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Příští číslo Tišnovských novin (TN 11/2016) vyjde 26. 10. (uzávěrka 17. 10.). 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, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 10. 10. (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.

Fotografie na přední straně: Vydavatelství CBS

KONCERT SKUPINY NEŘEŽ 
21. srpna 2016, Městské kulturní středisko, 
foto: Denisa Ondrová

JAZZOVÝ VEČER 
19. srpna 2016, Kavárna Muzea města Tišnova, 
foto: Michal Juříček
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02 Tišnovské noviny

ÚVODNÍK 

Podzimní pozdrav starosty města
Milí Tišnované,

dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik 
aktuálních radostí i starostí.

Investice do našich školských 
zařízení

Těší mne, že na obou základních školách 
o prázdninách úspěšně proběhla rekonstruk-
ce sociálních zařízení. Na „Osmadvacítce“ to 
byla další z etap (již předposlední), přičemž 
tu závěrečnou (u tělocvičen) máme připra-
venu na příští rok. Na ZŠ Smíškova se jednalo 
o investici mimořádně zařazenou do rozpoč-
tu, s níž se původně nepočítalo. Umožnil ji 
totiž letošní pozitivní vývoj hospodaření měs-
ta. Díky rekonstrukci také konečně prokoukne 
sídlo Inspira, střediska volného času. A ačkoliv 
to zvenku není vidět, probíhají stavební úpra-
vy i v budově Riegrova, kde kromě již „zaby-
dleného“ gymnázia a ZaHRAdy najdou nově 
azyl některé obory ZUŠ. A jak již bylo avizová-
no, v září jsme zahájili výstavbu šesti nových 
učeben v půdních prostorách pavilonu 8 na ZŠ 
nám. 28. října.

Územní plán
Zastupitelstvo města dne 5. září 2016 

završilo téměř desetileté přípravy a práce na 
jednom ze strategických dokumentů měs-
ta a schválilo nový územní plán. Tento osmi-
setstránkový materiál přečte asi málokdo, 
nicméně každého z nás se dotýká, ať už si to 
uvědomujeme, či nikoliv. Bezpochyby je lep-
ším nástrojem územního plánování než ten 
původní z roku 1998. A já jsem přesvědčen, 
že je dobrým kompromisem mezi zájmy vlast-
níků a zájmem veřejným. Poděkování patří 
pověřenému zastupiteli Ing. Karlu Součkovi 
a všem ostatním, kteří se podíleli na jeho tvor-
bě a vydání. Děkuji také těm z vás, kteří jste se 
zajímali o jeho obsah či podali námitky. Podí-
leli jste se tím na jeho podobě. Těší mne také, 
že jako „vedlejší produkt“ jsme společně pře-
devším s obyvateli lokality Hony za Kukýr-
nou dokázali vytvořit územní studii regulující 
budoucí výstavbu. Vydáním územního plánu 
tak i tato studie vstupuje v platnost. Schvále-
ní proběhlo za minimálního zájmu veřejnos-
ti, což si zcela neskromně dovolím považovat 
za známku dobré přípravy, nikoliv za obecnou 
apatii občanů o věci veřejné.

Jamborův dům
Rád bych se na dané téma vyjádřil a záro-

veň navázal na článek pana MVDr. Jiřího 
Mouky s názvem „Návrh na zřízení Památní-
ku Josefa Jambora“, jenž vyšel v minulém čís-
le (na vysvětlenou, pod onou protistranou, 
která byla vyzvána k reakci a nereagovala, se 

skrývá MěKS Tišnov, nikoliv vedení města, 
které k reakci bohužel nebylo vyzváno). Toto 
téma je poměrně bohaté na události a jednání, 
stejně tak na emoce, jež v poslední době vyvo-
lává. Proto se pokusím být stručný a přede-
vším věcný:
1) Současné vedení města není viníkem vznik-

lé situace (dá se v tomto případě s úspě-
chem použít ono přirovnání o „kostlivci ve 
skříni“).

2) Nemohu zcela souhlasit s tvrzením, že 
současná politická reprezentace pokraču-
je v chybných krocích ve využití Jamboro-
va domu. Omlouvám se, pokud jsme delší 
dobou vyplněnou úvahami a hledáním 
odpovídajícího řešení bez sdělení konkrét-
ního stanoviska navenek způsobili ner-
vozitu v kulturních kruzích. Již od konce 
loňského roku se však intenzivně zabývá-
me otázkou postoje města k „odkazu Jose-
fa Jambora“, přičemž naším cílem je nalézt 
trvalé a po všech stránkách (historicky, 
ale i technicky) vyhovující řešení. Za tímto 
účelem jsme požádali o názor zastupitele 
města, Komisi pro kulturu a cestovní ruch 
i vznikající Spolek přátel Josefa Jambora.

3) Důležité tedy je, že:
 – členové zastupitelstva města jsou toho 

názoru, že „po drobných technických úpra-
vách prostor Jamborova domu by bylo 
vhodné vrátit Jamborovy obrazy zpět na 
toto místo“.

 – Komise pro kulturu a cestovní ruch dopo-
ručila vrátit odkaz Josefa Jambora do 
prostor Jamborova domu a současně dopo-
ručila MěKS zajistit vypracování architek-
tonické studie na koexistenci současného 
umění i výstavy či expozice Josefa Jambora 
v prostorách Jamborova domu.

 – Spolek přátel Josefa Jambora doporuču-
je, aby byla zřízena městská Galerie Josefa 
Jambora na Brněnské ulici 475 v Tišnově, 
sestávající z dvou rovnocenných subjek-
tů (stálá expozice Josefa Jambora a galerie 
současného výtvarného umění).

 – s ohledem na tato doporučení přijala Rada 
města usnesení, jímž uložila řediteli MěKS 
Tišnov zajistit do 31. října 2016 vypracová-
ní architektonické studie řešící koexistenci 
stálé expozice Josefa Jambora a galerie sou-
časného výtvarného umění v prostorách 
Jamborova domu.

4) Osobně jsem zadal provedení mimořád-
né kontroly zaměřené na evidenci, inven-
tarizaci a pojištění obrazů Josefa Jambora 
v majetku města. Výsledkem je ubezpečení, 
že obrazy jsou evidovány, pojištěny a kaž-
doročně probíhá jejich řádná inventarizace.

5) Vedení města tedy v plném respektu k dílu 
a osobnosti našeho čestného občana Jose-
fa Jambora a s vědomím současného 

neutěšeného stavu dělá všechno pro to, aby 
se odkaz Josefa Jambora vrátil po nezbyt-
ných stavebních úpravách do Jamborova 
domu, a to s dostatečným předstihem před 
oslavou výročí 130 let od jeho narození 
v roce 2017.

Všem, kteří přispěli do diskuse na toto 
téma, patří poděkování. Současně platí, že dve-
ře na radnici jsou pro každého vždy otevřené.

Pořádek ve městě
Názory na péči o veřejné plochy v našem 

městě se různí. Někteří jsou spokojeni a tvr-
dí, že oproti jiným městům je Tišnov plný zele-
ně a veskrze čistý. Jiní jsou kritičtí a nelíbí se 
jim nepořádek, který tu a tam napáchají naši 
bezohlední spoluobčané a pracovníci zajišťují-
cí úklid jej nestačí obratem. Osobně jsem člo-
věk spíše kriticky smýšlející, také si všímám 
nedostatků a vadí mi, pokud není veřejné pro-
stranství uklizené. V současné době se potý-
káme s nedostatkem pracovníků zajišťujících 
tuto činnost. Na trhu práce je všeobecný nedo-
statek. A pokud jde o kvalitní pracovníky, to je 
kategorie, která je vskutku naprosto nedostat-
kovým zbožím. Slibuji však, že se na tuto oblast 
nyní i přes všechny objektivní potíže intenziv-
ně zaměříme. Aktuálně řešíme především dvě 
frekventovaná místa – prostor za kostelem 
a před nádražím. Pomohlo by nám však, pokud 
byste se také trošku zapojili. Stačí málo. Pokud 
bude něco v nepořádku, nebojte se to oznámit. 
Bude-li se v ulicích dít něco nekalého, přivolej-
te policii (státní či městskou). A závady a nedo-
statky na veřejných prostranstvích nahlaste na 
městský úřad. Nejde o „bonzování“, ale ono 
opravdu nejde mít oči všude. Děkujeme!

Foto: archiv MěÚ
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Co nás čeká do konce roku?
Poslední čtvrtletí roku bude tradičně vypl-

něno přípravou rozpočtu na rok následující. 
O jeho konkrétní podobě vás budeme samo-
zřejmě informovat. Do konce roku bude též 

zpracován generel dopravy. A protože čas ply-
ne jako voda, budou to za chvíli už dva roky od 
posledních komunálních voleb, což je příleži-
tost vyhodnotit úspěšnost plnění našich slibů, 
které jsme vám dali. Stále platí, že naši práci 
na plnění programového prohlášení můžete 

průběžně sledovat na webových stránkách 
města.

Pohodou a optimismem naplněné podzim-
ní dny vám přeje

Jiří Dospíšil

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

Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
byly řádně zaregistrovány tyto kandidátní lis-
tiny volebních stran:

 = Česká strana sociálně demokratická (vylo-
sované číslo 12)

 = Moravané (vylosované číslo 45)
 = NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI 

PRO NAŠE LIDI (vylosované číslo 67)
 = Dělnická strana sociální spravedlnosti – 

Imigranty a islám v ČR nechceme! (vyloso-
vané číslo 75)

 = Koalice Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Obča-
nů (vylosované číslo 78)

 = SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLI-
KÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZ-
SKA (vylosované číslo 81)

 = Úsvit s Blokem proti islamizaci (vylosova-
né číslo 43)

 = Komunistická strana Čech a Moravy (vylo-
sované číslo 37)

 = Volte Pravý Blok (vylosované číslo 1)
 = Starostové pro jižní Moravu (vylosované 

číslo 23)
 = Křesťanská a demokratická unie – Česko-

slovenská strana lidová (vylosované číslo 
24)

 = ANO 2011 (vylosované číslo 30)
 = Občanská demokratická strana (vylosova-

né číslo 2)
 = Národní demokracie (vylosované číslo 41)
 = Svobodní a Soukromníci (vylosované čís-

lo 52)
 = Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 

Moravy a Slezska) (vylosované číslo 26)
 = Zelení a Piráti (vylosované číslo 21)
 = Svoboda a síla (vylosované číslo 19)
 = Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Pat-

riotů České republiky a HOZK (vylosované 
číslo 70)

 = Konzervativní strana (vylosované číslo 69)
 = TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ 

(vylosované číslo 87)

Informace o jednotlivých kandidátech 
na výše uvedených kandidátních listinách 

volebních stran najdete na www.kr-jihomo-
ravsky.cz → Volby→ Volby do zastupitelstev 
krajů → Hlasovací lístky.

Do volebního obvodu č. 55 (Brno-měs-
to) Senátu Parlamentu České republiky 
byly řádně zaregistrovány přihlášky těchto 
kandidátů:

1.  Burian Michal Ing., Ph.D. (navrhující strana 
Starostové a nezávislí)

2.  Brančík Jiří PhDr. (navrhující strana Svobo-
da a síla)

3.  Minařík Ivo (navrhující strana Úsvit)
4.  Žaloudík Jan prof. MUDr., CSc. (navrhující 

strana ČSSD)
5.  Staněk Pavel Ing. (navrhující strana ANO 

2011)
6.  Ventruba Jiří MUDr., CSc. (navrhující strana 

ODS)
7.  Klíma Bohuslav doc. PhDr., CSc. (navrhující 

strana Moravané)
8. Skála Radoslav (navrhující strana KSČM)

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastu-

pitelstev krajů budou mít barvu šedou. 
Budou vytištěny pro každou politickou stra-
nu, politické hnutí nebo koalici samostatně. 
Dále budou opatřeny otiskem razítka krajské-
ho úřadu JMK. Hlasovací lístky budou distribu-
ovány voličům nejpozději tři dny přede dnem 
voleb, tj. do 4. října 2016.

Volič může hlasovat způsobem:
a)  Vloží do úřední obálky jeden hlasovací lís-

tek. Tím je dán hlas kandidátům této voleb-
ní strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

b)  Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřed-
ní obálky, může zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost.

Hlasovací lístky pro 1. kolo voleb do 
Senátu budou barvy žluté. Budou vytiště-
ny pro každého kandidáta samostatně. Dále 
budou opatřeny otiskem razítka Magistrátu 

města Brna – pověřeného obecního úřadu pro 
volební obvod č. 55. Hlasovací lístky budou 
distribuovány voličům nejpozději tři dny pře-
de dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Volič hlasuje způsobem:
Vloží do úřední obálky jeden hlasovací lís-

tek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hla-
sovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro 2. kolo 
voleb do Senátu budou barvy šedé. Hlasovací 
lístky nebudou voličům dodány předem, volič 
je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny 
voleb.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandi-
dáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních 
dvou místech.

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 pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě okrsková volební komi-
se vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Požádat o umožnění hlasování mimo 
volební místnost můžete na Městském 
úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitř-
ních věcí, nám. Míru 346, č. kanceláře 114, 
Kateřina Lepková, tel. 549 439 772, kateri-
na.lepkova@tisnov.cz.

Ve dnech voleb pak příslušnou okrsko-
vou volební komisi.

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 požádat 
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu 
o vydání voličského průkazu.

 – pro volby do zastupitelstev krajů – na 
voličský průkaz může volič hlasovat pouze 

 Odbor správních a vnitřních věcí 



04 Tišnovské noviny

RaDNICE INFORMUJE 

v územním obvodu kraje, kde jsou vol-
by vyhlášeny (občané s trvalým pobytem 
v Tišnově mohou na voličský průkaz hla-
sovat v územním obvodu 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 Tišno-

vě 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 pode-
psanou uznávaným elektronickým podpisem 
zaslat na epodatelna@tisnov.cz.

3)  žádost v elektronické podobě zaslaná 
prostřednictvím datové schránky
Občané s trvalým pobytem v Tišno-

vě mohou žádost v elektronické podo-
bě zaslat prostřednictvím datové schránky: 
ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Ve výše uvedených případech musí být 
žádost příslušnému obecnímu úřadu doruče-
na nejpozději sedm dnů přede 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 voličského 
průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor 
správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, pří-
zemí budovy úřadu, Bc. Jitka Hamerníková, č. 
kanceláře 117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.
hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 

15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2016, 
osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
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.

Informace:
Další informace k volbám lze také získat na 

webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webo-
vých stránkách města Tišnova http://www.
tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo 
na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 
549 439 774, nebo Mgr. Bc. Veronika Slavíčko-
vá, tel. 549 439 777.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje a do senátu Parlamentu České republiky
Jiří Dospíšil, starosta

Starosta města Tišnova podle ustanove-
ní § 15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změ-
ně některých zákonů, a podle § 14c písm. a) 
a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravské-
ho kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční

v pátek 7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Nebude-li senátor do volebního obvodu č. 
55 zvolen v 1. kole voleb do Senátu Parlamen-
tu České republiky, uskuteční se 2. kolo voleb

v pátek 14. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 15. října 2016 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:
 – ve volebním okrsku č. 1 je volební 

místnost v budově Mateřské školy – 
Horova 960 pro voliče s adresou trvalé-
ho pobytu:
Brněnská 198, 276, 498, 800, 824, 909, 

916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanáko-
va – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, 
Mahenova – celá, Mánesova – celá. Mrštíkova – 
celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těs-
nohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, 
U Pily – celá;

 – ve volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v budově restaurace Na Terase – 
Hornická 1698 pro voliče s adresou 
trvalého pobytu:
Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 

897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – 
celá, Halasova – celá, Hornická 950–953, 957, 
1519–1530, 1698, Horova – celá;

 – ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-
nost v budově Základní školy – Smíš-
kova 840 pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:
Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 

271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 
381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 
767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovské-
ho – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, 
Hornická 468–471, 899–901, Hřbitovní – 
celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka 
Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, 

Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Ryb-
níčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – 
celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 
340, 348, 389, 390, 397, 399, 425, 707, Sme-
tanova – celá, Smíškova – celá, Vrchlického – 
celá, Wagnerova – celá;

 – ve volebním okrsku č. 4 je volební míst-
nost v budově Městského kulturní-
ho střediska – Mlýnská 152 pro voliče 
s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 170, 

185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 
792, 1887, Cáhlovská – celá, Červený mlýn – 
celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, 
Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Kara-
sova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, 
Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – 
celá, Nádražní – celá, Na Kopečku – celá, Na 
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. 
Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neuma-
nnova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, 
Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Rábo-
ňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, 
U Humpolky – celá, U Náhonu – celá, U Střel-
nice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za 
Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k. ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 
1500 jsou domy z katastrálního území Před-
klášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří 
(zejména ul. Za Mlýnem).
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 – ve volebním okrsku č. 5 je volební míst-
nost v budově Gymnázia Tišnov – Na 
Hrádku 20 pro voliče s adresou trvalé-
ho pobytu:
Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drba-

lova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, 
Kukýrna – celá, Květnická 1610–1620, 1717– 
1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, 
nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolko-
va – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 
310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 431–435, 
676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

 – ve volebním okrsku č. 6 je volební míst-
nost v budově Základní školy – nám. 
28. října 1708 pro voliče s adresou trva-
lého pobytu:
Dřínová – celá, Králova – celá mimo č.p. 

1742, Květnická 1621–1640, Osvobození – celá;
 – ve volebním okrsku č. 7 je volební míst-

nost v budově bývalé školy – Jamné 28 
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Jamné;

 – ve volebním okrsku č. 8 je volební 
místnost v budově Kulturního domu – 
Hajánky 23 pro voliče s adresou trvalé-
ho pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

 – ve volebním okrsku č. 9 je volební 
místnost v budově Centra sociálních 

služeb – Králova 1742 pro voliče s adre-
sou trvalého pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čim-

perku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, 
Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ran-
ného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

3. Právo volit do Zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje má státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, nenastala u něho pře-
kážka výkonu volebního práva a je v den voleb 
přihlášen ve městě Tišnově k trvalému poby-
tu nebo na voličský průkaz, to však pouze 
v územním obvodu kraje, ve kterém je přihlá-
šen k trvalému pobytu.

4. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR 
má státní občan ČR, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhne věku 18 let (ve druhém 
kole také státní občan ČR, který alespoň dru-
hý den druhého kola voleb dosáhne věku 18 
let) a nenastala u něho překážka volebního 
práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je 
zapsán do stálého seznamu voličů, případně 
na základě zápisu do zvláštního seznamu voli-
čů nebo na voličský průkaz, to však pouze na 
území volebního obvodu, ve kterém je hlášen 
k trvalému pobytu.

5. Volič hlasuje do Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamen-
tu České republiky osobně, zastoupení není 
přípustné. Ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů může volič požádat MěÚ Tišnov, 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla zřízena.

6. Hlasovací lístky budou doručeny voli-
čům nejpozději tři dny přede dnem voleb do 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje a prv-
ním kolem voleb do volebního obvodu č. 55 
do Senátu Parlamentu ČR. Na žádost voliče 
mu budou vydány hlasovací lístky ve voleb-
ní místnosti. Pokud se uskuteční 2. kolo voleb 
do volebního obvodu č. 55 Senátu Parlamen-
tu ČR, budou hlasovací lístky pro toto kolo 
voleb voličům vydány přímo ve volebních 
místnostech

7. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

Mobilní sběr odpadu
Jiří Kubíček

Oznamujeme všem občanům města Tiš-
nova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-
-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle 
rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umís-
ťovány velkoobjemové kontejnery na odpad 
větších rozměrů. Plán přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů

Na každém sběrném stanovišti je 
umístěn kontejner v době od l5.30 
hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat 
takový, který vzhledem ke svým rozměrům 
nelze uložit do vlastních odpadových nádob 
(popelnic, kontejnerů). Jsou to především skří-
ně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Pokud 
je to možné, prosíme o maximální snížení 
objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o roz-
montování, s kterým může pomoci i obslu-
ha u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům 
lze donést i velkoobjemové elektrozařízení, 
které podléhá zpětnému odběru (chladničky, 
sporáky, televize, monitory aj.) a které město 
odebírá prioritně na sběrném dvoře. Respek-
tujte, prosím, na jednotlivém stanovišti poky-
ny obsluhy. Děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pou-
ze větve z ořezu stromů a keřů, které je také 
možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde 
se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad 
a z domácností doporučujeme nejlépe kom-
postovat na vlastních zahrádkách nebo uložit 
do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad 
(od 14. 4. 2016 do 8. 12. 2016 se vyváží kaž-
dý lichý týden ve čtvrtek) nebo větší množ-
ství bioodpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. 
Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou 
zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

29. 9. ul. Černohorská, ul. Janáčkova

4. 10. ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

5. 10. ul. Drbalova, U Humpolky

6. 10. parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova

11. 10. ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)

12. 10. ul. Na Hrádku (u hřbitova), 
ul. Purkyňova (nemocnice)

13. 10. Pejškov (u zastávky), ul. Brněnská 
(začátek ulice Na Nové)

18. 10. Kukýrna (u ordinace dr. Stalmacho-
vé), Jamné (na návsi a „U Vlachů“)

19. 10. ul. Za Mlýnem, Hajánky

20. 10. ul. Halasova, ul. Králova (na konci)

25. 10. ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

humanitární sbírka 
textilu a ošacení
Václav Drhlík

Město Tišnov ve spolupráci s Diecéz-
ní charitou Brno a společností KTS Ekolo-
gie s. r. o. vyhlašuje podzimní humanitární 
sbírku. Od 1. do 15. října můžete v pyt-
lích či krabicích předat neznečištěné 
ošacení a textil na sběrný dvůr, Wag-
nerova 1543, Tišnov. Sběrný dvůr je ote-
vřen v pracovní dny od 7.00 do 15.00 
hod., v pondělí do 16.30 hod. Můžete vyu-
žít také sobot 1. 10., 8. 10. a 15. 10., kdy je 
otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si 
poté převezmou dopravci z Diecézní cha-
rity Brno.

Můžete darovat letní a zimní oble-
čení (dámské, pánské, dětské), lůž-
koviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky (min. 1m²), peří, péřo-
vé a vatové přikrývky, polštáře, deky, 
nepoškozenou obuv, batohy a koženou 
galanterii.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze 
přijmout: znečištěný a vlhký textil, elekt-
rospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky, 
matrace, koberce.
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Přehled aktuálních investičních akcí města Tišnova
Eva Jelínková, vedoucí odboru

Vestavba učeben – ZŠ Tišnov, nám. 
28. října

 – realizuje společnost BAUMAT, spol. s r. o.
 – náklady ve výši 11,1 milionu korun
 – realizace září 2016 – červen 2017

Rekonstrukce ulice Dobrovského
 – realizuje společnost EUROVIA CS, a. s.
 – náklady ve výši 4,1 milionu korun
 – další investice na rekonstrukci kanalizace 

a vodovodu (Svazek vodovodů a kanalizací)
 – dokončení do 15. listopadu 2016

Rekonstrukce sociálních zařízení 
na ZŠ Tišnov, Smíškova

 – realizovala společnost CERGOMONT s. r. o.
 – náklady ve výši 2,1 milionu korun
 – dokončeno srpen 2016

Rekonstrukce sociálních zařízení 
na ZŠ Tišnov, nám. 28. října

 – realizovala společnost CERGOMONT s. r. o.
 – náklady ve výši 2,2 milionu korun
 – dokončeno srpen 2016

Zateplení a rekonstrukce Inspira, 
střediska volného času Tišnov

 – realizuje společnost NEJEZ stavitel s. r. o.
 – náklady ve výši 2,1 milionu korun
 – dokončeno do posledního září 2016

Chodník a veřejné osvětlení 
směrem na Deblín

 – realizuje společnost MERTASTAV s. r. o.
 – náklady ve výši 3,8 milionu korun
 – další investice na rekonstrukci kanalizace 

a vodovodu (Svazek vodovodů a kanalizací)
 – dokončení do 15. října 2016

 Odbor investic a projektové podpory 

 Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova 

 Výběrové řízení 

Město Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa 
(na dobu určitou – po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

referent Odboru dopravy a živnostenský úřad
Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

Vítání nových občánků města Tišnova 2016
Dagmar Dvořáková, tajemnice komise

Dne 9. září 2016 byly slavnostně přivítá-
ny tyto děti narozené na jaře a začátkem léta 
roku 2016:

Maxmilián Konečný

Adam Kos

Tereza Doubková

Matyáš Hlavinka

Marek Štursa

Jiří Snášel

Emma Harásková

Miriam Vozdecká

Mikuláš Červinka

Natálie Kúšteková

Adam Dimitrov

Petr Jedlička

Alex Procházka

Dominik Procházka

Viktorie Křížová

Tadeáš Sojka

Tomáš Vlček

Anežka Bendová

Lukáš Kluka

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

Další slavnostní obřady vítání občánků se 
budou konat na podzim 2016. (rodičům dětí 
budou v dostatečném časovém předstihu zaslá-
ny pozvánky)

Rekonstrukce ulice Dobrovského, foto: Roman Skřepek
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Upozornění na možné podvodné jednání
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Městská policie Tišnov upozorňuje na mno-
žící se snahy nepoctivých prodejců energií 
v Tišnově.

Firma nabízející služby v oblasti energií 
vystupuje pod názvem ENERGIE TIŠNOV, popř. 
pod jiným názvem, se záminkou přemluvit 
oslovené osoby ke sjednocení plateb za energie 
od různých dodavatelů. Zástupce společnosti 

kontaktuje občany na tel. 776 677 453, popř. 
jiném, a při komunikaci vystupuje velice důvě-
ryhodně a přesvědčivě (uvádí jméno, příjme-
ní, titul, bydliště klientů – toto jsou však údaje 
běžně dostupné např. v katastru nemovitostí).

POZOR, dle našich zjištění konkrétně tato 
firma nefiguruje v rejstříku firem a uvedené 
telefonní číslo je při zpětném volání neaktivní! 
Obdobné je to i u ostatních subjektů!

Na základě výše uvedeného apelujeme 

zejména na oslovené občany, aby na žádné 
nabídky nereagovali a telefonní hovory ukonči-
li odmítnutím. Pokud Vás bude chtít oslovit Váš 
dodavatel, tak to učiní jistě sám a transparent-
ním způsobem.

V případě fyzického kontaktu neprodle-
ně vyrozumte Městskou policii Tišnov na tel. 
603 577 252, popř. Policii České republiky na 
tel. 974 626 750 nebo lince 158.

Vyjádření k návrhu 
pana Jiřího Mouky 
na obnovení Jamborovy 
galerie v Tišnově
Marta Sylvestrová

Památník, „mauzoleum“, „síň slávy“, stálá 
expozice, galerie výtvarného nebo současného 
umění? Navazuji ve svém příspěvku na otáz-
ky, jež položil pan MVDR. Jiří Mouka v TN č. 9. 
Uvádím informace z historických dokumentů, 
na něž se léty zapomnělo. Mají pro objasnění 
kauzy zásadní význam.

Stopy, fakta, svědectví
Josef Jambor se do Tišnova přestěho-

val v roce 1931 z Nového Města na Moravě, 
když mu bylo již 44 let. Předtím žil mezi lety 
1914‒1927 v Praze, kde se z jeho manželství 

s Josefou, roz. Markalousovou, narodil r. 1918 
syn Josef († v r. 2000) a r. 1926 dcera Alena. 
Jamborovo druhé manželství s Boženou, roz. 
Chlupovou, uzavřené r. 1931 v Tišnově, bylo 
bezdětné. Božena vlastnila na Brněnské uli-
ci 475 módní salon, na jehož místě novoman-
želé společně zbudovali v průběhu třicátých 
let moderní dům s atriovým ateliérem v prv-
ním patře. Když Josef Jambor v roce 1963 váž-
ně onemocněl, rozhodl se krátce předtím, než 
17. září 1964 zemřel, darovat svá stěžejní 
umělecká díla, jež prošla řadou jeho význam-
ných souborných výstav, československému 
státu – městu Tišnovu. Patřil během svého 
života k místní kulturní elitě a věřil, že jeho 
dar má smysl, neboť tak město obohatí o kul-
turní památku. Netušil, že jeho dům jednou 
připadne z rozhodnutí manželky Boženy ze 
tří čtvrtin jeho nepokrevním dědicům a pou-
ze z jedné čtvrtiny jeho vlastní dceři Aleně a že 
tito nepřímí většinoví dědicové jeho dům pro-
dají městu, čímž bude budoucnost stálé expo-
zice jeho díla v původním ateliéru ohrožena. 

Rozhodnutí Státního notářství Brno-venkov 
(D 1523/64), vyplývající z jeho závěti, praví, 
že darované obrazy jsou určeny pro Jambo-
rův ateliér na Brněnské ulici číslo 475, včet-
ně původního zařízení Jamborova ateliéru. 
Když pak Božena Jamborová zemřela v roce 
1972, její příbuzní Květuše Řezáčová a Robert 
Chlup jako dědic po Blaženě Zelinkové (zemře-
la během dědického řízení) se rozhodli dům 

 Městská policie Tišnov 

Foto: ateliér J. Jambora z doby před prvním 
vystěhováním, zdroj: archiv Aleny Jamborové
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prodat městu. Jamborově dceři Aleně vyplati-
li čtvrtinu kupní ceny, syn Josef byl z dědictví 
zcela vyloučen. Prodávající „pojistili“ uchová-
ní Jamborova daru z roku 1964 v kupní smlou-
vě s městem dodnes platným závazkem, podle 
něhož se „MěNV v Tišnově zavazuje, že pone-
chá stálou výstavu obrazů mistra Josefa Jam-
bora na místě v domě č.p. 475. Kdyby však 
pro asanaci nebo jiný vážný důvod musela být 
vystěhována, vyhledá MěNV pro ni jiný vhod-
ný objekt, tak aby dílo Josefa Jambora bylo 
nadále uchováno pro obecenstvo a milovníky 
malířského umění.“ (10. 10. 1973)

Osudy Jamborova ateliéru 
po roce 1965

V roce 1965 byl Jamborův dar městu zpří-
stupněn ve formě památníku ještě za živo-
ta paní Boženy Jamborové pod názvem 
Ateliér Josefa Jambora. Měl samostatný vchod 
z Brněnské ulice po strmých schodech vzhůru 
do patra. Návštěvnický provoz byl oddělen od 
obytných částí domu. V ateliéru se čas zastavil 
ve chvíli, kdy malíř svůj životní prostor navždy 
opustil, vše zůstalo pietně nedotčeno. O pro-
voz se starali manželé Továrkovi. Když i oni 
zemřeli, byly klíče k vyzvednutí na požádání 
na městské radnici. V roce 1983 se představi-
telé města Tišnova rozhodli k prvnímu vystě-
hování Ateliéru Josefa Jambora. Jeho místnost 
v rozporu s dodnes platnou kupní smlouvou 
poskytli Klubu tišnovských fotografů. V pří-
zemí domu město zřídilo sociální bydlení pro 

rodinu Slámových. Na základě hospodářské 
smlouvy z 23. 3. 1983 převedlo tehdy město 
Tišnov veškerá umělecká díla, zařízení a umě-
lecké předměty z Jamborova ateliéru do Pod-
horáckého muzea v Předklášteří (aktualizace 
smlouvy proběhla r. 1991). Děkuji dr. Zacpa-
lovi, že si při práci s Jamborovými artefakty 
počínal zcela profesionálně. Po opravě budo-
vy Podhoráckého muzea soubor obrazů vysta-
vil, vydal k němu odborný katalog s názvem 
Odkaz Josefa Jambora městu Tišnovu, pořídil 
soupisy a fotodokumentaci děl a inventáře. 
Dopisem ze dne 15. 9. 1992 si město Tišnov 
z Podhoráckého muzea vyžádalo pro výzdo-
bu kanceláře starosty Ilji Krejčího tři Jambo-
rovy obrazy. Teprve porevoluční vedení města 
se starostou Petrem Fruhwirtem se rozhodlo 
věci napravit. V r. 1995 přistoupilo k rekon-
strukci domu na Brněnské ulici 475, který 
označilo obrovskými písmeny s názvem Jam-
borův dům. V přízemí zřídilo knihkupectví 
a v bývalém Jamborově ateliéru otevřelo Jam-
borovu galerii se stálou expozicí Jamborova 
díla. Navazující volný výstavní prostor město 
svěřilo KPVU, v letech 2009‒2011 společnos-
ti Art Periscope. Nová expozice na památník 
rezignovala: obsahovala jen necitlivě přeča-
louněný nábytek, ostatní předměty z ateliéru 
zůstaly nadále uloženy v Podhoráckém muzeu 
až do r. 2004.

Druhé vystěhování Jamborovy expozi-
ce z Jamborova do Müllerova domu se ode-
hrálo v roce 2013 a podle mého názoru se 
uskutečnilo proto, aby byl získán celý prostor 

v patře Jamborova domu pro výstavy sou-
dobého umění. Stěhování bylo zdůvodněno 
nevhodnými klimatickými podmínkami Jam-
borova domu, ačkoliv aktuální výstavy zde 
nadále konané prezentovaly i mnohem citli-
vější materiály: fotografie a akvarely.

Památník Josefa Jambora již obnovit 
nelze. Předměty byly několikerým stěhová-
ním poškozeny, některé ztraceny. Památníky 
možná fungují v turisticky atraktivních loka-
litách, nabízejících i jiné památky a zážitky. 
Osobně proto podporuji vznik stálé expozi-
ce díla Josefa Jambora, s níž bude možné pra-
covat na základě nových galerijních strategií. 
Její propagaci bude sloužit vědecký katalog 
sbírky. V koexistenci s výstavami současné-
ho umění může rekonstruovaná Jamborova 
galerie nabídnout zajímavější program. Lze 
ji profilovat k orientaci na krajinu jako tvůr-
čí téma ztvárněné nejrůznějšími uměleckými 
prostředky, médii a formami; lze zde pořádat 
tvůrčí dílny, příměstské tábory, krajinné ple-
néry a výtvarná sympozia, známá například 
z Mikulova aj. Aktivity, jež mohou do Tišno-
va přivádět pravidelné návštěvníky odjinud, 
vyžadují stabilní personální obsazení (full 
time).

Děkuji všem, kterým záleží na obnovení 
genia loci galerie navrácením daru Josefa Jam-
bora do výstavních prostor na Brněnské ulici 
475. Poděkování patří také Anitě Somrové za 
zápis sbírky malíře Josefa Jambora do Centrál-
ní evidence sbírek Ministerstva kultury ČR.

ŘÍJEN V KINĚ
Filip Navrátil, vedoucí

Na měsíc říjen jsme si ve Svratce připra-
vili několik speciálních filmových akcí. Pře-
devším jde o jedinečnou možnost vidět 
slavného Benedicta Cumberbatche v Shake-
spearově dramatu Hamlet. Původní insce-
nace Národního divadla v New Yorku byla 
beznadějně vyprodána během pár hodin 
již rok před svojí premiérou. Živé přenosy 
a záznamy, které se pak promítaly v kinech 

po celém světě, na tom byly nejinak. A je 
docela pravděpodobné, že poslední mož-
nost vidět tento záznam budeme mít právě 
v pátek 14. října v 19.30 v Tišnově. Insce-
naci totiž v půlce října vyprší promítací prá-
va pro Českou republiku.

Důvodů, proč se na Hamleta ve Svratce 
těšíme, je hned několik. Benedict Cumber-
batch (série BBC Sherlock Holmes; nominace 
na Oscara za Kód enigma, vítěz ceny Olivier 
za hru Frankenstein) je považován za jedno-
ho z nejtalentovanějších herců současnosti. 
Díky přítomnosti několika kamer, skvělé-
mu střihu včetně zvuku a rafinované jevišt-
ní stavbě je možné si skutečně připadat jako 
na exkluzivních místech první řady londýn-
ského kulturního centra Barbican, z kterého 
záznam pochází. A navíc pro dokreslení zážit-
ku plánujeme ve foyer nabízet dobré morav-
ské víno, které si s sebou může každý vzít do 
sálu.

Režie: Lyndsey Turner.
Hrají: Benedict Cumberbatch a další.

Také bychom rádi všechny v říjnu pozva-
li na filmový klub, ať už s průkazkou za 80 
Kč, nebo bez ní za stále příjemných 100 Kč, 
na dva nové evropské filmy (oba premiéra 
v ČR). Společným jmenovatelem by tak tro-
chu mohlo být téma rodinných vztahů anebo 
koneckonců úspěch, jakého snímky dosáhly 
(nejen) na nedávném Mezinárodním filmo-
vém festivalu v Karlových Varech. V pore-
voluční kinematografii jsme si u nás zvykli 
vídat velmi úspěšnou a specifickou optiku 
hořkosladké komedie, s níž nahlížíme na 
téma vztahů a vlastní nedávné historie. Pro-
to pro srovnání přinášíme možná tak tro-
chu jiný způsob, jak se s tématem rodinných 
vztahů lze vyrovnat.

Rodinné štěstí (FK)
út 11. 10. 2016

Maďarské komediální drama odehrávající 
se umně v prostoru jednoho bytu během něko-
lika dní. Výbušná konstelace návštěvy, kterou 
na pár dnů ubytujete u sebe doma, graduje 

 Kino Svratka 
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ve sledu vtipných, dramatických i absurdně 
banálních historek. Režisér Szabol Hajd živě 
a autenticky vykreslil jedno rodinné setkání 
a zároveň si ve snímku zahrál i se svou ženou 
a dětmi. Z 51. MFFKV si po právu odvezl jak 
cenu za nejlepší herecký výkon, tak hlavní 
cenu festivalu za absolutně nejlepší film.

Toni Erdmann (FK)
čt 20. 10. 2016

Druhým příspěvkem do filmového klubu 
je snímek Toni Erdmann německé režisérky 
Maren Ade. Předchází jej pověst trháku a záro-
veň díla neprávem opominutého hlavní poro-
tou na festivalu v Cannes (Cena mezinárodní 
kritiky a Zlatá palma). Na MFFKV prý vyvolával 
u publika nekontrolovatelné výbuchy smíchu 
a spontánní potlesk. Vztah otců a dcer nikdy 
není jednoduchý. Zvlášť pokud jste úspěšná 
manažerka a váš otec se po letech vzájemného 
odcizení rozhodne vše napravit a po napros-
tém fiasku prvního pokusu o sblížení vytvoří 
vlastní alter ego, fiktivního životního kouče – 
Toniho Erdmanna. Vznikne tak tragikomická 
figura s absurdní parukou a umělými zuby, kte-
rá se workoholičce Ines začne plést do života 

v těch nejméně vhodných momentech.

A na poslední den v měsíci pro vás máme 
nachystanou tradiční minipřehlídku snímků 
s hororovou tematikou Haloweenský klystýr 
vol. 4 tak, jak ji známe a máme rádi. Kdo při-
jde v kostýmu, získá popcorn zdarma a chybět 
nebude ani legendární klystýrový nápoj. Začí-
náme už v 18.00.

„Jízdenky, prosím“ – výstava o železnici
Jiří Kotrman

Vlaky, koleje, nádraží – železnici bereme 
jako samozřejmou součást našeho života a jen 
málokdo si uvědomí, že i ona prošla zajíma-
vým technickým i historickým vývojem.

Stejné to bylo i s železnicí v Tišnově. V létě 
roku 1885, když z Brna do Tišnova přijel prv-
ní vlak v čele s malou parní lokomotivou, to 
byla jenom lokálka místního významu, které 
se nepodařilo proniknout dále do nitra Čes-
komoravské vrchoviny. Pouze vlečková kolej 
překročila řeku Svratku a končila v cukrova-
ru v Předklášteří. Dalších dvacet let trvalo, než 
byla v roce 1905 otevřena železniční trať do 
Žďáru nad Sázavou, kde navázala na již dříve 
otevřenou železnici z Havlíčkova Brodu. Dra-
matické události roku 1938 vedly k rychlému 
rozhodnutí o vybudování hlavní dvoukolejné 
železniční tratě přes Vysočinu, mezi Tišnovem 
a Žďárem nad Sázavou vedené ve zcela nové 
trase přes Křižanov. Válečná léta stavbu zasta-
vila a nová trať byla otevřena až v roce 1953. 

Provoz se stále odehrával výhradně v režii par-
ních lokomotiv – kouře, sazí a syčení páry, ale 
nová technika se neodbytně hlásila o slovo. 
Před padesáti lety tak došlo k zásadní změ-
ně. V listopadu 1966 byl na trati Havlíčkův 
Brod – Brno zahájen elektrický provoz. A řek-
něte sami, nebyla by škoda si tuto „padesátku“ 
nepřipomenout?

Tohoto úkolu se zhostilo Muzeum města 
Tišnova, které připravilo výstavu „Jízdenky, 
prosím“ s podtitulem „50 let elektrických 
vlaků v Tišnově“. Výstava se pro veřejnost 
otevře v sobotu 5. listopadu 2016 a bude pří-
stupná až do neděle 22. ledna 2017. V prv-
ní části expozice se návštěvníci seznámí se 
zajímavostmi z historie železnice v Tišno-
vě a okolí, a to nejen slovem a obrazem. Vel-
kým lákadlem ve druhé části výstavy bude pro 
děti i nás dospělé modelové kolejiště, po kte-
rém budou po celou dobu výstavy jezdit vláč-
ky. Třetí část expozice návštěvníky zavede do 
zákulisí železničního provozu. Tentokrát náš 
pohled nezvykle nasměrujeme nad koleje – na 

trolejové vedení. I trojrozměrné exponáty nás 
zavedou do království železniční energetiky, 
která je očím obyčejných cestujících skryta 
a zahalena tajemstvím. Součástí výstavy bude 
i řada doprovodných programů, především 
pro děti.

Všechno se však do budovy městského 
muzea nevejde. V sobotu 5. listopadu 2016 
od 10 do 16 hodin se uskuteční na nádra-
ží v Tišnově výstava železniční techniky. 
Vedle elektrických lokomotiv se zde veřejnos-
ti představí i kolejová technika železničních 
energetiků, např. motorový vůz pro údržbu 
trakčního vedení. Pozornosti jistě neujde ani 
parní lokomotiva, která bude jezdit po tiš-
novském nádraží, a zájemcům bude umož-
něn i vstup na stanoviště strojvedoucího 
s projížďkou.

Muzeum města Tišnova ve spolupráci se 
SŽDC, s. o., Českými drahami, a. s., ČD Cargo, 
a. s., KPKV Brno a firmou Ing. Jiří Kotas vás 
srdečně zvou k objevování tajemství světa 
železnic.

Miloslav sonny 
halas v galerii
Anita Somrová, vedoucí

K příležitosti nedožitých sedmdesáti let 
chystáme v Galerii Jamborův dům výsta-
vu umělce, pábitele, mystifikátora, ochrán-
ce přírody a tišnovského rodáka (vlastní pílí) 
Miloslava Sonnyho Halase. Výstava bude před-
stavovat jeho akční tvorbu a vernisáž proběh-
ne 22. října.

Miloslav Sonny Halas se narodil 

13. října 1946 v Brně – Králově Poli, v témže 
roce se však Halasova rodina přesunula z Brna 
na Tišnovsko. Do svých sedmi let vyrůstal M. 
S. Halas na samotě Štymberk v údolí Loučky 
pod Drahonínem a poté přímo v Drahoníně. 
Základní školní docházku ukončil v Dolních 
Loučkách. V dalším životě pobýval sice převáž-
ně v Brně, ale na Tišnovsko se neustále vracel 
s vědomím, že soužití právě s touto kopcovi-
tou krajinou formovalo jeho estetické cítění 
a životní postoje vůbec. I v období minulého 
režimu byla podstatným rysem Halasova živo-
ta i tvorby svobodomyslnost.

M. S. Halas se vyučil v železničním učilišti 
v Trenčíně a v Brně elektromechanikem silno-
proudu, v tomto oboru ale působil jen krátce. 
Pracoval jako tiskař v reprodukčním oddělení 
n. p. Geodézie v Brně a poté v propagaci Stát-
ního divadla v Brně. Věnoval se však přede-
vším výtvarnému a konceptuálnímu umění, 
a to v široké škále jeho forem. Jako autodidakt 
dospěl k velmi osobitému výtvarnému rukopi-
su a projevu. Kromě obrazů a kreseb vytvářel 
plakáty, přebaly gramofonových desek, objek-
ty zejména dřevěné, experimentoval s grafi-
kou, fotografoval, ilustroval básnické sbírky, 

 Muzeum města Tišnova 

 Galerie Jamborův dům 
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akce knihovny v říjnu
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře

Týden knihoven
3. až 7. října 2016

Druhá šance pro knihy
Chybí Vám doma některá z oblíbených knih? Toužíte po nějaké 

starší publikaci a nemůžete ji nikde sehnat? Nebo se chcete jen tak 
prohrabat staršími svazky a třeba Vás něco zaujme?

V obou odděleních knihovny nabízíme odprodej vyřazených star-
ších knih a gramodesek z našeho fondu. Jedná se o materiály použité, 
opotřebované nebo multiplikáty.

Knihy si můžete přijít prohlédnout a zakoupit v půjčovní době 
knihovny.

Čtenářská amnestie
Čtenářskou amnestii pro své zapomnětlivé čtenáře uděluje Měst-

ská knihovna Tišnov v rámci Týdne knihoven, jako vstřícné gesto 
směrem ke svým uživatelům.

Upomínky a poplatky z prodlení budou čtenářům prominuty, pou-
ze pokud vrátí VŠECHNY dlužené dokumenty, které mají půjčené.

salonky
Brněnské kostely

6. 10. 2016
Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna 

navštívíme známé kostely nacházející se v centru města Brna – 
katedrálu sv. Petra a Pavla (Petrov), kostel sv. Jakuba, zvenčí budeme 
obdivovat kostel sv. Tomáše a případně jezuitský a kapucínský kos-
tel. S jejich historií i s dalšími zajímavostmi nás seznámí kvalifikova-
ný průvodce.

Vstupné: 61 Kč
Sraz účastníků v 8.45 před budovou vlakového nádraží (odjezd 

v 9.00).
Zájemci se musí přihlásit osobně v knihovně nebo telefonic-

ky na čísle 549 121 001-2 do 5. 10. 2016.

beseda
Autorské čtení – Markéta Harasimová

18. 10. 2016 v 17.00
Autorské čtení z knih „Pouta pavučin“ a „Mrazivé hry“. Povídá-

ní o cestě k povolání spisovatele na volné noze a o tom, jak vzniká 
román, jak se spolupracuje se známými osobnostmi a jaký je rozdíl 
mezi tvorbou knihy a scénáře. Dá se sladit tvůrčí práce a soukromí? 
Spisovatelka představí své knihy a na závěr povídání proběhne auto-
gramiáda s možností zakoupit si knihu.

Akce probíhá v rámci projektu Týdny vzdělávání dospělých.

Súdán – domov černých faraonů
27. 10. 2016 v 17.00
Zveme všechny příznivce cestování na besedu Andrey Kaucké 

o jedné z afrických zemí. Pojďte s námi nahlédnout do horké saharské 
země. Užít si dobrodružství strašidelného trajektu, kdy jeden neví, 
jestli své auto nebude muset hledat v hlubinách Asuánské přehra-
dy. Projít se zapomenutými památkami bez živé duše. Prohlédnout si 

 Městská knihovna Tišnov 

spolupracoval s divadlem Husa na provázku, 
pořádal četné happeningy, konceptuální, 
landartové a akční umění. Typickým zna-
kem jeho rozmanité tvorby byla vždy hravost 
a nápaditost. Základním tématem jeho akcí 
se stala příroda a jeho láska k ní.

Byl solitér, stál vždy mimo oficiální výtvar-
né proudy a sdružení. Přesto měl během živo-
ta desítky samostatných výstav a zúčastnil se 
i řady výstav kolektivních doma v zahrani-
čí. V Tišnově vystavoval za svého života roku 
1996, roku 2010 zde měl v Jamborově domě 
svoji první posmrtnou výstavu. Z Halasových 
děl, inspirovaných Tišnovem a jeho okolím, 
připomeňme alespoň obrazy „Divizna z Vyso-
činy“, „Řepkové pole“ a zejména triptych „Květ-
nice hora / Besének voda / Dražší než celá 
Morava“. Jeho díla jsou převážně v soukro-
mých sbírkách, nalezneme je ale také napří-
klad ve sbírkách Moravské galerie v Brně, 
v Muzeu plakátu ve Varšavě, dokumentace 
jeho akcí jsou v majetku Muzea umění v Olo-
mouci. Zejména jeho performance (akční umě-
ní) jsou zpětně hodnoceny jako významný 

vklad do kontextu undergroundu 70. a 80. let 
20. století.

Od roku 2010 pořádá Společnost přátel M. 
S. Halase každoroční „Memoriál M. S. Halase“, 
směřující z Tišnova do Drahonína a na samo-
tu Štymberk v údolí Loučky, kde má umělec 

pamětní kámen. Sonny Halas tvrdil, že na Tiš-
novsku je blankyt doslova na dosah. A jak stojí 
na jeho parte, sám se „ku modrému blankytu“ 
odebral v pondělí 24. listopadu 2008.

Foto: J. Horák
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úrodné břehy Nilu a zavítat mezi černé a černější domorodce v poho-
ří Nuba. Nakoupit na místním trhu a dát si dobrou Marisu nebo Kar-
kadah při tanci statných mužů. Nebo si jen tak sednout u kávové lady 
na výbornou Jebanah. Uvidíte, bude se Vám na putování líbit.

Akce probíhá v rámci projektu Týdny vzdělávání dospělých.

Univerzita volného času

Krásná zahrada i balkon – 
přednášky zimního semestru UVČ

3. 10. , 17. 10. a 31. 10. 2016 v 16.45

Po stopách Ježíše – přednášky zimního 
semestru UVČ

5. 10. a 19. 10. 2016 v 16.45

Kapitoly z dějin umění – přednášky zimního 
semestru UVČ

12. 10. a 26. 10. 2016 v 16.45

Tradice české kvartetní hudby – 
od Smetany po současnost

6. 10. 2016 v 17.00
Každé období vývoje hudby má své interprety. České kvarteto pro-

pagovalo tvorbu zakladatelů národní hudby, Moravské kvarteto se 
věnovalo jejím moderním pokračovatelům. Česká kvartetní literatura 
je neuvěřitelně bohatá, stejně jako nabídka jejích interpretů. A mož-
ná poněkud překvapivě nekončí Janáčkem, a dokonce ani Bohusla-
vem Martinů.

Přednáška PhDr. Martina Flašara, Ph.D., se vztahuje k první-
mu koncertu nadcházející sezóny Kruhu přátel hudby – Graffovu 
kvartetu.

Virtuální univerzita 3. věku
Hudební nástroje – přednášky zimního semestru VU3V
27. 9., 11. 10. a 25. 10. 2016 v 9.30

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!

4. 10. a 18. 10. 2016 v 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci)
Všichni občas zapomínáme, máme větší nebo menší „okno“ – 

nemůžeme si vzpomenout na telefonní čísla a různá data, z paměti 
nám vypadávají jména a názvy. Jindy nás naše paměť překvapí svou 
rychlostí a jasností, někdy máme pocit, že nestojí za nic. Chcete si 
zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržovat?

Naše „hrátky s pamětí“ vám ukáží, že si lze zapamatovat téměř 
cokoli, když víte, jak na to.

Oddělení pro děti a mládež
„Nálož“ nových her v knihovně

Máte rádi logické a strategické hry? Rádi soutěžíte a řešíte zapek-
lité úlohy a rébusy? Nyní máte možnost rozpohybovat svoje mozkové 
závity v dětském oddělení městské knihovny, kde je pro vás připrave-
no přes dvacet nových her (Carcassonne, Slovopád, Země, Time’s up!, 
Hravé kroužky, Schovej a najdi – Safari, Auto Blok, Vikingové v bou-
ři… ad.). Týmy i jednotlivci všech věkových kategorií se mohou pustit 
do herních soubojů každé půjčovní odpoledne.

Tak co rodiče, děti, prarodiče, kamarádi, přijdete si pohrát?

Foto: archiv Městské knihovny Tišnov

Soutěžní kvízy
V rámci doprovodného programu projektu „Jižní Morava čte“ jsou 

pro všechny zájemce připraveny v dětském oddělení a na webových 
stránkách knihovny kvízy vztahující se k pověstem Tišnova a okolí. 
Z odevzdaných a správně vyplněných kvízů bude vylosován jeden 
výherce, který obdrží knižní cenu.

Staré dobré časy Pavla Čecha
3. 10. 2016 v 9.00
Autorské setkání dětí s malířem a ilustrátorem Pavlem Čechem. 

Povídání o psaní a ilustrování knih, zarostlých zahradách, toulání po 
lese a zrezavělých klíčích s nositelem několika ocenění za literární 
tvorbu.

Akce probíhá pod záštitou SKIPu.

 Výběrové řízení 

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

mzdová účetní a pomocná účetní.
Více informací naleznete na stránkách www.mekstisnov.cz.
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Prázdninové změny
Iveta Kosová, ředitelka školy

Budova a okolí Základní školy v Deblí-
ně prošly přes prázdniny zásadními změna-
mi, a to především díky investicím městyse 
Deblín. Tou největší byla celková rekonstruk-
ce školní kuchyně a jídelny. Paní kuchařky tak 
mají nejen nové zázemí a příjemné prostředí 
pro svoji práci, ale také téměř všechny přístro-
je moderní. Ať se jim tedy dobře vaří!

Další investicí naší obce je zcela nové dět-
ské hřiště v areálu školy. To již slouží nejen 
žákům, družině a školnímu klubu, ale i široké 
veřejnosti. Děti i mládež lákají lanové prvky, 
velká prolézací loď, houpačky, a dokonce i pár 
lehkých posilovacích prvků. Již nyní je vidět, že 
hřiště je žádané a využívané širokým věkovým 
spektrem dětí.

Kromě těchto novinek jsme vyměnili pod-
lahy v dalších třech třídách, některé vymalo-
vali a také vylepšili zázemí paní školnice. Žáci 
hudebního oboru ZUŠ dostali další nově zříze-
nou učebnu, protože jich stále přibývá a dosa-
vadní prostory nebyly plně vyhovující.

Pro výuku ZŠ, MŠ, družinu, klub i krouž-
ky vyrostla na školní zahradě venkovní učeb-
na v podobě velkého dřevěného altánu. Tento 
projekt byl realizován za finanční pomoci rodi-
čů, dotace od Lesů České republiky, s. p., a daru 
od obce Vohančice. Děkujeme! Již nyní učebnu 
využívají žáci nejen při výuce přírodovědných 
předmětů, ale i těch ostatních, v družině a ve 

školním klubu. Je radost vidět, že i hodiny ang-
ličtiny, čtení nebo matematiky nemusí probí-
hat jen ve třídách. Už se těšíme na další využití 
učebny od října, kdy se nám rozjede činnost 
všech kroužků. Venkovní učebna vytvořila pří-
jemné zázemí i pro rodiče a děti na zahrad-
ní slavnosti, za niž patří velký dík Klubu 
přátel školy Kamarád. Ta se pod názvem „Vese-
lé zahájení školního roku“ konala jako již tra-
dičně první zářijový týden, tentokrát právě 
v okolí venkovní učebny. Děti využily možnosti 
různých stanovišť, skákacího hradu a projížď-
ky na poníkovi, rodiče a učitelé zase nabídku 
pestrého občerstvení a příležitosti vzájemné-
ho poznávání.

Novinkou je také zřízení školního klubu pro 

efektivní trávení volného času dětí na druhém 
stupni, rozšíření nabídky volitelných předmě-
tů a zavedení elektronické žákovské knížky. 
Navíc nám letos ve třídách ZŠ pomáhá devět 
asistentů, jeden ve školkách a využíváme také 
školního speciálního pedagoga.

Rekonstrukce znamenaly nemalé úsilí pra-
covníků několika firem, ale i zaměstnanců ško-
ly – od školnice, uklízeček a kuchařek až po 
vedení školy – a především zastupitelů. Zejmé-
na pana starosty Jiřího Vitanovského, který se 
o výstavbu staral téměř denně.

Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnan-
cům, aby byli s novými prostorami spokoje-
ni, a děkuji, že městys Deblín o naši školu tak 
dobře pečuje.

 ZŠ a MŠ Deblín 

 ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

Foto: Iveta Kosová
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Štafeta klavírních recitálů na ZUŠ Tišnov pokračuje
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

Vlastní recitál je jednou z mnoha možných 
aktivit žáka hudebního oboru základní umě-
lecké školy. Na jaře 2016 měli recitál hned dva 
mladí klavíristé: 3. května Jiří Pokorný (6/I, 
13 let) a 24. května Karolína Straková (2/I, 
10 let). Oba v koncertním sále ZUŠ Tišnov, 
oba z klavírní třídy autora tohoto článku.

Jiří i Karolína si vybrali po deví-
ti skladbách. Jiří sedm sólových a dvě čtyř-
ruční, Karolína šest sólových a tři čtyřruční. 
Převažovala hudba klasicismu, hráčsky i poslu-
chačsky vlídná a přehledná. Rodinám obou 

žáků náleží za podporu při přípravě jejich 
recitálů velké poděkování. Průvodního slova 
se ujal Lukáš Čtveráček nejprve s Doroteou 
Pokornou (oba 5/I) a pak s Adrianou Nečaso-
vou (1/II). Šlo o žáky literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Tišnov ze třídy paní učitelky MgA. 
Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce na 
škole přinesla své ovoce.

Blíže k recitálům (včetně fotografií a videí) 
viz www.zustisnov.cz – záložka „Projekty“, 
podzáložka „Koncertní recitál“.

Školní rok 2016/2017 bude mimo jiné pří-
ležitostí k účasti v Soutěži žáků základních 

uměleckých škol České republiky. Tato účast 
není povinná. Soutěž totiž vyžaduje jisté obě-
ti, například hru zpaměti. Recitál sice také není 
povinný, ale jisté oběti si žádá i on, byť ne zrov-
na tuto. Namátkou: počet skladeb, které zde 
zahráli jak Jiří, tak Karolína, byl trojnásobkem 
toho, co požadoval „Školní vzdělávací program 
ZUŠ Tišnov“ u postupové klavírní zkoušky 
v červnu 2016 (standardně tři skladby). Škol-
ní rok 2016/2017 tudíž mladým klavíristům 
může připravit chvíle nesnadného rozhodová-
ní, co si vybrat. Soutěž, nebo recitál?

Ale nepředbíhejme. Jiří a Karolíno, vítejte 
v „Klubu recitálistů“! Gratulujeme!

adaptační pobyty
Lucie Šandová

Ve dnech 31. srpna až 6. září se v areálu let-
ního tábora Brumov uskutečnily adaptační 
pobyty Gymnázia Tišnov. Jako první se za námi 
přijela podívat třída 1. A, poté následovala pri-
ma a jako poslední žáci 1. B. Počasí nám přálo, 
až na jeden den, ale i to jsme zvládli bez pro-
blémů. Noví studenti si vyzkoušeli celou řadu 
zážitkových aktivit, poznali nové spolužáky 
a seznámili se se svými třídními učiteli. Dou-
fáme, že se třídám s námi líbilo, a přejeme jim 
krásné čtyři roky u nás na škole.

 ZUŠ Tišnov 

 Gymnázium Tišnov 

Jiří Pokorný, foto: Zdeněk Vašíček Karolína Straková, foto: Zdeněk Vašíček

Foto: Lucie Šandová
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OsTaTNÍ ZaŘÍZENÍ 

 SOŠ Fortika 

 RC Studánka 

Fortika na cestách
Vendula Blažková, 2. B

Ve druhém zářijovém týdnu navštívili žáci 
2. ročníku v rámci učiva cestovního ruchu 
a hotelnictví hrad Karlštejn, v jehož těsné blíz-
kosti strávili i noc v příjemném penzionu. Dal-
ší zastávkou se stala Praha, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje – místo posledního boje sedmi sta-
tečných parašutistů. Další kroky vedly přes 
Novou scénu Národního divadla a na prohlíd-
ku Pražského hradu a Betlémské kaple, to vše 
bylo umocněno atmosférou křivolakých uliček 
Starého Města.

Zajímavým zážitkem z oboru hotelnictví se 
díky ochotnému a vstřícnému personálu sta-
la prohlídka netradiční, v úžasném retro stylu 
50. let zařízené kavárny James Dean nedaleko 
Staroměstského náměstí.

Počasí po celou dobu dvoudenního pobytu 
ukazovalo jen tu nejpřívětivější tvář, a žáci tak 
mohli poznat další místa své krásné země.

Říjen ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka

V pátek 9. září slavilo Rodinné centrum Studánka dvanácté naroze-
niny. Při této příležitosti udělila Rada Studánky „Řád dětského úsměvu“ 
koupališti v Tišnově. Důvodem bylo zkvalitnění jeho služeb pro rodiny 
s dětmi, zvýhodněné rodinné vstupné, dětské hřiště v areálu a čisté pro-
středí. Jedná se o ocenění společnostem či organizacím, které jsou přá-
telské rodinám s dětmi. Děkujeme všem rodičům, kteří se na přípravě 
narozenin podíleli, Stanislavě Hromčíkové za upečení výborného dortu 
a Markétě Leifrové za umělecké zpracování keramického řádu.

Předškoláček
V 1. pololetí školního roku 2016/2017 otevíráme opět edukativně-

-stimulační skupinky pro předškolní děti a jejich rodiče. Chcete-li zjistit, 
zda je vaše dítě školně zralé, či mu napomoci ke snadnému vstupu do 
školy, pak je tu Předškoláček právě pro vás.

V Předškoláčku pracuje psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubeco-
vá s dětmi a jejich rodiči tak, aby rodič získal náměty pro práci s dítě-
tem. Společně pracují na tom, aby dítě bylo nejenom školně zralé, ale 
aby docházelo i k rovnoměrnému vývoji jeho osobnosti a sociálních 
dovedností. Rodiče mají možnost využívat psychologické poradenství 
pro harmonizaci svých vztahů s dětmi.
Kdy: každou středu v 15.00 nebo v 16.00, začínáme 21. září
Kde: na ZŠ 28. října, Tišnov
Cena: 1 200 Kč za dítě (15 lekcí). Přihlášky přijímá Mgr. Hana Pelčáková 
Kubecová, tel. 736 607 320,
e-mail: h.kubecova@seznam.cz

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro 
rodičovský růst“ jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a realizovány za finanční 
podpory města Tišnova.

Dráčci – program pro rodiče 
s neklidnými dětmi

Máte doma neklidné a nesoustředěné dítě nebo dítě s ADHD ve věku 
od tří do sedmi let? Přijďte s ním do RC Studánka na hodinu her a cvi-
čení. V programu Dráčci se soustředíme na pozitivní ovlivňování psy-
chomotorického vývoje dítěte. Je naplněn aktivitami na posílení hrubé 
a jemné motoriky, paměti, pozornosti, spolupráce a vztahu mezi rodi-
čem a dítětem.

Foto: archiv SOŠ Fortika

Foto: Roman Skřepek
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Kdy: úterý 16.00 až 17.30, začínáme 4. října
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: ukázková hodina proběhne 4. října a je zdarma, poté bude násle-
dovat devět lekcí. Cena celého programu je 450 Kč. Na ukázkovou hodi-
nu a celý program je potřeba se přihlásit na tel. 777 706 724 nebo na 
e-mail studanka.tisnov@gmail.com.
Lektorka: Mgr. Soňa Kappelová, psycholožka s praxí ve školství, kde se 
věnovala mimo jiné i práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi a jejich 
rodiči.

Projekt „Podpora rodičů a neformálně pečujících osob 
o děti s ADHD“ je spolufinancován Jihomo-
ravským krajem. Aktivity projektu „Stu-
dánka – prostor pro rodičovský růst“ jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina.

Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační 

metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní poci-
ty neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. S sebou: karimatku, deku, polštá-
řek, popř. teplé ponožky.
Kdy: ve čtvrtek 6. října od 18.30
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 125 Kč. Je nutné přihlásit se předem na e-mail h.kubecova@
seznam.cz nebo tel. 736 607 320.
Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, lektorka Školy 
lásky v rodině.

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičovský růst“ 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na a realizovány za finanční podpory města 
Tišnova.

Početí v životních cyklech ženy
Zveme vás na přednášku s besedou s RNDr. Janou Koudelovou, kde 

si budeme povídat o duchovní podstatě početí v širším slova smyslu. 
Zaměříme se na to, co se odehrává před početím a po něm, a na to, zda 
má smysl početí bránit. Vnikneme na půdu mateřství a budeme se zabý-
vat jeho pravým účelem. Položíme si otázky, kdy je žena připravená 
počít dítě a proč to někdy nejde a někdy jde snadno, i přestože početí 
nemusí být vítáno. Prozkoumáme početí v různých etapách života, kdy 
často začínáme „nové věci“ a potřebujeme pro ně správnou motivaci, 
aby nám přinesly plody.
Kdy: pátek 7. října od 16.30 do 20.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 250 Kč. Je nutné přihlásit se předem na e-mail johankou@
seznam.cz nebo na tel. 774 023 959.

Projekt „Služby pro rodiny v rodinném centru Studánka“ 
je spolufinancován Jihomoravským krajem. 
Aktivity projektu „Studánka – prostor pro 
rodičovský růst“ jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina.

Podzimní burza dětského oblečení
Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, obuv, hračky a další 

dětské potřeby pro děti od 0 do 15 let. V rámci burzy bude probíhat 
také charitní šatník, kam můžete darovat nepotřebné či neprodané věci 
pro děti.
Kdy: v úterý 11. října od 9.00 do 17.00 (prodej)
Kde: v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov

Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kč.

Tvoření LuKa – malba na černý textil
Tvoření LuKa přichází s dlouho očekávanou malbou na černý textil. 

Namalujte si osobitým stylem tašku a tričko na černý podklad. Nemáte 
se čeho bát. Budeme opět používat oblíbená razítka a šablony a vytvoří-
me si tak jedinečný výrobek.
Kdy: pátek 14. října od 17.00 do 20.30
Kde: kuchyňka RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 550 Kč za osobu. Cena zahrnuje lektorné, pomůcky, tričko 
a tašku.

Počet lidí je omezen na osm. Je nutné se přihlásit předem do 3. října. 
Přihlašujte se na e-mail lucie.dospisilova@seznam.cz.

Jak předcházet závislostem u dětí
Jak mohou rodiče předcházet závislostem u dětí? Na co si dát ve 

výchově předškolních dětí pozor? Je v pořádku zájem dítěte o počítač 
nebo mobil, nebo už to přehání? Můžeme ovlivnit, jak dítě zareaguje na 
setkání s kouřením nebo drogami v budoucnu? Napadají vás další otáz-
ky? Mgr. Kateřina Smutná, vedoucí programů primární prevence rizi-
kového chování, se zaměří na to, jaké možnosti mají rodiče při výchově 
a jak předcházet vzniku závislostí.
Kdy: pátek 21. října od 17.00 do 19.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 100 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlí-
dání dětí.

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

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

Kobzovou a Sylvou Veselou.
Kdy: pátek 21. října od 17.00 do 19.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 80 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí

Kurz poskytuje praktické rady a postupy první pomoci a je zaměřen 
především na řešení akutních stavů miminek a dětí v domácím i ven-
kovním prostředí během běžného dne. Zaměříme se na přístup k bezvě-
domému dítěti, dušení cizím tělesem, resuscitaci, krvácení, úrazy hlavy, 
popáleniny, opařeniny, volání záchranné služby, prevenci a další. Kurz je 
veden zejména prakticky s možností probírané věci si vyzkoušet.
Kdy: sobota 22. října od 9.00 do 13.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 150 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlí-
dání dětí.
Lektorka: Bc. Lucie Škodová je vystudovanou zdravotnickou záchra-
nářkou a učitelkou. Pracovala jako zdravotní sestra na brněnské klinice.

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičovský růst“ 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
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Žena v pracovním právu
Vzhledem k tomu, že je ve schvalovacím procesu nová právní úprava 

pracovního práva, připravili jsme pro vás seminář s Mgr. Janou Růžičko-
vou na téma mateřská a rodičovská dovolená z pohledu práva, návrat 
do práce po rodičovské dovolené, výdělečná činnost během mateřské 
a rodičovské dovolené, zvláštní podmínky pro těhotné, ukončení pra-
covního poměru během těhotenství.
Kdy: pondělí 24. října od 17.00 do 19.00

Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 100 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlí-
dání dětí.

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

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

 SVČ Inspiro 

 Centrum sociálních služeb 
Volné kroužky v Inspiru

Využijte nabídku posledních volných míst v těchto kroužcích: 
Sportovní expert, Experimentální kresba, Tvůrčí psaní, Mažo-
retky, Ropeskipping (švihadlování), Šachy, Včelař, Kytaránky 
pokročilí.

Neváhejte a přihlaste se přes www.svcinspiro.cz. Děkujeme za 
vaši přízeň.

Tyco podpořilo Oblastní charitu Tišnov
Jana Marečková

Firma Tyco Electronics Czech s. r. o. poskytla finanční dar 
Poradně Porta Tišnov – odbornému sociálnímu poradenství 
a Klubu Čas – nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež v cel-
kové hodnotě 50 000 Kč. Díky němu můžeme zmírňovat obtíže 
našich klientů a vytvářet jim prostředí, kde jsou obklopeni pro-
fesionální péčí, láskou a pochopením. Velice si vážíme důvě-
ry a přízně firmy Tyco Electronics Czech, kterou poskytnutím 
finančního příspěvku projevila Oblastní charitě Tišnov, organi-
zační jednotce Diecézní charity Brno, a děkujeme za ně.
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Zapojte se do soutěže o nejhezčí 
fotografii dítěte s plyšovým 
medvídkem!
Hana Fadingerová

Podhorácké muzeum v Předklášteří připravuje od 6. listopadu 2016 
výstavu „Není dítka bez medvídka“ věnovanou historii i současnos-
ti této oblíbené dětské hračky. Přineste nám do muzea nebo pošlete 
e-mailem fotografii dítěte s medvídkem (historickou i současnou). Nej-
hezčí z nich pak vyberou hlasováním sami návštěvníci výstavy. Výherci 
budou odměněni. A pokud doma náhodou nějakého historického plyšo-
vého medvídka z 20. až 50. let 20. století opatrujete a byli byste ochot-
ni zapůjčit ho pro naši expozici, kontaktujte nás také, prosím! Kontaktní 
osoba: Hana Fadingerová, e-mail: h.fadingerova@muzeumbrnenska.
cz, tel. 549 412 293.

historická přednáška
Josef Zacpal

Definitivní tečkou za výstavou Lucemburkové a klášter Porta coeli 
bude v Podhoráckém muzeu v Předklášteří přednáška předního morav-
ského archeologa a historika PhDr. Jiřího Doležela, vědeckého pracov-
níka Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 
Tento uznávaný specialista na středověké dějiny Moravy se dlouhodo-
bě věnuje také problematice regionu Tišnovska a kláštera Porta coeli. 
Nenechte si proto ujít zajímavé informace o historii našeho kraje. 

Přednáška se koná přímo ve zmiňované výstavě v neděli 9. října 2016 
od 17 hodin a jejím účastníkům bude navíc umožněna poslední prohlíd-
ka této expozice.

Jedinečná příležitost!
Josef Zacpal

Kdo navštíví výstavu Lucemburkové a klášter Porta coeli v Podho-
ráckém muzeu v Předklášteří v termínu od soboty 1. do neděle 9. října, 
bude mít mimořádnou příležitost prohlédnout si na vlastní oči origi-
nál monstrance z Tišnova. Tento klenot z vybavení tišnovského farního 
kostela sv. Václava patří mezi mistrovská díla pozdně gotického zlatnic-
tví na Moravě. Je zhotoven ze zlaceného stříbra, má dataci k roku 1520, 
je 65 cm vysoký a sloužil k slavnostnímu vystavení a uctívání hostie. 
Do výstavy bude zapůjčen z Moravské galerie v Brně s laskavým svo-
lením vlastníka, kterým je Římskokatolická farnost Tišnov. Monstrance 
ale nebude jediným lákadlem posledního týdne trvání výstavy. Doplní ji 
ještě makety tří bohatě iluminovaných rukopisů ze 14. století z knižní-
ho fondu benediktinské knihovny v Rajhradě, kterou spravuje tamější 
Památník písemnictví na Moravě. Konkrétně půjde o Breviář proboš-
ta Vítka z roku 1342 a Missale Olomucense z konce 14. století. V tře-
tím případě to bude bohatě iluminovaný Žaltář královny Elišky Rejčky, 
datovaný do roku 1323, jehož maketa je navíc upravena jako „listova-
cí“, takže návštěvníci budou mít možnost si ji prolistovat stejně tak, jako 
mohli králové lucemburské dynastie listovat v originálech těchto ruko-
pisů. Neváhejte a přijďte se pokochat těmito středověkými poklady! 
Výstava bude otevřena denně včetně pondělí od 8 do 12 a od 12.30 do 
16 hodin.

 Podhorácké muzeum v Předklášteří 

 Domov pro seniory Předklášteří 

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace,

Šikulova 1438,
666 02 Předklášteří

přijme do svého kolektivu na HP dva/ě

uklízeče/ky
Nástup od ledna a února 2017.

Výběrové řízení proběhne v říjnu 2016.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle

734 448 014 – pí Hečová

nebo přímo na recepci DpS Předklášteří,

popř. mohou zaslat životopis na e-mail

info@domovpredklasteri.cz.
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 Čas pro sebe 

 Za sebevědomé Tišnovsko a Ekoporadna Tišnovsko 

 Územní organizace  
 diabetiků v Tišnově

 Český zahrádkářský  
 svaz

Program v říjnu
Luba Kubicová

Cesta k podnikání – 
Petra Adámková
11. října 17.00 hod.

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

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

Léčebné meditace s Blankou 
Žáčkovou
13. října 19.00 hod.

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

 – Nutná rezervace na tel. 603 485 577, 
blanka.zackova@seznam.cz. Cena: 80 Kč.

 – Ostatní akce Kruh žen, výlety (Dýňový svět, 
Liberec atd.) sledujte na stránkách nebo 
FB.

Pravidelně
Slovenské pondelky 
v SetKávárně
3. října 17.00 až 19.00 hod.

 – Pravidelné stretnutie Slovákov a ich rodín 
žijúcich v okolí.

 – Organizuje Ľubica Kubicová.
 – Tel. 605 847 960. Vstupné dobrovoľné

Tai-ji-Quan (tajčičuan)
každou středu v Klenbách 
18.00 až 20.00 hod.

 – Pravidelné cvičení kvždy ve středu pro kaž-
dého, začátečníky i pokročilé.

 – Platba za pololetí září až leden 2 000 Kč.

Pokračuje soutěž o nejkrásnější 
okno Tišnova.

 – V průběhu měsíce října proběhne vyhod-
nocení soutěže.

 1. Brďo Tišnov Gingo 

Drakiáda aneb 
Draci nad Tišnovem
Ladislav Nelson Dufek

Tak jako každý podzim i ten letošní pořádá 
1. Brďo Tišnov Gingo drakiádu, která se usku-
teční v neděli 23. října. Všichni malí i vel-
cí přijďte pouštět draky, nejlépe vlastnoručně 
vyrobené, za ulici K Čimperku. Registrace dra-
ků a dračic proběhne v čase 15.00 až 15.30 
a vyhodnocení pak v 16.00 hodin. V případě 
deště se nekoná. Těšíme se na vás i vaše krás-
né a vysoko letící draky.

Dbejte o své srdíčko
Jarmila Matulková

Územní organizace diabetiků v Tišnově zve 
všechny zájemce – seniory i ostatní občany 
města Tišnova i okolních obcí na besedu s paní 
MUDr. Pozděnovou na téma Dbejte o své srdíč-
ko. Beseda se bude konat v zasedací místnos-
ti MěÚ Tišnov, náměstí Míru 111, ve středu 
26. října ve 14 hodin.

Zahrádkáři zvou 
na výstavu
Josef Ondroušek, tajemník

Tišnovští zahrádkáři, přesně členové 
základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Tišnov, pořádají výstavu ovoce, zeleniny 
a dalších výpěstků.

Výstava se uskuteční ve dnech 22. až 24. říj-
na v základní škole na nám. 28. října v Tišnově. 
Otevřena bude v sobotu a v neděli od 9 do 17 
hod., v pondělí od 8 do 12 hod. (vyhrazeno pro 
školy). Součástí výstavy budou komentované 
prohlídky a poradenská služba.

Den stromů, tentokrát za deblínskými velikány
Jana Koudelová

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko a Ekopo-
radna Tišnovsko vás srdečně zvou k výpravě 
za dalšími favority někdejší ankety Strom Tiš-
novska – tentokrát do Deblína. Dvojice jasanů 
u tzv. Českého kříže, vysazená na rozcestí za 
Deblínem, nás povede nejen k uctění památky 
těchto opakovaně vysazovaných stromů mezi 
políčky deblínských rolníků, ale i k nahlédnutí 
do historie obce. To nám zprostředkuje kroni-
kářka Deblína, bývalá profesorka tišnovského 
gymnázia Marie Antlová. Významnou součás-
tí historie byl totiž příchod tzv. familiantů na 
konci 18. století, kteří začali na místních polích 
hospodařit a splynuli s moravskými staro-
usedlíky. Dozvíme se, proč v Deblíně žijí rodi-
ny s německými příjmeními Weigel, Felkl nebo 

Schuster a jak to tenkrát bylo… Setkáme se jak 
s potomky těchto rolníků, tak i s jejich novo-
dobými pokračovateli, mezi kterými je možné 
jmenovat rodinu Štěrbových, která před lety 
získala cenu Bartákův hrnec, jež se uděluje 
nejlepšímu ekologicky hospodařícímu země-
dělci roku. Společně pak půjdeme k pravoúh-
lému rozcestí za Deblínem, kde se zastavíme 
u stoletých jasanů, a po vzoru starých rolní-
ků zde občerstvíme nejen svoje žaludky, ale 
i svého ducha. Toto posvátné místo nás zve 
k zamyšlení nad budoucností našeho soužití 
s přírodou i nad tajemstvími, která se skrývají 
za obzorem. Jedna z cest zvoucích do dáli nás 
pak zavede přímo do deblínského lesa, odkud 
pohodlnou procházkou přijdeme až ke statné-
mu a krásnému buku, o který pečují Lesy ČR.

Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají 

nejen o stromy a jejich význam v krajině, ale 
i o jejich širší souvislosti s životy nás lidí. Sraz 
účastníků je v Tišnově na autobusovém 
nádraží v neděli 16. října ve 12.30 hod., 
odjezd autobusu je ve 12.36, nebo přímo 
v Deblíně u brány místního hřbitova ve 13 
hod. Návrat do Tišnova autobusem zpět 
z Deblína v 17.07, s příjezdem do Tišnova 
17.21 hod.



10/2016 21

sPOLKY a sDRUŽENÍ 

KULTURa 

 Lomnický Sbor Disharmonických amatérů 
hledáme nové zpěváky 
do našich řad
Barbora Pavlišová

LSDa se odlišuje od tradičních sborů 
zejména žánrovým zaměřením a přístupem 
k hudebnímu projevu. Hlavní dominantou jsou 
skladby jazzové, swingové, latinskoamerická 
hudba a hudba současných autorů na pome-
zí alternativních žánrů. Právě tato žánrová 
specifikace činí LSDa ojedinělým fenoménem 

v rámci České republiky. Odlišuje se přístu-
pem k výběru repertoáru a také důrazem na 
daný projev žánru, jazzové frázování, příklad-
nou prací s dynamikou a hudebním výrazem. 
Proto skladby, které jsou známé výhradně 
jako sólové, působí v jejich podání autenticky 
a inovativně.

LSDa spolupracuje s vynikajícími jazzo-
vými klavíristy, jako je Jan Andr (Support 
Lesbiens, Tonya Graves) nebo Skip Wilkins 
(Berklee College USA). LSDa je vysoce ceněno 
za svoji práci mnohými předními hudebníky; 

například Hanou Horkou, hlasovou lektorkou 
Hany Holišové, nebo Brianem Fentressem, 
který dlouhodobě působí jako lektor americ-
ké černošské muziky po celé Evropě. Dle jeho 
slov je LSDa jedno z nejlepších amatérských 
jazzových vokálních seskupení.

Noví zpěváci jsou vítáni. Hledáme zejména 
zapálené jedince, kteří jsou ochotni pracovat 
na sobě a věnovat zpěvu svůj volný čas. Důle-
žitý je pro nás zejména přístup k práci, který 
upřednostňujeme nad zkušenostmi. Kontakt: 
724 775 396, pcklomnice@seznam.cz.

setkání se Zdeňkem 
Pololáníkem
Josef Ondroušek

S hudebním skladatelem MgA. Zdeňkem 
Pololáníkem jsem se sešel loni po slavnost-
ním udílení čestného občanství města Tiš-
nova a Cen města Tišnova. MgA. Zdeněk 
Pololáník byl jedním z trojice loňských lau-
reátů Ceny města Tišnova. Cenu obdržel, jak 
bylo uvedeno při slavnostním aktu, za mimo-
řádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu. 
Díky pestré rozmanitosti žánrů, jeho zálibě 
v nevšedních nástrojových seskupeních, ale 
také díky pozoruhodnému poselství nadě-
je a jasu se jeho skladby těší veliké oblibě po 
celém světě.

Zdeněk Pololáník se narodil 25. říj-
na 1935. Jako jeho rodiště je uváděno Brno, 
ale také naše město. Mistr to vysvětluje tak, 
že rodiče se po svatbě přestěhovali do Tiš-
nova. Tatínek si pronajal Humpolku, hosti-
nec i řeznictví. Na lékařské doporučení se jim 
první dítě narodilo v brněnské porodnici. Po 
narození syna s ním maminka zde zůstala jen 
pár dní a vrátila se do Tišnova. Proto se někdy 
v tisku vyskytuje toto město jako jeho rodiště. 
Asi po dvou letech se rodina přestěhovala do 
Ostrovačic, kde žije Zdeněk Pololáník dodnes. 
Ale stále se považuje za rodilého Tišnováka.

Co pro Mistra znamená Tišnov? Jeho otec 
inklinoval k Tišnovu a Tišnovsku, narodil se 
ve Křoví u Velké Bíteše, ale svoje dětství již 
prožíval v Horních Loučkách, na měšťanskou 
školu chodil do Tišnova (každý den z Horních 
Louček pěšky). V Tišnově na Humpolce se 
vyučil. Často vyprávěl o nádherné přírodě na 
Tišnovsku, o Květnici, o Besénku, láska k Tiš-
novsku se přenášela na syna a krajina nabý-
vala pohádkové podoby. Vzpomíná na první 
návštěvu, kdy ho strýc vezl s rodiči kočárem 
z tišnovského nádraží do Horních Louček, to 
jeho zážitky ještě umocnilo a představy se 
naplnily. Jeho rodina je zde dost rozvětvená. 

Byl vítaným hostem na svatbách bratran-
ců a sestřenic, zde uplatňoval své hudeb-
ní schopnosti. Příbuzní žijí nyní v Dolních 
i Horních Loučkách, v Tišnově, Hradčanech, 
ale i na vzdálenějších místech, proto sem 
nyní rád a často jezdí i se svou rodinou.

„Působí na mne krajina, i když okolí Ost-
rovačic je také krásné, ale na Tišnovsku už 
začínají kopce Vysočiny. Příroda je vždy sil-
nou inspirací pro mou tvorbu. Když mi začaly 
chybět nápady, rozjel jsem se směrem k Tiš-
novu, pokračoval údolím Svratky k příteli 
malíři B. Matalovi na Prudkou.“

Mnoho vycházek do tišnovského okolí 
využíval k meditaci při kompozici, přinášely 
mu hojnost nových hudebních motivů. V Tiš-
nově bydlel jeho dobrý přítel Jakub Horák, 
syn tišnovského varhaníka, kapelníka a ředi-
tele hudební školy, který po studiích působil 
jako varhaník ve chrámech sv. Barbory a sv. 
Jakuba v Kutné Hoře. Nyní v Tišnově bydlí 

další jeho přítel, klavírista František Krato-
chvíl, emeritní profesor Janáčkovy akademie 
múzických umění.

Zdeněk Pololáník rád také vzpomíná na 
spolupráci s Tišnovským komorním orches-
trem, který nastudoval k Mistrovým 75. 
narozeninám jeho skladbu Velikonoční cesta.

„Bylo to velice příjemné a milé, zvláště 
mne překvapila úroveň amatérského orches-
tru. Amatér je člověk mající zálibu v tom, co 
dělá (latinsky amare znamená milovat). Na 
výkonech všech členů to bylo hned při prv-
ním nasazení poznat.“

„A co pro mne znamená Cena města Tiš-
nova? Je to vyznamenání a povzbuzení do 
další práce a v neposlední řadě to prohloubí 

Foto pořízeno v červnu 2015 po úspěšném var-
hanním koncertu Mgr. Jany Kubové-Pololáníko-
vé (dcery Z. Pololáníka) v brněnském jezuitském 

kostele, archiv MgA. Zd. Pololáníka
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TyJáTr FEsT – ty, já a trochu festivalu
Kamila Marek Ševčíková

Během krásného letního víkendu na začát-
ku školního roku se ve dnech 2. až 4. září 
v regionu Tišnovsko konal první ročník 
putovního kulturního festivalu amatérských 
ochotnických souborů, pěveckých sborů, 
tanečních skupin a hudebních těles TyJá-
Tr FEST. Putovního proto, protože tento fes-
tival by se měl přesouvat po celém regionu 
Tišnovska. Záštitu nad ním převzal dobro-
volný svazek obcí Tišnovsko a startovací roč-
ník se konal 2. září v Předklášteří v parku, 
3. září v lesním amfiteátru a na hřišti v Hor-
ce v Železném a zakončen byl 4. září v letním 
kině v Tišnově.

Návštěvníci festivalu měli možnost po tři 
dny zhlédnout různorodá představení, od 
tanečního vystoupení nejmenších dětí, dospě-
lých žen či mladých nadějných baletek ze ZUŠ 
Tišnov přes divadelní a šermířské předsta-
vení pěti ochotnických souborů z regionu až 
po nádherné pěvecké koncerty sborů a kapel. 
Celým víkendem provázeli coby moderáto-
ři zejména herci z Karasova divadla v Tišno-
vě a zvládli to na jedničku. Každý si našel to, 
co ho zajímalo, a někteří věrní diváci dopro-
vázeli festival po celou dobu. Nutno říct, že 
návštěvnost akce byla poměrně vysoká – 
díky vám, bez vás by to nemělo smysl, byť 
bylo v průběhu víkendu opravdu horko, mož-
ná i proto, že po celou dobu bylo zajištěno 
výborné občerstvení pro návštěvníky i účin-
kující, za což velmi děkujeme.

Musíme poděkovat všem, kteří se podí-
leli sponzorsky na konání festivalu, protože 

bez jejich pomoci by nebylo možné finanč-
ně akci uskutečnit. Děkujeme za materiální 
dary ve formě občerstvení a za dary pro účin-
kující soubory firmám: Steinhauser Tišnov, 
Karlova pekárna Tišnov, Slavkovský pivovar, 
Vitar Železné, Cukrárna Cherry Předklášteří, 
Zahradnictví Litava, květinářství Předklášte-
ří, květinářství Levandule Lomnice a Pivovar 
Květnice. Dále děkujeme všem, kteří poskyt-
li finanční pomoc: Eurovia, PROVOD, s. r. o., 
Martech Brno, Fincentrum Tišnov, EMKOR 
TECHNOLOGY, KTS Ekologie s. r. o., Baumat 
s. r. o., Autobusová doprava Hliněnský, HAKO 
CZ, spol. s r. o., COUNTRY BAR Kuřim, Gastro 
Frozen Železné, JOHNNY SERVIS Kuřim, KVA-
SAR Sentice, Inspiro Tišnov a REAKCE Kuřim. 
Poděkovat musíme také svazkům a obcím, 
které finančně festival podpořily: Běleč, Dol-
ní Loučky, Doubravník, Hradčany, Lomnice, 
Nedvědice, Předklášteří, Rohozec, Šerkovice, 
Štěpánovice, Tišnov, Újezd u Tišnova a Želez-
né, mikroregion Porta a DSO Tišnovsko. Velké 
díky patří také Jihomoravskému kraji za při-
dělenou dotaci.

Odkazy na fotodokumentaci z celého fes-
tivalu naleznete na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/tyjatrfest1/ 
a děkujeme za ni především paní Radmi-
le Pavlíčkové a panu Ing. Miroslavu Pálkovi. 
Zmínku o akci naleznete také ve zpravodaj-
ství Tišnovské televize.

Komu ale musíme vyjádřit obdiv a podě-
kovat ze všeho nejvíc, jsou všichni účinkují-
cí. Jejich výkony byly srovnatelné s výkony 
profesionálů a jejich nasazení bylo obrov-
ské. Těšilo nás a doufáme, že se potkáme 

i během příštího ročníku: Stream Dance Dol-
ní Loučky, SHS Victorius Hradčany, Nedvě-
dický pěvecký sbor Petry Cvrkalové CVRČCI, 
P.A.T.R.O.N. Nedvědice, Karasovo divadlo Tiš-
nov, Ha-kapela, LSDa Lomnice Barbory Pavli-
šové, LOTA Lomnice, KVJ Tišnov – Irská 
sekce, Ochotnický spolek Slovani Čebín, 
Taneční soubor Markéty Chlubné při ZUŠ 
Tišnov, STARá BANDa, Komornému súbo-
ru žiakov pri ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi pod 
vedením paní Mudrochové, Klapela Štěpáno-
vice a žáci a učitelé ZŠ Doubravník, Ochotnic-
ký spolek Maršov, taneční soubor Fe-MINA 
Železné a PRKNO Veverská Bítýška. Díky pat-
ří také pánům zvukařům SOUND MěKS, bez 
nichž by to jednoduše nešlo.

Těší nás, že zájem o festival byl takový, 
jaký byl. Přeci jen se jednalo o první zkušeb-
ní ročník a ukázalo se, že má budoucnost. My 
se odteď budeme těšit na ročník další. Kde 
se bude konat, je ještě otázkou. Kdo zdvih-
ne hozenou rukavici Předklášteřím, Tišno-
vem a Železným? Máme jasno v tom, že by 
se mělo stát tradicí jeho konání v přírodních 
prostorách a těch je v našem regionu opravdu 
spoustu. Uvidíme, která z obcí DSO Tišnov-
sko najde odvahu, neboť jeho organizace není 
lehká. A také se už teď těšíme na nové i sta-
ronové účastníky. Takže kdo má co předvést 
a rád by se 2. ročníku TyJáTr FESTu zúčast-
nil, už teď může kontaktovat kancelář DSO 
Tišnovsko na e-mailové adrese info@dsotis-
novsko.cz. Podrobnější informace budou také 
zavčas uveřejněny na webových stránkách 
http://www.dsotisnovsko.cz/. Děkujeme.

i můj vztah k městu,“ odpovídá skladatel na 
moji otázku.

Tak to byl můj rozhovor s hudebním skla-
datelem MgA. Zdeňkem Pololáníkem téměř 
před rokem. Nedávno jsem využil možnosti 
a požádal jsem ho o informaci o tišnovském 
hudebním festivalu, který nese jeho jméno. 
V rámci festivalu, letos je už 7. ročník, budou 
jen dva koncerty. V neděli 2. října 2016 od 

19 hod. budou v bazilice Porta coeli Hudeb-
ní rozmluvy. Vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavli-
cou a jako host Roman Janál, sólista opery 
Národního divadla v Praze a Národního diva-
dla v Brně. V programu zazní skladby B. Mar-
tinů, Z. Pololáníka a J. Pavlici. Od Zdeňka 
Pololáníka to bude konkrétně balada Hrob-
ník na text Otokara Březiny. V neděli 9. říj-
na 2016 od 18 hod. se uskuteční koncert 

Nejkrásnější Ave Maria v tišnovském koste-
le sv. Václava. Vystoupí koncertní duo Olga 
Procházková (zpěv) a František Šmíd zahra-
je na varhany. Při tomto koncertu, který se 
bude konat u příležitosti 160. výročí vysvě-
cení kostela, zazní Pololáníkovy písně ke cti 
Panny Marie.

Z druhé strany nebo naopak
Václav Seyfert, redaktor TN

„Ukradli jsme všechno, na co jsme přišli! 
Máme rádi spoustu hudby nejen té jazzové, ale 
taky se inspirujeme vlivy rocku, metalu, count-
ry, punku, folklóru, soudobé vážné hudby, hud-
by avantgardní, popové i filmové…“

Těmito slovy komentuje s notnou dáv-
kou nadsázky hudební styl své skupi-
ny E Converso její hlavní protagonista, 
saxofonista Michal Wróblewski, jedna 

z nejzajímavějších osobností současného 
mladého jazzu na české scéně. 28letý inter-
pret je absolventem Konzervatoře Jaroslava 
Ježka v oboru saxofon a klarinet, poté vystu-
doval na téže škole VOŠ, bakalářský titul 
si doplnil na brněnské JAMU a momentál-
ně je žákem Norwegian Academy Of Music 
v Oslu. Hrál s mnoha renomovanými big ban-
dy včetně těch nejslavnějších (Pražský big 
band, Orchestr Gustava Broma) i s menší-
mi jazzovými seskupeními, ve skupině Bran 

se věnoval keltské hudbě. Hlavně ale sám 
několik kapel založil a většinu z nich udržu-
je i nadále při životě. Už jako konzervatori-
sta dal dohromady soubor Mocca malacco, 
hrající podle jeho slov „skladby lichých taktů, 
podmanivých harmonií, hlubokých myšlenek 
a absurdních názvů“, v současném severském 
působišti hraje s česko-norským triem KIAP 
a v oktetu Michal Wróblewski Ensemble, úpl-
ně jinou tvář má pro změnu kvintet SWOMP 
inspirovaný minimalistickou hudbou Steva 
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Tišnovské tóny na vinylu (... a nejen na něm) – 4. část
Václav Seyfert, redaktor TN

Podobně jako Eduard Spáčil, o němž jsme 
psali minule, se mezi klasikou a lehčími žán-
ry na své hudební dráze pohybuje i kytaris-
ta Marek Kubát (*1975), současný učitel 
zdejší ZUŠ, kde mimo jiné vede nadějnou 
jazzovou skupinu Undistortion. Zatímco ale 
Spáčil osciluje mezi jazzem a moderními 
směry vážné hudby, Kubát se v rámci klasi-
ky věnuje především staré barokní hudbě 16. 
až 17. století, k čemuž používá kromě kyta-
ry i dobové strunné nástroje, jako je barok-
ní arciloutna nebo theorba. Působil a nadále 
působí v mnoha tělesech tohoto zaměře-
ní, například v duetu s Richardem Záva-
dou či v ansámblech Hof-musici, Ensemble 
Damian, Czech Baroque Ensemble, Cape-
lla antiqua brunensis nebo v polském sou-
boru Silva Rerum arte. Nás ale v tomto 
materiálu budou zajímat spíše Markovy akti-
vity v oblasti world music, scénické hudby 
a folk & country.

Velmi zajímavé seskupení Czaldy-waldy 
quartet (někdy psáno též jako Czaldy Waldy 
Quartet) vydalo v roce 2005 u firmy Black 
Point album Ethno-šansony ze Slovenska 
a Ukrajiny. Kromě Marka Kubáta a jeho kyta-
ry na desce dále hrají Aleš Mrázek (flétny), 

Martina Himerová (viola) a Eva Horáková 
(violoncello), všichni čtyři také zpívají. Pře-
vážnou část obsahu alba tvoří upravené pís-
ně z Podkarpatské Rusi, jejichž názvy jsou 
krásně foneticky přepsány, jako například 
Oj, ja p‘ju, popyvaju nebo Kod son isou cez 
Polanku, u jedné z nich je ovšem pro změ-
nu coby místo původu překvapivě uvede-
no Brno-Žabovřesky. Kapela měla v oblasti 
etno a world music slušné renomé, stvrze-
né například účastí na prestižním ukrajin-
ském festivalu Sheshory. Existují rovněž 
nahrávky z dvojího živého natáčení souboru 
v rádiu Proglas, jednak z 20. června 2003 se 
zpěvačkou Minou Podjavorinskou (Mariana 
Chmelařová alias Minach) a později ze samo-
statného vystoupení 23. února 2005.

V sezóně 2008-9 působil Marek Kubát 
se studenty muzikálového herectví JAMU 
v jejich představení Večer tříkrálový. Zně-
ly v něm sonety Williama Shakespeara zhu-
debněné Dadou Klementovou a Marek zde 
improvizoval na arciloutnu. Hudba z této 
hry byla i studiově nahrána a vyšla jako CD – 
Markovy vstupy jsou pojmenovány Interme-
zzo (3x), Děkovačka a Epilog.

Na počátcích své hudební dráhy byl Marek 
Kubát také členem skupiny Malevil, ale tu 
opustil ještě před natočením prvního alba 

Dnes večer v country baru (1994). Přes-
to se o této desce zmíníme, protože hlav-
ní postavou Malevilu byl zpěvák a kytarista 
Luboš Veselý (* 1968), tedy rovněž Tišno-
vák. Hudba tvoří jen malou část jeho záběru, 
ve známost vešel především jako moderátor 
(na Frekvenci 1, ale také například v České 
televizi) a v poslední době i jako spisova-
tel (Doživotí, Jak se vraždí v Čechách, Jak se 
těží miliardy aj.) nebo herec (např. Jedlíci 
aneb Sto kilo lásky). Na zmiňovaném albu 
zpívá čtrnáct, jak je na obalu uvedeno, fol-
kových a country hitů, mimo jiné i „matuš-
kovské“ songy Tisíc mil a Sbohem lásko nebo 
písničky Wabiho Daňka, Karla Plíhala či Jana 
Nedvěda. Jako host vystupuje na albu i Tiš-
novský chrámový sbor pod vedením Libo-
ra Maška. V roce 2000 vyšlo Lubošovi druhé 
album V houpací síti, na němž je většino-
vým autorem skladeb psaných přímo pro něj 
Pavel Krejča, ale je tu zastoupen třeba i Kris 
Kristofferson. A abychom učinili co nejpřes-
nější dokumentaci zadost, na obou Lubošo-
vých deskách hraje na basovou kytaru další 
tišnovský hudebník Pavel Štarha (* 1975) 
a zbývající dva členové skupiny Jiří Lukas 
(klávesy) a Miroslav Králík (bicí, pouze ale 
na první desce) jsou také z blízkého oko-
lí, konkrétně z Hradčan a ze Šerkovic. Lukas 

Reicha. Pokud bychom chtěli popsat produk-
ci skupiny E Converso jinými slovy, než které 
použil sám Michal v úvodu tohoto článku, pak 
by bylo asi nejlepší citovat recenzenta Jana 
Hocka, který napsal: „Hudba kvarteta spojuje 
vlivy tzv. newyorského downtownu (evidentní 
je inspirace hudbou Johna Zorna a vůbec scé-
ny kolem klubu a vydavatelství Knitting Facto-
ry), současného evropského komorního jazzu 
a volné improvizace.“

E Converso má za sebou album Konspirač-
ní melodie vydané slovenskou firmou Hevhe-
tia (2014), které vychválili mnozí domácí 
odborníci. Promotér brněnského JazzFes-
tu, kytarista Vilém Spilka, například napsal: 
„Tahle kapela je pro mě zjevením. E Conver-
so má svůj nenapodobitelný zvuk už teď, a to 
jejím členům většinou nebylo ani 30 let. Těším 
se, kam se posunou za tři pět let. Doufám, že se 
Michal Wróblewski z Osla jednou vrátí zase do 
ČR, aby pomohl zvyšovat umělecký standard 
zdejší scény.“ Garant žánrových Cen Anděl 
v kategorii jazz & blues Tomáš S. Polívka pro 
změnu tvrdí: „Velmi mě baví debut E Conver-
so, a to díky sebevědomě hlučnějším pasážím 
a míchání newyorské avantgardy s evropskou 
komorností, ze kterého ovšem leze osobitý 
zvuk i jasný názor, žádný mišmaš.“ V součas-
né době kapela plánuje natočení nové desky 
a absolvuje druhé letošní turné po českých 
klubech, při kterém se v sobotu 22. října 

zastaví i v Tišnově v sále na Mlýnské uli-
ci. Přijede přímo z prestižního festivalu Jazz 
Goes To Town v Hradci Králové, kde dva dny 
předtím vystoupí ve spolupráci se smyčco-
vým tělesem Kvintesence Quartet.

„Naše hudba se samozřejmě vyvíjí a dnes 
již máme autentičtější tvář než dříve. Humor 
a nadhled však nadále zůstávají podstatnou 
složkou,“ říká o nejaktuálnějším stavu své 

kapely Michal Wróblewski, jehož v E Conver-
so doplňují kytarista Jan Pisklák, basista Vla-
dimír Micenko a bubeník Jan Chalupa.

Nenechte si ujít skvělý jazz v té nejsou-
časnější podobě. A co že ten latinský název 
souboru vlastně znamená? Máte to v titul-
ku – z druhé strany neboli naopak…

Promo foto E Converso
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a Štarha, který dnes působí jako hráč na tubu 
v místním žesťovém kvartetu a v dechov-
ce, se podíleli ještě na jedné zajímavé desce. 
Když v roce 2004 vydávala Naďa Urbánková 
svoje výběrové CD Závidím, složené výhrad-
ně z písní s texty Jiřího Grossmanna, byl 
sestavením alba pověřen právě Luboš Veselý 
a kromě notoricky známých titulů jako Dra-
hý můj, Svatební průvod, Rodičovské sdru-
žení či Skála, použitých v původních verzích 
z let 1967 až 1984, sem zařadil i čtyři nově 
natočené skladby, které nahráli právě členo-
vé jeho kapely. Jedná se o písničky Za vlídný 
slovo jen, Prosím o pochopení, Vzdálené bub-
ny a o novou verzi titulní písničky Závidím.

Velmi málo je Tišnov na hudebních nosi-
čích zastoupen ve vysloveně rockovém žán-
ru. Po Aleši Sigmundovi, jehož výraznou 
stopu jsme popsali hned v úvodní části toho-
to seriálu, jsem narazil v podstatě už jen na 
jedno jméno. Je jím Michal Mihal (* 1966), 
který zpívá na prvním albu kyjovské skupi-
ny Narajama s názvem Webs (1992). Nahráv-
ka tohoto CD byla sice kompletně dokončena, 
ale album v podstatě oficiálně nikdy nevyšlo, 
několik tracků z něj lze ovšem dodnes vyhle-
dat a poslouchat na bandzonovém profilu 
skupiny. Michal předtím v Tišnově působil 
v kapele No toto a Kyjováky zaujal i tím, že 

hrál velmi dobře na housle. Později se pustil 
do podnikání všeho druhu, a co se týče hud-
by, lze dnes už jen jako perličku nalézt na 
YouTube jeho „lidovkově bluesovou“ impro-
vizaci z roku 2012.

Naše čtyřdílné povídání zakončíme jmé-
nem, jehož spojení s naším městem je zřej-
mě již dávno zapomenuté. Jak v roce 1989 
napsal ve svém článku pro měsíčník Tišnov-
sko Josef Ondroušek, strávil prvních sedm 
let svého života na zdejší Družstevní ulici 
pozdější populární zpěvák Dušan Hlaváček 
(* 1954), paradoxně považovaný především 
za slovenského interpreta. Dušan se v sed-
mi letech přestěhoval s rodiči do Brna, kde 
mimo jiné vystudoval konzervatoř a absol-
voval mnohá vystoupení v divadle i rozhla-
sová natáčení s orchestrem Studio Brno. 
V roce 1981 dostal nabídku na stálé hosto-
vání v koncertním programu slovenské zpě-
vačky Jany Kocianové a od té doby už strávil 
většinu času na šňůrách i v takových des-
tinacích, jako je Laos, Vietnam nebo Kuba. 
Vystoupil i ve známém východoněmeckém 
televizním pořadu Ein Kessel Buntes a právě 
v tehdejší NDR či Sovětském svazu byl popu-
lárnější než u nás. Jeho největším hitem se 
stala písnička autorské dvojice Barták–Jursa 
Zaľúbení, která za doprovodu skupiny Patent 

vyšla nejprve v roce 1986 na singlu společně 
se skladbou Návštevné hodiny a o rok poz-
ději byla podle ní pojmenována i Hlaváčko-
va dlouhohrající deska vydaná firmou Opus. 
Obsahovala čtrnáct písniček, kromě titulní-
ho hitu na ní byl např. Song pre dve oči, Mla-
dík s dobrou výchovou nebo Kúsok miesta 
z televizního seriálu Stará teheľňa. Už v roce 
1984 ale vyšlo několik malých desek s Duša-
novými písněmi Moja prvá láska, Dolce vita 
a Hádanky nebo EP s doprovodem v podsta-
tě jazzové kapely V.V.Systém (byla na něm 
mimo jiné písnička Kennyho Rogerse Výpo-
veď nebo Námorník skladatele Pavla Daňka). 
Už koncem 90. let pověsil Dušan Hlaváček 
pěveckou dráhu na hřebíček, několik let žil 
v Chorvatsku a pustil se tam i do obchodo-
vání s loďmi. Momentálně žije s partnerkou, 
která je o 26 let mladší než on, a na „stará 
kolena“ s ní má tříletou dcerku.

Tím naše povídání o nahrávkách tiš-
novských muzikantů končí. Určitě jsme na 
někoho více či méně důležitého zapomně-
li, takže budeme jen rádi, když nám to dáte 
vědět a tuto malou encyklopedii nám tak 
doplníte. Děkujeme a přejeme příjemný 
poslech tónů tišnovských… i jiných.

Marek Kubát a arciloutna, foto: Patrik Žák
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Cesta hrdelního práva VIII.

Hněv, latinsky ira
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Každý člověk umí rozpoznat projevy hněvu, 
stejně tak projevy jeho odstínů – vzteku, zuři-
vosti, zlosti, nenávisti…

Hněv ve svém projevu má většinou krát-
ké trvání, permanentní hněv je pak hostilita 
(nepřátelství).

Hněv je silná afektivní reakce na překáž-
ku, která se staví do cesty při dosahování něja-
kého cíle nebo brání rozvíjení jednání. Jde 
o emoci, jejímž původním smyslem bylo při-
pravit jedince na útok.

Hněv se tedy projevuje ve chvílích, kdy se 
nám nedaří, věci nejdou podle našich před-
stav a plánů, domníváme se, že někdo či něco 
brání našim tužbám a marní snahy po uspoko-
jení fyzických potřeb. Ze série vlastních nezda-
rů potřebujeme někoho obvinit a směřovat 
k němu svůj hněv. S tímto známým lidským 
jevem umí velmi dobře zacházet manipuláto-
ři a populisté – frustrovaného lidského jedin-
ce ženou přesně tam, kam potřebují. Získávají 
tak oblibu a potřebné hlasy, protože to byli oni, 
kdo dokázal ukázat na viníka a nasměrovat 
hněv určeným směrem. Zlostný člověk pak 
nerozlišuje pravého viníka svých problémů, 
ale zaměří svůj hněv na označeného jedin-
ce či skupinu, často něčím odlišnou od běžné 
„národní“ populace, ať už je to odlišnost raso-
vá, náboženská, politická, či kulturní. O proje-
vech hněvu svého okolí na vlastní kůži mohou 
vyprávět Židé. Celá jejich historie na evrop-
ském kontinentě je protkána latentním hně-
vem (nenávistí) jejich okolí, který čas od 
času propukl v bezuzdné vraždění a rabování 
– pogrom.

Právě projevy frustrovaného hněvu může-
me v poslední době vidět i zažívat na mno-
ha místech naší planety – teroristické útoky, 
protesty proti uprchlíkům, výbuchy nási-
lí v americkém Baltimoru, střílení na školách, 
iracionální nenávistné protesty proti NATO 
a EU u nás.

Protože hněv je primárně násilnou reakcí, 
snaží se ho lidé pokud možno brzdit. Při vel-
ké zlosti se místo fyzického napadení uchylu-
jí spíše k urážkám, výhrůžkám. Projevy hněvu 
nejčastěji narušují vztahy mezi lidmi. I když 
mají často svůj důvod, jsou většinou přehna-
né a nepřiměřené situaci, která je vyvolala. 
Vlastnost, s níž člověk snadno podléhá vzteku, 
označujeme jako prchlivost.

Bible rozlišuje mezi hněvem lidským, tedy 
hříšným, a hněvem božským, spravedlivým. 
Přitom se popis Hospodinova hněvu jedno-
značně inspiroval pozorováním projevu hněvu 
lidského. Autoři biblických textů si dobře vší-
mali, že se při něm lidem často rozšiřují nosní 

dírky (chřípí) a červená nos. Proto v biblických 
textech mnohdy při popisu hněvu můžeme číst 
větu „a jeho nos sršel“. Boží hněv je podle Bib-
le vždy oprávněný, spravedlivý, na rozdíl od 
hněvu věčně nespokojených a nahněvaných 
pohanských, hlavně řeckých božstev.

Den hněvu, jak je nazýván též poslední 
soud, zjeví plně to, co je již nyní pod hněvem. 
(J, 3:36)

Obecně se doporučuje hněvu se vyvaro-
vat. Ale není dobré dlouhodobě jej potlačovat. 
Typické je potlačení hněvu vůči autoritě – 
nebo jen nadřízenému. Následně si v sobě 
neseme napětí a nespokojenost, které si poz-
ději vybijeme na někom slabším, často doma 
na svých dětech nebo partnerovi. Somatic-
ká medicína popisuje dlouhodobě potlačený 
hněv (vztek) jako problémy na fyziologické 
úrovni – krční mandle, hemoroidy apod. Dlou-
há léta potlačovaný hněv je prý jednou z příčin 

karcinogenních onemocnění. Je proto lep-
ší svůj hněv projevit ve fázi, kterou nazýváme 
rozhořčení. Nedojde pak později k nekontrolo-
vatelným verbálním útokům, kdy některá vyř-
čená slova již nelze nikdy vzíti zpět, natož pak 
k fyzickému útoku a násilí.

Opakem hněvu je mírumilovnost (lat. 
patientia).

Poslední, sedmá stéla znázorňující hněv 
a mírumilovnost bude stát na odbočce z mod-
ré turistické značky vedoucí k bývalé šibenici.

Náš seriál o Cestě hrdelního práva v Tišno-
vě tedy končí poslední stélou, hněvem, nebo 
raději mírumilovností.

Proto si vás čtenáře nakonec seriálu dovo-
lím pozdravit starým hebrejským pozdra-
vem, kterým se zdravili Kristovi učedníci, 
apoštolové.

Šalom.

Vizualizace zastavení, autor: arch. Miloš Klement

Kresba zastavení, autor: Milivoj Husák
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Jak jsme volili do krajského zastupitelstva 2008–2012
Václav Seyfert, redaktor TN

Než se začátkem října vydáme k volebním 
urnám, připomeneme si ještě jednou, jak se 
v Tišnově volilo v předcházejících obdobích. 
V tomto závěrečném pokračování našeho krát-
kého seriálu se budeme věnovat volbám do 
65členného zastupitelstva Jihomoravského 
kraje v létech 2008 a 2012.

2008
Volby se konaly ve dnech 17. až 18. říj-

na 2008 a v našem kraji probíhaly samostatně. 
Počet kandidujících stran se opět o dvě zvýšil, 
bylo jich osmnáct, nejvíce v celé republice – 
KSČM, Evropští demokraté, KDU-ČSL, Nezá-
vislí, Strana zelených, Moravané, ČSNS, Strana 
zdravého rozumu, SPR-RSČ, Strana důstojné-
ho života, Pravý blok, Alternativa 2008, ODS, 
ČSSD, Folklor i Společnost, Dělnická stra-
na, Konzervativní koalice a Dohoda pro Již-
ní Moravu. Pětiprocentní hranici překročily 
pouze čtyři volební strany a poprvé v histo-
rii krajských voleb bylo jejich pořadí v Tišno-
vě stejné jako v rámci celého kraje. Zvítězila 
ČSSD s 34,84 % (v Tišnově dokonce 43,96 %) 
a získala nejen nejvíce (26) křesel v zastupi-
telstvu, nýbrž následně i post hejtmana, jímž 
se stal poprvé Michal Hašek. Druhá KDU-ČSL 
s 23,89 % (v Tišnově 23,04 %) vybojovala 18 
mandátů, třetí ODS 11 (15,88 %, v Tišnově 
14,52 %) a čtvrtá KSČM 10 (14,41 %, v Tiš-
nově 10,16 %). Volební účast činila v celém 
Jihomoravském kraji 41,05 %, v Tišnově byla 
jako vždy o něco vyšší, tentokrát přesně o čty-
ři procenta.

Přímo z Tišnova bylo na kandidátkách cel-
kem 12 adeptů, více než polovina z nich ovšem 
v barvách SPR-RSČ, které skončilo v podsta-
tě beznadějně poslední. Tato strana měla mís-
to 70 možných na své listině pouhých 12 jmen 
a z toho plných 7 jich bylo tišnovských (1. 
Miroslav Mrkvička, 5. Jiří Hrazdíra, 6. Květo-
slava Kučerová, 7. Zuzana Wernerová, 8. Radek 
Novotný, 9. Lubomír Holíček, 12. Dušan Pulec). 
Poprvé a zatím naposledy v historii krajských 
voleb se někdo z Tišnova probojoval až do 
zastupitelstva – byla to Zuzana Brzobohatá 
z vítězné ČSSD, která kandidovala na 21. místě 

své strany. V řadách krajského zastupitelstva 
sice vydržela po celé volební období, ale pro-
tože byla o rok později zvolena i do Evrop-
ského parlamentu, zúčastnila se v kraji za 
ony čtyři roky pouze 19 zasedání z celkového 
počtu 30. Z Tišnova dále kandidovali za KSČM 
Libor Moudrý (57.), za Evropské demokra-
ty opět Alena Adamcová (18.), za Stranu zele-
ných Zdeňka Dohnálková (8.) a za ODS Michal 
Kadlec (25.) Na kandidátce této strany byl na 
poslední 70. příčce i Karel Souček ml., ale teh-
dy ještě s bydlištěm v Lomničce.

V Tišnovských novinách věnovaly v čísle 
17 vždy celou stránku své volební propaga-
ci tři subjekty: KSČM (s fotografií kandidáta 
na hejtmana Vojtěcha Adama a heslem „Spo-
lečně to dokážeme!“), KDU-ČSL (dosavadní 
hejtman Stanislav Juránek shlížel z fotografie 
na motto „Směr pro jižní Moravu“) a ODS (na 
letáčku byl zpodobněn lídr z Brna-venkova 
Marek Juha, který tvrdil „Jde mi o Tvoji budouc-
nost, Jižní Moravo!“ – na rozdíl od pana Jurán-
ka ovšem s velkým „J“). Pouze čtvrtinu stránky 
sice zaujímala agitace Strany zelených, ta ale 
byla zveřejněna dvakrát, poprvé už v čísle 16, 
kde se zdejší kandidátka Zdeňka Dohnálko-
vá prezentovala slovy „Mé téma: Odpady chá-
pu jako cenné suroviny“. Vítězná ČSSD zjevně 
žádnou reklamní kampaň nepotřebovala, tak-
že pouze v čísle 18 poděkovala svým voličům 
za podporu.

2012
Dosud poslední krajské volby proběh-

ly opět samostatně v termínu 12. až 13. říj-
na 2012. Počet kandidujících stran narostl 
dokonce na 23: Sdružení nestraníků, Koru-
na česká, Pravý blok, SPO Zemanovci, Folklor 
i Společnost, Strana soukromníků ČR, Morava-
né, Národní socialisté – levice 21. století, Nezá-
vislí, Věci veřejné, KSČM, Suverenita – Blok 
Jany Bobošíkové, TOP 09 + Starostové, Strana 
zelených, ČSSD, Republikánská strana, ODS, 
Strana svobodných občanů, Dělnická strana 
sociální spravedlnosti, Konzervativní strana, 
KDU-ČSL, Nezávislí demokraté a Česká pirát-
ská strana. Prvenství obhájila ČSSD se zis-
kem 27,01 % hlasů (v Tišnově 29,26 %), která 
obsadila v zastupitelstvu 23 křesel a získala 

znovu v osobě Michala Haška i post hejtma-
na. Jasné postavení levice potvrdila druhá 
příčka KSČM, která se zlepšila na 18,65 % 
(16 mandátů), teprve za ní skončily KDU-ČSL 
s 17,03 % (14), ODS s 9,21 % (7) a těsně se 
přes pětiprocentní limit dostali i TOP 09 + Sta-
rostové s 5,86 % (5). V Tišnově bylo za ČSSD 
pořadí mírně odlišné: 2. KDU-ČSL (16,50 %), 
3. KSČM (16,07 %), 4. ODS (8,74 %), 5. TOP 09 
+ Starostové (7,28 %) a nad 5 % zde získala 
i šestá Strana zelených (6,48 %). K volbám se 
v celém kraji dostavilo 37,76 % oprávněných 
voličů, v Tišnově 39,56 %.

Na kandidátkách bylo celkem 12 občanů 
Tišnova. Nejvíce jich nominovala opět Repub-
likánská strana (čtyři z šesti: 1. Miroslav Mrk-
vička, 3. Lubomír Luskač, 4. Luděk Rašovský, 
5. Veronika Čejková), stejný počet Tišnová-
ků byl i na listině Strany zelených (4. Zdeň-
ka Dohnálková, 43. Pavel Brzobohatý, 60. Jan 
Křehlík, 64. Jitka Srbová). Za ODS kandidova-
li Michal Kadlec (32.) a Karel Souček ml. (69.), 
třetí příčku na kandidátce strany SPO Zema-
novci zaujímala Magdalena Tomanová, zřejmě 
jen formálně kandidoval za ČSSD na 39. místě 
Jan Schneider.

Volební propagace se v Tišnovských novi-
nách objevila pouze v čísle 16. Polovinu strán-
ky zde zaujímali Zemanovci a také ČSSD. 
Zatímco Magdalena Tomanová s tehdy ještě 
ne prezidentem Milošem Zemanem vyzýva-
la „Pojďte s námi prosadit vaše zájmy v našem 
kraji“, sociální demokraté Zdeněk Dufek a Jan 
Schneider sdělovali, že „250 000 lidí ročně pro-
jde naší nemocnicí“, a slibovali „My ji pro vás 
opravíme!“ Celou stránku novin si pronajala 
Strana zelených, jejíž volební rutinérka Zdeň-
ka Dohnálková tu společně s Janou Drápalovou 
vyzývaly „Chcete změnu, volte ženu!“ a zvaly 
tišnovské občany 2. října odpoledne do infor-
mačního stánku na náměstí a od 17 hodin na 
předvolební diskuzi v kavárně hotelu Květnice.

2016
Tuhle kapitolu napíšete za pár dnů Vy jako 

voliči. Vybírejte uvážlivě a mějte šťastnou 
ruku…

Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 7.
9: Jan Máša – osobnost Tišnova, Brna i Vysočiny (1)
Václav Seyfert, redaktor TN

V Podhoráckém muzeu byly před 
časem objeveny dva filmové kotouče ukrý-
vající nádherné dokumentární pojed-
nání o návštěvě prezidenta Masaryka 
v Tišnově 17. června 1928. Film tehdy na 

zakázku vyrobila pražská firma Elekta-Jour-
nal a po krátkém úvodu jsou na něm předsta-
veni členové tišnovské delegace, připravení 
k uvítání vzácného hosta. Po levé ruce sta-
rosty Aloise Řezáče stojí na tomto záběru 
podsaditý vousatý pán s brýlemi a v klobou-
ku. Tímto hned na první pohled důstojným 

mužem je předseda starostenského sboru 
Jan Máša, osobnost, která nedlouho předtím, 
22. října 1927, obdržela jako devátá v pořadí 
titul čestný občan Tišnova.

O Mášovi souhrnně píše Josef Zacpal na str. 
604-5 nedávno vydané knihy Tišnov – Příro-
da-Dějiny-Památky-Lidé. Pokusme se tedy 
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následující řádky pojmout spíše jako dopl-
nění jeho encyklopedického textu o některé 
zajímavé a méně známé podrobnosti.

Jan Máša se narodil 24. června 1867 jako 
Jan Špaček, a to v Tišnově na Cáhlovské uli-
ci č. 210, v domě nedaleko dnešní mateřské 
školy U Humpolky, těsně za odbočkou do uli-
ce Na Zahrádkách. Jeho otec Martin Špaček 
byl obuvníkem a majitelem hospodářství, 
také maminka Vincencie pocházela z téhož 
prostředí, byla dcerou Jana Lauba, obuvní-
ka v Jamném. Už dědečkovi Tomáši Špačkovi 
se říkávalo Máša, tuto přezdívku zdědil i otec 
Martin a Jan ji nakonec přijal za své nové ofi-
ciální příjmení. V Tišnově vychodil s výbor-
ným prospěchem pětitřídní obecnou školu 
a poté odešel do Brna studovat gymnázium. 
Po celou dobu studií zde bydlel ve vlastenec-
ky zaměřené rodině Jana a Marie Jelínkových, 
jejichž dcera Adéla, provdaná Koudelová, se 
později stala dlouholetou starostkou Žen-
ské vzdělávací jednoty Vesna. „Tam mladá 
duše studentova získala základy pro budoucí 
život, pro českou věc. Znamenití učitelé vdech-
li duši jeho lásku k ujařmenému českému lidu,“ 
píše autor skrytý za iniciálami R. K. v publi-
kaci vydané v roce 1927 k Mášovým šede-
sátinám. Už na střední škole uveřejnil Máša 
v roce 1884 svou první práci, etnografickou 
skicu o Tišnovsku. V témže roce se již zapsal 
i do historie svého rodného města, o čemž 
píše Ivo Durec ze Státního okresního archivu 
Brno-venkov v Rajhradu: „Iniciátorem zalo-
žení studentského klubu Barák byl Jan Máša. 
Tento tišnovský rodák, tehdy student VI. roč-
níku gymnázia v Brně, si často zval mladé přá-
tele do svého brněnského studentského bytu 
na Pekařské ulici, kde jim přednášel o českých 
spisovatelích a národním životě v Brně. Ze své 
knihovny, na studenta nezvykle rozsáhlé, rád 
půjčoval svým kolegům vybrané svazky, jejichž 
obsahy pak spolu rozebírali. Se studenty z Tiš-
novska rozmlouval také o potřebě zřízení 

studentského spolku, jenž měl mít za cíl zniče-
ní němectví v Tišnově. V krátké době se středo-
školáku Mášovi podařilo získat k uskutečnění 
svých myšlenek dokonce starší studenty vyso-
kých škol, filozofa Josefa Procházku a medika 
Josefa Oderského.“

V roce 1886 odešel Máša do Prahy studo-
vat práva. Rychle se dostal do víru student-
ského života a brzy uzavřel přátelství s lidmi, 
jako byl například stejně starý Alois Rašín. 
Hnutí mladých studentů nakonec vyústilo 
v roce 1893 ve známý proces s Omladinou, 
ale v něm již Máša nefiguroval. Studia totiž 
nedokončil, v roce 1889 konal jako jednoroč-
ní dobrovolník vojenskou službu u 28. pěší-
ho pluku a po superarbitraci pak vstoupil do 
advokátní kanceláře dr. Šíleného v Tišnově. 
Na podzim 1890 se stal osobním sekretářem 
českého advokáta a politika Josefa Herolda, 
ale pro nedostatek finančních prostředků již 
po pár měsících právnickou dráhu opustil 
a objevil se v Telči, kde mu místní nakladatel 
Emil Šolc nabídl místo redaktora čtrnáctide-
níků Orel a Orlice. Redakce byla brzy přelo-
žena do Jihlavy, a když Šolc vydávání svých 
listů zastavil, založil samotný Máša za při-
spění svých přátel Karla Maláta a Huberta 
Konečného týdeník Jihlavské listy. První číslo 
vyšlo 10. prosince 1892 a jedná se o oprav-
du historické datum, neboť Jihlavské lis-
ty existují dodnes. „To, k čemu se bohatí lidé 
jihlavští neodhodlali, podniká s vypůjčeným 
kapitálem 300 zl. nemajetný novinář český!“ 
píše již vzpomínaný R. K. V materiálu ke 120. 
výročí novin napsal v roce 2012 nynější šéf-
redaktor Petr Klukan: „Nový týdeník bojoval 
nejen s finančními problémy, ale i s podezří-
vavými státními úřady či otevřenou nenávis-
tí německých nacionálů. Po sedmi letech sice 
Máša odchází s dluhy 20 tisíc zlatých, přes-
to ale naplnil slova, která napsal v úvodníku 
roku 1892, Ku předu, ku předu, zpátky ni krok’, 
což tehdy představovalo především pokrok 

národní. Jihlavské listy se staly centrem 
národního života celé jižní části Českomorav-
ské vysočiny.“ Dvacetitisícový dluh pak musel 
Máša už jako brněnský úředník dlouho splá-
cet. Na Vysočině vydával navíc odborný list 
Rolnický obzor a především byl nesmírně 
činný ve veřejném životě v oblastech kultury, 
zemědělství a tělesné výchovy. V roce 1894 
se v Jihlavě i oženil: jeho manželkou se sta-
la Zděnka Pitterová, dcera majitele parního 
mlýna; o rok později se jim tu narodil jejich 
jediný syn Přemysl (ten se mimochodem stal 
koncem dubna 1945 obětí osvobozovacích 
bojů, když byl v Brně-Žebětíně smrtelně zra-
něn střepinou granátu). O létech strávených 
v Telči a Jihlavě vydal Jan Máša v roce 1930 
fejetonistickou knížku Osm let na hranici 
českomoravské.

Dokončení příště.

Říjnové kalendárium Tišnovska
Václav Seyfert, redaktor TN

3. ŘÍJNA
PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 3. října 1996 se v Kině Svratka 

uskutečnilo první filmové představení nově 
založeného Filmového klubu. Promítal se 
psychologický film polského režiséra Krzysz-
tofa Kieślowského Tři barvy: červená. O čtr-
náct dnů později pak bylo jako druhé uvedeno 
kontroverzní dílo britského provokatéra Pete-
ra Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její 
milenec, které poněkud šokovalo mnohé star-
ší kinofily zvyklé především na klasiku typu 
Bergmana či Felliniho. Filmový klub v Tišnově 

existuje dodnes, je v rámci Asociace českých 
filmových klubů evidován pod číslem 73 a po 
většinu z uplynulých dvaceti let se o jeho čin-
nost zasloužil zejména Aleš Vejvoda.

4. ŘÍJNA
PŘED 70 LETY
V pátek 4. října 1946 byla znárodněna 

Městská elektrárna, která byla v provozu 
od prosince 1909 a byla tehdy zřízena u dnes 
již zasypaného náhonu ve vodním mlýně, 
který byl městem zakoupen dva roky před-
tím od vdovy po mlynáři Ferdinandu Jabůr-
kovi. Po znárodnění bylo zařízení převedeno 
pod správu Západomoravských elektráren. 
Současně byla zahájena podstatná technická 

změna: místo stejnosměrného proudu se 
začalo přecházet na proud střídavý; toto 
přepojování probíhalo postupně po jednot-
livých domácnostech a bylo ukončeno až 
v první polovině 50. let.

8. ŘÍJNA
PŘED 75 LETY
Ve středu 8. října 1941 bylo gestapem 

v rámci protisokolského tažení nazvaného 
Akce Sokol zatčeno nejen v Tišnově velké 
množství sokolských činitelů. Pozatýkáno 
bylo celé vedení zdejší Pernštejnské župy: 
starosta Alois Macků, jeho náměstci Hynek 
Vališ (starosta kuřimského Sokola) a Ludmi-
la Novotná, náčelníci Gustav Spohr a Anna 

Zdroj: Archiv města Brna, 
převzato z www.encyklopedie.brna.cz
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Medunová, vzdělavatel Josef Kovář, jednatel 
Robert Klusák, pokladník Karel Ráboň, účet-
ní Jan Oderský, matrikář Jan Tejkal, župní 
vedoucí žáků Jan Tálský a další. Mnozí z uve-
dených byli současně členy odbojové orga-
nizace Obrana národa. Po šesti týdnech byli 
propuštěni na svobodu pouze Ludmila Novot-
ná a člen župního předsednictva Jan Čuhel, 
ostatní byli internováni nejprve v Brně ve 
věznici Pod Kaštany a později v koncentrač-
ních táborech, zejména v Osvětimi. Jen dvěma 
z uvedených se podařilo léta věznění přežít: 
Jan Tálský zemřel v roce 1965, Anna Meduno-
vá-Schwarzerová v roce 1974.

11. ŘÍJNA
PŘED 5 LETY
V úterý 11. října 2011 zemřel volejbalis-

ta František Sokol, první a dosud jediný tiš-
novský držitel medaile z olympijských her, 
člen Síně slávy českého volejbalu. Narodil se 
5. února 1939 v Tišnově, zde také začínal se 
sportem. Po vojně v Košicích oblékal dres RH 
Brno; v Brně ovšem nebylo v té době možno 
získat byt, takže po sňatku v roce 1962 se jeho 
nová rodina ocitla již nastálo v Ostravě. Fran-
tišek zde hrál za TJ VŽKG (později Vítkovice) 
a stal se s ní v roce 1968 mistrem republiky, 
což přispělo k jeho nominaci na olympiádu 
v Mexiku. Tam bylo naše družstvo dlouho bez 
porážky na čele tabulky, ale po dvou prohrách 
skončilo nakonec na třetím místě za Sovět-
ským svazem a Japonskem. V Ostravě-Přívoze 
byl na počest našeho rodáka založen Memori-
ál Františka Sokola v minivolejbale hráčů nej-
mladší generace.

13. ŘÍJNA
PŘED 70 LETY
V neděli 13. října 1946 se narodil Milo-

slav Sonny Halas, osobitý malíř, sochař, per-
former, grafik, restaurátor a pábitel, který 
patřil k brněnskému okruhu konceptuálních 
umělců. Byl ovšem také skvělým hospodským 
společníkem či bohémským mystifikátorem 
s invenční inteligencí a znalostmi z nejroz-
manitějších oborů, například z plachtařství. 

V dětství žil na samotě Štymberk a v Draho-
níně, později ve Střelicích a v Brně, ale sám 
se vždy považoval za „Tišnováka vlastní pílí“. 
Výtvarné umění studoval vysloveně soukro-
mě, jeho tvůrčí činnost byla obdivuhodně roz-
manitá, často úsměvná a mnohdy provokující. 
Během svého života i po smrti (24. listopa-
du 2008) měl více než šedesát samostatných 
výstav doma i v zahraničí, ta nejbližší se usku-
teční od 22. října 2016 v našem Jamborově 
domě.

19. ŘÍJNA
PŘED 80 LETY
V pondělí 19. října 1936 byla zahájena 

přístavba tišnovského gymnázia, která byla 
dokončena ještě před zahájením školního 
roku 1937/38. Celá stavba, na kterou město 
Tišnov nemělo dostatek finančních prostřed-
ků, se uskutečnila především zásluhou teh-
dejšího ředitele Rudolfa Břízy a rodičovského 
sdružení gymnázia. Rodiče poskytli škole 
bezúročnou půjčku 500 až 1 000 Kč po dobu 
studia svého dítěte (celkem bylo takto získá-
no 229 330 Kč), zbytek peněz darovala gym-
náziu městská spořitelna (100 000 Kč) a stát 
(127 000 Kč). Škola touto přístavbou získala 
šest nových učeben a kabinety.

27. ŘÍJNA
PŘED 20 LETY
V neděli 27. října 1996 byl v cípu mezi uli-

cemi Riegrova a Svatopluka Čecha slavnost-
ně odhalen pomník české státnosti, a to 
na místě, kde v minulosti stával v tehdejším 
Masarykově parku pomník zemědělců s reli-
éfem Antonína Švehly, jednoho z pěti hlav-
ních spoluzakladatelů československého 
státu, vytvořený v roce 1938 akademickým 
sochařem Václavem Hynkem Machem. Nový 
pomník autora Františka Navrátila ctil základ-
ní ideu původního díla a vtiskl jí nový rozší-
řený obsah umístěním názvů státních útvarů, 
které se staly projevem naší novodobé národ-
ní svébytnosti (Československé republiky 
a České republiky), a dat vzniku obou států 
(28. října 1918 a 1. ledna 1993) včetně jejich 

státních znaků. Aktu se zúčastnili i tehdej-
ší přednosta Okresního úřadu Brno-venkov 
Jiří Březa a poslanec Parlamentu ČR Vladimír 
Bartoš.

28. ŘÍJNA
PŘED 80 LETY
Ve středu 28. října 1936 byla slavnost-

ně odhalena pamětní deska občanů pad-
lých v 1. světové válce, mezi nimiž byli hojně 
zastoupeni zdejší legionáři. Dlouholetý před-
seda Jednoty Československé obce legio-
nářské v Tišnově Josef Halásek tuto událost 
popsal v roce 1947 slovy: „Je naším potěšením, 
že se nám podařilo postavit pomník padlým 
v Tišnově vzdor všem zbytečným zlobám. Dílo 
je to krásné a jeho tvůrce, akad. sochař Mach, 
možno říci, je skoro rodák tišnovský. O posta-
vení pomníku se velmi zasloužil br. Mareš, kte-
rý uskutečnění velkého díla věnoval všechen 
svůj volný čas.“ Na začátku protektorátu Čechy 
a Morava byl pamětní objekt demontován 
a ukryt, po válce byl pak rozšířen o druhou 
desku uctívající padlé v boji za svobodu a obě-
ti okupace 1939-45.

29. ŘÍJNA
PŘED 40 LETY
V pátek 29. října 1976 zemřel emeritní 

kazatel Jednoty bratrské Stanislav Čech. 
Narodil se 12. listopadu 1893 v Budětsku 
u Litovle; byl sice vyučeným mlynářem, ale 
i s ohledem na zhoršující se oční chorobu 
hledal jiné životní uplatnění, což jej přived-
lo do řad Jednoty bratrské. Postupně působil 
v Železném Brodě, Nové Pace, Potštejně a Ústí 
nad Orlicí, kde se začal věnovat nevidomým. 
Naučil se Braillovo písmo a přepisoval do 
něj různé knihy pro Státní slepeckou knihov-
nu v Praze. Ovládal řadu cizích jazyků včetně 
esperanta, arabštiny, perštiny či japonštiny. 
Od poloviny 50. let žil v Tišnově na Wagnero-
vě ulici č. 831, kde také skonal v kruhu rodiny 
své dcery Květoslavy Dvořákové. Za jeho práci 
se mu dostalo uznání mimo jiné i od preziden-
ta Světové organizace nevidomých z Londýna.

Malá historická perlička
Václav Seyfert, redaktor TN

Probírat se starými novinami a časopisy 
a hledat v nich zmínky o našem městě bývá 
nejen poučné, ale občas i velmi zábavné. V lis-
tech z roku 1929 jsem například v prázdnino-
vém čísle zpravodaje komité pro povznesení 
kraje Mrštíkovy „Pohádky máje“, vydávaném 
v oblasti Německé Knínice – Ostrovačice, 

objevil tento krásný text, který si dovoluji oci-
tovat v přesném původním znění.

Na Tišňovsku prokouřilo se 
přes 4 milióny Kč.

Co se prokouřilo v roce 1928 na tišňovském 
okrese? Prodalo se lepších doutníků 8325 kusů, 
ostatních 661.475 kusů, cigaret 22,431.000 

kusů, z toho egyptek 2,665.000, sportek 
6,963.000, zorek 8,622.000 kusů. Tabáku pro-
dáno: cigaretového 471 kg (18.840 balíčků), 
dýmkového 21.921 kg (438.420 balíčků), šňu-
pavého 21 kg. V kouř se proměnil slušný obnos 
4,248.368,50 Kč. Za prokouřené peníze postavi-
lo by se 84 domků po 50.000 Kč. Byla by to pěk-
ná dědinka se spokojenými občany. N. K.
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Plody podzimu a zdroj 
vitamínů
Josef Permedla

Pomalu dozrávají všechny plody, poča-
sí se ochlazuje a začíná podzim. Jeřáb je krás-
ný strom a jeho plody jeřabiny jsou dnes málo 
využity. Jak vypadají a chutnají? Rostou bez 
povšimnutí všude kolem nás a krmí se jimi 
nanejvýš ptactvo. Jeřabiny jsou přitom vyni-
kající a zdravou pochoutkou. Je to tedy ptačí 
strom a dorůstá do výšky až dvanácti metrů, 
jeho kůra je hladká a světle šedá. Kvete v květ-
nu až červnu bílým květenstvím. Barva mal-
viček je od světle oranžové až po šarlatově 
červenou. Jeřáb roste i sto let. Narazíme na 
něj na okrajích cest, polí, na lukách, rumištích, 
úvozech, ve městech, u vody a třeba i u školy.

Jeřabiny máme jedlé a nejedlé. Jak je od 
sebe rozeznáme? Úplně jednoduše. Jedlá jeřa-
bina má lístek zubatý po okraji jen do poloviny 
a zbytek lístku je celokrajný. Chuť mají slad-
kokyselou. U nejedlé jeřabiny je okraj lístku 
zubatý celý. Když ji ochutnáme, tak zjistíme, že 
je hořká a trpká.

Plody se sbírají v říjnu. Jsou zdrojem vita-
mínu C, A, kyseliny jablečné, jódu, železa, 
vápníku, karotenu, cukru, organické kyseli-
ny. Obsahují pektinové látky a rutin. Díky vel-
kému obsahu vitamínů posilují náš imunitní 
systém. Jeřabiny pomáhají při poruchách štít-
né žlázy a krevního tlaku. Jsou vhodné při léč-
bě střevních a revmatických problémů, při 

menstruačních a klimakterických potížích, 
snižují hladinu cholesterolu v krvi a hodí se 
zejména pro diabetiky. Dále zmírňují boles-
ti kloubů, problémy při revmatických cho-
robách, dně, dušnosti a zánětu průdušek. 
Plody a listy jeřabiny podporují léčbu močové-
ho a trávicího ústrojí.

V kuchyni mají plody jeřabin široké uplat-
nění. Přidávají se do kompotu s jablky a hruš-
kami. Díky nim mají zavařeniny jedinečnou 
chuť a barvu. Jeřabiny můžeme také sušit 
a následně přidat jako hrozinky do pečiva 
nebo jogurtů. Stačí je povařit asi dvacet minut 

ve vodě, přecedit a rozprostřít na plech na 
pečicí papír a posypat cukrem, ale ne příliš. 
Jeřabiny by se měly pouze prosladit. Nechá-
me je takto přes noc odležet. Následující den je 
sušíme v sušičce na ovoce nebo v troubě. Jeřa-
biny jsou zdravé zejména v přírodním stavu.

V dětství určitě každý navlékal barevné 
korálky z jeřabin. K podzimu patří nejen plody, 
houby, ale také vlhko, mlhy, hnilobná vůně tle-
jícího listí na zemi a pestrá paleta barev listů, 
které zůstaly na stromě i na zemi.

Jamenská studánka
Kateřina Motyčková

Není to tak dávno, kdy studánky byly neod-
myslitelnou součástí každodenního života. 
Stejně tomu bylo i s jamenskou studánkou. 
V horkých letních dnech sloužila místním pro 
doplnění energie při pracích na polích a pro 
poutníky a tuláky byla místem, kde se mohli 
osvěžit a na chvíli si odpočinout. S postupem 
času její význam pro obyvatele ovšem klesal, 
až na ni téměř všichni zapomněli.

V půlce září loňského roku se však míst-
ní osadní výbor rozhodl, že nenechá jamen-
skou studánku dále pustnout, a s pomocí 
tamějších obyvatel se dal do revitalizace jak 
studánky, tak i jejího okolí. Nejprve bylo nut-
né uklidit okolí od odpadků, vyčistit korýtko 
potůčku a vyřezat náletové dřeviny. Následně 
byl pramen sveden do nerezové trubky a stu-
dánka byla zastřešena. Kolem potůčku byla 
vybudována kamenná cestička a ke studán-
ce byla místním řezbářem panem Kněžínkem 
vyřezána opatrovnice, kterou místní pojme-
novali jako „vílu Jamněnku“, podle které nese 
název i studánka. Nejdůležitější ovšem je, že 
na základě rozborů vody může studánka dále 

sloužit pro osvěžení kolemjdoucích i místních.
Pokud byste chtěli navštívit naši vílu Jam-

něnku, dovede Vás k ní odbočka ze zele-
né turistické značky na Rašov nebo dřevěné 
směrovky.

Foto: Josef Permedla

foto: Kateřina Motyčková
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atletické ozvěny
Martin Sebera

27. září 2016 
Půlmaraton Moravským 
krasem

Na půlmaratonovou trať se vydali z AK 
Tišnov tři vytrvalci – Jarek Kundrát a premi-
érově také Katka Smetanová a Danča Vojto-
vá. A zhruba v tisícičlenném startovním poli 
jsme se neztratili. Trojlístek z Tišnova závod 
nakonec dokončil ve slušných časech. Jarek 
Kundrát doběhl na 254. místě (67. v kate-
gorii MB) v čase 1:45:43. Danča Vojtová 
doběhla v čase 2:01:27 na 583. místě a 11. 
v kategorii ZC. Na 644. místě a 35. v katego-
rii ZB doběhla pak Katka Smetanová v čase 
2:04:59.

3. září 2016 
Kuřimská hora

Počasí bylo k běžcům tentokrát přívěti-
vé. Na závodníky čekalo příjemných 20 °C 
a trasa v lese (až na ty kopce). Největší účast 
závodníků zaznamenal lidový běh, v němž 
závodí především děti. V kategorii minipří-
pravky dívek osm až devět let jsme zazna-
menali hned dvě medailová umístění. Druhá 
doběhla Natálka Mazálková, která dva kilo-
metry dlouhou trať zvládla v čase 9:10, třetí 
přiběhla Anetka Seberová v čase 9:44. Klu-
ci nás reprezentovali velmi dobře v atletic-
ké školce dětí do sedmi let, kde se nejprve 
nechal ke svému zlatému běhu ukecat Maty-
as Sebera a vyhrál v čase 12:09, v čase 13:01 
pak jako druhý do cíle doběhl Marek Mazá-
lek. V přípravce chlapci skončil třetí Jakub 
Marek. Z dospělých tentokráte vyrazila na 
trať jen trojice. Petra Seberová doběhla ve 
své kategorii čtvrtá v čase 25:42 a svede 
s Magdou Jankovou těžký souboj o celkové 
prvenství v kategorii. Jarek Kundrát době-
hl v čase 27:48 na 12. místě kategorie M40 
a v průběžném pořadí seriálu se prodral 
do první desítky. Bylo z toho také zlepšení 
osobního rekordu na této trati o 52 vteřin. 
Medailovou čest dospělých tak zachraňo-
val matador Václav Maixner, který si době-
hl v čase 35:59 pro vítězství ve své kategorii.

10. září 2016 
Tišnovský sextet dobyl 
Blansko

Po prázdninách se závodní kolotoč poma-
lu rozjíždí a tišnovští běžci jsou znovu 
u toho. Tentokrát spojili své síly a na Bla-
nenskou desítku vyrazili v sobotu 10. září 

ve třech dvoučlenných štafetách. A závod se 
Tišnovským podařil mimořádně. Jak už je 
letos zvykem, tak i blanenská silniční rovin-
ka připravila závodníkům horké počasí, ve 
kterém se všichni zúčastnění řádně zapo-
tili. Tišnováci však na dřinu během závodu 
poměrně rychle zapomněli, protože se v cíli 
gentlemansky všichni vystřídali na stupních 
vítězů a domů přivezli kompletní medailo-
vou sbírku. V ženských štafetách se na stu-
peň nejvyšší podívalo zkušené a osvědčené 
duo Petra Seberová – Katarína Hanušová, 
které zvítězilo v čase 44:22 a ve vyrovnaném 
souboji s druhou dvojící uhájilo zlato o sedm 
vteřin. Bronzový stupínek si pro sebe uzmu-
la další zkušená dvojka Daniela Vojtová 
a Kateřina Smetanová v čase 49:51. Jejich 
náskok na bronzovém stupni činil před dal-
ší dvojicí pět minut. Úspěšnou premiéru pak 
zažila smíšená dvojička Ivana Jíchová a Jarek 
Kundrát. Ti před sebe pustili jediné soupe-
ře a doplnili tak medailovou sbírku o stříbro 
v čase 47:24. Své stopy zanechali Tišnová-
ci i v závodě jednotlivců, kde Petr Čermák 
v čase 53:35 obsadil osmé místo v katego-
rii M59 a Libuše Čermáková mezi ženami 
doběhla na 19. místě v čase 54:01. Nadmíru 
úspěšné závody jsou skvělou pozvánkou do 
tišnovské běžecké školky, vždyť prakticky 
všichni medailisté začínali svou pozdní kari-
éru právě na ovále za školou na Smíškově.

11. září 2016 
Historický postup na 
Mistrovství ČR družstev 
starších žáků

Tišnovští sprinteři Filip Drhlík a Filip 
Misař nemalou měrou pomohli družstvu 
starších žáků Vyškova k historickému postu-
pu na MČR. Po letním vítězství v krajském 
finále bojovali chlapci na Mistrovství Moravy 

v Šumperku. Po sečtení všech bodů se muse-
li sklonit jen před atletickými velmocemi 
z Opavy, Vítkovic a Olomouce. Osobní rekord 
a důležité body připsal Drhlík na 60 met-
rů sprint v čase 7,75 s, těsně za bodovaným 
místem skončil ve sprintu na 150 m (18,79 
s). Na překážkářské disciplíně 100 m př. dal 
Filip Misař vyniknout sice neobroušenému 
stylu, ale poukázal na svůj obrovský poten-
ciál v této disciplíně, kdy skončil při prvním 
překážkářském závodě jen krůček od bodo-
vaného místa. Náladu si spravil ve skoku 
do dálky, kde za svůj výkon 552 cm skončil 
osmý. Oba dva Tišnováci pak ve štafetě na 4x 
60 m dokázali donést kolík v čase 30,73 s na 
čtvrtém místě a tím rozhodnout o celkovém 
čtvrtém místě na přeborech Moravy a tím 
i k postupu na MČR.

 Atletika 

Blanenská-desítka (Smetanová, Vojtová, Hanušová, Seberová, Jíchová, Kundrát), foto: Martin Sebera

Zleva: Filip Drhlík a Filip Misař,
foto: Martin Sebera
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 Fotbal 

Zpráva o průběhu realizace projektu Tišnov – Ostrovec – revitalizace 
fotbalového areálu
Radim Buček, člen výkonného výboru AFK 
Tišnov

Rádi bychom tímto seznámili příznivce 
místního fotbalového klubu i širokou veřej-
nost s průběhem prací na projektu výstavby 
nového fotbalového hřiště.

Město Tišnov podpořilo projekt účelného 
využití bývalého areálu Českých drah na Ost-
rovci již v září 2014 odkoupením nemovitostí 
ve vlastnictví Českých drah, a. s. V květnu 2015 
proběhla ve spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem z Výcvikového zařízení Tišnov 

demolice dotčených nemovitostí.
Dne 13. ledna 2016 Zastupitelstvo měs-

ta Tišnov schválilo spolku Amatérský 
fotbalový klub Tišnov, z. s., usnesením z jed-
nání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2016 
finanční spoluúčast města na projektu „Moder-
nizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“. 
Následně byla Radou města schválena smlou-
va o dílo „Recyklace stavebních sutí v lokalitě 
Ostrovec, v Tišnově“. Suť byla postupně likvi-
dována a během září bude z areálu kompletně 
odstraněna. Pozemek tak bude připraven na 
realizaci investice.

Na konci ledna byla podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy (MŠMT). Předmětem žádosti bylo spolufi-
nancování první etapy projektu, jejímž cílem 
je vybudování nového travnatého hřiště a pří-
pojky a přeložky inženýrských sítí. Předpoklá-
dané náklady první etapy projektu byly podle 
architektonické studie odhadnuty na 17 419 
tis. Kč. Začátkem června byly veškeré poda-
né žádosti vyhodnoceny. Projekt byl doporu-
čen k realizaci s příslibem spolufinancování ze 
strany MŠMT do výše 9 406 tis. Kč.

Celý rok pokračovaly projektové práce, 

běhej pro zdraví
Martin Sebera a Tereza Součková, 
trenéři Atletického klubu AK Tišnov

Chcete začít běhat? Nevíte 
jak? Odrazuje Vás počasí? 
Přemýšlíte aspoň o jednom 
heslu níže?

 – zdravý životní styl
 – zvýšení fyzické kondice
 – zvýšení psychické pohody a mentální 

odolnosti

 – boj s nadváhou
 – zkusit si máknout
 – uběhnout 5 km za 30 min.
 – poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
 – najít způsob pro řešení svých problémů
 – odprostit se od každodenních starostí
 – překonat bolest a útrapy z fyzické 

zátěže
 – poznat své druhé já
 – postavit vzdušné zámky

Trenéři Atletického klubu AK Tiš-
nov Vám pomohou překonat začátky, dají 
do Vašeho běhání řád. Zkuste tříměsíční 
dohled nad svým během od neděle 2. října 
do 31. prosince 2016.

 – Přijďte v neděli 2. října v 9.30 hod. na 
venkovní hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova

 – Součástí programu budou i přednášky 
na téma regenerace a sportovní trénink

 – Plán spočívá v trénování třikrát týdně, 
jeden trénink společný

 – Cena 500 Kč za celý blok

Program je určen zejména pro úplné 
běžecké začátečníky. Nabízíme odborný 
přístup, vlídné slovo a slušné zacházení!

www.aktisnov.wz.cz/beh-pro-zdravi
www.facebook.com/groups/Beh.pro.

zdravi.Tisnov/
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jejichž hlavním zpracovatelem je společnost 
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. 
o. Nyní je zpracována kompletní projektová 
dokumentace na 1. etapu; dokumentaci pro 
2. etapu (nová tribuna a šatny, rekonstrukce 
stávajícího hřiště na povrch s umělou trávou) 
architekti dokončí v listopadu.

Vypracování projektové dokumentace 
s názvem akce: „Tišnov – Ostrovec – revitaliza-
ce fotbalového areálu: vypracování projektové 
dokumentace“ bylo podpořeno Jihomoravským 
krajem dotací ve výši 800 000 Kč.

6. září byl vydán nový územní plán Tišnov 
a v těchto dnech se doplňují poslední nezbytná 

vyjádření pro územní řízení.
Do 26. září běží lhůta pro podání nabídek 

kvalifikovaných dodavatelů v rámci výběrové-
ho řízení na realizaci akce. V průběhu posled-
ního kvartálu letošního roku by tak měly 
proběhnout stavební práce v rámci první eta-
py revitalizace areálu.

Přijďte si vyzkoušet dobrodružnou lukostřelbu!
Václav Kappel, Odyssea Tišnov

V neděli 16. října od 13.00 do 16.00 u let-
ního kina jsme pro vás připravili další roč-
ník už tradiční ochutnávky 3D lukostřelby. Po 
úvodním rozestřílení se s naším průvodcem 

vydáte na střelecký okruh, kde na vás budou 
čekat 3D terče. Lukostřelecké vybavení zapůj-
číme nebo si můžete vzít své. Akce je určena 
pro celou rodinu s dětmi od šesti let. Vstupné 
dobrovolné.

V prostoru rozstřeliště budou ke 

zhlédnutí informační materiály našeho projek-
tu Lukostřelnice u letního kina.

Sledujte akci na Facebooku nebo na strán-
kách http://odyssea.tisnov.cz.

Lukostřelnice u letního 
kina v Tišnově
Václav Kappel, Odyssea Tišnov

Vedení města hledá, jak dlouhodobě využít 
areál letního kina v Tišnově, a tak doufáme, 
že si zde tišnovská lukostřelba udrží své mís-
to. Tento prostor, jak se v posledních letech 
potvrdilo, je ideálním prostředím pro luko-
střelbu. Především však pro trénink instink-
tivní a tak zvané 3D lukostřelby. Vysoký 

protisvah ve spodní části zaručuje bezpečný 
dopad šípů i jejich nalezení. Navazující zales-
něné zmole jsou ideální pro trénink střelby 
v přírodě, s různými optickými klamy a pod 
různými úhly. Usilujeme tedy o ustanove-
ní tohoto prostoru na lukostřelnici, s cílem 
maximálního využití nejen spolkem Ody-
sseou Tišnov, lukostřeleckým oddílem, ale 
i ostatními lukostřelci z okolí.

V projektu lukostřelnice počítáme např. 
i s možností vypůjčení lukostřeleckého vyba-
vení a zaučení kvalifikovaným instruktorem 

s možností obejít si i malý střelecký 3D 
okruh. Areál by byl oplocený a jeho užívání 
určeno jasnými pravidly, která by vedla k bez-
pečnému provozu.

Oblíbenost lukostřelby je v poslední době 
na vzestupu, a to nejen v Tišnově. Chybí mís-
to, kde by se lidé této aktivitě mohli bez obav 
věnovat. Vytvoření bezpečné, dostupné střel-
nice by předešlo střílení v rodinné zástavbě. 
Lukostřelba je z principu tichou aktivitou, 
a tak by i větší využití střelnice nenarušilo 
klid sídliště.

 Lukostřelba 

Foto: Václav Kappel
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Devátý na světě
Václav Seyfert, redaktor TN

Tišnov odjakživa byl a dodnes stále je 
sportovní město. Hodně je tu už léta sly-
šet o tradičních míčových hrách, v měst-
ské radě dnes zasedají téměř samí bývalí 
sportovci, radnice podporuje mládežnic-
ké trenéry. Máme tu ale také řadu spor-
tovců, o nichž se téměř neví, přestože 
jejich úspěchy jsou mnohdy podstatně 
cennější, než jakými se chlubí představi-
telé renomovaných odvětví. Proto nebu-
de na škodu čas od času některého z nich 
představit. Zde je příběh jednoho z nich.

Nejúspěšnějším českým plavcem na letoš-
ní olympiádě byl Jan Micka, který obsadil 12. 
místo na 1 500 metrů kraul. Naše úspěšná 
tenistka Karolína Plíšková byla před zaháje-
ním nedávného US Open na světovém žeb-
říčku jedenáctá. Cyklista Roman Kreuziger 
vybojoval na Tour de France 2016 desátou 
příčku. A devátý na srpnovém mistrovství 
světa v motorovém paraglidingu v britském 
Pophamu skončil v kategorii PL1 Tišnovák 
Marek Schulz.

Dnes 43letý Marek Schulz vyrůstal se 
čtyřmi bratry v Tišnově na Dobrovského 

ulici. Už jako kluk obdivoval zdejší průkopní-
ky létající na rogalech u Doubravníka, napří-
klad Lubomíra Drlíka nebo Jaroslava Kalu. 
Na vojně začal v roce 1991 s volným para-
glidingem (bez motoru), o čtyři roky poz-
ději získal pro tuto činnost pilotní průkaz, 
ale pak se vinou úrazu, po němž skončil 
dokonce na pár měsíců na vozíku, jeho létá-
ní na nějakou dobu zastavilo. Vrátil se v roce 
2001 a brzy dostal chuť vznést se do vzdu-
chu i jinak než z nějakého vyvýšeného kop-
ce. „Na volný paragliding tady v okolí nejsou 
příliš vhodné podmínky,“ říká Marek, „vyža-
duje to totiž kopce vhodné pro start, jako jsou 
například v Beskydech.“ Nechtělo se mu ale 
za svým koníčkem neustále dojíždět takovou 
dálku, proto si v roce 2004 obstaral pilot-
ní průkaz pro tento typ létání a pořídil tzv. 
paramotor, tedy pohonnou jednotku s tlač-
nou vrtulí na záda. „Paramotor je nejlevnější 
a nejjednodušší způsob, jak létat,“ vysvětlu-
je Marek, „obvykle je to dvoutaktní motor 
o obsahu 200-250 ccm se spotřebou tří až pěti 
litrů paliva na hodinu. Já dnes létám na stro-
ji Instinctod zlínské firmy Nirvana, k tomu 
mám křídlo Snake XX 22m2 od polského 
výrobce Dudek. Volný paragliding je jako výlet 
na kole, kdy se do kopce pořádně nadřete, 

zatímco s paramotorem je to jako na mope-
du.“ K odstartování je potřeba určitá rovná 
plocha, například louka, a tu zdejší vyzna-
vači paraglidingu nalezli – včetně pochopení 
majitele pozemku pana Andrlíka – nahoře na 
Stanoviskách. „Aktivně tu létá například Jiří 
Kočka, Michal Vítek, Petr Proks a Kamil Ond-
roušek z Čebína a jezdí sem i zájemci z Brna.“

Převážná většina z nich však neměla chuť 
věnovat se svému koníčku i závodně. Marek 
Schulz byl výjimkou – v roce 2005 se jako 
32letý premiérově zúčastnil několika kol 
mistrovství republiky, o rok později absol-
voval tzv. ligu a na základě výkonů, které 
během ní předvedl, už se dostal do repre-
zentace a zúčastnil se mistrovství Evropy ve 
Španělsku. To bylo jedinkrát, kdy nomina-
ci získal pomocí divoké karty, později si už 
vždy musel tento post vybojovat umístěním 
na republikovém šampionátu. „Od roku 2007 
se domácí mistrovství koná v podstatě jako 
celotýdenní akce a není to žádná procház-
ka růžovým sadem. Když na takovou akci při-
jedete poprvé, zjistíte, že sice umíte létat, ale 
neumíte závodit. Navíc se často vstává hned, 
jak se rozední, třeba v půl páté ráno, a vzápě-
tí se rozjíždí první disciplína, kterých je za den 

 Paragliding 

Marek Schulz v akci, foto: Michal Eliáš
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Toulky – přírodní park Trenckova rokle a údolí říčky bobrůvky
Jaroslav Jebáček

Tento díl bude zaměřen na pěší turis-
tiku v oblasti přírodního parku Trencko-
va rokle nedaleko Drahonína a údolím říčky 
Bobrůvka. Opět se omezím jen na to nejpod-
statnější. Název rokle je odvozen od pověs-
ti, podle níž se v tomto místě skrýval za 
vlády Marie Terezie pandur Trenck. Jedná 
se o úzkou a hlubokou soutěsku mezi vyso-
kými skalami připomínající Slovenský ráj. Je 
možno se dopravit autobusem do Drahoní-
na a dál pokračovat pěšky nebo dojet autem 
a zaparkovat v obci. Po příjezdu do Drahoní-
na hned na jeho počátku nechat vůz a pak se 
dát první odbočkou doprava po polní cestě 
asi tři sta metrů a odbočit vlevo. Po asi čty-
řech stech metrech se vlevo nachází rybníček, 
z něhož je napájen potok, který teče k vodo-
pádům. V místech, kde cesta ústí do lesa, je 
vhodné vykročit kolmo a sejít na dno str-
že a dál pokračovat po dně kaňonu. Někde 

je pěšina úzká jen na projití. Cestou mineme 
několik vodopádů a z obou stran se tyčí kol-
mé stěny vysokých skal. Doporučuji vydat se 
alespoň ve dvojici, protože kameny jsou kluz-
ké, a kdyby došlo k úrazu, na dně strže není 
signál mobilního telefonu a obyčejně tam 
není ani živáčka! Sám jsem měl štěstí, pro-
tože když jsem tudy procházel bez doprovo-
du druhé osoby a smekl jsem se z balvanu asi 
ze čtyř metrů dolů, nic se mi nestalo a mohl 
jsem pokračovat dál. Kdo by si netroufal jít 
po dně strže, může se dát po kraji až k cha-
tě Orlí hnízdo a odtud sejít po strmém sva-
hu, kde visí na skále pomocné lano na jištění. 
Nejzajímavější partie je dlouhá asi dvě stě 
metrů a končí trampským tábořištěm. Vzdá-
lenost z Drahonína je asi tři kilometry. Potom 
se dáme po pěšině, která je zřetelná, směrem 
po toku Bobrůvky. Po jednom a půl kilome-
tru vlevo se nachází Zelená studánka s pit-
nou vodou. Dále pokračujeme ještě kilometr 
a jsme na Šafránkově mlýně. Zde je možné se 

občerstvit a odpočinout si. Kdo dojede autem, 
může tam výlet ukončit a pěšky po solidní sil-
nici dojít zpět do Drahonína (cca 3 km). Pěší 
mohou pokračovat dále. Po asi jednom kilo-
metru je vlevo vidět zřícenina hradu Košíkov, 
stále se však pokračuje po směru Bobrův-
ky do Skryjí odtud přes Boudy kolem osady 
Vrbka, kde je odbočka silnice vpravo k továr-
ně Arka, jež byla vrácena rodině architekta 
Bohuslava Fuchse. Dále pak po silnici do Hor-
ních a Dolních Louček a odtud autobusem 
zpět do Tišnova. Doporučuji vybavit se jako 
na trek, který je místy obtížnější, ale výsledek 
stojí za to. Zajímavá místa: Trenckova rok-
le, Zelená studánka, Havlov (viditelný zespo-
du před Šafránkovým mlýnem), Šafránkův 
mlýn, zřícenina hradu Košíkov, pila a mlýn 
ve Skryjích, zaniklý hrad Rysov, továrna Arca, 
kostel v Dolních Loučkách. Přeji hezké poča-
sí a nebudete litovat, protože se jedná o krás-
nou lokalitu. Celková délka cesty z Drahonína 
do Dolních Louček je asi šestnáct kilometrů.

nutno zvládnout hned několik. A někdy pro 
změnu zase může foukat vítr tolik, že se za celý 
den do vzduchu vůbec nedostanete,“ přibližu-
je Marek Schulz podmínky při mistrovstvích.

Na tomto místě učiňme malou odboč-
ku a řekněme si alespoň pár základních 
slov o disciplínách, v nichž se v motorovém 
paraglidingu soutěží. Jsou trojího druhu – 
navigační, ekonomické a technické. V těch 
posledně jmenovaných jde o přesnost při-
stání a slalomy, při nichž se pozná, jak kdo 
umí ovládat křídlo. Při přesnosti přistá-
ní se přistává s vypnutým motorem na terč 
o průměru 25 cm z výšky asi 100 m a hod-
notí se, kdo skončí nejblíže středu. U slalo-
mů se prolétává maximální rychlostí určená 
trať kolem pylonů a vyhrává ten nejrychlej-
ší. Ekonomické disciplíny představují létání 
na omezené množství paliva. Všichni závod-
níci dostanou před startem stejné množství 
pohonné látky a jde o to, vydržet co nejdéle 
ve vzduchu.

Nejzajímavější jsou zřejmě soutěže navi-
gační. „Dostanete mapu, obvykle v měřítku 
1:100 000,“ vysvětluje Marek Schulz, „a jsou 
dány otočné body, většinou křižovatky cest. 
Zadání pak zní například tak, že je třeba za 
60 minut uletět co největší vzdálenost a pro-
tnout při tom současně co nejvíce otočných 
bodů, což jsou, jak říkáme, brány o poloměru 
400 metrů, na mapě tedy představující čtyři 
milimetry. Navíc musíte přistát zpět na letiš-
ti do vyhraničeného místa. Pokud přistanete 
jinde nebo překročíte uvedený čas, přicházejí 

penalizace: někdy Vám odečtou jen pár bodů, 
jindy je z toho ve výsledku absolutní nula.“ 
Po vyhlášení zadání má závodník půl hodi-
ny na to, aby si podle mapy, síly větru a také 
správného posouzení schopností sebe sama 
a svého křídla vybral nejvhodnější trať. Musí 
tedy umět skvěle číst mapu, mít znalosti 
z meteorologie, aerodynamiky, fyziky a také 
spoléhat na štěstí, že se třeba vítr během 
chvilky výrazně nezmění. Při letu má závod-
ník u sebe záznamové zařízení, které načítá 
jeho pozici a podle tohoto záznamu je potom 
vyhodnocen jeho let. Kromě mapy ale může 
mít u sebe jen výškoměr a stopky, tedy žád-
nou GPS ani třeba rádio v helmě.

Závodí se také v tzv. přesné navigaci, 
kdy je – třeba i po křivce – přesně daná tra-
sa, otočné body jsou například jen čtyři, ale 
jsou povinně dané. Letec musí po půlhodino-
vém rozmýšlení odevzdat před startem tzv. 
deklaraci, kde přesně uvede, v jakých časech 
na kterém místě trati bude, a toto se pak 
snažit dodržet při splnění podmínky, že se 
nesmí během letu vracet.

My se ale vraťme, a to zpět k Markovým 
výsledkům. V roce 2007 absolvoval mist-
rovství světa v Číně, o rok později „Evro-
pu“ v Polsku a pak přišel dosud největší 
úspěch na světovém mistrovství 2009 u nás 
v Novém Městě nad Metují, kde český tým, 
včetně Marka Schulze, získal zlatou medai-
li v kategorii PF1. V roce 2010 přibyla účast 
na poháru v Jihoafrické republice („Tady se 
mi podařilo přistát v divočině a to bylo teda 

opravdu dost divoký…“) a na mistrovství svě-
ta 2012 ve Španělsku startoval naposledy 
v kategorii PF1, což jsou tzv. footaři („start 
z nožiček a přistání na nohy“). Pak přišla tří-
letá pauza, proložená haváriemi na lyžích 
a na motorce, až teprve letos se Marek 
Schulz k závodění vrátil, ovšem už v kate-
gorii PL1, tedy létání s podvozkem. Vybojo-
val si účast na mistrovství světa, a přestože 
prakticky neměl možnost s úplně novým kří-
dlem předem patřičně potrénovat, ve Vel-
ké Británii nedaleko Basingstoke se poprvé 
dostal mezi desítku nejlepších. „Mohlo to být 
ještě lepší. V ekonomické disciplíně jsem vydr-
žel se dvěma litry ve vzduchu 58,5 minuty, ale 
proletěl jsem zakázanou zónu a byl penalizo-
ván. Nebýt toho, asi bych byl místo devátého 
místa dokonce šestý.“ Teď by se Marek ještě 
rád podíval na světový šampionát 2018, kte-
rý má být v Thajsku, a pak zřejmě se závodě-
ním skončí; už teď totiž i přes svůj mladistvý 
vzhled zjevně naplňuje heslo „Důležitý je 
být starej pilot, ne jenom dobrej pilot. Proto-
že mladí a rychlí umírají první…“ Ano, i ztráty 
na životech nejsou při tomto sportu výjim-
kou, v roce 2006 dokonce jeden španělský 
letec zahynul přímo při mistrovství Evropy, 
na němž měl Marek Schulz svou mezinárod-
ní premiéru.

Na závěr maličko odbočme od spor-
tu. Vyznavači motorového paraglidingu se 
totiž nevěnují jenom závodění. Je to přede-
vším zábava, při které zažijete spoustu krás-
ných pohledů na krajinu z ptačí perspektivy 
a v okolí Tišnova je na co se dívat.

 Turistika 
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Klub českých turistů Tišnov pořádá

v sobotu 8. října 2016
46. ročník turistického pochodu

Tišnovská padesátka
Pěší trasy:
T 8:  Dětská trasa „Toulavý kočárek“: Tišnov – Pod Čimperkem 2,5 km – Lomnička Pod Rejholcem 3 km – Lomnička u mostu 

3,5 km – cyklotrasa Besének 6 km – Tišnov 8 km
T 14:  Tišnov – Pod Čimperkem 2,5 km – Lomnička Pod Rejholcem 3 km – Jamné 5,5 km – Šerkovická hájenka 7,5 km – 

Šerkovice 9 km – Lomnička bus 11 km – Tišnov 14 km
T 20:  Tišnov – Pod Čimperkem 2,5 km – Lomnička Pod Rejholcem 3 km – Lomnička u mostu 3,2 km – Šerkovice 5 km –

Lomnice 7,5 km – Borač 11,5 km – Štěpánovice 17,5 km – Besének 18 km – Tišnov 20 km
T 27:  Tišnov – Pod Čimperkem 2,5 km – Lomnička Pod Rejholcem 3 km – Jamné 5,5 km – Rašov 10,5 km – Lomnice 14,5 

km – Borač 18,5 km – Štěpánovice 22,5 km – Besének 25 km – Tišnov 27 km
T 37:  Tišnov – Pod Čimperkem 3 km – Lomnička Pod Rejholcem 3,5 km – Lomnička u mostu 3,7 km – Šerkovice 6,5 km – 

Lomnice 8 km – Pod Synalovem 11 km – Sýkoř háj. 13 km – Skorotice 18 km – Křížovice 20,5 km – Pod Křížovicemi 
21,5 km – Doubravník 23 km – Borač 28,5 km – Štěpánovice 32,5 km – Besének 35 km – Tišnov 36,5 km

T 50:  Tišnov – Pod Čimperkem 2,5 km – Lomnička Pod Rejholcem 3 km – Jamné 5,5 km – Rašov 10,5 km – Pod Babylonem 
15 km – Babylon rozhl. 15,5 km – Bedřichov 18 km – Zněcko 22 km – Černovice 24 km – Káčiny 26,5 km – Skorotice 
31 km – Křížovice 33,5 km – Pod Křížovicemi 34,5 km – Doubravník 36 km – Borač 41,5 km – Štěpánovice 45,5 km – 
Besének 48 km – Tišnov 50 km

Cyklotrasy:
TC-50:  Tišnov – Lomnička 3 km – Šerkovice 5 km – Lomnice 8 km – CT 1 – Rašov 11 km – silnice – Kozárov 15 km – CT 

5144 – Bedřichov 17,5 km – silnice – Černovice 22 km – CT 5142 – Starý Kvartýr 24 km – Chlébské 28,5 km – CT 
5086 – Nedvědice 31,5 km – Černvír 33,5 km – Doubravník 36 km – CT 1 – Prudká 38 km – ČTZ – Borač 41,5 km – 
Štěpánovice 45,5 km – CT Tišnovsko – Besének 48 km – Tišnov 50 km

TC-34:  Tišnov – Lomnička 3 km – Šerkovice 5 km – CT 1 – Lomnice 8 km – Dolní Žleby 11 km – Žleby 13,5 km – silnice – Osiky 
15 km – Sýkořský les 17 km – lesní silnice – Křeptov 19,5 km – silnice – Běleč 21,5 km – CT 1 – Prudká 22 km – ČTZ 
Borač 25,5 km – Štěpánovice 29,5 km – CT Tišnovsko – Besének 32 km – ČTZ – ŽTZ – Tišnov 34 km

TC-26:  Tišnov – Lomnička 3 km – Šerkovice 5 km – Lomnice 8 km – Ochoz u Tišnova 11 km – Běleč 12,5 km – CT 1 – Prudká 
14 km – ČTZ – Borač 17,5 km – Štěpánovice 21,5 km – CT Tišnovsko – Besének 24 km – ČTZ – ŽTZ, Tišnov 26 km

Pochod je realizován za finanční podpory města Tišnova, je zařazen do seriálu Dvoustovka turistických akcí KČT
a projektu turistických akcí Toulavý kočárek.

Prezenci v tišnovské sokolovně doporučujeme v časech:
T 50 v době od 6 do 7 hodin
T 37 v době od 7 do 9 hodin

T 8, T 14, T 20 a T 27 v době od 8 do 12 hodin
Cyklisté vyjíždí průběžně od sokolovny od 9 do 12 hod.

Ukončení akce je v 18 hodin v sokolovně v Tišnově.
Zápisné: trasa T 50, T 37 – 40 Kč, na T 27, T 20, T 14 a cyklotrasy 20 Kč, T 8 – 10 Kč.
Členové KČT obdrží slevu 50 % zápisného po předložení platného členského průkazu.

V cíli obdržíte účastnický list.
Pro zájemce bude k zakoupení příležitostní dřevěná turistická známka a nálepka.
Občerstvení je na kontrolách delších pěších tras: čaj, chléb se sádlem, cibule, sůl.

Každý účastník si musí být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností.
Trasa T 50 je určena pro turisty starší 15 let. Rodiče plně zodpovídají za děti.

Pochod se koná za každého počasí. Trasa pro cyklisty je spíše pro horská kola.
Doporučujeme s sebou mapu Okolí Brna – Svratecko.

V roce 2015 bylo 527 účastníků (61 členů KČT).
Termín příštího pochodu: 14. října 2017

Kontakt: A. Zeman, Jiráskova 1515, 666 01 Tišnov, kcttisnov@o2active.cz
www.kcttisnov.webnode.cz
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Čtyři zástupci Tišnova 
v Pardubicích
Zdeněk Kunický

Na letošní Pardubickou juniorku se vítěz-
stvím na krajském přeboru kvalifikoval Domi-
nik Křipský. Jeho bratr Filip byl v době konání 
přeboru bohužel zraněný a dal přednost sou-
těžím družstev. Proto byl zařazený mezi 
náhradníky, ale šance na účast v Pardubicích 
byla poměrně vysoká. Kryštof Vítek se mezi 
náhradníky dostal až po úspěchu na MČR star-
šího žactva, kde získal bronz ze dvouhry a zlato 
ze čtyřhry. Oba se nakonec do soutěže kvalifi-
kovali a mohli tak reprezentovat klub a měs-
to Tišnov na nejprestižnější dorostenecké 

akci roku. Navíc Kryštof dostal možnost do 
čtyřhry nastoupit s dalším tišnovským hrá-
čem Tomášem Stříteským, a tak měl Tišnov 
poprvé v historii hned čtyři hráče na junior-
ce. Filip Křipský v prvním kole porazil Matěje 
Koutka z Tábora, ale ve druhém kole nestačil 
na nasazeného Marka Dubského z pražské-
ho SK Hamr. Od Kryštofa, který je ještě star-
ší žák, se neočekával velký výsledek, přesto 
zahrál proti Jonáši Forejtkovi z I. ČLTK Praha 
slušný zápas a byla to pro něj obrovská zkuše-
nost. Bohužel v Pardubicích nezastihla forma 
Dominika Křipského, který po třísetové bitvě 
podlehl Vítku Raisovi z Žiželic a jako nasaze-
ný hráč se musel rozloučit se soutěží dvou-
hry příliš brzy. Ve čtyřhře se svým partnerem 
Antonínem Štěpánkem postoupili mezi nej-
lepších osm dvojic, kde podlehli páru Nouza, 

Dubský z SK Hamr. Filip Křipský s Kryštofem 
Kvisem prohráli v prvním kole proti domácí-
mu páru z LTC Pardubice Janko, Pustějovský 
a tišnovská dvojice Stříteský, Vítek nestači-
la na Forejtka s Poštolkou z Neridé. Mohlo by 
se zdát, že Tišnovští neudělali žádný pořádný 
výsledek, ale jenom účast v Pardubicích je pro 
tenisty obrovský zážitek a také velký úspěch. 
Dominik, Tomáš a Kryštof si můžou v Pardubi-
cích ještě do budoucna zahrát, pro Filipa Křip-
ského to byla poslední možnost a z účasti měl 
obrovskou radost. Všichni čtyři kluci jsou sou-
částí týmu, který nejprve 20. září změří síly 
s TK AGROFERT Prostějov ve finále o přebor-
níka Jihomoravského tenisového svazu a den 
nato odjíždí SK Tenis Tišnov na MČR družstev 
dorostu na dvorce TK Sparta Praha.

Krajské finále minitenisu 
a babytenisu
Zdeněk Kunický

První dva zářijové víkendy patřily v Jiho-
moravském tenisovém svazu finálovým soutě-
žím těch nejmenších. Nejprve v sobotu 3. září 
nastoupili minitenisté v areálu TK Tilia Brno 
v Kohoutovicích. Tišnov do krajského finále 
postoupil z druhého místa první krajské tří-
dy a v prvním kole narazil na silný TK SK Zlín. 

Ve velice vyrovnaném utkání, kde rozhodo-
valy doslova míče, se nepodařilo Tišnovu zví-
tězit a podlehl na zápasy 3/5. Dále se hrálo 
o konečné umístění se soupeři z TK Tilia a TK 
Vyškov. Ani v těchto utkáních se Tišnovu neda-
řilo a chyběl i kousek toho štěstíčka. Oba zápa-
sy dopadly 5/3 pro soupeře a Tišnov tak získal 
11. místo. Zvítězil TK AGROFERT Prostějov. 
Z třiadvaceti přihlášených družstev do soutěží 
Jihomoravského tenisového svazu je 11. místo 
úspěchem. Nejlépe z družstva zahrála Terezie 
Hrdličková, která na postu číslo jedna vyhrála 
všech šest utkání.

Druhý víkend patřil v sobotu i neděli baby-
tenistům, hrálo se v areálu ŽLTC Brno. Nejpr-
ve v sobotu Tišnov porazil ŽLTC Brno „B“ 5/1 
a zaručil si tak postup mezi nejlepších osm 
týmů. V neděli na Tišnov čekal první nasazený 
tým TC-MJ Líšeň, na který Tišnovští nestačili 
a podlehli mu 0/6. Následoval pavouk o páté 
až osmé místo. Prvním soupeřem byl TK Znoj-
mo, který Tišnov porazil 5/1. V zápase o páté 
místo pak podlehl 1/5 ŽLTC Brno „A“. Nejlep-
ším týmem v kraji se stalo družstvo TC-MJ 
Líšeň. Šesté místo v kraji je pro Tišnov velkým 
úspěchem, družstvu babytenisu gratulujeme.

 Tenis 

Minitenisté  s Martinou Seyfertovou, foto: Zdeněk Kunický
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Jak to chodí v sokole
Helena Žižlavská

Všechna cvičení v Sokole může navštěvovat 
každý, kdo má zájem a chuť si zacvičit.

Cvičební hodinu je však nutné zaplatit. 
Cena jedné je 60 Kč. Proto je výhodnější stát se 
členem Sokola a uhradit roční členské známky. 
Získáte průkazku do Sokola a můžete navště-
vovat všechna cvičení, o která máte zájem, 
i několikrát v týdnu. Všechny hodiny jsou pak 
zdarma.

Cena roční známky 
pro dospělé – 700 Kč 
pro děti – 350 Kč

Pokud máte zájem o pronájem tělocvičny, 
loutkového sálu, sálu jógy či hřiště za sokolov-
nou např. pro hraní volejbalu, nohejbalu, bad-
mintonu apod., je možné si tyto prostory ve 
volných hodinách pronajmout. Jako členové 
Sokola opět máte výhodu, protože za proná-
jem nic neplatíte. Více informací k pronájmu 
prostor najdete na stránkách Sokola Tišnov 
www.sokol-tisnov.cz, kde jsou také uvedeny 
telefony a mailové adresy.

Pokud Vás baví práce s dětmi, cvičení 
a vůbec pohyb, můžete se v Sokole realizovat 
a vést cvičební hodiny pro dospělé i děti. Pod-
mínkou je pouze Váš zájem a nalezení vhodné 
volné hodiny. Ústřední škola České obce sokol-
ské pořádá řadu kvalitních školení a seminá-
řů zaměřených na téměř všechna sportovní 
odvětví, kterých se můžete zúčastňovat. Máte 

rovněž možnost udělat si cvičitelský průkaz 
a dále se vzdělávat ve sportovní oblasti.

 TJ Sokol Tišnov

POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 
Zábavná soutěžní stránka pro děti a jejich rodiče – 7. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Posedmé Vám nabízíme k luštění hádan-
ky naší soutěže, určené pro děti narozené 

v roce 2004 a mladší, které ale mohou do 
svého snažení zapojit i rodiče nebo jiné star-
ší kamarády. Budeme rádi, když nám pošlete 
řešení jednotlivých úkolů i v případě, že jste se 

předcházejících kol dosud nezúčastnili. Šanci 
na závěrečnou odměnu má stále ještě každý!

OsMIsMĚRKa
BAREL, BEDLA, BĚLORUS, DÁVKA, DĚČÍN, HAVLÍK, KAPELA, 
KONRÁD, LABE, LITR, MELODIE, NÁKLAD, PIANO, PODLAHA, 
PŘEVOD, SMETIŠTĚ, ŠVIHADLO, TUBA, ÚHLOPŘÍČKA, ÚKOL, VEPŘ

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

V tajence je jméno významné postavy z 16. století, která ovlivnila historii 
našeho města.

sKRÝVaČKY V každé z deseti vět je ukryto příjmení některého z herců Karasova divadla (za celou dobu jeho existence).

NA VÝLET DO HOR TO VÁŽNĚ S SEBOU BRÁT NEMUSÍŠ.
ZUŘIVÁ DIVOŽENKA PROSEKALA MAČETOU ROZBUJELÝ LESNÍ POROST.
PRODAVAČ RYB NEMÁ CANDÁTY, NABÍZÍ JEN KAPRY A PSTRUHY.
RADĚJI SI KUP S KÁVOVÝM ŠÁLKEM I SADU MALÝCH LŽIČEK.
NOVÝ KAPELNÍK UČAROVAL VŠEM MLADÝM FANYNKÁM SOUBORU.
PAN UČITEL ZPÍVAL O VÁNOCÍCH CELÉ TŘÍDĚ PŘEKRÁSNÉ KOLEDY.
PALIČKOVICE NACHOVÁ NEBOLI NÁMEL KE SBÍRANÝM HOUBÁM NEPATŘÍ.
TOLIK MEDU NOVÁ VČELSTVA JEŠTĚ NIKDY NEVYPRODUKOVALA.
TY JEJÍ ŘEČI NEBER V POTAZ, VAŘ I ČERNOU KÁVU JEN Z PITNÉ VODY.
Ó-DÉ-ESKA DLE CELONÁRODNÍHO VÝSLEDKU VOLEB PŘÍLIŠ NEUSPĚLA.
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POZNÁVaCÍ ObRÁZEK

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

hŘEbENOVKa
 – 1 chytrák, též kocour dědy Pettsona
 – 2 část oděvu
 – 3 skupina, v níž zpíval Jiří Korn
 – 4 hlodavci
 – 5 způsob rozdávání karet
 – 6 druh koberce
 – 7 titulek
 – 8 obec na Břeclavsku
 – 9 šafrán
 – 10 duchovní stavba
 – 11 latinsky děloha
 – 12 forma na odlévání mědi či bronzu
 – 13 značka bývalého východoněmeckého 

 automobilu
 – 14 jednoduchý stroj
 – 15 pravidelné střídání či opakování zvuku
 – 16 česká operní pěvkyně
 – 17 zhroucení

V tajence je název jednoho z dávných tišnovských spolků.

Svoje odpovědi nám posílejte do 17. říj-
na 2016 na e-mailovou adresu noviny@
kulturatisnov.cz. Vítězové soutěže budou 
vyhlášeni po skončení 10. kola, kdy bude 
celý seriál vyhodnocen současně. Ceny pro 
nejúspěšnější luštitele zajistí Městské kul-
turní středisko, nejvydařenější z Vašich 
fotografií budou otištěny v únorovém čísle 
ročníku 2017.

správná řešení úkolů 
z minulého čísla:
hřebenovka – SLUHA DVOU PÁNŮ
osmisměrka – SPŘÍZNĚNI VOLBOU
skrývačky –   PĚNA DNÍ, DIANA, U PAŘEZA, 

ELKO, SKLEP, KRČEK, U PALCE, 
KVĚTNICE, LORIA, POHODA

poznávací obrázek – MORAVSKÉ KNÍNICE
křížovka –   OBČANÉ TIŠNOVA OBĚTEM 

HOLOKAUSTU (nápis je součástí 
pamětní desky umístěné na 
bývalém Kellnerově domě 
v Jungmannově ulici č. 86)
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RŮZNÉ 

KŘÍŽOVKa
V tajence křížovky je nápis, který je k nalezení na jednom konkrétním místě v centru Tišnova. Kromě zaslání jeho textu je nutno se před tímto 
nápisem vyfotografovat, stejně jako před příslušnou „soutěžní“ kapličkou zařazenou na dnešní poznávací obrázek, a tyto fotografie zaslat společně 
s řešeními. U osmisměrky, hřebenovky a skrývaček stačí poslat správná řešení.

Na spravedlnosti – druhé 
setkání s Richardem
Vladislav Kubica

Jana říkala, že se mi Richard ozve znova. 
Nevěřil jsem jí. Proč by tomu tak mělo být, 
vždyť už v čase nemá žádné měřítko. Ale roz-
hodně jsem netušil, že to bude tak brzy po tom 
našem prvním setkání.

Doufal jsem, že časem zapomenu, že mi 
mozek vzpomínku promění v přesvědčení, že 

se mi to nestalo, že se mi snad přihodila jen 
nějaká mimosmyslová příhoda. Ale i Vlaďce 
dal Richard jasně najevo, že prostě je, že s ním 
máme počítat. Při čtení mého prvního příběhu 
„Na Spravedlnosti“ v Tišnovsku se Vlaďce sám 
zapnul robotický vysavač. Nikdy předtím ani 
potom se to nestalo. Pěkně ji ten jev vystrašil. 
Ale proč se jí Richard neukázal?

To byla jedna z otázek, které jsem Richar-
dovi chtěl položit. Proč jen já? Už mi bylo vyčí-
táno pár čtenáři, proč já, vždyť oni tam chodí 
často, a nic a nikdo se jim nezjevil. Nikdo je 
nekontaktoval. Tak proč já? Ani jsem odpověď 

nechtěl znát. Bál jsem se toho setkání jako čert 
kříže a nechtěl jsem, aby přišlo znova. Přesto-
že se mi nic nestalo. Ale nestane se mi nic ani 
příště?

Ale ten den prostě přišel. Ze zahrádky jsme 
s Merlinkem sešli dolů na cestu a pokračova-
li směrem ke střelnici. Vkročili jsme do lesa 
a podél strže jsme stoupali až k novému pose-
du. V těchto místech bývá nádherný klid. Sly-
šíte kosáky hrabat ve spadeném listí. Slyšíte 
v tom tichu i srnky stát. Ten jejich pohled na 
sobě ucítíte. A miluji podvečery, kdy se slun-
ce ocitá hodně nízko a řídkým lesem pronikají 
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sluneční paprsky a jemný opar jim dává ten 
charakteristický, kouzelný závoj. Zašuměl les, 
mírně se ochladilo a já místo srnek uviděl silu-
etu postavy. Nezdálo se mi to. Merlin pobafával 
směrem k postavě. Jak jej ale může taky vidět? 
Nebo to jen cítí?

Postava tam stála nehnutě. Richard zmizel. 
Dal mi najevo, že se mnou chce mluvit. Pocho-
pil jsem. Já ale nechci. Já to prostě nechci! Mráz 
mi přejel po zádech, otočil jsem se zády k tomu 
úkazu. Raději jsem pokračoval od toho mís-
ta dále. To ale neměl být konec. Zvedl se vítr 
a v nafoukaném listí, které se sunulo souběž-
ně se mnou, jsem začal pozorovat šlépěje. Mer-
lin listí ani ty stopy nehonil. Stáhnul ocas mezi 
nohy a naprosto vzorně šel při mně. Za pár 
okamžiků, jak vítr přišel, tak utichl. Došli jsme 
k Prosbě lesa. A tady se stalo něco, co vůbec 
nepochopím.

Je to naše místečko, kde si sednu se čtečkou, 
Merlin si lehne na rozcestí a hlídá, zatímco já si 
čtu. V ten samý okamžik, kdy já jsem usedl na 
lavici a Merlin si skočil ke mně, jsme se ocitli 
„Na Spravedlnosti“. Kdo ta dvě místa zná, ví, že 
jsou od sebe poměrně daleko. Co se stalo, jak 
to? Takže to setkání není o tom, zda chci nebo 
nechci já. O tomto nerozhoduji já, ale Richard.

„Vyhýbáš se mi, proč?“ zeptal se Richard 
bez jakékoliv dramatické prodlevy.

„Kdyby jsi žil a stalo se ti to, co mně, ty by 
ses nebál?“

„Ale vždyť ani náznakem jsem ti nedal naje-
vo, že bych ti chtěl ublížit.“

„Nevím, možná jsi v mém svědomí tím, co 
se stalo, a podvědomě se bojíme věcí, kterým 
nejen nerozumíme, ale ani je nemůžeme ovliv-
nit, jestli mi tedy rozumíš.“

„Rozumím, víš, kolik věcí, jevů, dějů bylo 
nevysvětlitelných a jak moc jsme se toho báli? 
Ale tady jde přece o něco jiného. Já potřebuji 
pomoct.“

„Proč sis ale vybral mě?“
„Narodil ses ve stejný den jako já. Máte 

zahradu nejblíže místa, kde jsem úmysl-
ně pohodil půlku šestikrejcaru a do třetice – 
máš Merlina. Znal jsem jednoho. Jmenoval se 
Benjamin Merlin a už několikrát přicestoval 
ze staré Anglie, aby obchodoval s mlynářem 
Strnadem.“

Musel jsem ho nutně přerušit, protože 
poprvé se objevilo konkrétní jméno. Jméno, 
které mi mohlo pomoci najít vraha jeho dívky. 

Tak jsem to prostě zkusil. Přeřekl se, mohl mi 
to říct?

„To je ten mlynář, který znásilňoval a zabil 
tvé děvče?“

Tady se musím zastavit nad jednou skuteč-
ností. Ta postava přede mnou začala mít výraz 
člověka, ne ducha, ne mrtvoly. Ale člověka 
s city, s výrazem.

„Ano,“ řekl smutně po chvilce mlčení. „Ano, 
a úzce to souvisí s tím tvým Merlinem. Když 
jsem říkal, že obchodoval s Benjaminem Merli-
nem, dostávám se k něčemu, co by tobě či vám 
mohlo pomoci v pátrání. Mlynář Strnad byl 
jedním z nejbohatších lidí na Brněnsku. Ovliv-
ňoval dění kolem sebe, ale ne přímo, jeho pení-
ze dokázaly přemluvit kohokoliv k čemukoliv. 
Znal se třeba i s františkánem Wolfgangem 
Benischem, provinčním ministrem, znal se se 
spoustou lidí až z Vídně. Mezi tyto lidi také 
zavítal Benjamin Merlin, který vysoce posta-
veným lidem dodával z Anglie látky do jejich 
domácností, ale i velkých krejčovských dílen, 
hostinců atd.

Po získání důvěry tohoto obchodníka, kdy 
mlynář učinil B. Merlinovi tři skvělé obchody, 
si s B. Merlinem mlynář dohodnul dovoz plné-
ho vozu látek za neskutečnou cenu. B. Merlin 
mlynáři plně důvěřoval. Mlynář se znal s kde-
kým a pro B. Merlina to byla skvělá příležitost 
zbohatnout.

Setkali se v zájezdním hostinci mezi Brnem 
a Tišnovem. Tady měl mlynář předat peníze 
(opravdu šlo o obrovskou částku), ale nestalo 
se tak.

Mlynář B. Merlina okradl, nechal jej zabít 
a peníze, které měly být použity na nákup 
látek, zakopal, aby nikdo nepřišel na to, jak ješ-
tě více zbohatnul, a pro případ nouze. K nim 
také přiložil onu druhou půlku šestikrejcaru.“

Musel jsem jej přerušit. Toto bylo vážné 
obvinění, toto bylo zároveň vodítko k důka-
zům. Ale zároveň vodítko i k obrovskému 
pokladu.

„Chceš snad říct, že ty peníze nikdy nebyly 
vykopány? Mlynářem ani nikým jiným?“

„Nebyly. Mlynář sice umřel o mnoho let 
později, ale poměrně nečekaně, takže vůbec 
neměl možnost tyto peníze utratit.“

„Pak mi pomůžeš ty peníze najít? Mám tady 
v mobilu mapy…,“ zarazil jsem se. Nikde nele-
žel můj mobil, neměl jsem hodinky. Pohlédl 
jsem tázavě na Richarda. Ani papír, tužka, nic. 

„Jak si to mám vysvětlit?“
„Vzhledem k tomu, že ani jeden z nás nemů-

že zasáhnout do minulosti, nejde to a nikdy 
nepůjde, jsme spolu úplně mimo čas. Podívej 
se vedle sebe, tvůj pes vůbec nereaguje na ty 
srnky, které jsou od nás jen pár kroků. Ony nás 
nevidí, necítí, to samé i tvůj pes. Jen my dva 
jsme nyní schopni být tam a v takovém stavu, 
v jakém jsme.“

„Ale jak si mám zapamatovat takovou 
záplavu informací, vždyť odejdu-li odsud, 
mohu jen všeobecně lidi informovat o tom, co 
se tady stalo.“

„Ne, zapamatuješ si každičký detail, každé 
slovo.“

„Tak mi teď pověz, jak nebo co mám udě-
lat, abych se pohnul vpřed s pátráním po tvém 
soudci, vrahovi tvé dívky a vrahovi B. Merli-
na. Kde a čím tě očistit. Pomůže nalézt jen ten 
krejcar, poklad, nebo existuje fyzický důkaz 
o tvé nevině?“

„Najděte poklad. Neznám místo, kde je 
zakopán, protože se ve vašich mapách nevy-
znám, nemohu ani na to místo ukázat, ale vím, 
že v blízkosti toho místa stojí kříž. Kříž, kte-
rý není možná z té doby, ale ten původní tam 
nechal postavit mlynář, aby označil nenápad-
ně místo svého jmění. Ten poklad je zabalen 
v anglických látkách a to by mělo být důka-
zem, že ti tady nevyprávím nějaký smyšlený 
příběh.“

Chvíli jsem nevěřícně kroutil hlavou. Co 
všechno jsem od něj schopen se dozvědět? V té 
chvíli mne vůbec nezajímal poklad nesmírné 
hodnoty. Mě zajímaly poznatky „po smrti“, co 
tady tak dlouho dělá, jak vyplňuje tak dlouhý 
čas, koho z „neživých“ potkává, co o nás ví, jak 
nás vidí, co vlastně z dnešních výdobytků tech-
niky chápe, kam se všude dostane. Jestli jsou 
kolem něj lidé i z jiné doby nebo nějak vidí 
do budoucnosti, jestli ví, kdo kdy zemře nebo 
co nás čeká. Těch otázek byla taková spousta, 
že by to vydalo na román, že by to třeba taky 
vydalo na uzavřený prostor psychiatrického 
oddělení.

Já už ale dneska znám odpovědi na spous-
tu otázek, protože jsem s Richardem seděl ješ-
tě docela dlouho (to vám je ale podivný pojem, 
já totiž vůbec nevím jak dlouho). Jen mi slíbil, 
že nejsme spolu naposledy. Myslel teď? Nebo 
POTOM?

Fotografie skomírá! Tradice, či paskvil?
Petr Feifer

Poznatky a okolnosti přetechnizovaného 
světa nás vedou k zamyšlení, zda fotografie má 
svůj smysl v pravé podstatě slova psaní svět-
lem. Již dnes vidíme na každém kroku nepřes-
nosti v netradičním způsobu zobrazování 
světla pomocí optiky na záznamové médium. 

Dříve film, dnes nábojově vázaný prvek citli-
vý ke světlu, který pochází z vesmírných tele-
skopů, které zaznamenávaly obraz na dlouhé 
expozice dalekých končin vesmíru. Ptejme 
se sami sebe, kde je tradice. Již vymizela! Ve 
smyslovém způsobu vnímání barev a všeho, 
co k tomu patří od nepaměti. Divme se, světe, 
zda má vůbec tento průběh smysl. Ale vše se 

děje přirozenou cestou, která je již od počát-
ku světa vyřčena. Neklesejme proto na mysli. 
Přesto si uvědomme, že dosáhnutí takzvané 
dokonalosti vůbec není zřejmé. Netřeba pát-
rat, kde je zakopaný pes. I dnes je tomu stejně 
jako v minulosti. Budoucnost je jistá, netřeba 
pátrat, zda se fotografie vůbec vytratí. Snímá-
ní se stalo velkým byznysem. Vymýšlí se stále 
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takzvaně dokonalejší stroje, které se do roka 
a do dne můžou dáti do muzea. Dříve foto-
grafické přístroje držely svoji úroveň. Dnes je 
tomu již jinak. Rozpomeň se, člověče, na to. 
Myšlenka záznamu světla. Záleží, co je zazna-
menáno. Vkládejme do obrazu vše dobré, co 
je v nás. Což znamená uvědomění si kompo-
zice. Fotografie dnes dostává jiný rozměr, vra-
cí se snad tradice? Ano, lidstvo se jednoho 

krásného dne, věřme–nevěřme, rozpomene. 
A začnou se opět vyrábět kvalitní přístroje bez 
honby za penězi. Podstatou věci je jeden kva-
litní přístroj s dobrou a kvalitní optikou. Kva-
lita je nade vše! Dnes se fotografie propočítává 
pomocí počítače v binárním kódu nul a jed-
niček. Dříve se fotografovalo s citem. Dnes si 
chce stále někdo dokazovat, jak je úžasný, bez-
chybný. Fotografie se vylepšuje pomocí retuše. 

Například způsob odstraňování velkých břich. 
Dříve se natáčelo podle pravidel portrétní ate-
liérové práce. Je důležité si důkladně promy-
slet, co tvoří kompozici, a nerozptylovat se 
vnějším okolím. Dnes mají lidé možnost neko-
nečného množství snímků. Dříve si musel foto-
graf důkladně rozmyslet správnost kompozice 
a expozice, neboť fotografický materiál byl vel-
mi vzácný.

Zajímá vás kvalita 
a úroveň českého 

školství?
Jsou pro vás důležitá témata, 

o kterých se v současnosti hodně 
mluví,

jako jsou
tzv. evropské hodnoty, uprchlická 

krize aj.?

Jste srdečně zváni 
na BESEDU 
S MGR. 

VÁCLAVEM 
KLAUSEM ml.

29. 9. 2016 v 18.00 ve velkém sále 
MěKS, Mlýnská 152, Tišnov.

Mgr.  Václav  Klaus  ml. je absolven-
tem Přírodovědecké fakulty UK. Více 
jak patnáct let byl ředitelem prvního 
nestátního gymnázia PORG a poté 
vedl celou síť škol PORG. Studenti 
těchto škol dosahují nejlepších výsled-
ků při maturitních zkouškách a hlásí 
se na nejlepší zahraniční univerzity.
Je středoškolský profesor matema-
tiky, autor mnoha odborných článků 
a zatím jedné učebnice (Matematika 
pro trojkaře aneb Maturita v kapse; 
2013), zakladatel Asociace aktivních 
škol (sdružuje přes sto českých škol).
Vede jeden z největších českých 
šachových klubů a dosud aktivně 
závodí na kole.
Je členem expertního týmu předsedy 
ODS pro školství.

Srdečně zve místostarosta 
Ing. Karel Souček
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Marie Ochrymčuková oslavila sté narozeniny
úvod Roman Skřepek, 
text Irena Ochrymčuková

V sobotu 20. srpna 2016 oslavila tiš-
novská rodačka a umělkyně paní Marie 
Ochrymčuková významné životní jubi-
leum – sté narozeniny. Kromě její rodi-
ny využili této příležitosti i zástupci 
vedení města Tišnova, poděkovali jí za její 
dlouholetou činnost a popřáli jí mnoho 
zdraví do dalších let. Rádi se k tomuto přá-
ní i touto formou přidáváme.

Marie Ochrymčuková se narodila s pří-
jmením Vrzalová v roce 1916 v Tišnově. 
Studium na Reformním reálném gymnasiu 
v Tišnově zakončila maturitní zkouškou 
v roce 1935. Od akademického roku 1935/36 
studovala na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity a Vysokém učení 

technickém v Brně obor kreslení a deskrip-
tivní geometrie pro učitele na středních ško-
lách. Po násilném uzavření českých vysokých 
škol v době německé okupace nastoupila 
jako „dělník na výpomoc pro vyšší úkony“ na 
ředitelství Státních drah v Brně. Roku 1946 
ukončila své studium v ateliéru akad. socha-
ře Vincence Makovského 2. státní zkouš-
kou s výborným prospěchem a pochvalnou 
poznámkou o píli a talentu. Při výchově tří 
dětí si doplnila aprobaci o obor matemati-
ka na Pedagogické fakultě University Jana 
E. Purkyně v Brně a pracovala jako učitel-
ka na Základní škole v Tišnově. V souladu se 
svým pedagogickým působením a tvůrčím 
zaujetím působila na mnohé ze svých žáků, 
vytvářela u nich kladný vztah k výtvarnému 
umění a předávala zkušenosti řadě mladých 
výtvarníků. Kromě volné malby a kres-
by vytvářela portréty, busty a reliéfy svých 

přátel a známých, vyráběla loutky a kuli-
sy pro loutkové divadlo v Tišnově a věnova-
la se různorodé výtvarné práci. Po odchodu 
do důchodu v roce 1970 se specializovala na 
výrobu zvykoslovného pečiva, techniku obo-
hatila novými prvky a kromě mnoha oceně-
ní jí byl ministerstvem kultury udělen titul 
mistryně uměleckého řemesla. Tyto výrobky 
prezentovala v českých muzeích v přírodě, 
např. v Rožnově pod Radhoštěm, na Vese-
lém Kopci u Hlinska, v Kouřimi aj. Své prá-
ce, obrazy i plastiky, vystavovala při mnoha 
příležitostech, samostatně nebo s dcerou 
Tamarou, a to v Tišnově, Boskovicích a jin-
de. Každoročně její dílo obohacuje Kulturní 
léto v Železném. V poslední době se zabý-
vá malbou na rubové straně skla a podob-
ných podkladů, rovněž keramikou, modeluje 
betlémské skupiny a její tvůrčí nápaditost 
je neutuchající a rozmanitá s mimořádným 
citem pro materiál.

Dne 16. září oslavili pětapadesáté výročí sňatku MARIE a FRANTIŠEK VALOVI.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí Víťa a Jitka s rodinami.

Foto: Rudolf Vrzal
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Dne 11. října uplynou tři roky ode dne, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan STANISLAV RANDUCH. 
V tomto roce jsme si také připomněli jeho 
nedožité 85. narozeniny.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 1. října uplynou dva smutné roky, co nás 
opustil náš milovaný švagr, strýc a věrný člen 
hasičského tišnovského sboru pan 
JAROSLAV ŠPAČEK ve věku 66 let.

Stále vzpomínají rodina, bratři a všichni známí, 
co ho znali. Děkujeme.

Dne 25. října to bude dvacet roků, co nás navždy 
opustila maminka, babička, prababička paní 
MARIE PIVOŇKOVÁ.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkují děti.

Dne 28. září uplyne deset let od úmrtí 
pana FRANTIŠKA PROCHÁZKY z Tišnova.

Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 29. září uplyne sedmnáct let ode dne, kdy 
odešel náš drahý pan Ing. FRANTIŠEK MERTA.

S láskou vzpomínají manželka, děti a sestra 
s rodinami.

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.
 
Dne 14. srpna by se dožil pětasedmdesáti let náš 
drahý tatínek, dědeček, pradědeček, tchán pan 
FRANTIŠEK MIHOLA. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Děkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 15. září by se býval dožil osmašedesáti let 
pan JAROSLAV ŠPAČEK. Zároveň dne 1. října 
vzpomeneme druhé smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou stále vzpomíná Lukáš, Irena, 
Zuzka s Markem.

Dne 17. září uplynulo třicet let od doby, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček 
pan FRANTIŠEK URBÁNEK z Horních Louček. 

Za tichou vzpomínku děkují dcera, syn, zeť 
a sestra s rodinami.

Dne 30. září uplyne deset roků, 
kdy zemřel pan JAN VÝROSTA.

Vzpomíná manželka.

3. září uplynulo již devětadvacet let 
ode dne, kdy nás navždy opustil pan 
FRANTIŠEK KLOUBA, a 28. listopadu 
to bude devatenáct let, kdy navždy 
odešla paní ANNA KLOUBOVÁ.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

Je těžko bez tebe být, ale v našich srdcích navždy 
budeš žít.

Dne 4. října uplyne třetí smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a strýc pan HYNEK ONDRÁČEK.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínáme. 
Manželka, dcera a syn s rodinami

Dne 1. září uplynul první smutný rok od chvíle, 
kdy naposledy vydechl náš drahý manžel, 
tatínek, syn a bratr pan MILOŠ OPLT. 

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka, děti, maminka a celá rodina.
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Vitaminy z Tišnova dávají práci lidem v regionu a jsou jedničkou na trhu
V minulém vydání Tišnovských novin jsme se 

vás ptali, jak se jmenuje česká společnost vyrá-
bějící vitaminy, minerální látky a další doplň-
ky stravy, které míří do celého světa. Správná 
odpověď zní VITAR a my děkujeme všem, kteří 
se soutěže zúčastnili. Jména výherců najdete na 
webu www.vitar.cz/tisnovske-noviny. Další zají-
mavosti o jednom z největších zaměstnavatelů 
v tišnovském regionu pak nabízíme v dnešním 
článku, který odkrývá, co všechno VITAR vlast-
ně dělá.

VITAR nabízí příležitost i Vám
VITAR je tradiční český výrobce a distribu-

tor vitaminových doplňků, jednička na trhu ve 
svém oboru v obchodních řetězcích a drogeri-
ích v Česku a na Slovensku. Své produkty nabí-
zí i v lékárnách nebo na čerpacích stanicích, pro 
obyvatele Tišnova a okolí je k dispozici také 
podniková prodejna na vrátnici výrobního závo-
du, odkud míří vitaminy do celé republiky i do 
zahraničí. A který dává lidem práci, jež má smy-
sl. „Mezi téměř dvěma sty zaměstnanci se sna-
žíme udržovat přátelskou atmosféru a hlavně 
máme jasno v tom, co všichni společně dělá-
me – pomáháme lidem vést zdravější život,“ 
říká generální ředitel VITARu Vladimír Polášek 
jr., který zároveň dodává, že uplatnění v úspěšné 

české společnosti mohou najít i další schopní 
zájemci o zaměstnání. „Nabízíme práci, která 
naplňuje a jejíž výsledek pomáhá. Zaměstnan-
ci se mohou dále rozvíjet a doplňovat si kvali-
fikaci, spravedlivý mzdový systém odměňuje 
úspěchy.“

VITAR je rodinnou společností, která vznik-
la již v roce 1990 a dnes patří k předním čes-
kým producentům vitaminových doplňků. Mezi 
nejvýznamnější značky patří MaxiVita, Revital, 
Energit, Irbis, Revitalon nebo pod mezinárod-
ní licencí vyráběná dětská pitíčka Capri-Sonne. 

VITAR je také výhradním distributorem účinných 
repelentů značky Predator. Prostřednictvím dce-
řiných společností pak dodává na český a slo-
venský trh i špičkovou sportovní výživu Enervit 
a vyrábí také doplňky stravy pro domácí mazlíč-
ky pod značkou VITAR Veterinae.
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 ° Autovrakoviště na Tišnovsku hledá 
automechanika (výuční list není 
podmínkou), od 90 Kč/hod. Tel. 
608 167 169.

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

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

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

 ° Koupím stříbrný smrk na dušičkovou 
vazbu. Odborně pokácíme. Prosím, 
nabídněte. Daniel, tel. 605 290 524.

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

 ° Pronájem bytu 2+1 v Tišnově. 
Klidná lokalita blízko centra, možnost 
zahrádky u domu. Tel. 722 957 168.

 ° Penzion Červený Mlýn přijme 
na zkrácený úvazek pokojskou. Dále 
přijmeme číšníka/číšnici HPP a brigádníky 
na obsluhu. Zájemci se mohou hlásit na tel. 
605 295 075 nebo na adrese: Červený Mlýn 
170, Tišnov.

 ° Poradenství a terapie pro řešení 
současných potíží (vztahy, fyz. i psych. 
zdrav. problémy apod.). Tel. 733 550 630.

 ° Prodám dva motory: 1,5 kW/1410 ot. 
a 2,2 kW/1430 ot. 1 500 Kč/ks. 
Tel. 775 872 681.

 ° Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m², 
tel. 608 065 337.
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společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou 
vyztužených plastů (kompozitů) se sídlem v Tišnově hledá 
vhodného kandidáta na pozici:

Operátor výrobní linky
Popis pozice
Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně 
vykonávat příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě 
linek, kontrole průběhu výroby, kontrole kvality a měření 
vyrobených profilů, případně jejich ukládání, balení nebo 
přepravě k dalšímu opracování v rámci společnosti. Práce 
je v nepřetržitém provozu.

Činnosti
• příprava výrobní linky
• příprava matrice
• obsluha výrobní linky, včetně rozjezdu, doplňování 

materiálu, čištění, odstraňování a prevence drobných 
závad

• kontrola kvality a detekce neshod
• práce s výrobní dokumentací a měřidly
• práce s formami a přípravky
• dodržování pořádku ve výrobní hale, míchárně, 

shromaždištích odpadů a na dalších plochách a dle 
plánu úklidu areálu

• výkon práce dle instrukcí a požadavků od vedoucího 
směny

Požadavky
Střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
Zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12ho-
dinnové směny

Nabízíme:
• základní měsíční mzda s příplatky za noční směny 

a osobní ohodnocení 21 – 24 tis. Kč
• měsíční odměny za plnění plánu až 4.000 Kč
• roční odměny za splnění plánu a přítomnost 

až 10.000 Kč
• příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• stabilní zaměstnání
• nástup možný ihned

Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj 
životopis na adresu společnosti Za mlýnem 5, k rukám paní 
Cibulkové případně emailem cibulkova@gdpkoral.com
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VERNISÁŽ VÝSTAVY MARTINA ZETA 
8. září 2016, velký sál Městského kulturního střediska, 
foto: Michal Juříček

KONCERT KAPELY STEVE CLARKE TRIO 
8. září 2016, velký sál Městského kulturního střediska, 
foto: Michal Juříček

OBSAH TIŠNOVSKÝCH NOVIN NAJDETE NOVĚ TAKÉ NA
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