevě-
ný kříž z r. 2003, dále pokračujeme po pěkné 
cestě dál k lesu, míjíme další kříž, tentokrát 
mramorový, a jedeme stále rovně do lesa. Po 
této cestě se dostaneme k Rýglovskému mlý-
nu, zvanému též Čermákův dle jeho původní-
ho majitele. Vzdálenost z Křoví je asi 2,1 km. 
Tento mlýn je opraven k rekreačním účelům 
a je už dávno mimo provoz. Po asi tři čtvrtě 
kilometru dojedeme k Pánovskému (Urbán-
kovu) mlýnu, který spolu s pilou vlastnil od 
r. 1886 Ignác Urbánek, majetkem Urbánků 
je dosud. Pohon obstarávala Bánkiho turbí-
na, která se pro svoji výrobní jednoduchost 
a poměrně vysokou účinnost vyrábí dodnes. 
Je výhodná pro malé výšky (spády) a velký 
průtok. Ve strojovně se nachází ještě pomoc-
ný naftový motor, který se používal při nedo-
statečném průtoku vody. Na místě je k vidění 
i jedna zvláštnost. Turbína byla využívána 
nejen k pohonu katru na řezání dřeva a mletí 
obilí, ale také k pohonu mlátičky na obilí, jež 
byla umístěna ve stodole. Přenos síly zajišťo-
valo lano v délce asi padesáti metrů z řemeni-
ce, která je vně strojovny, druhá řemenice se 
nachází ve stodole. Pan Hynek Urbánek stále 
provádí postupnou rekonstrukci. Po prohléd-
nutí můžeme pokračovat dál po proudu Bílé-
ho potoka. Připravte se, prosím, na několikeré 
přebrodění, než se dostanete do Veverské 
Bítýšky! Následuje Spálený mlýn (Moučkův), 
který od r. 1882 dodnes patří rodině Mouč-
ků. Vzdálenost od Urbánkova mlýna je asi 1,2 
km. Tento mlýn je nově opravený. Přejedeme 
silnici (Svatoslav–Radoškov) a pokračujeme 
k Pavlovcovu mlýnu, který je vzdálen 2,1 km. 
Původním majitelem v r. 1892 byl Adolf Pav-
lovec. Ve 20. letech minulého století byl mlýn 
prodán panu Vildomcovi, v r. 1954 se stala 

jeho majitelkou paní Hloušková. Po ujetí asi 
tří kilometrů se dostaneme k mlýnu ve Žle-
bě. Tento mlýn byl postaven v první polovi-
ně 17. století a jeho původním vlastníkem byl 
klášter v Rajhradě. Pak jej odkoupil pan Sta-
něk a Absolínovi, proto se mu také říká Abso-
línův. V r. 1948 byl již mimo provoz. Po ujetí 
asi 1,8 km spatříme po pravé straně potoka 
Javůrecký mlýn, též zvaný Kuchyňkův. Původ-
ní majitel byl Adolf Pippal. Poslední majitelka 
(Blanka Pippalová) se provdala za Maxmilia-
na Jaroše a od nich zakoupil mlýn pan Kuchyň-
ka. Provoz zde byl ukončen v r. 1952. Po půl 
kilometru pak dojedeme k Maršovskému 
mlýnu, zvanému též Chomoutův. Původním 
majitelem byl Josef Čížek a Richard Chomout 
(1922–1942). Po necelých dvou kilometrech 
dojedeme do osady Šmelcovna (od německé-
ho schmelzen – tavit). V okolí se těžila želez-
ná ruda, která se tavila na železo určené 
k dalšímu zušlechťování a zpracování. V oko-
lí cesty nad Šmelcovnou jsou při cestě patr-
né štoly! Dále projedeme kolem kaple Panny 
Marie, mohu doporučit občerstvení v osvě-
žovně U Čadíků. Šmelcovna je již víc jak sto 
roků známá vítáním jara, před první světo-
vou válkou k ní zajížděli z Brna naši oblíbe-
ní literáti v čele s Petrem Bezručem. Vlakem 
zajížděli do Hradčan a odtud pěšky až do 
Šmelcovny! Po výtečném občerstvení pokra-
čujeme asi 1,5 km a dojedeme k Hálovu mlý-
nu. Ten byl přestavěn k rekreačním účelům 
a rozšířen o další budovy a koupaliště. Název 
nese po bývalém majiteli mlynáři Hálovi, kte-
rý jej provozoval v letech 1922 až 1942. I zde 
je možné se občerstvit a odpočinout si v pří-
jemném prostředí. Odtud je to do Veverské 
Bítýšky 5,9 km. Asi kilometr před Bítýškou 
je po pravé straně tzv. prachovna (označe-
no turistickým rozcestníkem). Jak už název 
napovídá, vyráběl se tu střelný prach urče-
ný na trhací práce v přilehlých dolech. Byla 

vystavěna v r. 1740 hrabětem Prosperem 
z Sinzendorfa. První prachař byl František 
Krawan. První bítýšský prachař Matěj Melu-
zin (1744 až 1771) měl v Bítýšce grunt a pol-
nosti, z čehož je patrné, že výroba střelného 
prachu byla lukrativní. Zemřel za podivných 
okolností, utopil se v potoce. V r. 1853 vyletě-
la prachovna do povětří. Brzy byla opravena 
a obnovena výroba, majitelkou se stala pra-
chařka Rosalie Zelinková. Po její smrti pře-
vzal prachárnu její syn Josef. V roce 1920 
došlo v prachárně k dalšímu výbuchu, ten-
tokrát v takovém rozsahu, že byly všechny 
budovy totálně zničeny, ale naštěstí nebyl 
nikdo zraněn. Poslední mlýn zvaný Jarošův 
se nacházel na kraji Bítýšky po levé stra-
ně. V roce 1937 jej zakoupili manželé Jaro-
šovi, tehdy byl mimo provoz, proběhla jeho 
demolice a následně stavba nového mlýna, 
osazeného k pohonu dvěma Francisovými 
turbínami. V roce 1938 byl zahájen provoz 
s nejmodernější technologií. V r. 1948 byl 
mlýn zestátněn a v roce 1991 vrácen Blan-
ce Jarošové (kulturní památkou byl vyhlá-
šen r.  2002). Ještě čtyři sta metrů a jsme na 
náměstí v Bítýšce. Před náměstím zahneme 
vlevo k toku Svratky a dále se pustíme údo-
lím proti proudu Svratky po cestě směrem 
na Heroltice, Šárku. Cesta ústí na pěšinu 
na úbočí kopce Lísková, kde se směrem na 
Holasice nacházela již ve středověku zanik-
lá obec Ceblovice, v lese jsou dodnes patr-
né meze polí. Pokračujeme dál směrem na 
Šárku a stále kolem řeky k chatě Brněnka 
(bývalé rekreační středisko DP města Brna) 
a odtud je to již na dohled do Tišnova. Vypsal 
jsem jen to nejpodstatnější. Na podrobnější 
popis by bylo třeba více prostoru a tímto se 
omlouvám. Myslím, že značení rozcestníky 
a informačními tabulemi je dostatečné a na 
doplnění je tento článek pomůckou. Přeji hez-
ké počasí a co nejvíce příjemných zážitků!

Tišnov dobývá NhL
Václav Seyfert, redaktor TN

Pokud jste po přečtení titulku nabyli dojmu, 
že Tišnovské noviny zavedly novou sci-fi rub-
riku, pak vězte, že tomu tak není. Začetli jste se 
do naprosto realistického článku – pouze lze 
připustit, že jeho nadpis je pojat s jistou mírou 
nadsázky. Vzpomenete si, kteří čeští hokejisté 
byli v létech 2015 a 2016 draftováni v kanad-
sko-americké National Hockey League jako 
první? Vloni to byl Pavel Zacha, letos Libor 
Hájek. A oba tito mládenci mají ledacos společ-
ného s Tišnovem.

Pavel Zacha (*1997) je už nějaký čas pova-
žován za nejtalentovanějšího hráče dneš-
ního českého hokeje. Už v šestnácti letech 

nastupoval v české extralize v barvách součas-
ného mistra z Liberce, sezónu 2014–15 strá-
vil v týmu Sarnia Sting v kanadské juniorské 
lize Ontario Hockey League (OHL) a v polo-
vině loňského roku byl již jako celkově šestý 
v pořadí draftován klubem New Jersey Devils. 
Převážnou většinu uplynulé zimy odehrál na 
klubové farmě Albany Devils v lize American 
Hockey League (AHL), ale v dubnu přece jen 
po boku Patrika Eliáše do slavné NHL v jed-
nom utkání naskočil – a hned si připsal dvě 
asistence při výhře 5:1 nad Torontem. Je také 
držitelem stříbrné medaile z mistrovství svě-
ta osmnáctiletých v roce 2014 a je šestiná-
sobným účastníkem mládežnických světových 
šampionátů do 18 nebo 20 let.

Co má Pavel společného s naším měs-
tem? Jeho maminka Ilona, rozená 

Janíčková, v té době občanka Kuřimi, se v lis-
topadu 1987 v Tišnově provdala za Leopol-
da Kouřila z Předklášteří, kde pak v dalších 
létech na Krátké ulici společně žili a přivedli na 
svět dvě dcery, Pavlovy nevlastní sestry. Star-
ší Monika se narodila v červenci 1988, mladší 
Leona dva roky poté. Obě hrály později tenis, 
to už bydlely ve Velkém Meziříčí, Leona dokon-
ce jednu sezónu absolvovala v žákovském 
týmu SKT Tišnov. Dnes je mimochodem ženou 
fotbalového reprezentanta Theodora Gebre 
Selassieho.

Manželství Kouřilových ovšem nevydrže-
lo a paní Ilona se vdala podruhé, a to za JUDr. 
Pavla Zachu z Velkého Meziříčí. O něm se dnes 
ve sportovních médiích píše skoro více než 
o Pavlu juniorovi, neboť jde o muže velmi své-
rázných názorů, který se rozhodl ze svého 

 Hokej 
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syna vychovat vrcholového sportovce vlastně 
již v prvních okamžicích jeho života (ne-li ješ-
tě dříve) a systematicky na tom pracoval. Mám 
s ním i jednu osobní zkušenost z časů, kdy 
jsem pracoval na sekretariátu Jihomoravské-
ho tenisového svazu. Koncem roku 1997 pan 

Zacha navštívil naši svazovou kancelář s dota-
zem, zda nemáme k dispozici nějakou sportov-
ní metodiku pro sedmiměsíční dítě. Tehdejší 
předseda Zdeněk Kocman mu zřejmě špatně 
rozuměl a odpověděl: „Sedmileté? To je ještě 
moc brzo.“ Jenže náš host skutečně nemyslel 
sedmileté, nýbrž už sedmiměsíční… V přípa-
dě syna Pavla mu jeho kontroverzní výchovné 
metody nakonec skutečně vyšly, ovšem přes-
to je takhle předurčené tvarování malého člo-
víčka od jeho nejútlejšího věku velmi, velmi 
diskutabilní.

Libor Hájek (*1998) se narodil ve Smrč-
ku u Nedvědice, kde jeho rodina bydlí. Otec 
David hrával v minulosti hokej a od malič-
ka vedl ke sportu jak Libora, tak jeho sestru, 
dvojče Kateřinu. Oba se věnovali také teni-
su, s jehož provozováním po začátcích v Brně 
přešli do Tišnova a ještě v kategorii žactva byli 
registrováni ve zdejším klubu. Hlavním Libo-
rovým sportem byl ovšem pochopitelně hokej; 
v brněnské Kometě se jako obránce propra-
coval už v sezóně 2014–15 do extraligového 
týmu a zúčastnil se i mistrovství světa do 18 
let. Před následující zimou překvapivě ode-
šel do Kanady a nastupoval v týmu Saskatoon 
Blades v juniorské lize Western Hockey Lea-
gue (WHL). V červnu byl draftován družstvem 
Tampa Bay Lightning, jako první Čech a celko-
vě 37. hráč v pořadí. Tampa prý měla o Hájka 

takový zájem, že si příslušné pořadí ve výběru 
„odkoupila“ od Arizony, aby mladého obránce 
opravdu získala.

Z rodiny Hájkovy je v Tišnově určitě nej-
známější Liborův dědeček téhož jména, kte-
rý v 70. a 80. létech působil coby zaměstnanec 
RaJ Brno-venkov jako vrchní číšník napří-
klad v restauraci hotelu Květnice a ještě za 
minulého režimu, v květnu 1989, zapsal do 
obchodního rejstříku svou firmu se sídlem 
v Březině. Pod jménem HABEN pak byla zná-
má především jako výrobce a prodejce betono-
vých skruží, tvárnic či dlažeb.

Vskutku velmi malý zdá se být ten sportov-
ní svět…

Pavel Zacha v dresu New Jersey Devils 
(foto - www.profimedia.cz)

Libor Hájek draftovaný týmem Tampa Bay 
Lightning (foto - www.zimbio.com)

sparta Praha olé!
Zdeněk Kunický

Tak tímto pokřikem ukončili veleúspěšnou 
sezónu na tenisových kurtech v Tišnově na 
Ostrovci. V Praze na Spartě se v září hraje mis-
trovství České republiky družstev dorostu, na 
které se Tišnovákům podařilo postoupit. Je to 
obrovský úspěch, kterého dosáhl tým ve slože-
ní: Dominik Křipský, Filip Křipský, Tomáš Stří-
teský, Kryštof Vítek, Karin Šafránková, Denisa 
Huňková, Kamila Prudká, Libuše Čermáko-
vá, pod vedením kapitána a trenéra Zdeňka 
Kunického. Úspěch se však rodil postupně, od 
1. května, kdy začala mistrovská utkání. Nej-
prve Tišnov porazil Start Brno 7/2, poté těs-
ně ŽLTC Brno 5/4. Další kola tým exceloval na 
Slovácku 8/1, s TCMJ Brno a se Zlínem shodně 
9/0 a v Jihlavě 8/1. Na poslední kolo 26. červ-
na přijelo do Tišnova dosud neporažené TC 
Brno v kompletní sestavě. Bylo to utkání o prv-
ní místo v nejvyšší soutěži Jihomoravského 
tenisového svazu a o postup na MČR družstev. 
Domácím chyběla důležitá posila z Prostějo-
va Denisa Huňková, která odletěla do Turecka 
plnit reprezentační povinnosti. Hoši však byli 
v plné sestavě, a tak se očekávalo dramatické 
utkání. První bod pro domácí získal skvělým 

výkonem Dominik Křipský a druhý vybojova-
la Karin Šafránková. Na hosty nestačili Liba 
Čermáková, Filip Křipský a Tomáš Stříteský. 
Poměr byl tedy 3/2 pro hosty a Kryštof Vítek 
prohrál první set 6/7 ze čtyř setbolů. V ten-
to moment to s Tišnovem nevypadalo moc 
dobře. Kryštof však druhý a třetí set získal 

jednoznačně na svoji stranu a holky Kami-
la Prudká a Karin Šafránková téměř ve stejný 

 Tenis

Na fotografii zleva: Denisa Huňková, Filip Křip-
ský, Kryštof Vítek, trenér Zdeněk Kunický, Tomáš 

Stříteský, Dominik Křipský a Karin Šafránková, 
autorka fotografie: Monika Stříteská
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sokol stále žije
Helena Žižlavská

Sokol – to nejsou jen slety, sletové sklad-
by a vystoupení. Sokol stále žije a funguje 
celoročně a denně nabízí cvičení pro veřej-
nost ve věku od jednoho do sta let.

Cvičení pro děti
Cvičení pro nejmenší probíhá v sokolovně 

každý čtvrtek od 17 do 18 hodin a je určeno 
pro děti od dvou let za přítomnosti jejich rodi-
čů. Předškolní děti od čtyř do sedmi let mají 
cvičení každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. Tato 
cvičení jsou společná pro chlapce i dívky. 
Mladší a starší žáci a žákyně již mají své samo-
statné hodiny, žákyně v pondělí od 17.00 do 
19.00 a žáci v úterý od 17.00 do 18.00.

Ve cvičebních hodinách pro děti se věnu-
jeme především všestrannosti, která zahrnuje 
základy gymnastiky, atletiky, míčových a pohy-
bových her v tělocvičně i na hřišti. Každý rok 
pořádáme župní přebory v plavání, gymnasti-
ce, šplhu a atletice, vítězové se zúčastní celo-
státního sokolského přeboru všestrannosti.

Kromě cvičení všestrannosti se děti mohou 
v Sokole věnovat také tanci v tanečním soubo-
ru Together. Zkušená lektorka začíná v Tyg-
řících s dětmi od dvou do sedmi let, schází 
se každé úterý, aby si zatancovaly, zahrály 
hry, pobavily se a našly nové kamarády. Pod 
odborným vedením se děti učí skloubit hudbu 
a pohyb hravou formou. Výsledkem jsou pěkná 
vystoupení pro širokou veřejnost. V případě 
zájmu dětí mohou dále pokračovat a tanečně 
a pohybově se zdokonalovat v navazující sku-
pince, která se schází v pondělí a ve středu 
v čase od 16.30 do 17.45, pokročilejší taneč-
níci a tanečnice ve stejné dny v čase od 17.45 

do 19.00. Tanečníci a tanečnice trénují pod 
vedením zkušených lektorek, aby obhájili dob-
ré jméno na soutěžích a sklidili potlesk na ple-
sech a jiných společenských akcích.

Cvičení pro ženy
Téměř každý den je v sokolovně nějaké cvi-

čení pro ženy. V pondělí a ve čtvrtek se od 19 
hodin koná cvičení starších žen zaměřené spí-
še na zdravotní cviky, protažení těla a celkové 
uvolnění. Zdravotní cvičení probíhá také v úte-
rý od 19.30 na gymbalech pod vedením reha-
bilitační sestry.

V pondělí od 20 hodin začíná rekreační 
kondiční cvičební hodina pro ženy každého 
věku REKONDIK. Je zaměřena na aerobní cvi-
čení, posílení problémových partií těla, pro-
tažení zkrácených svalů, posilování s malými 
činkami, therabandy různých pevností, over-
bally, cvičení s netradičním náčiním (ručník, 
obruč apod.).

Ve středu od 19.30 se cvičí na velkých míčích 
(gymballech), jsou přitom využívány prvky 
z aerobiku, pilatesu, dále zdravotní a balanční 
cviky na posílení zádových a břišních svalů, kte-
ré šetří klouby a protahují zkrácené svaly.

Ve čtvrtek od 20 hodin probíhá cviče-
ní, ve kterém se po týdnu střídají dvě cvi-
čební pomůcky. Tou první jsou stepy neboli 
nízké stupně, na něž se vystupuje jako na 
schod. Napomáhají posílit fyzickou kondici 
a zlepšit činnost srdce i plic. Jejich používáním 
si vypracujete nohy, hýždě, ale také horní čás-
ti těla. Další pomůckou je tzv. Bosu – balanč-
ní podložka s pevnou spodní částí a pružným 
vrchem ve tvaru čočky. Díky ní můžete efektiv-
ně procvičit celé tělo. Během jejího používání 
dochází k vyrovnávání zátěže vlastní hmot-
ností a rovnoměrně a efektivněji procvičíte 
celé tělo. Rychleji tak spálíte tuky či zpevníte 

svalstvo. Zároveň posilujete svalové partie ulo-
žené v hlubších vrstvách, které je mnohdy 
obtížné procvičit.

Cvičení pro muže
Muži se scházejí každé úterý a pátek, neje-

nom aby si zacvičili a protáhli tělo, ale hlav-
ně aby si zahráli „holomajznu“, tak totiž říkají 
florbalu.

Cvičení seniorů
Cvičení pro seniory a věrné členy Soko-

la probíhá každou středu od 15.00 do 16.00. 
Hodiny jsou společné pro muže i ženy a cvi-
čení je přizpůsobené jejich věku i potře-
bám, jedná se tedy spíše o zdravotní cvičení 
a protahování.

Cvičení jógy
Toto cvičení se koná v samostatném sále, 

šestkrát týdně a je vhodné pro ženy i muže, 
začátečníky i pokročilé všech věkových 
kategorií.

V Sokole dále fungují samostatné sportov-
ní oddíly karate, šachů, rekreačního volejbalu 
a lukostřelby. Podrobný rozvrh všech cvičeb-
ních hodin a tréninků sportovních oddílů je 
zveřejněn na internetových stránkách Soko-
la www.sokol-tisnov.cz nebo ve vývěskách 
Sokola.

V pátek 23. září se TJ Sokol Tišnov připo-
jí k celostátní akci Noc sokoloven. V průběhu 
odpoledních a večerních hodin budou v sále 
a tělocvičně sokolovny probíhat ukázky z jed-
notlivých cvičebních hodin a tréninků se zapo-
jením veřejnosti. Ve vstupní hale se uskuteční 
výstava z činnosti Sokola a v 18 a 19 hodin 
začne pro zájemce komentovaná prohlídka 
sokolovny.

čas vybojovaly důležitý bod ze čtyřhry. Před 
chlapeckými čtyřhrami vedl Tišnov 4/3 a byla 
jasná volba vsadit na bratry Křipské, kteří za 
celou sezónu neprohráli v družstvech ani jed-
nu čtyřhru. Ti po setech 6/2 a 7/6 proměnili 
v tiebreaku hned první mečbol a euforie z tak 

obrovského úspěchu mohla vypuknout naplno. 
Je to v histori tišnovského tenisu nepředsta-
vitelný úspěch a sezóna 2016 se nesmazatel-
ně zapíše do klubové historie jako ta doposud 
nejlepší. Koncem léta čeká tým Tišnova vyzý-
vací finále proti TK Agrofert Prostějov, který se 

dlouhodobé soutěže neúčastní a postupuje na 
MČR automaticky. Poté Tišnováci hrají 22. až 
25. září finále družstev dorostu na pražské 
Spartě. Tišnovskému týmu moc gratulujeme 
a na MČR mu přejeme hodně štěstí.

 TJ Sokol Tišnov 

Tišnov má mistra České 
republiky
Zdeněk Kunický

Od 26. do 31. července probíhalo v areálu 
tenisového klubu ve Frýdlantu nad Ostravicí 
mistrovství České republiky starších žáků. SK 
Tenis Tišnov byl zastoupen Kryštofem Vítkem, 
který si účast vybojoval vítězstvím na krajském 
přeboru. Od prvního kola dvouhry Kryštof 

předváděl výborný tenis a postupně dokráčel 
až do semifinále. Tam narazil na Daniela Sinia-
kova ze Sparty Praha, kterému po boji podlehl 
5/7 a 4/6. Třetí místo ze dvouhry však neby-
lo všechno, čeho Kryštof na MČR dosáhl. Do 
čtyřhry nastoupil s Janem Pučálkou z TK Neri-
dé a v prvním kole jasně přehráli své soupe-
ře. Ve čtvrtfinále na ně čekali bratři Dammové, 
kteří patří mezi nejlepší deblové páry v Ame-
rice. Kryštof s Honzou je však v prvním setu 
jednoznačně přehráli 6/1. Ve druhém setu se 
bojovalo o každý míč a Dammovi si ho připsali 

na svou stranu poměrem 7/5. V závěrečném 
supertiebreaku Kryštof s Honzou vyhráli 10/7 
a postoupili do semifinále. V něm porazili pár 
Alan, Kopecký 6/1, 6/4 a ve finále nastoupili 
proti dvojici Siniakov a Jurajda. První set opět 
vyhráli 6/1 a ve druhém prohráli v tiebreaku 
6/7. Kryštof s Honzou však v závěru zápasu 
předvedli výborný výkon, zvítězili 10/3 a stali 
se tak mistry ČR ve starších žácích. Kryštofovi 
gratulujeme k velkému úspěchu pro něho, tiš-
novský tenis i pro město Tišnov.
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Inzerát na cvičitele
TJ Sokol Tišnov hledá zájemce s kladným vztahem k pohybu 

o vedení cvičebních hodin rodičů a dětí, předškoláků a žactva. Nabí-
zíme možnost absolvování základního školení cvičitele všestran-
nosti a další vzdělávání na seminářích pořádaných ústřední školou 
ČOS. Více informací na tel. 549 413 175.

Inzerát na využití hodin
Nabízíme možnost využití volných hodin v tělocvičně sokolovny 

v pondělí a ve středu od 16.00 do 17.00. Lze je využít např. pro tré-
ninky sportovního oddílu nebo jsou vhodné pro cvičitele hledající 
volné prostory. Více informací na tel. 549 413 175.

Rybáři, pozor!
Jiří Malásek

Ať vám neutečou nejvýznamnější závody 
na Svratce. I letos proběhne klání muškařů, 
a to již 45. mezinárodní muškařské závody – 
Svratecký pstruh a Svratecký lipan, konané 
ve dnech 9. až 11. září. Budou opět součás-
tí Rybářských slavností organizovaných Měst-
ským kulturním střediskem Tišnov.

O druhém zářijovém víkendu se sejdou 
účastníci závodů v rekreačním středisku na 
Prudké, kde v pátek ve 20.00 hod. proběhne 
slavnostní zahájení. Přihlášeno je dvacet čtyř-
členných družstev a jejich doprovod a tým 
organizátorů, což je již ke zvládnutí slušná par-
ta. Vlastní závody proběhnou v sobotu 10. září 

a v neděli 11. září, vždy dopoledne a odpoled-
ne v úseku od jezu v Doubravníku až pod obec 
Borač na řece Svratce. Bude to cvrkot.

Již v předstihu je vytyčena závodní trať 
obsahující dva sektory – A a B, na kterých bude 
vždy soutěžit dvacet závodníků a zbývajících 
dvacet jim bude dělat rozhodčí. Tím je dána 
maximální objektivita, neboť jsou si vzájemně 
soupeři. Vše proběhne podle závodního řádu 
pro rok 2016.

Letos se ryby nebudou měřit, přeměří se jen 
největší úlovky, čímž se opět dostáváme o kou-
sek dopředu v zacházení s ulovenou rybou. Ta 
se pouze podebere, uvolní se háček bez proti-
hrotu a ryba se nezraněná šetrně pustí zpět do 
svého živlu. Vyhrává ten rybář nebo družstvo, 
které má nachytáno nejvíce ryb.

Po sečtení a vyhodnocení celého závodu 

komisí rozhodčích se uskuteční slavnostní 
vyhlášení celkových výsledků a hlavně vítězů 
historického již 45. ročníku MMZ, a to v rámci 
Rybářských slavností, v Předklášteří v prosto-
ru u rybníka.

Přijďte se pobavit, užít si překrásné příro-
dy kolem řeky Svratky, zafandit závodníkům 
a vychutnat si zejména kulturní program v den 
Rybářských slavností, kde bude i něco na zub. 
Jak připravené rybí speciality, tak i vhodné 
pití, neboť ryba chce plavat.

Na tuto nevšední podívanou v překrásném 
přírodním prostředí vás zvou organizátoři: 
sekretariát MRS, o. s., odbor LRU muška MRS, 
o. s., Městské kulturní středisko Tišnov a MO 
MRS Tišnov.

Rybolov

Zábavná soutěžní stránka pro děti a jejich rodiče – 6. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Po prázdninové přestávce Vás vítáme 
u šesté části naší soutěže, určené pro děti 
narozené v roce 2004 a mladší. Zapojte svo-
je rodiče a pošlete nám řešení jednotlivých 

úkolů i v případě, že jste se předcházejících kol 
dosud nezúčastnili. Přejeme bystrou mysl při 
luštění!

Svoje odpovědi nám posílejte do 
12. září 2016 na e-mailovou adresu noviny@

kulturatisnov.cz. Vítězové soutěže budou 
vyhlášeni po skončení 10. kola, kdy bude celý 
seriál vyhodnocen současně. Ceny pro nejú-
spěšnější luštitele zajistí Městské kulturní stře-
disko, nejvydařenější z Vašich fotografií budou 
otištěny v únorovém čísle ročníku 2017.

OsMIsMĚRKa
AMOR, ANONYM, ATRAPA, DOSAH, KATAR, KOMÁR, KVĚTÁK, 
ODPOR, OKOLO, OKORAT, OPAT, PARTE, PASTOR, PESTRÁ, PIKOLA, 
PIŠTA, POTOK, PRÁVO, RISK, STO, STROMBOLI, ŠEDIVOST, 
TRENÉR, TRUMPETKA

Vyškrtáte-li v uvedeném obrazci v osmi směrech uvedená slova, 
zbude Vám 15 písmen, která čtena po řádcích tvoří tajenku.

V tajence je název filmu natočeného režisérem pocházejícím z Tišnova.
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POZNÁVaCÍ ObRÁZEK

V které obci či městečku 
nedaleko Tišnova se nachází 
tento kostel?

hŘEbENOVKa
 = 1 sportovní trikot
 = 2  operativní neurochirurgický zákrok na mozku
 = 3 francouzsky zklamaný, rozčarovaný
 = 4 obec na Tišnovsku
 = 5 úkaz na obloze
 = 6 změna tvaru (tělesa)
 = 7 ne později
 = 8 vojenský posel
 = 9 druh etiopské kávy
 = 10 chorobná potřeba zakládat oheň
 = 11 neslušná
 = 12 přijít na svět
 = 13 do svého domova

V tajence je název divadelní hry, která byla koncem 50. let 
na repertoáru zdejšího Karasova divadla.

správná řešení úkolů 
z minulého čísla:
hřebenovka – VASIL ROMANČENKO
osmisměrka – KRÁLOVA JESKYNĚ
skrývačky –   SYSTRA, ARNICA, BIKA, 

MOUKA, KORAL, TRIMOT, 
TENST, KONTEST, JICOM, 
ELTASAT

poznávací obrázek – NEDVĚDICE
křížovka –   GENERÁL MARIAN ANTONI 

MELCHIOR LANGIEWICZ 
(nápis je součástí busty 
v průchodu z Komenského 
náměstí k prodejně Tesco)
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KŘÍŽOVKa
V tajence křížovky je nápis, který je k nalezení v Tišnově na jedné z budov. Kromě zaslání jeho textu je nutno se před tímto nápisem vyfotografovat, 
stejně jako před příslušným „soutěžním“ kostelem zařazeným na dnešní poznávací obrázek, a tyto fotografie zaslat společně s řešeními.
U osmisměrky, hřebenovky a skrývaček stačí poslat správná řešení.

sKRÝVaČKY V každé z deseti vět je ukryt název některé restaurace, kavárny či cukrárny v Tišnově.

NA CHALUPĚ NAD NÍ UŽ VISEL POVĚSTNÝ DAMOKLŮV VEČ.
RADĚJI UŽ JDI A NATRHEJ NA NEJBLIŽŠÍ LOUCE NĚJAKÉ LUČNÍ KVÍTÍ.
DRUHÝ SOUTĚŽÍCÍ ZVOLIL JINÝ PŘÍSTUP A ŘEZAL PAPÍRKY NOŽÍKEM.
SNAD NAŠEL KONEČNĚ PŘÍTELE PRO CELÝ ZBYTEK ŽIVOTA.
PROČ TOHLE PÍSKLE POŘÁD NARUŠUJE NAŠE VYPRÁVĚNÍ?
NA NOVÝ BUNKR ČEKALO DESET PARTYZÁNŮ UŽ NEJMÉNĚ TÝDEN.
DĚDEČEK SE KOUPAL CELÝ TÝDEN JENOM VE STUDENÉ VODĚ.
PROVOLAT NĚKOLIK VĚT NIC ELEGANTNĚ NEVYŘEŠILO.
VYLOUČENI BYLI BRITSKÝ OBRÁNCE TAYLOR I ALBÁNSKÝ ÚTOČNÍK BALAJ.
KABARETNÍ VÝSTUP O HODANOVI A DALŠÍCH KRYSÁCÍCH MĚL VELKÝ ÚSPĚCH.

INZERCE
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Osobnosti z historie města a regionu na kalendáři 2017
Václav Seyfert, redaktor TN

Občané Tišnova si od počátku nového 
století již zvykli, že stěny jejich bytů či kan-
celáří každý rok zdobí výpravné nástěnné 
kalendáře s tematikou našeho města. Jejich 
„duchovním otcem” je Zdeněk Jílek, které-
ho jsem před vydáním dalšího vydařeného 
kousku jeho bohaté kolekce požádal o krát-
ký rozhovor.

Kalendáře vydávané společností Art Peri-
scope se v Tišnově staly již tradicí. Můžeš 
zavzpomínat, kdy a jak se zrodila prvotní 
myšlenka, případně kolik a jakých kalen-
dářů máš „na svědomí“?

Prvotní myšlenka se zrodila v minulém 
století, kdy jsem se jako majitel firmy JICOM 
spol. s r. o. snažil vymyslet nějaké dárkové 
předměty pro naše obchodní partnery. Jako 

tišnovský patriot jsem upřednostňoval vždy 
regionální záležitosti, a tak spatřil světlo svě-
ta náš první kalendář pro rok 2000 s názvem 
„Obrazy Josefa Jambora“. Ve firmě JICOM byly 
kalendáře vydávány pravidelně až do roku 
2009, další pak již pod hlavičkou společnosti 
Art Periscope. Každým rokem jsme je vydá-
vali v nákladu cca 500 kusů, což znamená, 
že z dílny Zdeňka Jílka vyšlo dosud celkem 
7 500 kalendářů s regionální tematikou.

Který z těchto kalendářů byl nejúspěšněj-
ší nebo nejoblíbenější?

Nějak úspěšný byl z určitého úhlu pohledu 
každý z titulů, avšak o nadčasový kalendář 
s názvem „Tišnov ve starých pohlednicích 
2008“ byl takový zájem, že jsme museli udě-
lat pro rok 2009 dotisk, což u kalendářů roz-
hodně nebývá zvykem. Velice žádaný byl 
také „vyprávěcí“ kalendář s názvem „Svratka 

2014 – Od pramene k Veveří“ a beznadějně 
vyprodán byl v pořadí patnáctý – „Tišnovské 
uličky 2016“.

Kalendář s tišnovskými uličkami se 
dočkal dokonce účasti na prestižní soutě-
ži v Praze. O jakou soutěž šlo a jak kalen-
dář uspěl?

Kalendář byl na doporučení výběro-
vé komise přihlášen do 16. ročníku soutěže 
Kalendář roku 2016, který pořádá časopis 
Polygrafia. V hodnocení odborné komise 
jsme sice neuspěli, ale o pouhých 54 hla-
sů nám uniklo prvenství v Ceně veřejnosti 
(hlasovalo se elektronicky). A tak poděko-
vání patří spolehlivému fotografovi Micha-
lu Benešovi a vydavateli Jiřímu Dvořákovi 
(JABARA s. r. o.), kteří byli spoluautory toho-
to projektu.

Pro rok 2017 ses už podruhé rozho-
dl věnovat obsah kalendáře významným 
osobnostem Tišnovska. Prozradíš čtená-
řům TN, kterým dalším postavám se v prá-
vě připravovaném kalendáři věnuješ?

Předcházející díl kalendáře „Slavné osob-
nosti Tišnovska“ byl vydán pro rok 2003. Kri-
tériem pro výběr osobností je podmínka, že 
musí být nežijící. A protože za těch třináct 
roků zase bohužel spousta skvělých občanů 
našeho regionu zemřela, nabízela se mož-
nost sáhnout znovu po této tematice a vydat 
volné pokračování. V kalendáři na rok 2017 
jsme se po pečlivém výběru rozhodli před-
stavit a připomenout tyto osobnosti: Ema-
nuel Ranný, Vladimír Josef Procházka, Karel 
Seyfert, Karel Fic, Boženka Škrabálková, 
Anna Pammrová, Alois Řezáč, Jan Šmarda, 
Luboš Kostelecký, Andrej Sučko, Petr Fruhwirt 
a Josef Šindar. Kalendář vydáváme spo-
lu s městem Tišnovem a bude letos pokřtěn 
v září v rámci Svatováclavských hodů.

Možná je to poněkud předčasné, ale máš 
již v hlavě téma pro rok 2018?

Asi tě překvapím, ale zas tak předčasné 
to není. Pravidelně za ty roky to mám tak, 
že zatímco se jeden kalendář právě vyrábí, 
druhý na další rok se mi už rodí v hlavě. Čas 
totiž letí šíleně a příprava každého takového 
titulu vždy zabere řadu měsíců, zvláště u tak 
výpravných, jako je ten letošní o významných 
osobnostech. Na rok 2018 už téma mám, ale 
ještě je neprozradím. Snad jen že se bude 
jednat o projekt tentokrát více umělecký, 
výtvarný. A samozřejmě to bude – jak jinak – 
opět originál a ryze regionální záležitost.

Josef František Karas v kalendáři slavných 
osobností Tišnovska z roku 2003
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Před výlovem, foto: Josef Buček

bystřická zrcadlení – výstava finálových fotografií
Miroslav Pálka
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Již šestý rok pořádá spolek Kumšt z Bystři-
ce nad Pernštejnem fotosoutěž. Tato původně 
regionální soutěž s velmi průměrnou úrovní 
vyrostla v klání s mezinárodní účastí a s vyni-
kající kvalitou fotografií. Můžete se o tom 
přesvědčit v galerii Na schodech, kde probí-
há výstava finálových snímků pátého ročníku 
2015. A to osmdesáti fotografií ze tří soutěž-
ních kategorií. První byla regionální a určená 
pro dospělé: Člověk a krajina, druhá na téma 
Můj rodný kraj pak byla zadána soutěžícím 
do patnácti let. Třetí kategorie měla obecné 
téma Energie světla. Tišnováci v tomto roční-
ku zabodovali, jmenovitě Josef Buček, Miloš 

Buček, Josef Maruška, Michal Beneš a Miro-
slav Pálka. Porota vedená fotografem Jindři-
chem Štraitem vybrala na první místo soutěže 
v kategorii Bystřicko – člověk a krajina sérii 
fotografií Před výlovem Josefa Bučka. Miloš 
Buček získal cenu starosty města Bystřice nad 
Pernštejnem za fotografii Změny v čase. Jme-
novaní jsou významnými členy tišnovského 
fotoklubu, který už tradičně obsazuje vítězná 
místa soutěže.

Letos soutěž pokračuje šestým ročníkem. 
Do 30. září zasílejte svoje fotografie do soutě-
že prostřednictvím www.fotosoutez-bystric-
ko.cz. A to v kategoriích: 1, regionální téma: 

BYSTŘICKO – SÍLA POROZUMĚNÍ – meziná-
rodní rok globálního porozumění – lidé, kra-
jina, životní prostředí; 2, celostátní téma: PO 
STOPÁCH KRÁLŮ – výročí 700 let od naro-
zení Karla IV., významné osobnosti českých 
a evropských dějin, a dnešní lidé; 3, téma pro 
účastníky do 15 let: FOTOGRAF JUNIOR – CO 
SE DĚJE NA BYSTŘICKU?, jak vidí náš kraj 
a dění na Bystřicku nejmladší fotografická 
generace? Podrobné informace naleznete na 
internetových stránkách. Co můžete vyhrát? 
Bude rozděleno celkem 50 000 Kč. Průměrně 
za první místo čeká vítěze 10 000 Kč, za druhé 
pak 5 000 Kč a 2 000 Kč za bronzovou příčku.

Pouť v Jamném

Dana Navrátilová

Osadní výbor Jamné uspořádal v sobotu 
25. června pouť. Pro malé i velké návštěvníky 
byl připravený pestrý program a chutné občer-
stvení. Místní ženy upekly sladké i slané dob-
roty a nabízely je příchozím, nechyběly ani 
klobásky a velký výběr nápojů, osvěžit se moh-
li také zmrzlinou. Pořadatelé nezapomněli ani 
na pohodlí všech, zajistili posezení pod stany 
a také rozstřikovače vody pro ochlazení a zvlh-
čení vzduchu, protože byl jeden z nejteplej-
ších víkendů letošního léta a teplota překročila 
30 °C. Mysleli také na děti a jejich vyžití. Mohly 
si hrát v proutěných teepee, na dětském hřiš-
ti, skákat v nafukovacím hradu nebo se osvěžit 
vodou. Ve 14 hodin se věřící sešli u vyzdobené 
kapličky, kde se uskutečnila poutní mše sva-
tá a zahájily celodenní oslavy. Hostům zazpíval 
Tišnovský sbor pod vedením pana Mgr. Tomá-
še Zouhara, následoval přednes básně, kterou 
složili členové osadního výboru, o tom, co se 
v Jamném událo v uplynulém roce.

Uveďme si krátkou ukázku:

JAMENSKÝ ROK ANEB CO SE UDÁLO
V Jamném se toho letos událo víc než moc, 
můžeme o tom vykládat klidně celý den a noc.
A přestože je venku velký hic, povím vám toho 
i trošku víc.
Jen co vloni na jaře odkvetly stromy, Jameňáci 
obešli všechny domy.
Jamenský lid se do hospody svolal a tam se 
výbor poprvé konal.
Vznikla tam parta jedenácti lidí, kteří naši obec 
zase pevně řídí.
Někteří odešli, jiní se přidali, jenom ti nejlepší 
pevně vytrvali.
Až začalo být trochu hezky, vyrazili jsme na 
úklid vísky.
Kapličku jsme vylíčili a na první pouť 
připravili…
Celou báseň najdete na http://jamne-tisnov.cz/.

Pan Miloš Kněžínek s manželkou Janou 
uspořádali výstavu svých prací v malé domácí 

galerii a všichni mohli obdivovat překrásné 
dřevořezby, nápadité šperky a pestrobarevné 
mozaiky. Návštěvníci se také měli možnost pro-
jít ke studánce, kterou občané Jamného letos 
obnovili a jejíž okolí a přístupové cesty upra-
vili. U studánky je umístěná dřevěná socha víly 
Jamněnky, opět z dílny pana Miloše Kněžínka, 
který ji obci věnoval. Zábava pokračovala na 
návsi, když od 18 hodin k tanci a poslechu hrál 
MIX Hajánky. Všichni tančili, zpívali a povída-
li si až do pozdních večerních hodin. Pouť se 

vydařila díky všem lidem, kteří se podíleli na 
její přípravě a organizaci. Všem děkujeme za 
pěknou akci a příjemně strávený čas.

Poděkování patří také městu Tišnov za 
pomoc při úklidu obce, za zapůjčení pódia, sto-
lů a lavic, stanu, skákacího hradu a chemické 
toalety, panu Jiřímu Rechovi za zapůjčení para-
vánů a teepee z proutí, firmám Bednář interier, 
Koral Tišnov, Kovářství a zámečnictví Jaroslav 
Riedl, Truhlářství Jiří Procházka za sponzorské 
dary.

Foto: Jana Němcová
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Propagace kulturních památek v Lomnici pokračuje i v letošním roce
Dagmar Fetterová

Důkazem je přihlášení dvou úspěšných rea-
lizací městysem Lomnice, a to Záchrana oran-
žerie s hrnčírnou a Rekonstrukce Židovského 
náměstí, do putovní výstavy s názvem Má vlast 
cestami proměn. Letošní, již osmý ročník této 
putovní výstavy byl zahájen v sobotu 21. květ-
na 2016 v Praze na Vyšehradě. Projekt má 
jedenáct partnerských krajů včetně Jihomo-
ravského. Výstavu pořádá „Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění“ ve spolupráci s národ-
ní kulturní památkou Vyšehrad, hlavním měs-
tem Prahou a partnerskými kraji. Symbolem 
projektu je kamenné srdce, které bylo vyko-
páno na vyšehradské akropoli. Toto symbolic-
ké srdce pak slavnostně předal představitelům 
jednotlivých krajů prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
Byli vyhlášeni vítězové Ceny publika slav-
nostního zahájení loňského ročníku, výher-
ci celoročního internetového hlasování a letos 
poprvé i Ceny odborné poroty, vedené archi-
tektem Josefem Pleskotem. Pro návštěvníky 
byl připraven bohatý kulturní program, ochut-
návka místních specialit z partnerských krajů, 
prezentace regionálních značek a prohlídky 

pamětihodností Vyšehradu. Poctou hlavní-
mu partnerskému kraji byla výsadba hrušně 
z Dobrotic u Kroměříže pod odborným dohle-
dem Mgr. Václava Větvičky a představení nové 
publikace PhDr. Marie Hruškové „Poselství 
stromů“.

Návštěvníci si mohli na Vyšehradě prohlížet 
sto dvanáct panelů z různých míst naší země 
do 30. června. Poté se panely vydaly na celo-
roční pouť po celé republice podle stanove-
ného harmonogramu. Jihomoravský kraj byl 
kromě dvou zmiňovaných panelů z Lomnice 
zastoupen i dalšími památkami: Brno – VIDA! 
Science centrum, Vila Löw-Beer, Bučovi-
ce – Bakchova fontána, Lednice – Akademic-
ká zahrada zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity, Lednice – Multifunkční centrum 
zámek Lednice, Mikulčice – Slovanské hradiš-
tě a Mikulov – Obnova teras barokové zámec-
ké zahrady.

Po celý rok bude probíhat na internetu sou-
těž o titul nejkrásnější proměna roku a vítě-
zové budou vyhlášeni při zahájení dalšího 
ročníku. Má vlast cestami proměn je novou 
a účinnou možností, jak zajistit zaslouženou 
publicitu smysluplným projektům. Na webu 

www.cestamipromen.cz/hlasovani jsou 
o této akci k nalezení bližší informace. Příz-
nivci lomnické oranžerie (pod číslem 79) nebo 
lomnického Židovského náměstí (pod číslem 
78) mohou hlasovat na těchto stránkách až 
do 1. května 2017. Stav hlasování dne 16. srp-
na je následující: na prvním místě se nachází 
lomnická oranžerie (34,8 % hlasů) a na dru-
hém pak pelhřimovská kaple Kalvárie (19,5 % 
hlasů). Lomnické Židovské náměstí má 0,7 % 
hlasů. Celkem zatím hlasovalo 1 321 osob.

Předem Vám za podporu hlasováním 
s lomnickým panem starostou Ing. Milanem 
Vojtou děkujeme. Současně Vás zveme v sobo-
tu 10. září od 13 do 18 hodin na prohlídku 
oranžerie pod zámkem, doplněnou květy jiři-
nek od významného pěstitele pana Jana Kře-
pely z Kunštátu. Uskuteční se v rámci konání 
Dnů evropského dědictví v Lomnici pořá-
daných Okrašlovacím spolkem pro Lomnici 
a okolí a městysem Lomnice s programem již 
od 11 hodin. Čekají na vás komentované pro-
hlídky památek, sklípek s ochutnávkou bur-
čáku, stánky s občerstvením a program na 
Židovském náměstí.
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Díky za slavnost
Monika Chlupová

Nemohu si odpustit nenapsat pár řádků 
o slavnosti Lucemburků v Tišnově a tím záro-
veň velice poděkovat všem vstřícným lidem, 
kteří se na ní podíleli. Ať to byli úředníci, 
pracovníci města, městská policie, Podho-
rácké muzeum, Městské kulturní středisko, 
různé spolky a uskupení, řemeslníci, či pivo-
vary. Ti všichni vzali Lucemburskou slavnost 
za svou. Podařilo se získat dotaci z Minister-
stva kultury, město Tišnov i obec Předkláš-
teří přispěly nemalou částkou, a tak se mohl 
5. a 6. srpen nést v duchu historie. Na chvil-
ku jsme se vrátili do roku 1416, kdy král Vác-
lav IV. Lucemburský městečku Tišnov udělil 
právo pořádat letní osmidenní trh. Tišnov 

získal svůj městský znak, větší pravomoci 
a tradici trhů. V tyto dny jsme se mohli troš-
ku zastavit ve shonu dnešní doby. V pátek si 
i přes lehce deštivé počasí Tišnováci našli čas 
na vyslechnutí koncertu hudební skupiny 
Quanti Minoris i zhlédnutí ohňové a fakírské 
show od šermířské a divadelní společnos-
ti Memento mori. Sobotní den si návštěvníci 
mohli odpočinout na náměstí – snad trošku 
ve stylu středověkého jarmarku – s kejklíři, 
hudebníky Weytora, tanečníky, řemeslníky 
i šermíři ze SHŠ Victorius. Dále s historickou 
tavbou železa pod záštitou spolku Continu-
um Vitae a v neposlední řadě při zhlédnutí 
divadelního představení v podání Karasova 
divadla, kdy do Tišnova zavítal král Václav IV. 
Lucemburský s chotí Žofií a královskou dru-
žinou. O páté hodině odpolední se za zvuků 
fanfár z kostelní věže královský průvod vydal 

po staré cestě do Předklášteří. V areálu staro-
bylého kláštera Porta coeli byl průvod přiví-
tán proboštem kláštera v podání PhDr. Josefa 
Zacpala, který královskou družinu zavedl do 
Podhoráckého muzea. Příchozí měli ten den 
možnost navštívit bezplatně v muzeu stá-
lou expozici i výstavu k 700. výročí naroze-
ní Karla IV. a nahlédnout do atmosféry 14. 
až poloviny 15. století. Také bylo možno si 
prohlédnout dravce či se s nimi nechat vyfo-
tit. Hudební lahůdkou byla dále pokračující 
vystoupení. Nejprve před portálem zazněly 
starobylé písně sboru ZUŠ a ve dvacet hodin 
začal úžasný dvojkoncert skupin historic-
ké hudby 12. až 16. století – Musica Vaganti-
um a Bakchus v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie.

Ještě jednou velké díky všem a historii 
zdar!

Zahájení putovní výstavy Má vlast na Vyšehradě, autor: Vlastimil Fetter
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Dne 10. srpna uplynulo již patnáct let od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný 
syn, bratr a strýc pan IVAN HANSKUT.

Za tichou vzpomínku děkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 15. srpna jsme vzpomněli šesté smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc 
pan ROBERT LAMAČ.

S úctou a láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Ludmila a děti Jana, 
Liba, Lida a Robert s rodinami.

Smutné zůstává pro nás 2. září, kdy nás před 
čtyřmi roky navždy opustila naše obětavá, 
milovaná maminka, manželka a dcera 
paní GABRIELA LEIFEROVÁ, staniční sestra 
v nemocnici v Tišnově.

Stále s láskou vzpomínají synové, manžel 
a maminka. Kdo jste ji znali, prosíme, 
vzpomeňte s námi.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

V neděli 28. srpna vzpomeneme desáté smutné 
výročí, kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a bratr pan JIŘÍ KALA. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery Dana a Lenka, 
vnučky Bára, Dominika, Andrea a Klárka, bratr 
Jaroslav s rodinou.

31. srpna to bude dvacet let, co nás opustil 
pan VOJTĚCH KONEČNÍK z Tišnova.

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. Děkuje dcera Libuše, zeť František, 
vnučky Kristýna a Lenka s pravnoučaty 
Františkem, Tomáškem a Martinkou.

Dne 1. srpna uplynul jeden rok, co nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček 
pan MIROSLAV BAKSA z Předklášteří.

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 21. srpna uplynuly čtyři roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
pan LADISLAV HAVLÍK.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 18. srpna by oslavil své sté narozeniny 
pan ZDENĚK SEDMERA, odešel ve věku 69 let.

Stále vzpomíná dcera a vnučky s rodinami.

Dne 14. srpna by se dožil osmašedesáti roků 
pan PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic.

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
za vzpomínku děkují manželka a dcera 
s rodinami.

Dne 11. srpna uplynulo pět roků, co nás opustila 
paní JOSEFA HEJMALOVÁ z Heroltic

Za tichou vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami.

V neznámý svět jsi odešel spát,
zaplakal každý, kdo měl Tě rád,
hvězdy ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Dne 29. července uplynulo třetí smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan ZDENĚK JELÍNEK z Čebína. 12. srpna 
by se byl dožil dvaasedmdesáti roků. 
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery 
Marie a Zdeňka s rodinami.
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Vitaminy z Tišnova míří do celého světa, nově jsou k dostání třeba v Iráku
V Rusku, ve Velké Británii, Švédsku, ale 

i v Bulharsku, Spojených arabských emirá-
tech nebo na Ukrajině, v Itálii či ve Vietna-
mu. Tam všude a v mnoha dalších zemích 
světa mají kousek Tišnova. Prodávají se 
tam totiž vitaminy, minerální látky a dal-
ší doplňky stravy vyráběné v tišnovském 
závodě, který patří k největším zaměstna-
vatelům v regionu. Poznáte, o jakou spo-
lečnost se jedná? Pak se můžete zúčastnit 
soutěže o ceny plné vitaminů!

Nově míří vitaminy z Tišnova také do 
Iráku, kde je budou nabízet tamní obchod-
níci, kteří v červnu prošli školením v Liba-
nonu. „Česká republika má v Iráku velmi 
dobré jméno, což platí prakticky pro celý 
arabský svět,“ říká Jiří Stanislav, ředitel 
exportu společnosti vyrábějící vitaminové 
doplňky. Ty byly prezentované i koncem 
května na veletrhu v Amsterdamu, nej-
větší akci svého druhu v Evropě. I tam byl 
o vitaminy vyráběné v Tišnově velký zájem 
a i takovými cestami se dostávají do svě-
ta. Mnohdy přitom není nouze ani o kuri-
ózní momenty. „V Iráku se budou prodávat 
například produkty z řady, která u nás nese 
název Horké nápoje. Jedná se o v horké 

vodě rozpustnou směs rostlinných extrak-
tů a vitaminů. V tomto případě jsme ale 
museli vypustit slovo horký, protože v Iráku 
mívají až 50 stupňů Celsia, tak to nechtěli 
mít v názvu,“ usmívá se Jiří Stanislav. Díky 
vitaminům, minerálním látkám a dalším 
doplňkům stravy vyráběným v našem regi-
onu tak obyvatelé Tišnovska pomáhají vést 
lidem zdravější život nejen v Česku a na 
Slovensku, ale i po celém světě.

Poznali jste společnost, o které zde 
píšeme? Pošlete její název do 15. září 2016 
na soutez@nasevitaminy.cz a vyhrajte vita-
minové doplňky vyráběné v tišnovském 
závodě této firmy. Odměněna bude každá 
desátá správná odpověď. Jména výherců 
budou zveřejněna v příštím vydání Tišnov-
ských novin.
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 ° Hledáme pronájem bytu o velikosti 2+1 
nebo 3+kk v lokalitě Hony za Kukýrnou 
pro mladou rodinu. Děkujeme za nabídky 
na tel. 734 202 434.

 ° Hledáme RD v této lokalitě. Děkuji. 
Tel. 606 158 288

 ° Poptávám byt, vhodný i k rek. 
Tel. 737 309 875.

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

 ° Koupím zahradu v Lomničce 
na Čimperku. Tel. 736 450 035.

 ° KVĚTNICE stavební bytové družstvo 
Tišnov vyhlašuje výběr. řízení na pozici 
účetní. Nástup možný ihned. Přihlášky 
s životopisem adresujte na Květnice sbd, 
Mlýnská 666, 666 01 Tišnov, 
info@sbd-kvetnice.cz.

 ° Matka se dvěma dětmi shání levné 
bydlení 1+1 Tišnov–Kuřim. 
Tel. 778 048 127.

 ° Nově zavedený second hand Mona-Tex. 
Dámské, pánské i dětské zboží. Navštivte 
nás na ul. Brněnská 1887.

 ° Prodám cirkulárku s kolébkou, dřevěné 
desky a dva šicí stroje Minerva. 
Tel. 607 249 777.

 ° Prodám palivové dřevo, 
ceny již od 600 Kč/m³, tel. 608 065 337.

 ° Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m², 
tel. 608 065 337.

 ° Pronajmu 20 m nebyt. prostor 
na ul. Janáčkova. Tel. 725 998 108.

 ° Přijmu brigádnici do obuvi, vhodné 
pro studentky nebo důchodkyně, nástup 
ihned. Info na tel. 608 751 262.
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NA TOMTO MÍSTĚ MOHL BÝT I VÁŠ INZERÁT
Inzerci lze podávat v úřední hodiny 

na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, 
tel. č. 777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.



50 Tišnovské noviny

INZERCE 

Firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
český výrobce tkaných popruhů a lemovek

vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍK/CE OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Náplň práce:
- zejména péče o stávající zákazníky, vyřizování objednávek a poptá-
vek, aktivní vyhledávání nových zákazníků.

Požadavky:
- min. SŠ vzdělání s maturitou,
- uživatelská práce s PC (e-maily, internet, Word, Excel),
- ústní i písemná znalost angličtiny,
-  komunikační dovednosti, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, 

ochota učit se novým věcem,
- ŘP sk. B včetně praxe (služební cesty),
- zkušenosti v oboru a znalost dalšího jazyka výhodou,
- nástup IHNED.

Nabízíme:
- zázemí rodinné firmy s tradicí od roku 1842,
- zajímavou práci v mladém kolektivu,
- příspěvek na stravování, dovolenou navíc podle výsledků firmy.

Svůj strukturovaný životopis (v češtině a angličtině) včetně motivační-
ho dopisu, prosím, zašlete elektronicky nebo poštou na níže uvedené 
adresy nejpozději do 31. 8. 2016. Vybraní uchazeči budou pozváni 
k osobnímu pohovoru.

MOUKA TIŠNOV, s.r.o. 
personální oddělení
Koráb 133, 666 01 Tišnov
brabcova@mouka.cz

Firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
český výrobce tkaných popruhů a lemovek

vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNICE TEXTILNÍ VÝROBY
Náplň práce:
- manuální práce ve výrobě,
- 2 směnný provoz.

Požadavky:
- základní vzdělání,
- zručnost,
- zodpovědnost,
- samostatnost,
- komunikativnost,
- opravdový zájem o práci,
- nástup IHNED.

Nabízíme:
- zázemí rodinné firmy s tradicí od roku 1842,
- zajímavou práci,
- příspěvek na stravování, dovolenou navíc podle výsledků firmy.

Svůj životopis, prosím, zašlete elektronicky nebo poštou na níže uve-
dené adresy nejpozději do 31. 8. 2016. Vybraní uchazeči budou po-
zváni k osobnímu pohovoru.

MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
personální oddělení
Koráb 133, 666 01 Tišnov
brabcova@mouka.cz



09/2016 51

INZERCE 



52 Tišnovské noviny

INZERCE 



VLADIMÍR MIŠÍK A ETC 
22. července, Zahrádka U Palce, 
foto: Denisa Ondrová

DAN BÁRTA A EN.DRU 
3. srpna, Zahrádka U Palce, 
foto: Jiří Bernovský

OBSAH TIŠNOVSKÝCH NOVIN NAJDETE NOVĚ TAKÉ NA
WWW.TISNOVSKENOVINY.CZ
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