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Tanec obohacuje a plní srdce radostí…
Vystoupení tanečního souboru ZUŠ Tišnov

(Více se dočtete na straně…)
Foto: Josef Permedla



VYSTOUPENÍ ZPĚVAČKY 
A MULTIINSTRUMENTALISTKY RADŮZY, 
6. června 2016, Zahrádka U Palce 
foto: Michal Juříček

Vážení přispěvatelé,
máme pro Vás několik informací týkajících se převážně příspěvků se sportovní tematikou, shrnujících různé závody, zápasy či další sportovní události.

V první řadě bychom chtěli sdělit, že nás Váš zájem publikovat v Tišnovských novinách těší. Zároveň Vás však prosíme, abyste nezapomínali,
že Tišnovské noviny jsou měsíčník určený široké veřejnosti, články by tedy měly mít dlouhodobější platnost a měly by být zajímavé pro většinu čtenářů. 

Proto tedy pokud chcete, aby byly Vaše příspěvky otiskovány, vyvarujte se:
– detailního popisu některého ze sportovních utkání (pokud chcete informovat o nějakém zásadním zápase, stačí stručná zpráva)

– detailního popisu činnosti některého ze sportovních klubů za určité období (pokud chcete představit svou činnost veřejnosti, 
vyberte jen několik zásadních bodů a pokuste se je zakomponovat do přiměřeně dlouhého čtivého článku – neposílejte nám „tiskové zprávy“)
– psaní o již neaktuálních událostech (tedy těch, které proběhly v časovém období starším, než je předcházející měsíc) či odkazování na ně

Rádi poskytneme prostor všem z Vás, ale ani sportovní rubrika není nafukovací.
Pište tedy jen o skutečně ZÁSADNÍCH událostech, událostech AKTUÁLNÍCH a pište STRUČNĚ. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás o dodání příspěvků tohoto typu nejpozději 8. srpna
(týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Příští uzávěrka bude 15. srpna ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky odevzdávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny.

Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály dodávali pouze v elektronické podobě. 

Děkujeme za pochopení,
Vaše redakce

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.

Svoje Tišnovské noviny si můžete přečíst i v elektronické verzi: www.tisnovskenoviny.cz.

MEMORIÁL IVO MEDKA – LUCIE DOSPÍŠILOVÁ 
(2. MÍSTO) A ALENA MAŠKOVÁ (1. MÍSTO) 
Z KLUBU TIŠNOV BIKERS ŠŤASTNĚ V CÍLI, 
4. června 2016 
foto: Roman Skřepek
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02 Tišnovské noviny

ÚVODNÍK 

Co nového na radnici?

Jiří Dospíšil, starosta města

Doprava ve městě
Většina z nás se denně setkává s problema-

tickým parkováním (nejen v centru města), 
nedostatečnou bezpečností provozu i nevyho-
vujícím stavem komunikací. Proto skýtá oblast 
dopravy z pohledu zkvalitnění života občanů 
ve městě opravdu velký potenciál.

Bohužel nám doposud chyběl základní 
koncepční dokument, který by oblast dopra-
vy ve městě zmapoval, analyzoval a navrhl 
provedení konkrétních opatření. Postrádáme 
rovněž pracovníka, který by se této problema-
tice věnoval komplexně. Na obou důležitých 
aspektech nyní pilně pracujeme. Věřím, že do 
konce letošního roku budeme mít jak generel 
dopravy, tak dopravního koordinátora. Dlou-
hodobě „držíme krok“ s vyspělými městy pou-
ze v cyklodopravě. Tišnov je členem Asociace 
cykloměst a pravidelně se účastní celostátních 
cyklokonferencí. V souladu s generelem cyklo-
dopravy z r. 2004 se snažíme postupně zlepšo-
vat podmínky pro jízdu na kole jak ve městě, 
tak v jeho blízkém okolí. Dalšími „vlaštovka-
mi“ by v brzké době měly být úseky mezi uli-
cí Ostrovec a tišnovským koupalištěm a také 
cesta vedoucí od železničního přejezdu do 
Předklášteří podél železnice k Ostrovci. Rea-
lizací obou těchto úseků by v návaznosti na 
již vybudovanou část cyklostezky podél řeky 
vznikla komfortní a bezpečná cesta pro cyk-
listy od koupaliště až po železniční přejezd do 
Předklášteří. Oba projekty jsou již zpracova-
né a Odbor investic a projektové podpory nyní 
připravuje žádosti o dotace. Realizace akcí je 
pak plánována na příští rok.

Tišnovští dobrovolní hasiči oslavili 
140 let od svého založení

Naše město je zcela jistě výjimečné velkým 
počtem spolků a značnou rozmanitostí jejich 
činnosti. Dobrovolní hasiči jsou jedním z mno-
ha, které zde působí. Výjimečné na jejich čin-
nosti je však právě to, že jsou pro blaho nás 
všech mnohdy ochotni riskovat svoje zdraví, 
nebo dokonce životy. Proto je postavení sbo-
ru dobrovolných hasičů mezi spolky naprosto 
nenahraditelné. Letošní 140. výročí založení 
tišnovského sboru dobrovolných hasičů bylo 
vhodnou připomínkou této skutečnosti a záro-
veň příležitostí vyjádřit naši úctu a poděko-
vání za jejich činnost. Myslím, že zbrusu nový 
prapor jim bude slušet!

Cesta hrdelního práva
Ve čtvrtek 9. června 2016 byla symbolic-

kým poklepáním základního kamene zahá-
jena realizace Cesty hrdelního práva. Jak 

známo, tento unikátní projekt, jenž se bezpro-
středně dotýká historie našeho města, obo-
hatí veřejná prostranství na několika místech 
o zastavení s kamennými stélami symbolizu-
jícími hříchy a připomínajícími také jednot-
livé ctnosti. Jako Tišnovák mám radost, že se 
několik obyčejných, tak trochu zapomenutých 
nebo i nevzhledných zákoutí promění v mís-
ta oku lahodící s možností spočinutí. Z pohle-
du cestovního ruchu je zřejmé, že naše město 
se díky tomuto projektu stane atraktivnějším. 
Těší mne, že se našemu malému týmu podaři-
lo z různých zdrojů získat finanční prostředky 
na jeho realizaci. Dobrý základ položilo zastu-
pitelstvo města, když v letošním rozpočtu 
vyhradilo 1 milion korun. Dalším významným 
zdrojem je dotace okolo 1,5 milionu korun při-
dělená Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro-
jekt také podpořil hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek, přičemž z rozpočtu kraje 
by v letošním a příštím roce měla být poskyt-
nuta částka v celkové výši 1,5 milionu korun. 
Sponzorsky se budou podílet také místní pod-
nikatelé a na září 2016 je plánováno vyhlášení 
veřejné sbírky pro občany. Tak tedy začínáme!

Větší podpora sportu, kultury, 
životního prostředí, sociálních 
služeb, volnočasových, pro 
rodinných a zájmových aktivit

Tak jako každý rok i letos rozhodovala Rada 
města a Zastupitelstvo města Tišnova o při-
dělení dotací spolkům, klubům, ale i jednot-
livcům na různé aktivity. Z našich společných 
peněz jsme na základě doporučení jednotli-
vých odborných komisí a odborů úřadu opět 
podpořili celou řadu dobrých projektů – nej-
více sport částkou 1 464 700 korun, dále 
sociální služby (664 960 korun), prorodin-
né aktivity (100 000 korun), životní prostře-
dí (87 100 korun), kulturu (268 000 korun), 
ostatní zájmovou činnost (200 000 korun), 
volnočasové aktivity mládeže (200 000 
korun). Celková podpora byla tedy v součtu 
o více než 100 000 korun vyšší než vloni. Všem 
žadatelům přeji, ať se jim projekty podaří zre-
alizovat k jejich spokojenosti, a nám ostatním 
přeji příjemnou ochutnávku plodů, které jejich 
snažení přinese. A protože si současné vedení 
města potrpí na transparentnost, je podrob-
ný seznam, ve kterém jsou k dispozici celko-
vé hodnoty jednotlivých projektů, požadovaná 
částka i výše poskytnuté dotace, zveřejněn na 
webu města.

Hony za Kukýrnou jako příklad 
zklidněné atmosféry

Budu se opakovat, když konstatuji, že si 
velmi cením toho, jak se během půldruhého 

roku změnila atmosféra v zastupitelstvu a také 
ve vztahu radnice–občané. Snad mi toto opa-
kování prominete. Podle mě je totiž pro nás 
na radnici velmi důležité, aby nám šla prá-
ce společně od ruky. Je to také důležité pro 
vás občany, abychom vás neobtěžovali svými 
půtkami a abyste se za nás nemuseli stydět. 
Příkladem budiž dubnové jednání zastupitel-
stva, jehož předmětem bylo odkoupení veřej-
ných ploch v sousedství ulice Marie Pavlíkové 
ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel 
s. r. o. a odkoupení stavby komunikace, par-
kovacích stání, chodníku a veřejného osvětle-
ní v ulici Valova. Byly tak naplněny smlouvy 
uzavřené již v předchozích volebních obdo-
bích a došlo tím k vyrovnání dříve uzavřených 
závazků. Město nově získalo do vlastnictví 
pozemky, na kterých se nachází např. dětská 
hřiště, ale také okolí několika bytových domů, 
do kterých nebyl až do současné doby umož-
něn vstup z veřejných ploch. V této souvis-
losti se nám podařilo nad rámec uzavřených 
smluv vyjednat rozložení úhrad do několika 
splátek. Důležitým bonusem pro město a pře-
devším obyvatele lokality Hony za Kukýrnou 
bude rovněž dokončení ulice Dlouhé, kte-
ré je předmětem závazku developera. Toto 
řešení podpořilo jedenáct přítomných zastu-
pitelů a pouze dva se zdrželi. Světe, div se, 
nikdo nebyl proti! Jak je to možné? Je to jed-
noduché – materiály byly připravovány peč-
livě, s dostatečným předstihem projednány 
v poradních orgánech a díky oboustrannému 
korektnímu jednání se podařilo zajistit městu 
ve smlouvách vyváženou pozici. Všem kolegy-
ním a kolegům v zastupitelstvu tímto děkuji za 
jejich konstruktivní přístup nejen v této věci.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
krásné letní dny, prázdniny plné zážitků 
a pohodovou dovolenou vám přeje

Jiří Dospíšil, starosta města

Foto: Roman Skřepek
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TIŠNOVsKÝ hYDE PaRK 

RaDNICE INFORMUJE 

Jakou cenu má lidský 
život?
Milada Kopečná

Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o své osob-

ní zkušenosti se Zdravotnickou záchrannou 
službou v Tišnově. Moje příhoda se odehrála 
v polovině měsíce ledna letošního roku. Jed-
noho sobotního odpoledne jsem náhle pocí-
tila obrovskou bolest v pravé noze. Při snaze 
postavit se jsem zjistila, že je úplně studená 
a bezvládná. Proto jsem se posadila a telefo-
nem si přivolala tišnovskou záchrannou služ-
bu. Tato během deseti minut dorazila ke mně 
domů a společně s ní přijela i policie a hasiči. 
Sestra ze záchranné služby paní Jana Gracia-
sová, která aniž by mě prohlédla a zjistila, co 
mi je, jen konstatovala: „To je naše známá, zase 
si vymýšlí, pojedeme pryč. A ještě ke všemu 
si dovolí zavolat policii a hasiče.“ Po vyřčení 

těchto slov všichni opravdu odjeli. Navečer 
se mi velice přitížilo, noha stále bolela, a pro-
to jsem se obrátila na svého synovce, který mě 
odvezl na pohotovost v Tišnově. MUDr. Dítě, 
který měl v ten den službu, stanovil diagnó-
zu ischias. Dostala jsem kapačku proti bolesti 
a propustil mě s tím, že pokud budou bolesti 
i nadále přetrvávat, mám v pondělí navštívit 
svého obvodního lékaře. Jelikož bolesti neu-
stupovaly, zašla jsem hned v pondělí za svou 
obvodní lékařkou MUDr. Jeřábkovou, která mě 
po vyšetření odeslala do Fakultní nemocnice 
u svaté Anny na chirurgické oddělení. Léka-
ři, kteří měli ten den službu, se velice zlobili 
a podivovali se nad tím, proč jsem nepřijela už 
o den dříve. Během půl hodiny jsem se ocitla 
na sále, kde mě ihned operovali. Poté mi lékař 
oznámil, že se jednalo o embolii a trombózu 
tepen dolních končetin. Také mi sdělil, že jsem 
přijela za pět minut dvanáct, můj zdravotní 
stav byl natolik kritický a vážný, že mi hrozi-
la amputace pravé nohy. Následná léčba poté 

probíhala pod dohledem brněnských lékařů, 
kterým bych chtěla velice poděkovat, neboť 
jim vděčím za záchranu svého života. Chtě-
la bych také touto cestou poděkovat i někte-
rým tišnovským lékařům, kteří se o mě po 
celou dobu mého doléčování po propuštění 
z nemocnice starali a je tomu tak i v současné 
době, kdy je můj zdravotní stav už sice stabili-
zovaný, nicméně ještě nejsem po fyzické a psy-
chické stránce úplně v pořádku. Jedná se o tyto 
lékaře: MUDr. Jeřábková, MUDr. Jurnečková, 
MUDr. Mendlová a MUDr. Otiepka.

A co dodat na závěr? Je zarážející, že někte-
rým lidem pracujícím v našich zdravotnických 
zařízeních je lidský život naprosto lhostejný. 
To jsou mé osobní zkušenosti s výše jmenova-
nou sestrou ze zdravotnické záchranné služby, 
která by podle mého názoru neměla na tako-
vém místě pracovat. Nechť je tento můj příběh 
ponaučením i pro ostatní občany.

Pozn. redakce: Protistrana se ke stížnosti 
nevyjádřila.

 Rozhovor 

s Martinem seberou 
o školství a sportu
Roman Skřepek

Nejspíš bude zajímat většinu rodičů školá-
ků nebo i předškoláků, jaké investice plá-
nujete letos na ZŠ 28. října v Tišnově.

V oblasti školství jsme učinili důležitý krok 
ke zvýšení aktuálních kapacit tišnovských 
základních škol, a to nejen pro děti školou 
povinné z Tišnova, ale i pro školáky z okolních 
obcí. Půdní vestavba na ZŠ nám. 28. října bude 
podpořena dotací Ministerstva financí ve výši 
12,5 milionu korun. Celkový rozpočet akce je 
odhadován na 18,8 milionu, město by se proto 
na akci podílelo částkou asi 6,3 milionu. Pod-
krovní prostory pavilonu 8 budou po realizaci 
stavebního záměru plnit funkci učeben spolu 
s kabinetem, šatnami a hygienickými zaříze-
ními. Celková kapacita školy se zvýší z aktuál-
ních 850 na 1 030 žáků.

Prázdniny jsou také dobou, kterou mají ško-
ly vyhrazenou na rekonstrukce a opravy. Na 
obou základních školách nám. 28. října i Smíš-
kova proběhne modernizace sociálních zaříze-
ní. Po zkušenostech z loňského roku doufáme, 
že vybrané firmy zvládnou dodržet harmono-
gram oprav přesně podle plánu a v očekávané 
kvalitě.

Vzhledem k tomu, že se školství stále vyví-
jí, myslíte i na několik let dopředu?

V odborném poradním orgánu Rady města, 
ve školské komisi, jsem předložil vizi souvisejí-
cí s aktualizací koncepce vzdělávání v Tišnově. 

Tento dokument bude plnit funkci strategické-
ho dokumentu, který bude vedení města vyu-
žívat při dalším rozhodování, jak postupovat 
v oblasti školství v příštích cca pěti letech. 
Aktuální dokument byl vytvořen již v roce 
2007, tudíž si již zaslouží provést aktualizaci.

Letos jste, tak jako vloni, oceňova-
li sportovce, myslíte i na pedagogické 
pracovníky?

V připravovaném dokumentu koncep-
ce vzdělávání v Tišnově bude část věnována 
tématu „Prestiž učitelského povolání“. Ve vede-
ní města jsme se zamysleli, co pro tuto oblast 
město jako zřizovatel několika škol udělalo, 
resp. může udělat. Vycházíme z předpokladu, 
že v Tišnově jsou dobří učitelé, víme to o nich 
a vedení škol si jsou toho vědoma také. Oslovili 
jsme nejen městem zřízené MŠ Sluníčko, Horo-
va a U Humpolky, ZŠ nám. 28. října a Smíško-
va, ale i krajské a ostatní zařízení, jakými jsou 
Gymnázium, ZŠ a SŠ, Dětský domov, Inspi-
ro, Základní umělecká škola a ZŠ ZaHRAda, 
protože do všech výše uvedených organizací 
dochází tišnovské děti. Oslovené organizace 
nám poslaly nominace, ačkoliv si dokáži před-
stavit, že výběr nejlepších učitelů nemusí být 
snadný. Ocenění s názvem „Magister Optimus“ 
se udělovalo na závěr školního roku, v pon-
dělí 20. června v obřadní síni radnice. Hodlá-
me tímto způsobem založit tradici a drobným 
střípkem přispět do mozaiky zvýšení vážnosti 
a prestiže učitelského povolání jako takového.

Jak hodnotíte letošní přijímací řízení do 
mateřských škol?

Přijímací řízení do mateřských škol letos 

poprvé v Tišnově proběhlo s elektronickou 
podporou přihlášek. Chceme jít s dobou a při-
způsobit se novým trendům. Důvody, které 
nás k tomu vedly, byly následující: 1. žádosti 
je možné „vyzvedávat“ a vyplňovat, na rozdíl 
od minulosti, po dobu několika týdnů; 2. rodi-
če hlásící své dítě na více MŠ v Tišnově vyplni-
li žádost pouze jednou; 3. systém nabízí jasná 
kritéria vyjádřená číselným bodovým ohod-
nocením; 4. zřizovatel MŠ (město Tišnov) má 
v každé fázi přijímacího řízení aktuální infor-
maci o počtech dětí hlásících se do jednotli-
vých MŠ; 5. elektronický systém zjednoduší 
vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte, 

Foto: Roman Skřepek
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 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Memoriál Ivo Medka 
podesáté a stále svěží
Roman Skřepek, vedoucí odboru

V sobotu 4. června se uskutečnil již desá-
tý ročník závodu horských kol Memoriál Ivo 
Medka. Akce proběhla jako již tradičně na 
parkovišti u nového hřbitova a i letos při-
lákala několik set návštěvníků. Přestože se 
samotné závodění oproti minulosti téměř 
nezměnilo, organizátoři si pro letošní roč-
ník připravili i několik novinek, zejména pak 
v doprovodném programu. Zájem vzbudi-
ly nejenom mladé mažoretky z Lažánek, kte-
ré zde představily několik skvělých sestav, ale 
pozornost si zasloužila i exhibice mistra svě-
ta v biketrialu Vaška Koláře. Ten se tu zdržel 
až do večera a ochotně se s kýmkoliv pobavil 
nebo vyfotografoval. V rámci akce byla vyhod-
nocena i výstava fotografií „Tišnov – město 
sportu“, která nabídla řadu zajímavých sním-
ků z oblasti místních sportovních aktivit. Roz-
šířenou prezentaci poskytla Policie České 
republiky, která zde předvedla nejnovější poli-
cejní techniku. Tu si prohlédly nejen děti, ale 
nezřídka i jejich rodiče. Neméně pozornosti 

letos vzbudil také netradiční večerní koncert 
tišnovské Ha-kapely, během kterého se odváž-
livci mohli krátce proletět v horkovzdušném 
balónu.

Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali 
pořadatelům z Městského úřadu Tišnov, Inspi-
ra – střediska volného času, dobrovolníkům 

a dalším spolupracovníkům, kteří zajistili zají-
mavý doprovodný program nebo například 
občerstvení a jiné služby. Těšíme se na další 
ročník a tímto Vás na něj již s předstihem zve-
me. Všechny informace k akci a více fotografií 
najdete na internetu na stránce mim.tisnov.cz.

Vyhlášení ocenění Magister Optimus 2016
Roman Skřepek, vedoucí odboru

V pondělí 20. června proběhlo v obřad-
ní síni tišnovské radnice předávání ocenění 
Magister Optimus. Nápad na ocenění nejlep-
ších pedagogických pracovníků ve městě je 
poměrně čerstvý, odráží však aktuální přá-
ní vedení města ocenit a pozvednout vysokou 

prestiž pedagogické profese. Letošním vyhla-
šováním bychom proto rádi založili tradici, 
která by měla připomenout, že právě učitelé 
jsou ti, kteří nám předávají nezanedbatelnou 
část svých znalostí a zkušeností, jež pak může-
me využívat po zbytek života.

Ředitelé všech školských a výchovných 
zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, Inspiro, Gymnázium, ZUŠ, 

Dětský domov) byli požádáni o nominace jed-
notlivých pedagogů, a to za výjimečnou a nad-
standardní pedagogickou a výchovnou práci, 
mimořádnou pedagogickou, odbornou a meto-
dickou nebo publikační činnost, významný 
počin vztahující se k výchovné a vzdělávací 
činnosti apod. Výběr učitele byl ponechán na 
jejich úvaze. Následně byly ze všech škol 

příp. další správní úkony. Na tomto místě děku-
ji ředitelkám a vedení všech tří mateřských 
škol za bezproblémové a perfektní zvládnu-
tí této novinky. Pro zajímavost na 97 volných 
míst přišlo 313 žádostí od 156 dětí (resp. rodi-
čů). 44 rodičů podalo přihlášky na všechny 
tři školky, 51 rodičů na dvě školky a 61 rodi-
čů odevzdalo žádost jen na jednu školku. Podle 
všeho přijmeme všechny přihlášené tišnov-
ské tříleté děti. Dalším zajímavým a předpo-
kládaným zjištěním bylo, že 99 % rodičů má 
přístup k internetu. V tuto chvíli vyhodnocu-
jeme i názory a návrhy na vylepšení od rodi-
čů. Pokud nějaké máte, určitě mi je napište. Už 
nyní ale musíme přemýšlet nad novelou škol-
ského zákona, která přinese nárok na umístě-
ní dítěte do školky, nejdříve od čtyř, následně 
od tří a od roku 2020 od dvou let věku. S při-
spěním dotačních programů i v Tišnově uva-
žujeme o vytvoření odpovídajícího zázemí ve 

stávajících školkách.
Máte nějaké zajímavé informace pro ama-
térské nebo i profesionální sportovce?

Tak v první řadě tišnovské koupaliště je 
v provozu již od 1. června a bude zajíma-
vé sledovat, zda padne loňský rekord v počtu 
návštěvníků (41 tisíc osob). Určitě přijď-
te vyzkoušet novinky, které jsou pro Vás při-
praveny. Ať už na samotném koupališti, nebo 
na přilehlých sportovištích, včetně zázemí 
s občerstvením.

Stále čekáme na potvrzení změny územní-
ho plánu a nastartování dalšího rozvoje spor-
tovního areálu Ostrovec, kde má na městských 
pozemcích vyrůst druhé tréninkové fotbalo-
vé hřiště, společně s výstavbou tribuny, kabin 
a sociálního zařízení a rozšíření tenisového 
areálu o dva nové kurty.

I přes neúspěch v dotačním programu 
na MŠMT dále uvažujeme o rekonstrukci 

víceúčelového sportoviště u ZŠ Smíškova. Po 
modernizaci zde chceme nabídnout víceúče-
lové hřiště s umělým trávníkem, které bude 
v létě sloužit pro malou kopanou, volejbal, 
basketbal a tenis a v zimě jako umělé kluziš-
tě s mobilními mantinely a skrytým systémem 
zemního chlazení, dále malé víceúčelové hřiště 
s umělým trávníkem pro volejbal a basketbal, 
atletickou rovinku pro sprint a doskočiště pro 
skok do dálky. V úvahách je realizace výstavby 
i bez dotační podpory.

Co byste popřál před nadcházejícími prázd-
ninami čtenářům Tišnovských novin?

Vážení občané, přeji nám hezké prožití let-
ních měsíců července a srpna. Dětem pře-
ji bezvadné prázdniny, rodičům pohodovou 
dovolenou a sportovcům dostatek času na 
regeneraci po jarní části sezóny a množství sil 
na přípravu na podzimní část.

Foto: Roman Skřepek
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Prodej budovy brněnská č. 2
Lenka Klusáková, referentka odboru

Město Tišnov zveřejňuje záměr prodeje 
a podmínek výběrového řízení formou elek-
tronické aukce níže uvedené nemovitosti.

Předmětem prodeje jsou pozemky parc. 
č. st. 165/1, jejíž součástí je budova č. p. 2 na 
ulici Brněnská v Tišnově, a přilehlý pozemek 
parc. č. 206/5 o výměře 363 m2. Budova je tří-
podlažní. V objektu jsou k dispozici skladova-
cí prostory, sociální zázemí v 1. NP i v 2. NP. 
K budově náleží také část pozemku, který bude 
do budoucna atraktivní vzhledem k vybudová-
ní městského parku.

Upřesňující informace podá Městský úřad 
Tišnov, Odbor správy majetku a komunál-
ních služeb, paní Lenka Klusáková na tel. 
549 439 852, 731 679 450.

doručeny následující nominace:
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 
– Jana Musilová
Mateřská škola Sluníčko, 
Tišnov, Na Rybníčku 
– Jana Konečná
Mateřská škola, Tišnov, Horova 
– Jarmila Otiepková
Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října
– za I. stupeň – Mgr. Anna Klíčová
Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 
– za II. stupeň – Mgr. Marie Bártová
Základní škola, Tišnov, Smíškova 
– Mgr. Helena Součková
Základní škola ZaHRAda 
– Mgr. Petra Večeřová
Střední škola a Základní škola Tišnov 
– Mgr. Jitka Alexová
Gymnázium Tišnov 
– František Zachoval
Dětský domov Tišnov 
– Ivana Dvořáčková
Inspiro – středisko volného času Tišnov 
– Mgr. Zuzana Bučková
Základní umělecká škola Tišnov 
– Ladislav Havlík

Všem oceněným ještě jednou upřímně gra-
tulujeme a děkujeme za jejich pedagogický 

přínos jak pro jejich žáky nebo svěřence, tak 
pro město samotné.

Ukončení stavebních prací na poliklinice
Zbyněk Košťál, referent odboru

Do 30. června 2016 budou dokončeny sta-
vební práce v budově polikliniky v Tišnově. 
Od začátku března tohoto roku zde Staveb-
ní firma MATYÁŠ s. r. o. se sídlem v Ocho-
zu u Brna prováděla za plného provozu 

stavební úpravy, zahrnující kompletní rekon-
strukci sociálních zařízení včetně rozvodů 
vody a kanalizace. Celkové realizační nákla-
dy činily dva miliony korun. Jihomoravský 
kraj akci podpořil dotací ve výši 0,5 milionu 
korun.

Po loňském roce, kdy budova polikliniky 

dostala zcela nový „kabát“, tak došlo k další-
mu zlepšení kvality i uvnitř objektu. V příš-
tích letech by modernizace interiéru měla 
pokračovat.

Za trpělivost a toleranci při realizaci pra-
cí děkujeme lékařům, zdravotnímu personá-
lu i pacientům.

Foto: archiv MěÚ

Foto: Roman Skřepek



06 Tišnovské noviny

RaDNICE INFORMUJE 

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem
Barbora Gottwaldová

V polovině června byla dokončena prv-
ní etapa prací na rekonstrukci komunikací 
v lokalitě Za Mlýnem, a to ulice Ke Střelnici, Za 
Krétou a Za Mlýnem. Akce byla realizována ve 
spolupráci se Svazkem vodovodů a kanaliza-
cí Tišnovsko a zahrnovala novou splaškovou 
kanalizaci, rozšíření vodovodu, nové povr-
chy komunikací, chodníků, parkovacích stání, 
veřejné osvětlení, kabelizaci nízkého napětí 
a přeložky sdělovacích kabelů.

Na tyto práce navazuje probíhající druhá 
etapa, výstavba chodníku podél silnice II. třídy 
směrem na Deblín. Zde spolupracujeme s obcí 
Předklášteří a Svazkem vodovodů a kanalizací 
Tišnovsko. Jedná se současně o stavbu splaš-
kové kanalizace a vodovodního řadu, komplet-
ní rekonstrukci veřejného osvětlení, kabelizaci 
nízkého napětí a vyvolané přeložky stávají-
cích inženýrských sítí. Předpoklad dokončení 
stavby je 30. září 2016.

Zhotovitelem prací je společnost MER-
TASTAV s. r. o. se sídlem v Předklášteří a sta-
vební náklady města na tento projekt činí 16,1 
milionu korun.

Třetí etapou bude výstavba nového mos-
tu přes potok Závistku, který je v havarijním 
stavu. S jeho rekonstrukcí se započne po letní 
sezóně na koupališti. Nejdříve bude postaveno 

provizorní přemostění, až poté se stávají-
cí most uzavře, zbourá a bude postaven nový. 
Náklady na nový most předpokládáme ve výši 
čtyř milionů korun.

Foto: Roman Skřepek
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MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

projektový manažer (referent Odboru investic a projektové podpory).

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
pro obsazení pracovního místa na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti,

referent Odboru sociálních věcí – 
sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti.

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti,

referent Odboru správy majetku a komunálních služeb.
Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti,

referent Odboru územního plánování s pracovní náplní
pořizování územně analytických podkladů a práce v GIs.

Více informací naleznete na stránkách www.tisnov.cz.

Dva roky městské policie v Tišnově
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Vážení občané,
tímto článkem bych chtěl trochu odlehčit 

našemu „masírování“ paragrafy, zákony a naří-
zeními, kterými Vás neustále zásobujeme. 
Určitě není od věci se dozvědět o práci stráž-
níků v Tišnově něco víc než jen to, že nás vidíte 
„slídit“ kolem špatně zaparkovaných vozidel. 
Dalším důvodem je i to, že v červnu to jsou již 
dva roky od vzniku Městské policie Tišnov.

Městská policie se v Tišnově zabývá, kromě 
zmiňované problematiky parkujících vozidel, 
širokou škálou jiných činností, které nejsou 
tolik vidět a o nichž se mluví a ví pouze mezi 
zúčastněnými a zasvěcenými. Prioritní je pro 
strážníky preventivní činnost v oblasti bez-
pečnosti a dopravní výchovy především u dětí, 
nevyjímaje ochranu a bezpečnost seniorů. Pra-
vidlem se již staly besedy s nově nastupující-
mi prvňáčky na základních školách zaměřené 
na bezpečné chování dětí doma, venku, na ces-
tě do školy, při setkání s agresivními zvířa-
ty, ale i lidmi, při nálezu injekčních stříkaček 
a jiného infekčního materiálu. Samozřejmostí 

je seznámení dětí s telefonními čísly tísňo-
vých linek integrovaného záchranného sys-
tému, včetně správného volání na ně, dále 
obeznámení s existencí a účelem linky bezpe-
čí. V jarních měsících, před blížícími se letními 
prázdninami, probíhají zase besedy zaměře-
né na dopravní výchovu s tématy, jak správně 
užívat chodníky, přechody pro chodce a jiné 
komunikace nebo jak jezdit na jízdním kole 
a na co všechno přitom pamatovat.

Strážníci také besedují se seniory s cílem 
seznámit je se zásadními změnami v doprav-
ní problematice. Nejdiskutovanějším tématem 
je nabízení zboží a služeb od nepoctivých pro-
dejců. Díky duchapřítomnosti některých seni-
orů, kteří se na městskou policii včas obrátili, 
se strážníkům již v několika případech poda-
řilo zasáhnout proti těmto praktikám přímo 
v domácnostech a potažmo ušetřit občanům 
nemalé starosti a finance.

Velice zábavné a zajímavé bylo „popoví-
dání“ s těmi nejmenšími, s dětmi v mateř-
ských školách. V MŠ U Humpolky a Jezírko při 
RC Studánka, kam jsme byli pozváni, si děti 
mohly osahat služební vozidlo, seznámit se 

s vybavením strážníků a probrat s námi své 
problémy a postřehy. Prevence, a především ta 
u dětí, se nedá ničím nahradit a v každém pří-
padě se vyplatí.

Při svých pochůzkách městem mj. vyhledá-
váme vraky vozidel, které kolikrát hyzdí oko-
lí, stávají se nebezpečnými z hlediska ochrany 
životního prostředí i pro naše děti a v nepo-
slední řadě zabírají parkovací místa, kterých 
je ve městě v některou denní dobu nedosta-
tek. Za dobu naší působnosti se nám podařilo 
nalézt a tlakem vyvinutým na majitele přispět 
k odstranění několika desítek takovýchto vra-
ků z parkovišť a tím přispět k obnovení plné-
ho počtu parkovacích míst. V roce 2015 bylo 
ze strany města přistoupeno i ke dvěma pří-
padům odtahu vraků, které hyzdily město již 
několik let a majitelé se z nějakého důvodu 
odmítali se svými „miláčky“ rozloučit obvyk-
lým způsobem.

Neméně důležitou složkou práce strážníků 
městské policie je také odchytávání toulavých 
a agresivních psů, popř. jiných zvířat, v zim-
ních měsících zjišťování sjízdnosti komunika-
cí, schůdnosti chodníků a vyhledávání černých 



skládek. Zjištěné nedostatky ihned předáváme 
kompetentním orgánům.

V rámci prevence kriminality a ochrany 
veřejného pořádku kontrolujeme parky a dět-
ská hřiště. Na těchto místech zjišťujeme stav 
vybavení a vyhledáváme použité injekční stří-
kačky a jiný infekční materiál, který sbíráme 
a následně postupujeme k likvidaci. Nebezpečí 
plynoucí při nálezu takovéhoto materiálu dět-
mi není ani třeba připomínat. Za tímto účelem 
předáváme informace rodičům a občanům jak 
v médiích, tak v mateřských školách. Jedná se 
o desítky nálezů a touto cestou bychom chtě-
li poděkovat všem z řad učitelek mateřských 
škol, samotných dětí a občanů, kteří nám vola-
jí a upozorňují nás na nálezy, abychom mohli 
podniknout kroky k jejich likvidaci.

V rámci svých oprávnění poskytujeme 
různé asistence úředním osobám při jedná-
ní s agresivními osobami, při vyklízení bytů 
a obdobných činnostech a ve spolupráci s Poli-
cií ČR se podílíme na odhalování a získávání 
poznatků k páchání trestné činnosti a společ-
ně s republikovou policií se tak snažíme při-
spět k bezpečí v Tišnově.

V roce 2016 spustila Městská policie Tiš-
nov pro občany bezplatný registr jízdních kol. 

Registrace jízdního kola není lékem proti krá-
dežím, ale jen další překážkou položenou do 
cesty lidem, pro které se staly krádeže způ-
sobem obživy nebo přivýdělku. Své kolo si 
můžete zaregistrovat každou středu od 7.00 
do 17.00 hod. na služebně MP Tišnov nebo po 
telefonické domluvě i v jiné dny. Registr je sou-
časně k dispozici Policii ČR.

Velmi důležitou součástí naší práce je sna-
ha přispět k právnímu vědomí občanů tím, že 
je v tisku seznamujeme s platností jednotli-
vých právních norem, které ovlivňují náš kaž-
dodenní život, a současně tímto způsobem 
poukazujeme na bolavá místa a jednání zejmé-
na těch občanů, kterým respektování právních 
norem činí problémy. Touto naší snahou chce-
me občany částečně uchránit před zbytečným 
jak časovým, tak finančním zatížením.

Věříme, že se nám přiblížením zlomku 
naší činnosti alespoň zčásti podaří rozptý-
lit u některých všeobecně zažitý názor, že 
„měšťáci“ jsou zde od toho, aby plnili měst-
skou pokladnu penězi za pokuty. Není to prav-
da a mohu s čistým svědomím říci, že nejsme 
továrna na peníze, ale že naším hlavním poslá-
ním a cílem vedení města je bezpečný a klid-
ný život občanů. Samozřejmostí při naší 

práci je úsměv a slušné jednání se všemi, kteří 
si to zaslouží. Případné dotazy rádi zodpovíme 
osobně nebo na tel. 603 577 252, popř. e-mai-
lem policie@tisnov.cz. Děkujeme za projeve-
nou důvěru.
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Dan bárta nerad sám sebe nudí
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve středu 3. srpna večer se tišnovské let-
ní kino rozezní zvláštní hudbou. Ve vysloveně 
improvizačním projektu se tu představí jeden 
z našich nejuznávanějších současných zpěvá-
ků Dan Bárta společně s mužem nazývaným 
En.Dru, vokálním looperem světového kalib-
ru. Dana Bártu jsme před tímto koncertem 

požádali o malý rozhovor. I přes značné časové 
vytížení rád vyhověl a téměř každou odpověď 
navíc doprovodil i připojeným „smajlíkem“…

Vaše tišnovské vystoupení je součástí 
neobvyklé koncertní tour v duetu s beat-
boxerem a looperem Ondřejem Havlíkem 
známým pod jménem En.Dru. Jak k tomuto 
vašemu spojení vůbec došlo a co vás na něm 

nejvíce láká?
My jsme se náhodou potkali při takovém 

projektu ACUO, už je to dávno, a tak jsme zjis-
tili, že máme velmi stejný názor na to, jak dale-
ko jsou od sebe doby a jak je rozdělit na menší 
kousky. Tehdy jsme si spolu zahráli poprvé, 
byla to improvizace a ani jsme se před tím 
neznali. A to je celé. To je vlastně to, co mě na 
tom láká: zahrát si.

 Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova 

Vítání nových občánků města Tišnova 2016
Dagmar Dvořáková, tajemnice

Dne 10. června 2016 byly slavnostně při-
vítány tyto děti narozené na jaře roku 2016:

Jakub Hložek
Vojtěch Češka
Tereza Hejtmánková
Elen Peprlová

Štěpánka Kroupová
Jindřich Skalník
Maxim Pokorný
Nikolas Macúš
Sebastian Zeman
Rostislav Sikora
Tadeáš Danihel
Vilém Vaníček

Ella Novotná
Tereza Veselá
Marie Zavadilová
Matěj Zavadil
Nela Borková

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný 
a spokojený život ve městě Tišnově. Další 
slavnostní obřady vítání občánků se budou 
konat na podzim 2016.

Foto: archiv Městské policie Tišnov
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V místních pozvánkách a promo materiá-
lech je tento koncert avizován jako napros-
tá improvizace. Platí to skutečně na sto 
procent, nebo máte alespoň něco předem 
připraveno?

Já rozhodně ne. Stavíme to spolu na mís-
tě. Limity jsou jasné, loopy a omezená har-
monie, dramaturgii musíme stavět jinak než 
harmonicky, ale to nevadí. Je to takové ryt-
micko-melodické intenzivní „okamžitistic-
ké“ improvizování, přičemž mantinely našeho 
pohybu jsou nastaveny poměrně přehledně… 
Hm, spíše je to sjezd než slalom.

Začátkem roku jste absolvoval mimořád-
né výroční turné se svou původní kapelou 
Alice. Od dob někdejší vzájemné spoluprá-
ce jste se ovšem výrazně posunul k poně-
kud jiným žánrům, než je přímočarý bigbít. 
Měl jste tedy během nynějších koncertů spí-
še pocit, že se vrátil čas, nebo jste na sobě 
naopak cítil, že jsou ve vašem projevu už jazz 
či funky zakořeněny příliš hluboko, a je to 
tedy vlastně úplně jiné než kdysi?

Ani tak, ani tak. Od těch časů, kdy jsem hrál 
jenom s Alicí, jsem si zahrál s mnoha lidmi, 
s mnoha nástroji, s mnoha tělesy, mnoho písní 
různých tvarů. Takže mně se teď mnohem chá-
pavěji a empatičtěji spolupracuje, to je to důle-
žité, co jsem se naučil za tu dobu. Dělám to, co 
je třeba, aby to znělo tak, jak to má znít. A mno-
hem lépe to umím, líp se soustředím, víc sobě 
i tomu věřím. A taky mám jaksi kolektivnější 
ambice. O jazz nebo funky vůbec nejde, o žád-
ný styl, styl je ta nejmíň důležitá součást muzi-
ky. Když zůstanu u těch sportovních metafor, je 
to jako desetiboj. Když vrháte oštěp, je vám um 
ve vytrvalostním běhu na nic, takže ho nepo-
užíváte, ani na něj nemyslíte. Byl jsem a jsem 
rád, že jsem to utáhl fyzicky a hlavně že hlasiv-
ky po všem tom technickém školení a zápřa-
hu drží, držely, spolupracovaly a já nemusel 
běsnit hlava nehlava. Jazz sem, funky tam, ale 
dneska nám to hraje líp, než to hrálo, ono mít 
ke svému starému dílu respekt je dobrý výcho-
zí bod pro těšení se do práce…

Když se v roce 2000 objevilo album 
Illustratosphere, bylo to pro mnohé poslu-
chače docela zjevení. Po létech s rockovou 
kapelou a v muzikálech se najednou všich-
ni divili: „Bárta zpívá jazz? A bezvadně.“ Co 
se vlastně v těch časech událo, že u vás došlo 
k téhle stylové změně?

To, že je Illustratosphere jazz, je blbina. Zpí-
val jsem jen a prostě to, k čemu jsem dospěl za 
tu dobu u Alice a s J.A.R.em a u muzikálu a Ele-
ffantů, co ve mně zrálo a chtělo ven. A nebyl 
jsem v tom sám, to samé chtěli Mirek Chyška 
a Filip Jelínek. Tak jsme se do toho pustili, sna-
žili se vyjádřit, trefit to, co někde uvnitř sebe 
slyšíme. Musel jsem vyzkoušet studium tech-
niky zpěvu v praxi, to taky, vůbec jsem chtěl 

zpívat nějak trošku jinak, už jsem se nemohl 
poslouchat. Chtěl jsem být jemnější. Přesnější. 
Více se věnovat struktuře. Trochu jsem začal 
chápat vztahy mezi rytmem, harmonií a melo-
dií. Byl jsem si v tom období tak nějak dost 
sám. A taky nebyl, protože nás něco nového od 
sebe chtělo slyšet šest. Do té doby jsem nehrál 
s klávesovými nástroji nebo s kontrabasem. 
A tak dále. Illustratosphere, když už to chceme 
zařazovat, je pop, eklektická věc. O jazzu jsem 
v té době mluvil jen jako o zásadním, pohlcu-
jícím inspiračním zdroji. Víte, deska, dílo, je 
pro muzikanta vlastně konec něčeho, tako-
vé vyústění. A pro posluchače teprve začátek 
nějakého nového, třebas nesnesitelného muzi-
kantova výrazu a období. Muzikant pak tvoří 
v tom samém, dokud se zase nezačne „trápit“ 
něčím jiným, to průběžně zpracovává – a jed-
noho dne se odváží a vyjeví… Tak to chodívá 
u těch, kteří mají na prvním místě tu věc samu, 
no. Ti ostatní často nezmění vítěznou strategii 
od úspěšné a překvapivé prvotiny až ke kari-
katuře sebe sama. Toho se já děsím, nerad sám 
sebe nudím. A ještě méně rád se nenávidím, 
což ovšem neznamená, že se nekontroluju.

Viděl a slyšel jsem vás dvakrát s triem 
Roberta Balzara, nejprve v roce 2012 
v Přerově, kde jste hráli ještě v původ-
ní sestavě před koncertem Carly Bley 
a podruhé vloni na festivalu v Poličce už 
s novou rytmikou. (Dnešní pianista této 
sestavy Jiří Levíček mimochodem celé léto 
2011 jezdíval cvičit právě k nám do Tišnova 
na zdejší koncertní křídlo Petrof.) Měl jsem 
v obou případech dojem, že si právě v tomto 
složení živé vystoupení úžasně užíváte a loň-
ský koncert mne přesvědčil i o tom, že se to 
celé zase posunulo kvalitativně kupředu. 

Je ve srovnání s ostatními projekty, v nichž 
účinkujete, trio opravdu vaší srdeční záleži-
tostí, nebo to byl jen můj pocit?

Já to mám opravdu rád, tenhle tvar, je to 
volné i pevné, prázdné i plné… Pokud je tohle 
jazz, tak už ho konečně hraju, hurá.

Jaká je momentálně situace ohledně kape-
ly J.A.R.? Scházíte se už jen příležitost-
ně, nebo ta skupina normálně průběžně 
existuje?

Průběžně jsme, máme skoro hotovou novou 
desku, která vyjde na podzim, takže se rádi 
scházíme při každé příležitosti.

Máte na kontě i účast v několika dočasných 
seskupeních, jako byli např. Sexy Dancers 
nebo Die El. Eleffant!?, často spolupracuje-
te s lidmi kolem kapely Monkey Business, 
hrál jste i v několika filmech (mj. Kytice, 
Výlet, Jarmareční bouda). Plánujete kro-
mě svých obvyklých projektů i do budouc-
na nějakou podobnou ne příliš očekávanou 
aktivitu?

Raději se nechám překvapit, mnoho dočas-
ného toho neplánuji, vyjma termínů hraní, to 
přiznávám. Koneckonců kromě mé „strmé 
a oslnivé filmové kariéry“ šlo spíš o seskupení, 
která různými shodami různých okolností vel-
mi brzy zkolabovala, mysleli jsme to vždycky 
vážně a napořád, jednorázovým a dočasným 
se to jeví až teď, po letech. Mohlo to dopad-
nout úplně jinak, kdyby to bylo bývalo dopad-
lo jinak…

Děkuji za odpovědi a přeji do budoucna 
stálou radost z dobré hudby!

Díky.
Foto: Ján Slovák
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Přijďte poslouchat Mišíka!
Václav Seyfert, redaktor TN

Pokud by se mě někdo zeptal, kdo je podle 
mého názoru ztělesněním českého bigbítu se 
vším, co si pod tímto označením lze představit, 
neváhal bych s odpovědí ani chvíli…

Vladimír Mišík… Byl tu v dobách, kdy se 
česká rocková hudba teprve prodírala z ple-
nek, a přestože od těch časů uběhlo již půl sto-
letí, je na scéně dodnes. Prošel obrazně řečeno 
téměř všemi skupinami, které u nás tvořily 
dějiny tohoto žánru, ať už to byly dávné Kome-
ty, pozdější Matadors, Blue Effect Radima 
Hladíka, Flamengo v dobách Kuřete v hodin-
kách, nebo vlastní kapela ETC…, o níž se říká-
valo, že „takhle by hráli Rolling Stones, kdyby 
byli Češi“. Naprosto zásadním způsobem se 
podílel na zhudebňování a popularizaci zapo-
menutých klenotů naší poezie, zejména tvor-
by Josefa Kainara a Václava Hraběte, ale také 
například Františka Gellnera a Vladimíra Hola-
na. Zakusil na sobě tvrdou ruku bolševika, kte-
rý jej chtěl svého času umlčet „až do úplného 
zapomnění“. Byl z těch umělců, kteří cítili po 
listopadu 1989 bytostnou potřebu pomoci 
i v politice a podobně jako třeba Rudolf Hru-
šínský se alespoň na krátký čas zapojili i do 
práce v parlamentu. A zůstal poctivým rocke-
rem i ve chvíli, kdy měl v říjnu 2013 převzít 

z rukou Miloše Zemana medaili Za zásluhy. 
V bigbítu se zkrátka nepředstírá, takže radě-
ji prezidentovi férově oznámil, že z důvodu 
rostoucí nevole z některých jeho rozhodnutí 
dospěl k závěru nabízené státní vyznamenání 
nepřijmout. Je tu tedy snad někdo jiný, kdo by 
mohl být oním „ztělesněním“?

Vladimír Mišík a skupina ETC… nám všem 
zahrají v pátek 22. července od 20 hodin na 
Zahrádce U Palce. Mělo se tak stát již kon-
cem loňského srpna, ale protože zpěvákovo 
zdraví už nepatří k nejpevnějším, zařadila se 
tehdejší akce bohužel k těm dodatečně zruše-
ným. Letošní našlapaný prázdninový program 
ovšem nasvědčuje tomu, že Mišík se cítí být 
zdravotně v pořádku a to by samo o sobě mělo 
být dostatečnou pozvánkou k účasti na jeho 
koncertě. V našich končinách se nepředstaví 
zdaleka poprvé – pamatuji si plný sál sokolov-
ny v druhé polovině 80. let stejně jako tři růz-
ná vystoupení z nepříliš vzdálené minulosti. 
Začátkem července 2010 hrál Mišík s ETC… 
na Bigbítové noci v Železném, o rok později se 
na festivalu v letním kině dostal vinou výraz-
ného časového skluzu na pódium až hodně 
pozdě po půlnoci, v únoru 2012 byl v sále na 
Mlýnské ulici hostem jubilující skupiny Ener-
git a bylo tehdy docela osvěžující slyšet ho zase 
v jiné sestavě, s doprovodem kytaristy Luboše 

Andršta. Současné ETC… hraje v obsazení: 
Petr Pokorný a Pavel Skála – kytary, Jiří Vese-
lý – basa, akordeon, Vladimír Pavlíček – housle 
a Jiří Zelenka – bicí.

V dubnu 1983, tedy v časech, kdy měl Vladi-
mír Mišík zákaz vystupování, napsal někdo na 
zeď v pražských Holešovicích dnes již legen-
dární větu „Nechte zpívat Mišíka!“ Přestože ji 
příslušné tamní orgány opakovaně zamalo-
vávaly, objevoval se nápis na tom místě stále 
znovu. Dovolím si jej teď cíleně parafrázovat 
a vzkazuji všem příznivcům dobré hudby: 
„Přijďte poslouchat Mišíka!“

Rozhodně Vás nezklame a početnou účast 
publika si právě on zaslouží mnohem více než 
kdokoliv jiný…

Deset milníků v historii skupiny Neřež
Václav Seyfert, redaktor TN

1. 20. 12. 1994 Koná se historicky poslední koncert skupiny Nerez, vystupující 
ve složení Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský.

2. rok 1997 Jaromíra Nohavicu doprovází na jeho koncertech seskupení 
zvané Kapela, které tvoří Zdeněk Vřešťál – kytara, 
Vít Sázavský – baskytara, housle, Vladislava Hořovská – housle, 
Petra Pukavcová – hoboj, Filip Jelínek – klávesy, trombón 
a Pavel Plánka – bicí. 
Z živých nahrávek vychází live album nazvané Koncert.

3. rok 1998 Větší část Kapely (kromě Pukavcové a Plánky) vytváří novou skupinu, která se i svým názvem Neřež hlásí k pokračování 
tradice někdejšího Nerezu. Čtyři základní členy doplňuje bubeník David Uher, později ještě saxofonistka Martina Fialová 
a kytarista Miroslav Chyška. Natáčí se album Neřež a o rok později druhé s názvem Nebezpečný síly.

4. rok 2001 Skupina podepisuje smlouvu s firmou BMG Ariola a nahrává v mírně pozměněném složení album Ještě jednou. Sázavský 
s Vřešťálem současně produkují úspěšné album Marie Rottrové Podívej. Od té doby se datuje spolupráce zpěvačky a čle-
nů skupiny Neřež, která dodnes na některých koncertech působí jako její doprovodná kapela.

5. rok 2004 U firmy Indies vychází CD Jednou měř, 2x Neřež. Návštěvníci koncertů mohou získat i bonusový disk Nášup, pro nějž je 
v bookletu alba připravena kapsa. Neřež se počínaje tímto momentem přiřazuje ke kapelám, pro něž přestává být vydá-
vání desek tím nejdůležitějším v kariéře, a klade důraz hlavně na živá vystoupení.

6. rok 2007 Vzniká vánoční kolekce Slavná věc, na níž mezi písničkami zní ze záhrobí hlas „lidového podkrkonošského vypravěče“. 
Mystifikace jako od Cimrmana si přesto zachovává zvláštní náladu vánočních písní a zvyků. Ke skupině se připojuje hráč 
na klávesové nástroje Raven.

7. rok 2010 Zdeněk Vřešťál ve spolupráci s členy kapely skládá hudbu k filmu Román pro muže podle knihy Michala Viewegha. Ve 
skupině se nově objevují hráč na flétny a perkuse Robert Fischmann a klávesista Vít Beneš. Od té chvíle zpívají všichni 
členové souboru a každý z nich ovládá nejméně dva hudební nástroje. Z předešlého roku pokračuje rovněž turné se zpě-
vačkou Klárou Vytiskovou.

Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský s Marií Rottrovou, 
foto: Eva Kořínková

Foto: Jiří Esser
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Filmy pod širým nebem
Ondřej Kaláb, vedoucí

Po několikaleté pauze letos pookřeje tiš-
novské letní kino. Loni proběhlo testování lep-
ší techniky (čtrnáct dní na přelomu července 
a srpna) a divácký zájem nás přesvědčil, že 
o letní kino je zájem. Letos jsme vybavení ino-
vovali tak, že se můžete těšit na řadu atraktiv-
ních titulů, z nichž některé uvedeme dokonce 
v měsíci premiéry (Učitelka; Lucie: příběh jed-
ný kapely; Seznamka; Heidi, děvčátko z hor). 
Jiné nedlouho po ní (Jak se zbavit nevěs-
ty; Příběh lesa; Jak básníci čekají na zázrak; 
Děda). Neminou nás také reprízy nejúspěšněj-
ších titulů posledního půlroku (Teorie tygra; 

Hvězdné války; Padesátka; Deadpool; Tra-
bantem do posledního dechu; Řachanda; Pat 
a Mat; Mládí ad.) a šanci chceme dát i „smola-
řům“, na něž se v tlačenici každoměsíční nabíd-
ky přehršle bijáků nedostalo (Brooklyn) nebo 
v ní neprávem zanikli (Belierovi, Orel Eddie).

V červenci i srpnu bude kinoamfiteátr v pro-
vozu každý týden ve středu, pátek a sobotu; 
ceny na „letňáku“ vesměs lidové, personál jako 
vždy příjemný, výčep v hospůdce hned vedle.

Zahajujeme překvapením „Naslepo“ 1. čer-
vence po setmění (okolo 21.40), kdy platíte až 
při odchodu a podle svého uvážení. Zároveň 
bude stále fungovat kamenné kino, a to zejmé-
na čtvrtky a neděle.

Program obou kin na červenec naleznete 

v tomto čísle TN.
S přáním hvězdných večerů všem na Tiš-

novsku (dobrou náladu a deky s sebou) se 
těšíme na shledanou.

Keškování s kinem 2016
Ondřej Kaláb a kinotým keškařů Dominik, 
Míša, Tom, Jarda a Bára

Rok se s rokem sešel a na Facebooku kinu 
zase přibylo „lajků“. Na prahu léta jich je jubi-
lejních tisíc. A tak pro vás tým kina přichystal 

druhé letní keškování. Tentokrát budete hle-
dat kešek deset (nikoli osm) a nebudou 
k nalezení v Tišnově, ale na Tišnovsku – od 
Kuřimi po Lomnici a Nedvědici. V každé keš-
ce je uschován jeden volňásek do Kina Svrat-
ka. V sezoně ho lze uplatnit i v letním kině. 

Podrobnosti – a zejména souřadnice – nalez-
nete od 21. června v události na facebooko-
vých stránkách Kina Svratka, letního kina a na 
jejich webu. Akce poběží až do 21. září (nebo 
do nalezení poslední kešky).

Keškařům všech generací zdar!

8. léto 2011 Členové skupiny Neřež se seznamují s Katkou Koščovou, historicky první slovenskou superstar. O rok později s ní absol-
vují české i slovenské turné, během něhož je natočeno živé album Vlakem na Kolín. Jejich spolupráce pokračuje i v dalším 
období a v současnosti už čítá více než sto společných koncertů.

9. rok 2014 Zdeněk Vřešťál a Robert Fischmann tvoří hudbu k televiznímu seriálu Vinaři, při natáčení spolupracují i s folklórním 
souborem Musica Folklorica nebo se smyčcovým Eve Quartetem. Hudba ze seriálu je základem dosud posledního alba 
skupiny Neřež Jen blázni překročí svůj stín, které vychází rok poté.

10. 21. 8. 2016 Skupina Neřež vystupuje od 19.30 hodin na koncertě pořádaném na zahradě Městského kulturního střediska 
v Tišnově.

 Kino Svratka 

Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovník/pracovnice městské knihovny
Náplň práce:

 – poskytování výpůjčních služeb v oddělení pro dospělé čtenáře
 – organizace akcí knihovny (besedy, výstavy, kurzy, animační progra-

my) v oddělení pro dospělé čtenáře
 – průběžná údržba knihovního fondu v tomto oddělení
 – práce spojené s upomínáním výpůjček, evidence periodik
 – další práce dle pokynů vedoucí knihovny

Požadujeme:
 – odborné knihovnické vzdělání, znalost automatického knihovnické-

ho systému
 – výborné komunikační a organizační schopnosti
 – samostatnost, kreativita, komunikativnost, časová flexibilita
 – dobrá uživatelská znalost PC (znalost MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint, i-net, sociální sítě, práce s databázemi na velmi 

dobré úrovni)
 – základní grafické dovednosti výhodou
 – ŘP – skup. B výhodou

Nabízíme:
 – platové podmínky dle nařízení vlády č 222/2010 Sb. v platném zně-

ní, 7. platová třída
 – nástup říjen 2016
 – pracovní úvazek 0,5 nebo 1,0

Náležitosti přihlášky:

strukturovaný životopis, motivační dopis, písemný souhlas se zpraco-
váním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně údajů v platném znění.

Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu zrušit.
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, ekonom@kulturatisnov.cz,  549 410 082.

Přihlášky podávejte nejpozději do 15. 8. 2016, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem ekonom@kulturatisnov.cz.

 Městská knihovna Tišnov 

Foto: archiv Kina Svratka
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Ukončení celoročního 
projektu „Město Tišnov“
Renata Hančíková

Ve čtvrtek 12. května proběhlo v Mateř-
ské škole Tišnov, Horova, každoroční setkání 
zaměstnanců, rodičů a dětí v prostorách zahra-
dy MŠ, tentokrát nejen k oslavě Dne rodiny, 
ale hlavně k příležitosti ukončení celoročního 

environmentálního projektu s názvem „Měs-
to Tišnov“. Společně s rodiči, prarodiči a dět-
mi z naší mateřské školy jsme strávili příjemné 
odpoledne plné napětí, her a soutěžení, zakon-
čené tradičním opékáním špekáčků. V úvodu 
společného setkání děti z hudebně-pohybové-
ho kroužku Zvoneček nejprve rodičům před-
vedly pásmo písní s pohádkovou a renesanční 
tematikou, poté byl paními učitelkami a dět-
mi rodičům krátce představen náš celoroční 

environmentální projekt. V něm se děti celý 
rok hravým a pohádkovým způsobem blíže 
seznamovaly s městem Tišnovem, s jeho histo-
rií, tradicemi i současnou podobou. V průběhu 
školního roku sbíraly střípky amuletu, kte-
rý postupně rozkrýval tajemství kolem zmi-
zení jeptišky z blízkého kláštera Porta coeli 
a odměnou za její vysvobození na děti právě 
v tento den čekalo nalezení dávno ztracené-
ho královského pokladu. Ten prý kdysi ukradl 

 Muzeum města Tišnova 

 MŠ Horova 

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

provozní pracovník kavárny Muzea města Tišnova
Náplň práce:

 – obsluha v kavárně
 – zajištění provozu kavárny včetně objednávek zboží, inventarizace
 – zajištění kulturních a ochutnávkových akcí v kavárně
 – spolupráce s vedením muzea a Městského kulturního střediska a za-

jištění práce dle jejich pokynů
 – zabezpečení drobné údržby
 – občasná výpomoc na recepci muzea (prodej vstupenek, suvenýrů 

a poskytování informací)
 – výpomoc na kulturních akcích muzea

Požadavky:
 – středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání v oboru restauračních 

služeb výhodou
 – základní znalost práce na PC
 – ochota akceptovat netradiční pracovní dobu včetně víkendových dnů
 – praxe v oboru
 – přehled v kultuře
 – komunikativnost, samostatnost, manuální zručnost a ochota učit se 

novým věcem

Nástup k 15. 7. 2016 či dohodou.

Nabízíme:
 – práci na plný pracovní úvazek
 – pracoviště v Tišnově, Müllerův dům, Jungmannova č. p. 80
 – platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném 

znění, 7. platová tř.

Náležitosti přihlášky:

motivační dopis, strukturovaný životopis, koncepce provozu kavárny 
a doprovodných programů, písemný souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění

Informace o uvedené pozici poskytuje:
Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, 666 01 Tišnov, Mgr. Blan-
ka Křížová, vedoucí muzea, tel. 777 506 019, muzeum@kulturatis-
nov.cz

Přihlášky označené „výběrové řízení – kavárna“ podávejte nejpozději do 8. 7. 2016 poštou na adresu Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz.

Výběrové řízení proběhne v týdnu 11. až 14. 7. 2016.
Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

akce Městské knihovny Tišnov

OZNÁMENÍ – půjčovní doba 
o prázdninách
4. 7. až 31. 8. 2016 bude knihovna otevře-
ná následovně (obě oddělení):
PO 8.00–11.00 12.00–18.00
ST 8.00–11.00 12.00–18.00

Užijte si na dovolené knihy opravdu origi-
nálně! Čtěte třeba ušima!

Kdy jindy si užít knihy než právě na 
dovolené. Ta je dobou, která je pro čtení 

knih ideální. Jedná se o jeden z nejkrásněj-
ších způsobů relaxace. Nechce se Vám tahat 
na dovolenou těžké bichle? Využijte mož-
nosti půjčení audioknih. Jsou ideální na 
dlouhou cestu autem, letadlem i vlakem, 
nezabírají místo v kufru a poslouchat je 
můžete kdekoliv.

Poznej svého autora
18. 7. až 31. 8. 2016
V dětském oddělení bude pro děti od 

18. července do konce prázdnin připravena 

znalostní soutěž „Poznej svého autora“. 
V prostorách knihovny budou rozvěšeny 
portréty autorů dětských knížek a úkolem 
účastníků soutěže bude poznat, o koho se 
jedná. Pokud si nebudou vědět rady, u kni-
hovnice si mohou vyžádat nápovědu. Tou 
jsou tři slova, která různými způsoby sou-
visejí s názvem knihy daného autora nebo 
vystihují její děj. Ale pozor! Za každou nápo-
vědu se odečítá půl bodu.

Každý soutěžící bude odměněn.
Přijďte a poznávejte. Těšíme se na Vás.
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a ukryl na Tišnovsku obávaný baron Trenck. 
Jeptišku Celestýnu se nám skutečně podaři-
lo zachránit a k radosti všech dětí nám řek-
la, že se zmíněný poklad skrývá právě na naší 
zahradě. Bylo ale ještě nutné ho najít a dokázat 
baronu Trenckovi, který si pro něho také při-
šel, že si poklad opravdu zasloužíme. Protože 
však děti během roku pilně pracovaly, dozvě-
děly se o Tišnově mnoho nových a zajímavých 
informací a díky tomu teď své město více znají, 
baron Trenck se s nimi nakonec o svůj poklad 

rád rozdělil. Všichni si tak kouskem cenné-
ho drahokamu mohou tuto celoroční úspěš-
nou honbu za pokladem připomínat. Závěrem 
odpoledne pak děti měly možnost si zasoutěžit 
a změřit své síly v několika přichystaných dis-
ciplínách anebo si v zahradě jen pohrát a opéct 
na ohni špekáček. I přes rozmary počasí, 
v podobě občasné dešťové spršky, byla účast 
rodičů a dětí hojná a celé příjemné a napínavé 
odpoledne se velmi vydařilo. Jsme za tyto spo-
lečné akce velmi rádi. Děkujeme všem, kdo se 

podíleli na organizaci tohoto odpoledne nebo 
si jenom našli čas a přišli se pobavit a podpo-
řit naši činnost. Děkujeme zejména členům 
z Klubu rodičů Na Paloučku, Tišnov, z. s., za 
jejich praktickou pomoc s přípravou, rodině 
Nečasových za herecké nasazení v roli jeptiš-
ky a barona Trencka, všem zaměstnancům za 
aktivní přístup i nachystané občerstvení.

Už nyní se těšíme na další společná setkání!

 ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
Deváťáci se loučili se 
školou
Radmila Zhořová, ředitelka školy

Ještě před tím, než deváťáci definitivně 
opustili lavice Základní školy na nám. 28. říj-
na, museli se vypořádat se závěrečným úko-
lem, a to vytvořením a obhajobou závěrečné 
ročníkové práce. Po loňské zkušenosti, kdy 
jsme tento projekt vyzkoušeli, jsme se letos 
rozhodli v něm pokračovat. Žáci si mohli vybí-
rat z velkého množství zajímavých témat, kte-
rá pro ně připravili vyučující, případně také 
mohli pracovat na námětu vlastním. Čas-
to se zabývali svými koníčky, zájmy a záliba-
mi nebo oblíbenými vyučovacími předměty. 
Pod vedením pedagoga, který byl i vedoucím 
ročníkové práce, nejdříve tvořili psanou for-
mou. Důležité bylo zpracovat text přiměřené-
ho rozsahu doplněný obrázky, grafy, citacemi 
a odkazy na použité zdroje. O tom, že různoro-
dost témat byla opravdu velká, svědčí zajíma-
vé názvy: „Hmyz jako potravina budoucnosti“, 
„Život hvězd“, „Tišnovský kras“ či „Vzpomín-
ky na druhou světovou válku očima žijících 

pamětníků“.
Pro mnohé z žáků však byla nejtěžší závě-

rečná prezentace práce před svými spolužáky 
a učiteli. Budoucí studenti tak předvedli nejen 
znalosti ve zvoleném oboru, ale i schopnost 
práce v různých programech a nabyté znalosti 
v oblasti IT. Sami si tak rovněž mohli vyzkou-
šet, jaké to je, stát za katedrou a prezentovat 

svoje vědomosti spolužákům, kteří často na 
závěr reagovali všetečnými dotazy. Nutno říci, 
že se téměř všichni zhostili tohoto úkolu vel-
mi dobře a dokázali svým výkladem zaujmout 
publikum. Byl to jistě dobrý start pro příští již 
mnohem samostatnější studium na středních 
školách. Přejeme všem v dalším vzdělávání 
mnoho úspěchů.

Foto: Radmila Zhořová

 MŠ Lomnička 
8. ročník sportovních her 
mikroregionu Porta
Alena Stejskalová, ředitelka

V pátek 20. května se v Lomničce konal 
již osmý ročník Sportovních her mateř-
ských škol mikroregionu Porta. Mateřinky se 
v jejich pořádání střídají a tentokrát los padl 
na MŠ Lomnička. V nově vybudovaném spor-
tovním areálu byla zahájena doslova pohádko-
vá sportovní olympiáda. Celou akci moderovali 
dva klaunové z divadla Netratrdlo a ceremo-
niář Martin. Soutěžilo 215 dětí z šesti mateř-
ských škol – MŠ Borač, MŠ Dolní Loučky, MŠ 
Lomnička, MŠ Předklášteří, MŠ Štěpánovice 
a Centrum Ráček ze Železného.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií dle 
věku. Utkaly se v tradičních disciplínách, jako 

jsou hod na cíl, skok do dálky, pětiskok, štafeta, 
překážkový běh a skok v pytli. Tentokrát je při 
jejich výkonech doprovázely jim tolik známé 
pohádkové postavy a fandit přišli nejen rodiče 
a známí, ale také představitelé obce a osobně 
poradce prezidenta v oblasti sportu, senátor 
ČR, Jozef Regec, který byl jedním ze sponzo-
rů. Soutěživost a sportovního ducha v sobě 
děti nezapřely a do každého klání se pustily 
s nadšením a vervou. Po občerstvení sladký-
mi koláčky, ovocem a po závěrečné diskotéce 
nastalo napětí v podobě vyhlášení výsledků 
sportovní olympiády. Nikdo nebyl zklamaný. 
Domů si každé z dětí přineslo sladkou medai-
li, nápoje, cykloláhev, oplatky a mnoho 
drobných dárků. Každá mateřská škola obdr-
žela pamětní pohár, diplomy a velkou krabi-
ci plnou odměn. Nechyběl ani voňavý dárek 
pro paní učitelky. Všichni přítomní mateřské 
školy Lomnička dostali od paní H. Kovářové, 

J. Štechové a R. Novotné jako poděkování nád-
herný dort s fotografiemi dětí a symboly olym-
pijských her.

Po samotných soutěžích se mohly děti podí-
vat na vybavení místního hasičského sboru 
a pohladit si některé ze zvířátek, která přines-
la ukázat paní Klára Kosová, či se vyfotit se 
svou oblíbenou pohádkovou postavou. Jejich 
doprovod a přihlížející naopak zaujal stánek 
s kosmetikou značky Avon. Zkrátka nepřišli 
ani dobrovolníci, kteří pomáhali s organizací. 
Po skončení akce se mohli posilnit překvape-
ním z udírny. Díky nečekané štědrosti spon-
zorů a pomoci mnoha dobrovolníků, kterým 
bych tímto chtěla poděkovat, se tak podaři-
lo v dětech podpořit zájem o pohyb. Všichni 
měli radost, že se sešli zase po roce se svými 
kamarády z okolních mateřských škol. Navíc 
pro ně zábava tímto dnem nekončí. Mezi 
odměnami na ně čekaly nejen hračky, ale také 



atletické žně zakončily školní sportovní sezónu
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. 
stupeň

Není nic nového, že sportovním vrcholem 
na základních školách jsou atletické soutě-
že pro žáky prvního i druhého stupně. Na ZŠ 
Smíškova patří atletika k oblíbeným sportům 
a dokazují to školní přebory, kterých se účastní 
většina žáků naší školy.

Vše začínají okrsková kola Poháru rozhla-
su, která se uskutečnila na ZŠ Tišnov 28. října. 
K vidění bylo mnoho skvělých individuálních 
výkonů, ale rozhodovalo bodové hodnocení 
celého týmu. Do okresního kola, které se kona-
lo 13. května v Brně, se podařilo postoupit 
díky bodovému zisku všem našim týmům, 
a to třikrát z druhého a jednou z prvního mís-
ta. Už tento fakt nás pasoval mezi nejúspěš-
nější školy v okrese. Přivítalo nás ne příliš 

vlídné počasí, ale ani to nám nezabránilo bojo-
vat o stupně vítězů a dařilo se. Mladší dívky, 
oslabené o hráčky basketbalu, které v tu dobu 
bojovaly na mistrovství republiky, obsadily 
skvělé čtvrté místo, starší žáci si odvezli bronz, 
mladší žáci stříbro a starší dívky postoupily do 
krajského finále. To se uskutečnilo 25. května 
v Břeclavi za účasti sportovních škol, které se 
specializují na atletiku. A proto krásné páté 
místo nebylo žádnou ostudou.

Tím ovšem soutěže zdaleka nekončí. Sou-
běžně probíhala i kola atletického čtyřboje pro 
žáky 8. a 9. tříd, kde musí být závodníci vše-
stranní, což už není tak jednoduché. V okres-
ním kole, které se konalo opět v Tišnově, 
se našim chlapcům podařilo po velmi pěk-
ných výkonech obsadit druhé místo a dívky 
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vstupenky do zábavních a naučných parků 
VIDA! a Šikland – Svět, který Vás baví.

Děkujeme sponzorům: VIDA! science cent-
rum, Steinhauser, spol. s r. o., Karlova pekárna 
s. r. o., VITAR, mikroregion Porta, E.ON Ener-
gie, a. s., FCC Česká republika, s. r. o., Foto-Eva, 

AVON Cosmetics, spol. s. r. o., Jozef Regec, Senát 
Parlamentu České republiky, WESTERN – Šik-
lův mlýn s. r. o., Bika spol. s r. o., STYLESPORT, 
s. r. o., Petr Bárta, Josef Šindelka, Luboš Jílek, 
obec Šerkovice, Hospoda U Pavlíčků, p. Matuš-
ka, p. Richter, Tomáš Kučera, David Králík, 

Stanislav Soukop – Dočis, Macíčkovy hračky, 
Výleta Tomáš – Barvy Tišnov, Libor Vít, Michal 
Matoušek, GREL spol. s r. o. Brno, MVDr. Klára 
Němcová – Veterina Tišnov.

 ZŠ Smíškova 

Foto: Eva Procházková

Foto: David Výrosta



Nejsme žádní plýtváci!
Alena Adamcová, učitelka 1. stupně

Tak přesně tuto větu často používáme 
v naší škole, když řešíme téma plýtvání. A není 
to náhoda!

V uplynulém období jsme se otázkou šetr-
ného přístupu zabývali na mnoha úrovních 
a naší hlavní inspirací byl projekt Českého roz-
hlasu Radiožurnálu – Nejsem plýtvák.

Začali to prvňáci!
Jeden školní den si děti z I. C nepřinesly do 

školy vůbec žádnou svačinu. Ne že by neměly 
hlad, ale tentokrát jim ji nepřipravovali rodiče, 

s přehledem vyhrály. Dne 27. května se tedy 
vydaly opět do Břeclavi bojovat o stupně vítě-
zů. Neskutečnou dravostí a skvělými výkony 
ukázaly soupeřkám záda, a to doslovně. Násko-
kem 300 bodů si zcela jasně vybojovaly postup 
do republikového finále. Štěpánka Pilná se sta-
la nejlepší vícebojařkou kraje a Miriam Mati-
sová třetí nejlepší závodnicí. Historický úspěch 
tedy byl pro naši školu na světě. Podílely se na 
něm tyto závodnice: Štěpánka Pilná, Miriam 
Matisová, Monika Balášová, Maryana Shpilya-
revych, Veronika Jůzová a Tereza Smejkalová.

V pátek 17. června jsme opět vyrazili do 
Břeclavi, tentokrát podpořeni i fanoušky, 
porovnat si výkony s nejlepšími v republice. 

Konkurence byla samozřejmě obrovská, ale 
snažili jsme se zopakovat výkony z krajského 
kola. Nervozita, únava i dlouhá sezóna si vza-
ly malou daň a ne vše se dařilo, jak bychom si 
představovali. V tom je sport krásný, že výsle-
dek není nikdy dopředu jistý. Jedenácté místo 
ze čtrnácti zúčastněných týmů je krásnou teč-
kou za letošním školním rokem nejen pro nás, 
ale i pro naše závodnice, protože celé družstvo 
bylo složeno z žákyň 9. ročníku.

Nesmím zapomenout ani na naše nejmenší, 
neboť v červnu se uskutečnilo okrskové kolo 
atletického trojboje, kde naši sportovci vyhráli 
a v okresním kole získali nádhernou stříbrnou 
medaili. To je pro nás motivací věnovat se se 

stejným úsilím všem, kteří mají o sport zájem, 
dopřát jim širokou škálu možností, jak se ve 
sportu realizovat, a pracovat na co nejlepších 
podmínkách pro přípravu na další roky.

Jsme velmi pyšní na všechny naše spor-
tovce a doufáme, že sport zůstane nedílnou 
součástí jejich života a bude dobrou relaxací 
v dnešní uspěchané době. Ráda bych poděko-
vala všem svým kolegům za přípravu na sou-
těže, trpělivost a vstřícnost. Ještě jednou moc 
děkuji našim sportovcům za úžasnou repre-
zentaci školy i města po celý školní rok. Přeji 
všem krásné prázdniny a do budoucna spous-
tu skvělých sportovních výkonů a zážitků.
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První ročník sportstyle Tišnovské florbalové ligy ukončen
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. 
stupeň

Máme obrovskou radost, že se podařila 
dobrá věc. Díky výborné spolupráci ZŠ Tišnov 
Smíškova a Inspira Tišnov vznikla v tomto roce 
florbalová soutěž pro kluky z Tišnova a okolí. 
Dne 14. května uzavřela svou soutěž kategorie 
mladších a 21. května starších chlapců.

Po celou dobu bylo zřejmé, že se kluci tur-
naj od turnaje zlepšují, mají radost ze hry 
a k vidění bylo mnoho kvalitních a vyrovna-
ných zápasů.

Soutěž byla zpestřena kanadským bodová-
ním hráčů, vyhlašovali se nejlepší nahrávači, 
střelci a nejplatnější hráči, a to jak v jednot-
livých týmech, tak i v celé lize. Nejplatnějším 

hráčem kategorie mladších se stal Šimon Špa-
ček z FC Pendolino a ve starších to byl Michal 
Bednář z Brácha teamu. Podrobné výsledky 
i bodování celé soutěže naleznete na strán-
kách Inspira.

Než vás seznámíme s výsledným pořadím 
týmů, patří se poděkovat všem partnerům, 
kteří nám pomohli soutěž podpořit zajíma-
vými a hodnotnými cenami. Jsou to: Sport-
Style – paní Renata Zámečníková a Potraviny 
Halouzka. Děkujeme a velmi si vážíme toho, že 
investovali do mladých sportovců.

Konečné výsledky:
KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKŮ

1. FC Pendolíno (ZŠ Tišnov, Smíškova) 55 b
2. Panteři Lomnice (MŠ a ZŠ Lomnice) 53 b
3. Black Death (Inspiro) 40 b
4. Tygři Deblín (ZŠ Deblín) 31 b
5. Coolmani (Inspiro) 31 b

KATEGORIE STARŠÍCH ŽÁKŮ
1. Brácha team (ZŠ Tišnov, Smíškova) 57 b
2. Žabí jezdci (Gymnázium Tišnov) 45 b
3. FC Láďa (Inspiro) 43 b
4. Eagles Lomnice (MŠ a ZŠ Lomnice) 33 b
5. FC Octáva (ZŠ Tišnov, Smíškova) 22 b

Přejeme všem florbalistům krásné prázdni-
ny a těšíme se na příští školní rok, kdy rozjede-
me druhý ročník naší soutěže.

basketbal aND1.CUP 2016 mladších žákyň
Gabriela Ščasná, učitelka TV

Dne 4. dubna ZŠ Smíškova pořádala okres-
ní kolo v basketbalu AND1.CUP 2016, kde naše 
žákyně jednoznačně zvítězily a postoupily do 
krajského kola. To proběhlo 12. dubna a druž-
stvo složené z hráček tišnovského basketbalu, 
ale i dívek naší školy, které nehrají basketbal 
závodně, postoupilo po skvělých výkonech 
do kvalifikace na republikové finále, které se 
uskutečnilo 26. dubna v Pardubicích. Zde jsme 
se utkali s hráčkami z Pelhřimova a Pardu-
bic. Díky velkému hernímu nasazení se nám 
podařilo probojovat do republikového finále, 
které proběhlo 11. až 12. května v Klatovech, 

kde se setkala nejlepší basketbalová družstva 
z celé České republiky. Naše dívky po vyrov-
naných zápasech vybojovaly třetí místo a do 
finále nepostoupily o pouhých šest bodů. Všem 
našim hráčkám ze srdce blahopřejeme a pře-
jeme jim mnoho dalších takových úspěchů. 
Děkujeme za reprezentaci školy i města Tiš-
nova. Poděkování patří i trenérkám a trené-
rovi, kteří se v Tišnově basketbalu věnují, B. 
Adamcové, V. Knoflíčkové, M. Volenovi, T. Sed-
láčkovi a P. Simonsové, pod jejichž taktovkou 
děvčata trénují již několik let, panu Nováčkovi, 
který nám zajišťoval dopravu, a městu Tišnov, 
jež podpořilo účast naší školy v republikovém 
finále.

Naši školu i město Tišnov reprezentova-
ly na republikovém finále: Petra Knoflíčková, 
Petra Pokorná, Veronika Lásková, Klára Malí-
ková, Marie Chládková, Sára Vetešníková, Adé-
la Brázdová, Markéta Smutná a Eliška Krejčí.

Holky, gratulujeme a děkujeme!
Dne 31. března proběhla na ZŠ Smíškova 

stejná soutěž mladších žáků. Naši reprezen-
tanti úspěšně postoupili do krajského kola, 
které se uskutečnilo 7. dubna, a skončili na 
pěkném třetím místě.

Velkého úspěchu dosáhly i starší žákyně, 
které se v basketbalu probojovaly do krajské-
ho finále, kde obsadily pěkné třetí místo.



nýbrž ony samy. A náramně je to bavilo. Vůbec 
nikdo neodmlouval, že to či ono nejí, všichni se 
zapojili do výroby pomazánek, krájení zeleni-
ny a ovoce a nakonec se pořádně nadlábli!

Sedmáci se zaměřili na 
domácnost

Asi se shodneme, že každý z nás už doma 
někdy nějaké potraviny vyhodil. Na to, jaký-
mi potravinami plýtváme doma nejčastěji a jak 
tomu předejít, se podrobněji podívali žáci ze 
VII. B. Nejdříve měli za úkol po dobu jednoho 
měsíce doma sledovat, jestli a co se vyhazuje.

Sledovali spotřebu pečiva, mléčných výrob-
ků, ovoce a zeleniny, masa a uzenin a také uva-
řeného jídla. Poté pod vedením paní učitelky 
Křipské počítali, diskutovali a hlavně přemýš-
leli, jak upravit rodinné nákupní či stravova-
cí návyky, aby se vyhazovalo jídla co nejméně. 
Vždyť dle výsledku jejich malého průzkumu až 
třicet dva % procent domácností vyhazuje jíd-
lo několikrát za měsíc. Ale najdou se naštěstí 
i výjimky, kde se jídlem opravdu neplýtvá.

Školní talíř pod drobnohledem
Pokud by vás zajímalo, odkud pocházejí tra-

diční i ty méně známé potraviny objevující se 
na talířích ve školní jídelně, zeptejte se žáků ze 
VII. B. Ti se totiž opravdu činili. Tentokrát se 
pod vedením paní učitelky Součkové podívali 
na problematiku plýtvání zase z úplně jiného 
úhlu. Nejdříve na mapě světa vyhledávali státy, 
kde se tyto plodiny pěstují, dozvídali se mno-
ho nových a zajímavých informací o těchto 
zemích i potravinách z nich pocházejících, aby 
nakonec zjišťovali, jak často a v jaké úpravě je 
můžeme nacházet na jídelníčku školní jídelny. 
Jejich výstupy si dokonce můžete prohlédnout 
na školním webu v sekci „jídla“.

Samozřejmě že sedmáci nemohli opome-
nout ani problematiku nešetrného zacházení 
s jídlem v případě některých dětí navštěvují-
cích školní jídelnu.

Nelze si nevšimnout, že někteří návštěv-
níci školní jídelny příliš nevnímají hodnotu 
jídla, jež se zde nabízí, a nerozpakují se opa-
kovaně vyhazovat celé, často netknuté porce 

jídla. Této problematice se žáci budou věnovat 
v některých dalších hodinách.

Projektem Nejsem plýtvák se různým způ-
sobem zabývaly i děti z jiných tříd. Nejčas-
těji o tématu diskutovaly nebo ho výtvarně 
zpracovávaly.

Otázka hospodárného zacházení nejenom 
s potravinami je natolik důležitá, že se k ní 
budeme v naší škole pravidelně vracet, neboť 
u nás na Smíškově rozhodně „Nejsme žádní 
plýtváci!“
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ZahRada prošla kontrolou České školní inspekce
Milan Růžička, ředitel

Vážení čtenáři Tišnovských novin, blíží se 
konec školního roku, který je pro Základní 
školu ZaHRAda první v jejím „životě“. Nebyl 
to rok jednoduchý, jak jsme informovali i na 
těchto stránkách. Nakonec se ale mnoho věcí 
podařilo a jedním z výsledků je úspěšná kon-
trola České školní inspekce, kterou jsme pro-
šli v prvních dnech měsíce června. Inspektoři, 

dvě dámy a jeden pán, přišli k nám do ško-
ly tematicky na Den dětí. Jejich celkové hod-
nocení, ke kterému došli po dvou dnech, jež 
s námi ve škole i mimo ni strávili, bylo, že 
ZaHRAda splňuje všechny zákonné požadav-
ky na základní školy kladené a celkově dosa-
huje ve všech ohledech očekávané úrovně. 
Pod pojmem „očekávaná úroveň“ si představ-
te střední stupeň hodnocení, který má velká 
většina škol. Inspektorky ocenily především 

velký kus práce, který jsme od září udělali. 
Zároveň dobře víme, že je to teprve začátek 
a oblastí, na kterých pracovat, je ještě mnoho. 
Do určité míry by se dalo říct, že tímto práce 
teprve začíná. Proto nebudu psát žádné dlou-
hé texty a pro tentokrát se omezím pouze na 
toto krátké sdělení. Jdu tedy pracovat a vy 
nám, prosím, držte palce, ať rosteme do krá-
sy i nadále.

svět je malá škola
Petra Makešová

Ve středu 25. května se v Brně uskutečni-
lo již poněkolikáté „Hudební setkání ZŠ prak-
tických“. Na programu byla hudební a taneční 
vystoupení, která s žáky jednotlivých škol 
nacvičili jejich vyučující a pedagogičtí asisten-
ti. Jako každoročně se setkání konalo v ZUŠ 
PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně. Každá z letos 
zúčastněných devíti škol si nachystala deseti-
minutový program buď zaměřený hudebně, 
tanečně, nebo byl kombinací obojího. Žáci naší 
školy měli připravené čtyři písně: dvě lido-
vé – „Tancuj, tancuj a Lásko, bože lásko“, jed-
nu z období 80. let – „Ne, pětku, ne“ a na závěr 
píseň z dílny J. Uhlíře a Z. Svěráka „Svět je 
malá škola“. Tradičně se toto setkání zakonči-
lo společnou písní. Letos měl významné výročí 

narození Z. Svěrák, a proto byla jako závěrečná 
píseň vybrána skladba „Chválím tě, země má“. 
Všechna vystoupení byla odměněna bouřli-
vým potleskem žáků, dospělých i hostů.

Putování za Pohádkou 
máje
Jiřina Skočíková

Kdo by neměl rád tajemství? Byť malá, ale 
přesto schopná rozeznít strunu fantazie, dát 
prostor imaginaci a vést člověka ruku v ruce 
se vzrušením z postupného objevování za 
poznáním…

V duchu odhalování tajemství se počátkem 
června uskutečnil výlet budoucích ošetřova-
telek a ošetřovatelů ze SŠ a ZŠ Tišnov. Týden 
před samotným výletem dostali žáci k dispozi-
ci několik indicií a dobrodružství mohlo začít. 

Bylo jen na důvtipu mladých objevitelů, zda se 
jim podaří zjistit cíl cesty, a přestože poskyt-
nuté nápovědy byly vskutku rafinované, část 
trasy se jim skutečně odhalit podařilo.

Putování Podkomorskými lesy měly děti 
ozvláštněno výkladem o životě a díle Viléma 
Mrštíka a především děvčata se posléze necha-
la unášet fantazií při vyprávění příběhu lásky 
Ríši a Heleny. Ztvárnění imprese, tak vlastní 
samotnému příběhu, se v okolní přírodě sta-
lo skutečným prožitkem a všem již bylo jas-
né, že cílem tajného výletu je dvojice studánek 
nesoucích jména hlavních postav Mrštíkovy 
Pohádky máje.

„Vtom za hlubokého ticha v lese ve svatém 
shovění stinného úvalu po levé straně ozval se 
slavík, pak druhý. Zprvu v ostýchavých, nesmě-
lých a krátkých větách, pak silněji a silněji, až se 
rozezpíval jimi celý háj…“

(Vilém Mrštík, Pohádka máje)

 ZŠ ZaHRAda 

 SŠ a ZŠ Tišnov 

Foto: Alena Adamcová
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Canisterapie
Dana Hudečková

Již několik let spolupracujeme s paní Iva-
nou Rybičkovou a jejím psím týmem, fenkami 
labradorského retrívra, šestiletou Shery a tří-
letou Aimee. Během několika let se v rámci 
canisterapie na naší škole prostřídalo nespo-
četné množství žáčků, kteří se s tímto skvě-
lým týmem mohli pravidelně setkávat.

A proč tedy canisterapie 
na naší škole?

V odborné literatuře je canisterapie defi-
nována jako terapie, která využívá pozitiv-
ního působení psa na zdraví člověka. Klade 
důraz především na řešení problémů psycho-
logických, citových a sociálněintegračních.

V čem vlastně může pomoci 
našim žáčkům?

Tak především je to pro děti vhodná moti-
vace k výkonům, umožňuje jim zažít příjemné 
vjemy, snižuje u dětí agresivitu, zlepšuje soci-
alizaci, toleranci, verbální komunikaci a dal-
ší. U nás probíhá každoročně canisterapie 
v několika fázích. Nejprve se noví žáci musí 
s pejskem seznámit. Postupně si na něj zvy-
kají, probíhá dotýkání se psa, hlazení, maz-
lení se s ním, česání, krmení pamlsky. Dále 
se zaměřujeme na komunikaci a cílenou 

hru – vedení psa, skákání, oslovování psa, 
příkazové povely, cvičení očního kontaktu, 
aportování a další aktivity. Na základě svých 
poznatků mohu potvrdit, že metoda caniste-
rapie se dá zakomponovat do všech výuko-
vých předmětů prvního stupně základní 
školy praktické. Je námětem pro mnoho čin-
ností, které zpříjemňují a obohacují nejen 
žáka, ale všechny účastníky canisterapie. 
Tuto metodu hodnotím jako velmi přínosnou, 
u některých žáků se projevila větší motivací 
a zvýšenou koncentrací. Došlo k posílení tole-
rance a spolupráce v rámci kolektivu třídy. 

Tato metoda pozitivně působí na vztah žáka 
ke škole a vzdělávání.

Protože se blíží prázdniny, chtěla bych 
poděkovat našemu canisterapeutickému 
týmu, milé paní Rybičkové a fenkám Sheryn-
ce a Aimee, za příjemně strávené společné 
chvíle během celého školního roku, které byly 
pro všechny zúčastněné žáky velkým zážit-
kem. Přeji paní Rybičkové hodně trpělivos-
ti a sil v další její práci a těším se na setkání 
v nadcházejícím školním roce 2016/2017.

 RC Studánka 
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Červenec a srpen 2016
Radka Štěpanovská, Lenka Knechtová

Poděkování
Jako poděkování pro aktivní rodiče, vedoucí kroužků, členy spol-

ku, lektory a odborné pracovníky, kteří s námi od září 2015 do červ-
na 2016 spolupracovali, vytvářeli program pro rodiče a děti a vedli 
studánkové aktivity, jsme ve středu 15. června uspořádali rozloučení 
se školním rokem v areálu letního kina v Tišnově.

Dobrovolná práce má pro nás velký význam. Je na ní závislé fungo-
vání centra, jeho nabídka i dynamický růst. Právě na propojení s rodi-
nami stavíme aktuální nabídku aktivit, které jsou potřebné.

Letošní rozloučení obohatily dva skákací hrady pro děti, spo-
lek Odyssea nabídl lukostřelbu pro dospělé i děti, pan Polák provedl 
zájemce Pivovarem Květnice, který se nachází v areálu letního kina. 
Všichni byli nadšení jízdou na elektrickém šlapadle, které zapůjčil pan 
Šikula z firmy E-pohon Tišnov. Společně jsme si akci užili.

Foto: Dana Hudečková

Foto: Tereza Skřepková
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Informace o prázdninovém provozu
V měsících červenci a srpnu budou aktivity pro rodiče s dětmi pro-

bíhat pouze ve středu dopoledne od 9.30 do 10.15. Budou se konat 
v tělocvičně RC Studánka podle tohoto rozpisu:

Datum Název kroužku Lektorka

13. 7. 2016 Kulíšci Lenka Bortlíková

20. 7. 2016 Kulíšci Barbora Straková

27. 7. 2016 Broučci Tereza Skřepková

3. 8. 2016 Kulíšci Katka Hromčíková

10. 8. 2016 Broučci Iva Šikulová

17. 8. 2016 Kulíšci Iva Šikulová

24. 8. 2016 Zpívánky Zuzana Kurdiovská

31. 8. 2016 Broučci Tereza Skřepková

Během prázdnin budou pokračovat v nezměněném čase následují-
cí aktivity: Modlitby matek s Miladou Halouzkovou, Předporodní pří-
prava a Předporodní cvičení s Radkou Mňačkovou, Těhulky s Janou 
Koudelovou. Aktuální změny naleznete na našich webových stránkách 
www.studanka-tisnov.cz nebo na Facebooku.

Coworking o prázdninách
Coworking bude v RC Studánka probíhat i o prázdninách. Od pon-

dělí do pátku od 8.00 do 14.00 mohou rodiče přijít do RC Studánka, 
předat děti proškolené pečovatelce a věnovat se své práci. K dispozici 
je připojení wi-fi, tiskárna, kopírka, skener i vybavená kuchyňka. For-
mu péče o dítě je třeba dohodnout předem na osobní schůzce. Více 
informací získáte prostřednictvím e-mailu studanka.tisnov@gmail.
com nebo na tel. 777 706 721. Nemusíte večer čekat, až děti usnou, 
a dohánět práci v noci. Jde to i jinak!

Péče o děti v Jezírku s prázdninovým 
programem

RC Studánka nabízí prázdninovou péči o děti od dvou let včetně 
jejich starších sourozenců. Můžete si zvolit každodenní péči nebo si 
v rámci měsíce určit individuální rozvrh. Pro děti máme připravený 
každý týden jiný program:

Termín Program

11. 7. – 15. 7. 2016 Zvířátka kolem nás

18. 7. – 22. 7. 2016 Týden hudby a divadla

25. 7. – 29. 7. 2016 Pojďte s námi za skřítky a trpaslíky

1. – 5. 8. 2016 Sportovní olympiáda

8. – 12. 8. 2016 Cesta kolem světa

15. – 19. 8. 2016 Týden hudby a divadla

22. – 26. 8. 2016 Sportovní olympiáda

O vaše děti se postarají kvalifikované pečovatelky v době od 7 do 
16 hod. Ozvěte se co nejdříve, děti přijímáme do naplnění kapaci-
ty. Podrobnější informace k prázdninovému provozu Jezírka obdr-
žíte u paní Blanky Mahelové (tel. 775 050 558, blanka.mahelova@
seznam.cz).

Řád dětského úsměvu
RC Studánka každým rokem uděluje titul „Řád dětského úsměvu – 

společnost přátelská rodině“. Cílem je podpořit místní podnikatele 
a další subjekty, kteří nabízejí rodinám s dětmi příznivější podmínky 
pro každodenní život v našem městě. K získání ocenění je třeba splnit 
základní kritéria: bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, čisté, zdra-
vé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost k životnímu prostředí, vstříc-
nost zaměstnavatelů k zaměstnancům s malými dětmi. Podrobnější 
informace i seznam dříve oceněných naleznete na www.studanka-
-tisnov.cz. Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? Zašlete nám své 
podněty do 21. srpna 2016. Děkujeme.

Rodinné centrum studánka dostalo 
v letošním roce dotace z rozpočtu města 
Tišnova na následující projekty:

Psycholog v RC Studánka v roce 2016
Profesionální psychologické poradenství slouží jako prevence 

negativních jevů v rodině a vychází z akutních i dlouhodobých potřeb 
klientů. Práce psychologa je zaměřená na podporu a harmoniza-
ci vztahů v rodině mezi rodiči a dětmi, posilování a rozvoj rodičov-
ských kompetencí, poskytnutí odborné poradenské pomoci rodičům 
při konfliktech ve věci výchovy dítěte. Svou činností udržuje a zvyšuje 
dostupnost odborných služeb.

Provoz RC Studánka v roce 2016
Cílem projektu je vytvořit pro nejmenší děti bohatou nabídku akti-

vit a podnětů, které jsou přínosné pro jejich zdravý vývoj. Aktivity 
rozvíjí děti dle jejich vlastních potřeb. Vytváříme přátelské, příjemné 
a na podněty pestré prostředí. V období prvních tří let života dítěte 
dochází k nejvýraznějšímu vývoji mozku a rozvoji řeči. Děti si vytváří 
základní hodnotové a morální postoje, zažívají první sociální kontak-
ty s vrstevníky. Proto je potřebné organizovat aktivity i pro kojence, 
batolata a děti do šesti let. Více informací najdete v našem pravidel-
ném týdenním programu.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi
Vytváříme kulturní program pro rodiny s dětmi z tišnovského 

regionu. Setkáváním na kulturních akcích přispíváme k posílení sou-
držnosti mezi lidmi. Přínosem je také využití náměstí Tišnova jako 
tradičního místa, kde se obyvatelé tohoto města v minulosti setkáva-
li při příležitostech oslav různých svátků a tradic během roku. Letos 
se jedná o divadelní představení pro nejmenší děti, oslavu naroze-
nin RC Studánka s předáváním Řádu dětského úsměvu a Martinskou 
slavnost.

Za finanční podporu děkujeme.
www.studanka-tisnov.cz
www.facebook.com/StudankaTisnov
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Pohádkový les
Dáša Lazarová

Pohádkové postavy opět zpestřily rodinnou vycházku po Klucanině 
dětem i rodičům v neděli 22. května na tradičním Pohádkovém lese. 
Hned na začátku přivítala děti lesní víla s vodníkem, kde se musely sou-
středit na překonání bažiny a teprve poté mohly dále pokračovat k Man-
ce a Rumcajsovi. Tam na ně čekal zapeklitý úkol zavázat tkaničku na 
botě a to byl pro některé opravdu oříšek. U Macha a Šebestové některé 
děti poprvé držely v ruce opravdové staré sluchátko a všichni si mohli 
odpočinout, občerstvit se a zároveň si užít oblíbených lanových překá-
žek. Po cestě se návštěvníci mohli těšit z nových pohádkových postav – 
z Malé mořské víly s chůzí po mořské hladině a sbíráním perel nebo 
z mašinky Tomáše, kde výpravčí vypravil jejich vlak, průvodčí štípla lís-
tek a na konci železničního výletu děti dostaly pohlednici. Na Sychrá-
ku u Mimoňů, kde Pohádkový les končil, byly přichystány k vyzkoušení 
netradiční sportovní úkoly, například žonglovací talíře či hod pěnovým 
oštěpem. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich výpomoc a těšíme se 
na vás opět za rok.

Zahradní slavnost
Ondřej Smutný

V úterý 31. května se uskutečnila premiérová Zahradní slavnost 
Inspira. Během ní mohli účastníci zhlédnout ukázku z činností dětí 
v uplynulém školním roce. V hlavním programu vystoupily na pódiu 
děti z tanečních, hudebních i sportovně laděných kroužků. Jednotlivá 
představení měla velmi dobrou úroveň. V prostoru zahrady byla rov-
něž nainstalována výstava výrobků z tvořivých zájmových útvarů. Kdo 
přišel, mohl si vyzkoušet žonglování, chůzi či běh ve skákacích botách 
nebo si vyrobit netypickou skládanou brož v textilním stánku Zuzany 
Kalné. Cílem akce bylo seznámit veřejnost s činností Inspira, ukázat, co 
se děti během roku naučily, a představit nové zajímavé činnosti, jimž by 
se v příštím roce mohly věnovat. Zahradní slavnost se povedla zásluhou 
pečlivé přípravy lektorů a velmi kvalitních výkonů dětí. Jim všem patří 
velký dík, poděkování náleží také všem organizátorům a pomocníkům 
za zdařilý průběh celé akce.

Zumba, foto: Václav Havlíček

Jízda zručnosti na MIMu
Ivana Kroutilová

Bezmála šedesát účastníků na překážkové dráze a sedmdesát na 
baby dráze pro nejmenší. Tolik dětí k nám přijelo v sobotu 4. června na 
kolech, koloběžkách či odrážedlech, aby si vyzkoušely své cyklistické 

umění. Pro účastníky ve věku 7 až 15 let byla připravena tradiční jíz-
da zručnosti s překážkami – slalom, průjezd brankou, podjezd pod tyčí, 
houpačka, zastavení na cíl, kolejnice či nejobtížnější překážka, a to pře-
voz vody. Nejrychlejší jízda nebyla v některých kategoriích přímo úměr-
ná vítězství, za každé nesprávné projetí překážky totiž naskakovaly 
trestné vteřiny, a tak to při vyhlašování vítězů pro mnohé závodníky 
bylo mnohdy veliké překvapení. Tři nejlepší v každé kategorii si odnesli 
věcné ceny, diplom a dobrý pocit z výborně odjetého závodu.

Výsledky jízdy zručnosti:
Kategorie 5 až 7 let
1. místo Kalina Vilém, Václavková Lenka
2. místo Motúz Miroslav, Pánková Nikola
3. místo Vlach David, Kropáčková Jana

Kategorie 8 až 10 let
1. místo Schulz Vojtěch, Mašková Alexandra
2. místo Krištof Lukáš, Červená Eliška
3. místo Vejpustek Ondřej, Krištofová Lenka

Kategorie 11 až 15 let
1. místo Lapčík Marek, Jelínková Barbora
2. místo Suchánek Patrik, Kopečná Nikola
3. místo Misař Lukáš, Žáčková Marcela

Zlatý šachista
Ivana Kroutilová

V úterý 14. června vyjel náš lektor Jakub Fojtů s mladými šachisty 
z Inspira na tradiční šachový turnaj dětí s názvem „Druhé úterý“, kte-
rý organizuje Šachový klub Lokomotiva Brno. Jak už název napovídá, 
turnaj se pořádá každé druhé úterý v měsíci v průběhu školního roku. 
Děti jsou rozděleny do dvou skupin A a B podle výkonnosti. Ve skupi-
ně B byla konkurence opravdu velká, hrálo 34 účastníků, je tedy obrov-
ským úspěchem první místo našeho šachisty Tomáše Tran Duc. Vyhrál 
všech pět kol a tím také postoupil do skupiny A. Nutno dodat, že šacho-
vý kroužek běží na Inspiru teprve prvním rokem, o to více si vítězství 
ceníme. Tomáši a lektoru Jakubovi patří velká gratulace a veliký dík za 
parádní reprezentaci!

Vítěz kategorie B Tomáš Tran Duc, foto: Miroslav Hurta

 SVČ Inspiro 
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Školní rok za námi, prázdniny 
za dveřmi
Ivana Kroutilová

Velkou Zahradní slavností vyvrcholil poslední den v květnu inspirác-
ký školní rok a pomalu jsme přivítali čas letních prázdnin. Již v červnu 
nám začínají první dva tábory, proto se právě v tomto měsíci věnujeme 
důkladné přípravě táborů pobytových i příměstských, administrativně 
se ukončuje školní rok a plánuje se další.

V uplynulém roce Inspiro zrealizovalo bezmála šedesát zájmových 
útvarů nejen v Tišnově, ale i na svých pobočkách. O některé kroužky 
byl tak enormní zájem, že jsme je rozšiřovali i o několik skupin. Plati-
lo to například pro florbal, zumbu či bowling. Během roku mohli účast-
níci kroužků ukázat své získané znalosti a dovednosti na městských 
trhových slanostech, slavnostech tance, florbalových, bowlingových 
či šachových turnajích. I tu a tam zacinkal cenný kov, ale ještě víc nás 
těšilo nadšení a motivace, s jakou se děti a jejich pedagogové různých 
představení a soutěží účastnili. Jistě za zmínku stojí úspěšný první roč-
ník StyleSport Tišnovské florbalové ligy, kterou jsme ve spolupráci se 
ZŠ Smíškova zrealizovali v druhém pololetí pro florbalisty druhého 
stupně tišnovských i mimotišnovských škol a kterou hodláme rozšířit 
a pokračovat v ní i v letech následujících. Přejeme si, aby se stala tradič-
ní tišnovskou sportovní akcí pro děti. Dalším významnějším počinem 
byla úspěšná realizace bylinkovo-okrasné zahrádky situované do pro-
storu mezi školou a hřištěm na Riegrově ulici. Za významné podpory 
města Tišnova se tak z nevzhledného koutu stalo příjemné místo, které 
je hojně navštěvováno a v příštím školním roce poslouží i jako výukové 
prostředí pro přírodovědné programy. Těch se nám letos podařilo ote-
vřít více jak čtyřicet, započaly v září adaptačními a rozvojovými téma-
ty pro SŠ a druhý stupeň ZŠ a pokračovaly celý rok nabídkou pro MŠ, 

ZŠ a SŠ, například Jak se peče chleba, Tajemství Tišnova, Stromy na Tiš-
novsku, Láska, sex a něžnosti, ale i Finanční gramotnost, která se stává 
pro svoji hravou formu velice oblíbenou. Letos jsme díky nově naby-
tým prostorům mohli žákům a jejich učitelům nabídnout plnohodnotné 
zázemí. Věříme, že výukové programy budou nadále mezi žáky i peda-
gogy v oblibě. Již teď máme nabídku výukových programů inovovánu 
o zajímavá a aktuální témata.

A co nás čeká v létě? Zajisté plno práce. Nejen administrativní, ale 
hlavně pedagogické. Po celé prázdniny poběží tematické příměst-
ské tábory – sportovní, výtvarné či přírodovědné. Rozjedeme se na 
naše klasické pobytové tábory do všech koutů republiky a letos mezi 
nimi přivítáme nováčka, přírodovědný tábor Prospektory. Naše budo-
va mezitím dostane nový kabát, čeká nás další fáze její rekonstrukce, 
výměna starých oken za nová, zateplení půdy či nová fasáda. V říjnu by 
tedy kroužky měly začínat již v novém.

Školní rok zahájíme jak jinak než novinkami v kroužcích: Kloka-
ni – cvičení na skákacích botách, Taneční krok – propojení baletu se 
současnými trendy; pro sportovní fandy přibude kroužek Sportovní 
expert – rozbor sportovních utkání, komentátor-novinář, Žonglo s růz-
ným náčiním, Tvůrčí psaní či kurz Šití s Cácorou – textilní hravá dílna 
se Zuzkou Kalnou. Nabídka zájmových útvarů bude zveřejněna na kon-
ci prázdnin na našem webu, Facebooku a výlepních plochách. Do svých 
kalendářů si zapište důležité datum, a to 5. až 9. září. V tomto týdnu 
proběhne přihlašování do kroužků, bude možnost zapsat se online či 
osobně v kanceláři od 8.00 do 18.00. O některé kroužky bývá obrovský 
zájem, proto je potřeba přihlásit se co nejdříve.

Děkuji všem našim spolupracovníkům, sponzorům, dobrovolníkům 
a příznivcům Inspira za spolupráci a nadšení, které do něj vkládají. Pře-
ji jim krásné léto plné odpočinku a pohody. Dětem, aby se jim na našich 
táborech líbilo a užily si dva měsíce plné radosti, koupání a nových 
zážitků.

Z taneční zábavy v retro stylu
Igor Tejkal

Taneční zábavu v retro stylu uspořádalo CSS dne 26. května. Konala 
se v jídelně, která byla vyzdobena historickými předměty, šátky i dobo-
vými fotografiemi. Markéta Prokopová je za přispění obyvatelek DPS 
posháněla, kde se dalo. Součástí výzdoby připomínající dávno minulé 
časy byl historický kuchyňský a krejčovský kout.

Retro atmosféru měla také módní přehlídka, kterou si připravily 
dobrovolnice z řad seniorů. Při hudbě manželů Maškových předvedly 
seniorky, za bouřlivého potlesku, podpory Markéty Prokopové a mode-
rování ředitelky Wildové, různé dobové šaty a módní doplňky. Pěkná 
přehlídka pozvedla náladu a účastníci se s chutí věnovali zpěvu zná-
mých písní a návštěvám bohatého bufetu. Další částí programu byla 
tombola. Ta byla opravdu bohatá, a kdo si lístek koupil, nelitoval. Když 
potom začala hudba hrát svižnější taneční melodie, mladší část publika 
se dala do tance. Postupně jsme se přidávali i my starší, a tak byl závěr 

zábavy opravdu veselý. A protože se moderní tanec velmi podobá aero-
biku, udělali jsme všichni i něco pro svoje zdraví.

Z přednášky o canisterapii
Eva Matějková

Dne 7. června nás navštívila paní Ivana Rybičková z organizace 
Cantes Brno, z. p. s., s labradorkou Shery. Zajímalo nás její povídání 
o výcviku pejsků s posláním pro bezprostřední kontakt s dětmi, dlouho-
době nemocnými pacienty a staršími lidmi. Paní Rybičková nám vysvět-
lila, že ne každý pes je vhodný pro canisterapii. Byli jsme překvapeni, 
co všechno takový pes vlastně musí zvládat a co si musí nechat líbit. 

Jak nám paní Rybičková sdělila, sama měla velké štěstí při výběru ště-
ňat. Vlastní nyní dvě fenky, labradorky, které se ukázaly jako vhodné 
pro canisterapii, a jsou nyní plně připraveny navštěvovat různá sociál-
ní zařízení nebo mateřské školky. Svou návštěvou nám, starším lidem, 
připravila pěkné a poučné odpoledne. Labradorku Shery pustila volně 
mezi nás a my jsme se jí bohatě odměnili pamlsky. Z dalšího povídání 
jsme se dověděli, že radost z jejich návštěv mají i děti, které jsou růz-
ně zdravotně znevýhodněné. Chvilky, které tráví s pejskem, mají blaho-
dárný vliv na jejich zdravotní stav. Paní Rybičkové i její Shery upřímně 
děkujeme za návštěvu a těšíme se na další zajímavou besedu.

 Centrum sociálních služeb 

Foto: Jana Wildová
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Z vystoupení dětí a seniorů
Jana Wildová, ředitelka

Ve čtvrtek 2. června proběhlo v jídelně DPS Králova vystoupení dětí 
z Mateřské školy U Humpolky (pracoviště Květnická) a seniorů z DPS 
na téma „Povím to sluníčku – pro vnučku i babičku“. Děti z této MŠ nás 
navštěvují často, proto je obdivuhodné, že vždy přijdou s novým nároč-
ným představením plným básniček, písniček a tanců, které secvičí pod 

vedením paní učitelky Zdeny Nečesalové.
Po vystoupení dětí se nám ve své premiéře představili cvičenci 

z domu s pečovatelskou službou. Deset odvážlivců, jejichž průměrný 
věk dosáhl 81 roků, předvedlo cvičební sestavy, které trénují třikrát týd-
ně v tělocvičně DPS Králova. Cvičení vedené paní Miladou Špačkovou, 
s podporou Markéty Prokopové, zvládli přes počáteční trému všichni na 
výbornou. Na závěr se přidaly ke cvičení i děti z mateřské školy, takže se 
jídelna DPS proměnila v jednu velkou tělocvičnu pro všechny generace.

akce v červenci

Exkurze do Porčova mlýna
CSS Tišnov pořádá v úterý 26. července exkurzi do Porčova mlýna.
V malebné obci Býkovice se nachází historická památka Porčův mlýn 

a s námi máte příležitost ho navštívit. Za odborného výkladu mlynáře 
se vrátíte do starých časů, do doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno, kvali-
ta řemeslné práce byla samozřejmostí. Budete účastni skutečného mle-
tí obilí. Prohlédnete si celý mlýn, vodní kolo i mlýnské složení v chodu. 
Nad náhonem Porčova mlýna se nám naskytne pohled na rybník Býko-
vec a k vidění bude i malá domácí „zoo“. Dále budeme pokračovat do 
blízké Krčmy na občerstvení. Ta nejenže sousedí s Porčovým mlýnem, 
který opravdu mele mouku svým mohutným mlýnským kolem, ale také 
se nachází přímo u rybníka, ve kterém se dá koupat či lovit ryby.

Odjezd od Podhorácké restaurace ve 13 hod. (další zastávky u poš-
ty, Penny a Pod Klucaninou). Cena 160 Kč zahrnuje dopravu a vstupné 
s průvodcem.

Akce se uskuteční při minimálním počtu dvaceti osob. Předpokláda-
ný čas návratu je v 17.30 hod. Kontakty pro bližší informace: Markéta 
Prokopová (tel. 730 193 325), Marta Špirková (tel. 773 590 274).

Výlet na zámek Velké Meziříčí
Navštivte s Centrem sociálních služeb zámek Velké Meziříčí ve čtvr-

tek 18. srpna.
Tento renesanční zámek přestavěný z původního hradu, který vzni-

kl v první polovině 13. století a zprvu sloužil k obraně města, měl kdysi 

dvoje hradby, tři věže a pět bašt. Přebudoval ho Lacek z Kravař a Alena 
z Meziříčí pak dokončila jeho renesanční přestavbu. Roku 1723 vyho-
řel a změnil svou podobu. Na jeho modernizaci se poté podílel praž-
ský architekt Václav Špaček. V minulosti sloužil také jako porodnice. 
Nyní zde sídlí expozice Muzea Velké Meziříčí, kterou taktéž navštívíme. 
Zámek patří dědicům rodu Podstatzkých-Lichtenstein.

Mezi další zajímavosti Velkého Meziříčí jistě patří kostel svatého 
Mikuláše, který se nachází na velkomeziříčském náměstí. Dominantou 
kostelní věže je největší prosvětlený hodinový ciferník v ČR, který 
má průměr 4,2 m. I tento kostel budeme mít možnost navštívit. Posled-
ní naší zastávkou bude Jelínkova vila, kde společně poobědváme a záro-
veň budeme mít i příležitost ochutnat pivo Harrach, které se přímo 
v Jelínkově vile od r. 2004 vaří.

Odjezd v 11.30 hod. od Podhorácké restaurace. Cena 210 Kč zahr-
nuje jízdné autobusem a vstupné. Kontakty pro bližší informace: Mar-
kéta Prokopová (tel. 730 193 325) a Marta Špirková (tel. 773 590 274). 
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova.

Předvedení služby tísňové péče
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na předvedení možnos-

tí tísňové péče, které proběhne v jídelně DPS Králova ve čtvrtek 4. srp-
na od 14.00 hodin. Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením 
či o takového člověka pečujete? Uvítali byste pocit jistoty a možnost 
přivolat si pomoc v případě pádu nebo zdravotních komplikací čtyři-
advacet hodin denně? Na naše pozvání předvede organizace Život 90 
technická zařízení, jako jsou tísňové tlačítko, náramek nebo pohybové 
čidlo, a seznámí Vás s průběhem celé služby. Přijďte se nezávazně podí-
vat, jak můžete zabezpečit sebe nebo své blízké.

Foto: Jana Wildová
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Operační program potravinové a materiální pomoci v Tišnově
Výdejní místo: Oblastní charita Tišnov, v přízemí budovy na adrese: 

Ráboňova 116, Tišnov (vedle úřadu práce)
Kontaktní osoba pro poskytování potravinové a materiální pomoci: Ivana Hájková, DiS., mobil: 731 453 275, www.tisnov.charita.cz

 Oblastní charita Tišnov 
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DpS Předklášteří hledá do svého kolektivu

kuchaře/kuchařku
Nástup možný ihned, popř. dle dohody.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 734 448 014 paní Hečové nebo přímo na recepci DpS Předklášteří,
popř. lze zaslat životopis na e-mail info@domovpredklasteri.cz.

 Domov pro seniory Předklášteří 

 Domov sv. Alžběty, Žernůvka 

Výstava fotografií – Vítězslav Janda 
„Poprvé“
Jitka Pařízková

Od 1. července můžete v Domově sv. Alžběty na Žernůvce navští-
vit novou výstavu fotografií, jejichž autorem je mladý a nadějný fotograf 
Vítězslav Janda. Jedná se o jeho první výstavu, proto ji nazval „Poprvé“.

Vítězslav Janda (*1983) se narodil a žije v Tišnovské Nové Vsi. 
Fotografii se aktivně věnuje od roku 2009. Nejraději fotí při toulkách 
přírodou, a to neotřelé pohledy na věci, které nás obklopují. Ty pak 
zpracovává do čtvercového formátu s výtvarným nádechem. Zajímá se 
také o dokumentární fotografii a velkou výzvou se pro něj stalo focení 
portrétů lidí na černobílý film. Klasickému zpracování černobílých fil-
mů v temné komoře se učil pod vedením fotografa Petra Feifera. V sou-
časnosti, kromě digitální techniky, s oblibou používá středoformátovou 
zrcadlovku, historické kinofilmové přístroje i dírkovou komoru.

V posledních letech vybudoval vlastní rámařské studio s možnos-
tí tisku fotografií a jejich následného zpracování. Oblíbenou částí jeho 
pracovní náplně jsou zakázkové dekorace interiérů, fotoobrazy a sva-
tební fotografie. Nalezl zde způsob, jak spojit práci se zábavou.

Výstava je přístupná do 31. srpna 2016 denně od 9.00 do 17.00 
hodin. Zavítejte k nám na Žernůvku a objevte kouzlo přírody a lidí 
v barevné i černobílé fotografii. Těšíme se na vaši návštěvu.

hejtman Jihomoravského kraje navštívil Chráněné bydlení ve skryjích
Věra Dvořáková, vedoucí CHB a SR Skryje

Dne 9. června navštívil v rámci pracovního výjezdu na Tišnovsko 
Chráněné bydlení ve Skryjích hejtman Jihomoravského kraje JUDr. 
Michal Hašek.

I když nám počasí v tento den nepřálo a příjezd hejtmana prová-
zela letní bouřka, celá návštěva proběhla ve velmi otevřené a přátel-
ské atmosféře. Hejtmana přivítali zástupci obce, hasičů a OCH Tišnov, 
společně s klienty zařízení. Jeho uživatelé si pro tuto vzácnou návštěvu 

připravili občerstvení a drobné dárky, které sami za pomoci pracovní-
ků vyrobili. Součástí návštěvy byla kompletní prohlídka zařízení, kte-
rá byla komentována přímo klienty, již hejtmanovi ukázali prostory, 
kde bydlí, pracují nebo tráví volný čas. Michal Hašek ocenil a poděkoval 
všem zúčastněným za to, jak je budova bývalé školky klienty smyslupl-
ně využívána a že jim poskytuje i pracovní příležitosti. Na závěr návště-
vy se hejtman se všemi obyvateli rozloučil a popřál jim mnoho úspěchů 
v další činnosti nejen chráněného bydlení, ale i ostatních služeb Oblast-
ní charity Tišnov.

Oblastní charita Tišnov vypisuje výběrové řízení na pozici

zdravotní sestra pro ošetřovatelskou službu Oblastní charity Tišnov
Více informací na http://tisnov.charita.cz/volna-mista/.

Foto: Vítězslav Janda
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Tanec obohacuje a plní srdce radostí
Josef Permedla

Tanec je pohyb, který nás obohacuje. Něco 
jako cesta duše. Lze to tak nazvat? Během tan-
ce se vyjadřuje a vyplouvá na povrch celá řada 
emocí, vlastně se tím odkrývá naše duše. Tanec 
je prostě zábava a naprosto přirozená součást 
života v celých dějinách lidstva. Jedná se o při-
rozený pohyb člověka.

Taneční večer 7. června v Kině Svratka 
plném diváků, kteří očekávali vystoupení těch 
nejmenších, opět nezklamal. Každoroční taneč-
ní koncerty má tišnovské publikum ve velké 
oblibě, děti vystoupení nacvičily pod vedením 
paní učitelky Markéty Chlubné z tanečního 
souboru ZUŠ Tišnov. Koncert obsahoval osm-
náct skladeb, které účinkující předvedli ve 
dvouhodinovém programu. Vystoupení tan-
čících bylo příjemným zpestřením úterního 
večera. Poděkování patří nejen žákům, ale pře-
devším jejich paní učitelce, která je připravi-
la. Děkujeme a těšíme se na další vystoupení 
v novém školním roce 2016/2017.

Každému rytmu tance je přiřazená jedna 
složka naší bytosti. Proč je oblíbený? Přede-
vším proto, že pracuje s celou naší bytostí. Je 

společenský, zábavný, ale také sexy. Tanec je 
tedy život a podporuje zdravý životní styl.

Tišnovské tóny na vinylu (… a nejen na něm) – 2. část
Václav Seyfert, redaktor TN

Důstojné zastoupení na gramodeskách 
mají i „tišnovští“ jazzmani. Čelné místo mezi 
nimi zaujímá brněnský rodák Jan Berá-
nek (*1942, nyní Dalecký), který v Tišnově 
v poměrně nedávné době více než deset let 
bydlel a také učil na místní „ZUŠce“. Jako hous-
lista je slyšet na celé řadě nahrávek různých 
hudebních sestav. Především jde o jeho vlast-
ní soubor Ornis se dvěma kytaristy (Milan 
Kašuba, Jiří Adam) a zpěvačkou Mirkou Kři-
vánkovou. V roce 1981 vyšla skupině u firmy 
Panton v rámci edice Mini jazz klub deska, na 
které se objevily dvě převzaté a dvě domá-
cí skladby. Těmi standardy jsou slavné Take 
Five Paula Desmonda a Samba de minha terra 
Dorivala Caymmiho, doplňuje je kolektivní 
skladba členů souboru Čekám a Intermezzo, 
napsané Mirce Křivánkové přímo na tělo před-
ním brněnským skladatelem tzv. třetího prou-
du Pavlem Blatným. O dva roky později vydal 
Supraphon Ornisu už v jiném složení (společ-
ně s Beránkem a Adamem v něm hrál na basu 
Oldřich Svoboda) singl se zpěvačkou Janou 
Koubkovou, a to se skladbami z archivu Čes-
koslovenského rozhlasu: šlo o tituly Fly Me To 
The Moon autora Barta Howarda a O Pato dvo-
jice Neuza Teixeira – Jayme Silva, které česky 
otextoval Petr Mach s názvy Měsíc kamarád 
a Samba ve třech. V rozhlasovém archivu jsou 
ovšem k nalezení ještě další nahrávky Ornisu, 
mj. Modely Mojmíra Bártka nebo Coltraneova 
Naima.

V roce 1991 Beránek založil Nostalgia Quar-
tet, jazzové seskupení v obsazení klasického 
smyčcového kvarteta, které o tři roky později 
vydalo svoje profilové CD s názvem The Enter-
tainer, obsahující například známé Dětské pís-
ně Chicka Corey nebo staré jazzové ragtimy. 
Brněnsko-tišnovský (dnes újezdský) houslista 
je ovšem „ke slyšení“ i na dalších deskách, ať 
už jde o snímky kapel, s nimiž naplno či občas 
spolupracoval, nebo o příležitostné služby pro 
skupiny, které ve svých nahrávkách potřebo-
valy zvuk jazzových houslí a využily k tomu 
muzikanta z těch nepovolanějších. Do první 
kategorie určitě patří album Silvestr orches-
tru Brno Brass Band, živá nahrávka z prosin-
ce 1986, na níž Beránek hraje ve skladbách 
Nadubo (parafráze motivu z Verdiho opery 
Nabucco) a The Hot Canary (svérázná adapta-
ce skladby ruského houslisty Poljakina Kaná-
rek, kterou „jazzově“ přepracoval Paul Nero). 
Výrazný je jeho podíl také na albu Hosté na 
Zemi s písničkami Jiřího Bulise pro HaDiva-
dlo (1998). V dalších případech jde často, jak 
sám říká, jen o „štěky“ – jako třeba na deskách 
Swing kvartet v Redutě 2 (1981) nebo Fasci-
nující rytmus Felixe Slováčka a Vladimíra Klu-
sáka (1983), a to i v jiných žánrech, než je jazz 
(country: Poutníci – Je to v nás, Luboš Malina – 
Naper se a pukni!, Zimour – Až praští; alterna-
tiva: Kuličky – Bacha na Bacha; world music: 
Iva Bittová & spol. – Classic, Echoes).

Některé nahrávky ale přece jen stojí za spe-
ciální zmínku. Jsou to ty, které vyšly ze spolu-
práce s jazzovým pianistou Emilem Viklickým. 

Na jeho první profilové desce V Holomóci měs-
tě (1977) je Jan Beránek plnoprávným členem 
kvinteta (dále Emil Viklický – piano, Luboš 
Andršt – kytara, František Uhlíř – kontrabas, 
Milan Vitoch – bicí) a na zadní straně obalu 
tu v průvodním textu Antonín Matzner mimo 
jiné píše: „Tanec na Dolním náměstí otvírá vir-
tuózní houslové sólo člena Státní filharmonie 
Brno Jana Beránka…“ Když pak o něco pozdě-
ji Viklický nahrával album Okno s americkými 
spoluhráči, na něž narazil při svých studiích 
v Bostonu (zejména kytarista Bill Frisell je 
dnes uznávanou veličinou světového formá-
tu), napsal do skladby Píseň pro Jana Ham-
mera také houslový part, který svěřil právě 
Beránkovi. Byl ale nahráván odděleně, takže 
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Obal desky skupiny Ornis
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Beránkovy housle dnes sice z drážek znějí ve 
stejné skladbě jako nástroje slovutných ame-
rických jazzmanů, ale se svými „spoluhráči“ 
se ve studiu (a ani později) navzájem vůbec 
nepotkali…

Spoluúčast Jana Beránka na jazzových gra-
modeskách či pozdějších CD má ovšem ješ-
tě jednu podobu, je totiž velmi často autorem 
sleevenote čili průvodního textu, který dříve 
býval součástí obalu a dnes je obvykle zahr-
nut v bookletu k albu. Jako známý jazzový 
věrozvěst a dlouholetý „bromolog“ byl tím-
to úkonem pověřován zcela zákonitě nejen 
u nahrávek Bromovy kapely, ale také třeba 
u titulů z edice Jazz na Hradě.

Druhou významnou jazzovou personou, 
jejíž výkony jsou zaznamenány na deskách, 
je dnes již nežijící Tišnovák Jan Hubáček 
(1948–2007), dlouholetý basista Orchestru 

Gustava Broma. Stal se jeho členem v prv-
ní půli 70. let, kdy kapelník oživoval svoji ryt-
miku modernějšími typy hráčů a lze ho slyšet 
třeba na albech Polymelomodus (1977), Gus-
tav Brom hraje swing (1979) nebo Pozdrav 
orchestru (1981), což je dvojalbum obsahující 
i Hubáčkovu skladbu Představy a skutečnost. 
Stejně tak je jako hráč zastoupen například 
na výběrech filmových melodií vydaných slo-
venským Opusem (1980) a prezentuje se zde 
i jako autor několika aranžmá (Poslední tango 
v Paříži, Borsalino aj.). Dovednosti skladatele 
či aranžéra uplatňoval často i u orchestrálek 
uváděných na veřejných rozhlasových nahráv-
kách Bromovy kapely, které jsou dodnes 
zachyceny na archivních pásech, ale na desky 
se bohužel nedostaly; čas od času jsou ke sly-
šení na stanici Vltava v nočních pořadech Jana 
Daleckého Jazz World Live. Zato je Hubáček 

zastoupen i na zahraničních vinylech, kte-
ré dokumentují různá vystoupení Bromova 
orchestru na evropských festivalech a spíše 
jen jako perličku uveďme, že webová databáze 
Discogs jej uvádí také u singlu polské zpěvač-
ky Alicje Majewské, a to jako aranžéra písničky 
Nie potrzebna mi taka miłość jak twoja…

Před svým angažmá u Broma působil Jan 
Hubáček v létech 1971 až 1973 po boku souro-
zenců Ulrychových ve skupině Atlantis, a hra-
je tedy i na jejich albu Hej, dámy, děti a páni 
(včetně exportní verze Hana & Petr). Právě 
z Atlantisu pak odešel do Bromova orchest-
ru, kde strávil dlouhá a plodná léta. Poslední 
Hubáčkovou viditelnou hudební štací bylo už 
po listopadu 1989 působení v brněnské dixie-
landové kapele Jazz Gang.

(Dokončení příště…)

Lucemburkové, trhy tišnovské a klášter
Irena Ochrymčuková

Je to už šest set let, co král Václav IV. Lucem-
burský udělil městečku Tišnovu právo pořá-
dat letní osmidenní trh výroční. Pro dosavadní 
trhovou obec (zmíněnou r. 1240) to znamena-
lo základní městský znak, pravomoci a rozvoj. 
Kromě výročních trhů, zvaných obecně jar-
marky, kterých bylo v Tišnově v dalším prů-
běhu historie nakonec šest se třemi trhy na 
dobytek, se konaly každé pondělí i trhy s nej-
různějším zbožím.

Památce tohoto počinu bude věnována celá 
trhová slavnost ve dnech 5. a 6. srpna, nazvaná 
Lucemburkové v Tišnově. Páteční program 
se bude odehrávat na náměstí Míru v Tišno-
vě (16.00 až 21.30) a v sobotu se z Tišnova 

(10.00 až 17.00) s průvodem přesune dění do 
Předklášteří, kde se v podobném duchu bude 
pokračovat v areálu starobylého kláštera Por-
ta coeli, v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
a v Podhoráckém muzeu (18.00 až 21.30). 
Pořadatelé se těší na historické kostýmy, ve 
kterých se může připojit i veřejnost, ale nejsou 
podmínkou účasti.

Návštěvníci během těchto dnů budou moci 
vidět, jak to vypadalo na středověkém jar-
marku, spatří kejklíře, komedianty, středově-
ká řemesla, šermířské souboje, poslechnou 
si hudbu s tanci, jaké byly v módě před šesti 
stovkami let, a také ochutnají ledacos dobrého. 
V historických scénách se pozná, jaký byl král 
Václav IV. a jak se lucemburská markrabata 
dokázala vypořádat s loupežnickou cháskou. 

V Podhoráckém muzeu pokračuje nadále 
výstava Lucemburkové a klášter Porta coeli 
a jak začátek, tak závěr dvoudenního pořadu 
jsou ve znamení koncertu.

K pořádání této rozsáhlé akce se sdruži-
li pracovníci institucí: město Tišnov, Měst-
ské kulturní středisko, obec Předklášteří, 
Podhorácké muzem v Předklášteří, pobočka 
Muzea Brněnska, Inspiro – středisko volné-
ho času Tišnov, Karasovo divadlo, Continuum 
Vitae, Skupina historického šermu Victori-
us, Odyssea, Fascinum, s. r. o. Vše za podpory 
Ministerstva kultury České republiky a Jiho-
moravského kraje. Z tišnovských firem pomoh-
ly: Restaurace Humpolka, Tišnovská Rychta, 
Tišnovské pivo, Pivovar Květnice.

TyJáTr fest – Ty, já a trochu festivalu
Eliška Špačková

Prázdniny sotva začaly, výlety i dovolenou 
máte nejspíš ještě před sebou. Ale jak zná-
mo, to lepší nám utíká vždy rychleji než to, co 
nemáme rádi. Proč si tedy už předem nenaplá-
novat a nezpříjemnit začátek školního roku?

První víkend v září, tedy 2. až 4. 9., se 
sejdou divadelní ochotníci, tanečníci, zpěváci 
a muzikanti z celého regionu Tišnovsko, aby 
se představili a potěšili svým vystoupením 
široké obecenstvo. Město Tišnov, obce Před-
klášteří a Železné, pod záštitou DSO Tišnov-
sko, přišly s nápadem, jak obohatit kulturní 
dění na Tišnovsku. A tak vznikl první ročník 
putovního kulturního festivalu ochotnických 
divadel, tanečních souborů, pěveckých sbo-
rů či kapel. Na co Vás mohu nalákat? První 
odpoledne strávíte v Předklášteří. Představí 

se Vám soubory taneční (Stream dance Dol-
ní Loučky), pěvecké či hudební (P.A.T.R.O.N. 
a Cvrčci, z Nedvědice, Ha-kapela), šermířský 
soubor Victorius z Hradčan a ochotnické Kara-
sovo divadlo z Tišnova. Druhý den bude akce 
pokračovat v odpoledních hodinách v Želez-
ném. Vše začne v lesním amfiteátru nad obcí, 
LSDa Lomnice, Sentický divadelní spolek či 
Divadelní spolek Slovani Čebín Vás potěší hud-
bou i svým hereckým uměním. Následovat 
bude s dostatečnou časovou rezervou přesun 
na hřiště v Železném, kde Vám zatančí KVJ Tiš-
nov a ZUŠ Tišnov a celý večer zakončí hudební 
produkcí Stará Banda. A nastává poslední den 
festivalu. Kde jinde završit akci než v tišnov-
ském letním kině. Mezinárodní účastí zpestří 
akci umělci ze Seredě a pak již opět vystou-
pí místní spolky. Předvede se Klapela Štěpá-
novice, Ochotnický spolek Maršov, tanečnice 
ze souboru FE-MINA Železné a závěr víkendu 

plného kulturních zážitků uzavře divadelní 
představení téměř profesionálních ochotníků 
z divadelního souboru Prkno z Veverské Bítýš-
ky. Bohatý program, který je pro Vás zajiš-
těn, reprezentují soubory z mnoha kulturních 
odvětví, ať už se jedná o tanec, zpěv, herectví, 
či hudební vystoupení. Troufám si tedy říct, 
že na své si přijde každý z Vás, kdo se rozhod-
ne akci navštívit. Festival se koná v přírodních 
prostorách jednotlivých obcí a čekají Vás proto 
jistě krásné chvíle.

A co říci závěrem? Za celý pracovní tým 
Vám přeji nezapomenutelný zážitek a kultur-
nímu víkendu do budoucna spoustu spokoje-
ných návštěvníků a dlouholetou tradici.

Po celou dobu akce bude možné si zakoupit 
občerstvení, vstupné dobrovolné.
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Marie Ochrymčuková – Obrazy
Josef Ondroušek

Pod výše uvedeným názvem pořádá Klub 
přátel výtvarného umění v Tišnově a obec 
Železné, pod záštitou starosty města Tišno-
va Bc. Jiřího Dospíšila, výstavu obrazů tiš-
novské výtvarnice Marie Ochrymčukové 
u příležitosti jejích stých narozenin. Bude se 

konat v kulturním domě v Železném od 2. do 
24. července 2016. Slavnostní vernisáž pro-
běhne v sobotu 2. července od 17 hod. Výstavu 
uvedou starosta obce Železné Radomír Pavlí-
ček a starosta města Tišnova Bc. Jiří Dospí-
šil. O tvorbě Marie Ochrymčukové promluví 
galerista František Vejpustek. V kulturní čás-
ti vernisáže vystoupí saxofonista Antonín 

Paravan. Výstava bude otevřená každý den od 
14 do 17.30 hod. a bude doplněná díly malí-
řů Tišnovska, vrstevníků Marie Ochrymču-
kové. Uskuteční se díky sponzorům, kterými 
jsou město Tišnov, Mertastav s. r. o., M-obchod, 
s. r. o., Vitar s. r. o., Jikom, spol. s r. o., a Pivo 
Kvasar, s. r. o.

Cesta hrdelního práva VII.

Lenost
Miloš Sysel, spolek Continuum Vitae

V historii lidstva měly jednotlivé hříchy své 
periody, své vrcholy, dobu, kdy byl ten který 
akcentován oproti hříchům ostatním.

Ale svoje setrvalé, stálé místo v každé lid-
ské epoše zaujímá lidská lenost. Latinský 
výraz „acedia“ vyjadřuje „lenost duševní“, 
někdy se překládá i jako „zoufalství“.

Dnes pod slovem zoufalství chápeme spí-
še životní etapu, do které jsme se dostali 

nedobrovolně, nikoli vlastním přičiněním. Asi 
nejvíce známým projevem zoufalství je nemoc 
dříve nazývaná depresí. Ochromený člověk 
neschopný činnosti může na své okolí působit 
jako lenoch. Ale není tomu tak.

Vlastní leností se do zoufalství také velmi 
snadno můžeme dostat. Krásným příkladem 
lenivosti a promarněného života je posta-
va Oblomova v románu Ivana Alexandroviče 
Gončarova. Oblomov zde symbolizuje tak zva-
ného „zbytečného člověka“. Kdyby neexistoval, 
nikdo by si toho ani nevšiml. Oblomovšti-
nou, tedy neustálým odkládáním jakéhokoliv 

rozhodnutí a v lenosti promarněných dnech 
života, trpí velká část lidstva i dnes.

Lenost číhá hlavně ve společnosti blaho-
bytné. Lidé, kteří nemusí každý den obstará-
vat potravu a starat se o střechu nad hlavou, 
snadno v bezpečí svých pohodlných obydlí 
propadají lenosti. A nejčastěji lenosti dušev-
ní. Aktivní člověk, který se každý den oddává 
tělesné aktivitě, sportu, může být tím nejlí-
nějším jedincem, co se týká přemýšlení, tvor-
by, myšlenkové invence, osvojování si nových 
myšlenek a postupů.

Kresba zastavení, autor: Milivoj Husák



28 Tišnovské noviny

hIsTORIE 

Vizualizace zastavení, autor: Miloš Klement

Lenost je stav, kdy v životě něco vzdáváme, 
na některé, většinou nepříjemné aspekty naše-
ho žití rezignujeme.

Carl Gustav Jung tvrdí, že veškeré pohromy 
a nepřízně životního osudu jsou vlastně pro 
člověka požehnáním, neboť ho nutí zaujímat 
aktivní postoj, burcují ho k činnosti ve snaze 
změnit věci k lepšímu. Kdyby tomu tak neby-
lo, propadl by člověk lenosti tak fatálně, že by 
došlo nejprve k zastavení lidské evoluce a pak 
k regresi, která by lidský rod vrátila do nevě-
domosti animální říše. Pokud někde na úsvi-
tu dějin světa došlo ke zburcování živé hmoty, 
aby se z ní jednoho dne zrodil člověk, stalo se 

tak z nějakého důvodu a má to svůj účel. Tomu 
bychom měli být zavázáni a navzdory nástra-
hám lenosti touto cestou pokračovat dále.

Lenost je patronkou jednoduchých rad 
a zjednodušených pohledů na svět. Lenost 
miluje stupidní proklamace a hesla. Lenivá 
mysl nedokáže odhalit lháře ani podvodníka, 
člověk s lenivou myslí naletí každému politic-
kému hochštaplerovi, uvěří jeho slibům, zavírá 
oči před skutečností, protože ta bývá zpravidla 
nepříjemná, rozporuplná, nejednoznačná a už 
vůbec ne jednoduchá. Skutečný život vyžadu-
je nelehkou práci – stálé zvažování, studium 
argumentů, přemýšlení. A to mnoho lidí zkrát-
ka „bolí“. Proto tuto nelehkou duševní práci 

často vzdají a k někomu či něčemu se jednodu-
še přidají. Spolehnou se na jiné a nakonec jim 
odevzdají svůj život.

Pocit promarněného života je velmi bolest-
ný. Ale dát svému životu smysl, naplnit ho tvo-
řivou a radostnou činností znamená neustále 
s leností bojovat a celý život jí čelit.

Lenost – acedia je šestým zastavením na 
naší cestě Sedmi hlavních hříchů. Kamenná 
stéla s lavicí, lákající k odpočinku zrovna pod 
kopcem s prudkým stoupáním, je právě tou 
symbolicky vyjádřenou nástrahou lenosti.

Jak jsme volili do senátu 2004–2010
Václav Seyfert, redaktor TN

V minulém čísle jsme si připomněli, jak 
se v Tišnově volilo do Senátu v létech 1996 
a 1998, dnes uzavřeme senátní část našeho 
předvolebního seriálu vzpomínkou na roky 
2004 a 2010.

2004
Do Senátu jsme volili celkově potřetí. 

První kolo senátních voleb se uskutečnilo 
v termínu 5. až 6. listopadu 2004 současně 
s volbami do krajských zastupitelstev, o týden 

později proběhlo druhé kolo už samostat-
ně. V našem volebním obvodu kandidovalo 
celkem osm uchazečů: Radomír Malý (Kon-
zervativní a sociální hnutí), Iljič Procházka 
(KSČM), Vilém Buriánek (ČSSD), Vít Unzei-
tig (Nezávislí), Jiří Tomek (Unie svobody – 
Demokratická unie), Josef Hájek (KDU-ČSL), 
Antonín Žiška (Moravané) a obhájce senát-
ního mandátu Tomáš Julínek (ODS). Potvrdi-
la se tradice, že z druhého místa postupuje 
do rozhodujícího kola voleb vždy jiný kan-
didát, než jakého by tam poslali tišnovští 
voliči. V našem městě se za Julínkem (v Tiš-
nově 33,62 %, v rámci celého obvodu pak 

téměř shodných 33,72 %) umístil jako dru-
hý Buriá-nek (17,83 %) o pouhé dva hlasy 
před Procházkou (17,73 %), který byl ovšem 
v rámci celého obvodu podstatně úspěšněj-
ší (20,12 %) než Buriánek (12,32 %), jehož 
výrazně předstihl i Hájek (19,37 %), v Tiš-
nově až čtvrtý (14,92 %). Druhé kolo žádné 
překvapení nepřineslo, zvolen byl podle oče-
kávání opět Julínek ziskem 66,68 % (v Tišno-
vě získal 67,51 %). Volební účast byla v našem 
městě v prvním kole 31,85 %, o týden později 
už jenom 19,42 %.

Propagace kandidátů v Tišnovských novi-
nách (konkrétně v číslech 18 a 19) – a zdaleka 
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již nejen tam – byla tentokrát podstatně 
výraznější než při předcházejících senátních 
volbách. Zatímco Josef Hájek v obou vydáních 
zveřejnil letáček se svou fotografií a sloganem 
„Jsem tu pro vás“, Radomír Malý a Vít Unzei-
tig využili poskytnutý prostor i k představení 
svých priorit. Totéž učinil také Tomáš Julí-
nek, který navíc pozval voliče na tři speciální 
akce: koncert skupiny Kamarádi v „penzionu“ 
na Králově ulici, ukázku záchranářské práce 
s vrtulníkem na hřišti ZŠ Smíškova a také na 
exhibiční basketbalové utkání Houserů Brno 
proti SKB Tišnov, k čemuž využil své někdej-
ší sportovní známosti s tišnovským rodákem 
Vlastimilem Havlíkem, bývalým basketbalo-
vým reprezentantem. Pozadu nechtěl zůstat 
ani Vilém Buriánek, který pro změnu pořádal 
v kině divadelní představení Noc s modelkou 
a v restauraci Červený mlýn country koncert 
se skupinou Prakl.

MUDr. Tomáš Julínek (* 1956) tedy 
v období 2004 až 2010 absolvoval svoji dru-
hou senátorskou etapu, během které byl 
navíc ve vládě Mirka Topolánka ministrem 
zdravotnictví. Po necelých dvou letech, kte-
ré Julínek strávil na postu ministra, vyzvala 

v listopadu 2008 Česká lékařská komora 
předsedu vlády k jeho odvolání z funkce. 
Premiér tak nakonec opravdu učinil v led-
nu 2009. Po roce 2010 Julínek působil jako 
poradce nového ministerského předsedy Pet-
ra Nečase, poté byl zaměstnán coby náměstek 
pro ekonomiku a správu nemocnice v Bosko-
vicích, ovšem toto místo koncem minulého 
roku tamní městští radní zrušili a exminis-
tr obdržel výpověď pro nadbytečnost. Proti 
tomuto verdiktu podal Julínek před několika 
měsíci soudní žalobu.

2010
Dosud jsme naposledy kráčeli k urnám 

za účelem zvolení nového senátora v roce 
2010 (první kolo se konalo společně s obec-
ními volbami 15. až 16. října, druhé tradič-
ně o týden později). O senátorský post se 
opět ucházelo osm kandidátů: Vojtěch Adam 
(KSČM), Jan Žaloudík (ČSSD), Ivan Čadeni 
(Rozumní), Karel Bořecký (TOP 09), Vladi-
mír Paulík (Věci veřejné), zpěvačka Moravan-
ky Daniela Magálová (Strana práv občanů 
Zemanovci), do třetice Tomáš Julínek (ODS) 
a také dosavadní starosta našeho Tišnova 

František Svoboda (KDU-ČSL). Ten podle oče-
kávání dostal od voličů „svého“ města téměř 
stejné množství hlasů (26,24 %) jako vítězný 
Žaloudík (v Tišnově 28,93 %, celkem v obvo-
dě 32,37 %), ale na účast ve druhém kole 
tato lokální přízeň nestačila. Svoboda zís-
kal v rámci obvodu pouze 12,97 % a úspěš-
nější byl nejen postupující Julínek (celkově 
19,79 %, v Tišnově 15,49 %), ale i třetí Adam 
(17,10 %, v Tišnově jen 8,93 %, méně než 
Bořecký). Julínek ovšem do třetice pozi-
ci senátora nevybojoval; Žaloudík jej ve dru-
hém kole porazil ziskem 67,31 % (v Tišnově 
65,72 %). Volební účast byla i u nás díky sou-
běhu s komunálními volbami v úvodním kole 
relativně vysoká (46,23 %), a dokonce i roz-
hodující kolo zaznamenalo o téměř 10 % vyš-
ší počet voličů než v roce 2004 (29,28 %).

Ve své předvolební prezentaci byl nejrych-
lejší pozdější senátor Žaloudík, který v Tiš-
novských novinách už začátkem září v čísle 
15 pozval zdejší veřejnost na koncert Dixie-
landu Felixe Slováčka. O čtrnáct dnů pozdě-
ji byly otištěny letáčky Františka Svobody, 
Tomáše Julínka a Karla Bořeckého, který svoji 
propagaci zopakoval ještě jednou v čísle 17. 

Ilustrační foto: Václava Simeonová
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Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 5.

8: alois Jirásek a Manifest českých spisovatelů
Václav Seyfert, redaktor TN

Čestným občanstvím nebyli v minulých 
časech odměňováni pouze tišnovští rodáci 
nebo osobnosti, které měly nějakým jiným 
způsobem s naším městem cosi společného, 
ale také všeobecně uznávané persony české 
kultury či představitelé státu, jimž chtěla tiš-
novská radnice vyjádřit svoji úctu. Takovými 
byli například oba první prezidenti Česko-
slovenska Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard 
Beneš, nicméně ještě před nimi obdržel jako 
celkově osmý v pořadí tento titul spisovatel 
Alois Jirásek, od jehož narození uplyne letos 
23. srpna 165 let.

Ve druhé části našeho seriálu jsme otisk-
li přehlednou tabulku všech dosavadních 
čestných občanů města Tišnova a v ní byla 
i kolonka „důvod udělení“. V případě Aloise 
Jiráska se v příslušném sloupci objevilo zně-
ní „za projev spisovatelů z 30. 5. 1917“, což 
je formulace převzatá z materiálu PhDr. Kar-
la Fice, zveřejněného v roce 1996 v čísle 3–4 
vlastivědného čtvrtletníku Tišnovsko. Spí-
še než se tu rozepisovat o Jiráskově životě 
a jeho rozsáhlém literárním díle bude tedy 
užitečné onen důvod udělení blíže vysvětlit 
a poněkud upřesnit.

Zmiňovaného 30. května roku 1917 začí-
nala první schůze XXII. zasedání Poslanec-
ké sněmovny Říšské rady, tedy parlamentu 
Rakouského císařství a Předlitavska, který 
během probíhající války nebyl několik let 
vůbec svoláván a učinil tak až nový císař 
Karel I. v době, kdy se již začínaly rýso-
vat separatistické tendence neněmeckých 
národností. Říšská rada měla celkem 473 
poslanců (dalších 43 mandátů zůsta-
lo neobsazeno), z toho 96 míst zaujíma-
li Češi. Necelé dva týdny před zahájením 
jednání, konkrétně 17. 5. 1917, byl českým 
poslancům parlamentu adresován Mani-
fest českých spisovatelů, což bylo první 
domácí veřejné prohlášení za první světové 

války, které požadovalo sebeurčení české-
ho národa. Manifest podepsalo 222 českých 

spisovatelů, novinářů a vědců, kteří v něm 
vyzvali české poslance, aby přestali být 

Velmi zvláštní strategii zvolil Vladimír Pau-
lík. Ten nabídl svoje „promo“ tišnovským 
voličům teprve v 18. čísle TN, v něm byly 
ovšem zveřejněny již i výsledky skončeného 
prvního kola voleb a v něm Paulík neuspěl. 
Přesto zde na čtenáře apeluje zvláštní větou 
„Ve druhém kole je pro kandidáta a jeho voli-
če vítězství na dosah ruky, a jestliže v něm 
poběžím, věřím, že s Vaší pomocí zvítězíme!“ 
Použité slogany zněly zajímavě i u ostatních 

kandidátů: zatímco Julínek se tentokrát jen 
pyšnil svými „úspěchy“ („první reformátor 
českého zdravotnictví“), Bořecký věřil heslu 
„Pracuji pro vás, stavím na vaší podpoře víc, 
než si myslíte“ a fotografie Františka Svo-
body byla mimo jiné doprovázena textem 
„Jsem otec pěti dětí. Když mluvím o politi-
ce, která má podporovat rodiny s dětmi, vím, 
o čem mluvím.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., (* 1954) 
působil před svým zvolením především jako 
ředitel Masarykova onkologického ústavu 
v Brně a poté coby děkan Lékařské fakul-
ty Masarykovy univerzity. V Senátu zastá-
vá funkci předsedy Výboru pro zdravotní 
a sociální politiku a je připraven obhajovat 
svůj mandát i v letošních volbách.

Alois Jirásek, foto: pohledy.cz
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loajální k Rakousku-Uhersku a buď podpo-
rovali práva českého národa na vlastní stát, 
nebo odstoupili z Říšské rady. Spolu s auto-
rem prohlášení Jaroslavem Kvapilem, teh-
dejším ředitelem činohry Národního divadla 
(i on se mimochodem stal čestným občanem 
Tišnova, ovšem až po druhé světové válce, 
o čemž zase někdy později), stál v čele toho-
to hnutí právě Alois Jirásek.

Hlavní části textu manifestu, z něhož 
nakonec vycházelo i státoprávní prohlášení 
Českého svazu, přednesené na úvod zasedá-
ní Říšské rady jeho předsedou, agrárníkem 
Františkem Staňkem, znějí takto:

Českému poselstvu na říšské radě!
Obracíme se k Vám, pánové, ve velké době 

našeho národního života, v době, za niž všich-
ni budeme odpovídati celým staletím. Obra-
címe se k Vám, k poselstvu českého lidu, 
dobře vědouce, že my čeští spisovatelé, osob-
nosti v našem životě veřejně činné a známé, 
máme nejen právo, nýbrž i povinnost mluvit 
za rozhodnou většinu českého světa kultur-
ního a duchovního, ba i za národ, jenž sám 
promluviti nemůže. Co nejdříve sejde se říš-
ská rada a politickému zastupitelstvu čes-
kého národa naskytne se poprvé za války 
příležitost, aby z její tribuny projevilo všech-
no, co se dosud projeviti nemohlo ani tiskem, 
ani jiným veřejným způsobem…. Nuže, páno-
vé, aspoň tam buďte pravdivými mluvčími své-
ho národa, aspoň tam povězte státu i světu, 
co Váš národ chce a na čem trvá! Aspoň tam 
splňte svou svatosvatou povinnost a zastaň-
te se českých práv a českých požadavků v této 
nejosudovější době světových dějin způsobem 
nejrozhodnějším a nejobětavějším, neboť nyní 
rozhoduje se o českém osudu na celá staletí! 
Teď však se otevírají brány rakouského parla-
mentu, a politickým zástupcům národů popr-
vé se naskýtá příležitost, aby, budou-li chtíti, 
svobodně mluvili a jednali. Cokoliv řeknou 
a cokoliv ujednají, uslyší se nejenom doma, 
nýbrž i v celé Evropě, ba v zámoří. Na Vás, 
pánové, jakožto na mluvčí českoslovanského 
národa pohlížeti budou dnešek i budoucnost, 
a není sporu, čeho po Vás žádají…. Evropa 
demokratická, Evropa národů svéprávných 
a svobodných jest Evropou zítřka a budouc-
nosti. Národ žádá po Vás, pánové, abyste byli 
s touto velkou dějinnou chvílí, abyste jí věno-
vali všechny své schopnosti, abyste jí obětova-
li všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali 
jako mužové nezávislí, mužové bez všelikých 
závazkův a prospěchův osobních, mužové 
svrchovaného mravního a národního vědo-
mí. Nedovedete-li učiniti zadost všemu, čeho 
národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdej-
te se raději svých mandátů, prve než na říš-
skou radu vejdete, a odvolejte se k své nejvyšší 
instanci: k svému národu!

V Čechách a na Moravě, v květnu 1917.

Z literátů, jejichž jména jsou dodnes čes-
kou kulturní veřejností vnímána se ctí, 
manifest podepsali vedle Kvapila a Jiráska 
například Jindřich Šimon Baar, Otokar Březi-
na, Josef a Karel Čapkové, Jakub Deml, Vik-
tor Dyk, Adolf Heyduk, Karel Klostermann, 
Eliška Krásnohorská, Josef Štefan Kubín, Jiří 
Mahen, Josef Svatopluk Machar, Alois Mrš-
tík, Ivan Olbracht, Karel Václav Rais, Anto-
nín Sova, Antal Stašek, František Xaver Šalda 
a další.

K protirakouskému manifestu se veřejně 
přihlásil tišnovský starosta Alois Řezáč a už 
30. srpna 1917 navrhl jeho čelného signa-
táře Aloise Jiráska za čestného občana. Tiš-
nov se tak stal vůbec prvním městem, které 
Jiráska poctilo podobným titulem a po něm 
přibylo ještě mnoho dalších. Spisovatel na 
udělenou poctu odpověděl představitelům 
našeho města dopisem následujícího znění:

Velevážený pane starosto! Velevážení 
pánové obecní starší!

Předevčírem na večer obdržel jsem Váš 
krásný telegram, v němž se ozývá vřelé Vaše 
vlastenecké cítění a výraz pevné naděje v lep-
ší naši budoucnost. Přelaskavě vzpomínáte 
mého literárního díla a veřejného působení. 
Jsem šťasten, že mé dílo došlo takového ohla-
su a porozumění, že jsem nadarmo nepraco-
val a se nesnažil. Ráčíte mně oznamovati, že 
Jste mne jmenovali čestným občanem Svého 
města. Velectění pánové, bylo pro mne radost-
ným překvapením, že vzácné té pocty dostalo 
se mně na sesterské Moravě, v staroslavném 
Vašem městě. Prosím Vás, velevážený pane 
starosto a velevážení pánové, abyste laska-
vě přijali srdečné mé díky za vyznamenání, 
jehož si vysoce vážím. Poroučeje se Vám všem, 
přeji Vašemu městu stálého rozkvětu a jsem, 
velectěný pane starosto a velectění pánové, 
v upřímné úctě Váš nejoddanější Alois Jirásek.

Jiráskovo poděkování bylo nejprve pře-
čteno na sezení obecního výboru 6. listopa-
du 1917 a podruhé se mu dostalo veřejné 
pozornosti téměř o třináct let později. Spiso-
vatel zemřel 12. března 1930 a již deset dnů 
poté uspořádal tišnovský Sokol v naplněném 
sále sokolovny tryznu na jeho paměť. O této 
akci se píše v čísle 7 tehdejšího zpravodaje 
„Z kraje Pohádky máje“, jehož vydavatelem 
bylo Komité pro povznesení kraje Mrštíkovy 
„Pohádky máje“: „Památná oslava byla zahá-
jena Foerstrovým Oráčem (dirigent O. Mrkos), 
Bebrovu báseň Před hrobem Mistra předne-
sl K. Kasal. O Jiráskově díle a jeho významu 
pro národní osvobození promluvil Al. Mac-
ků. Úryvek z Psohlavců (Kozinova smrt) pře-
četl Al. Wžentek. Dramatický odbor v režii V. 
Majora sehrál 3. jednání Otce. Starosta města 
A. Řezáč přečetl Jiráskův dopis městu Tišno-
vu. Tryzna ukončena hymnami.“ Posmrtnou 

vzpomínku věnoval starosta Řezáč Mistru 
Jiráskovi i na schůzi zastupitelstva, která 
proběhla téhož dne.

Tišnov ovšem nejednou pamatoval na 
svého čestného občana ještě i za jeho života. 
Například 16. 7. 1921 se u příležitosti Jirás-
kových 70. narozenin v našem městě kona-
lo slavnostní představení jeho hry Vojnarka, 
v němž hostovali i umělci Národního divadla 
v Brně Ema Pechová, Ladislav Pech a Josef 
Horňák.

V době vydání Manifestu českých spiso-
vatelů bylo Aloisi Jiráskovi již téměř šede-
sát šest let, byl pod dohledem cenzorů, kteří 
zastavili vydání jeho Husitského krále, kon-
cem roku 1916 dokonce zemská školní rada 
vyloučila ze školních knihoven román Tem-
no. Jeho kolegové Bezruč, Dyk a Machar se 
ocitli dokonce za mřížemi. Podpořit tak-
to provokativní text bylo tedy v těch časech 
jednoznačně otázkou velké osobní stateč-
nosti. Jirásek sice na chviličku zaváhal („Pro-
sím vás, kdopak na nás, spisovatele, dá, ti páni 
si udělají, co sami budou chtít“), vzápětí ale 
jako vůbec první ze všech předložený mani-
fest podepsal a souhlasil i s tím, aby prohlá-
šení bylo veřejně zaštítěno jeho jménem.

A za tuto odvahu, jaké by ani dnes neby-
li schopni lidé podstatně mladší, si čest-
né občanství našeho města zaslouží plným 
právem.

Zdroje:
 – Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. 

město Tišnov, 2013
 – Karel Fic: Čestní občané města Tišnova, 

Tišnovsko č. 3–4, 1996
 – Josef Zacpal: Tišnov v letech 1918–1945, 

Tišnovsko, podzim 1998
 – Z kraje Pohádky máje, zpravodaj Komité 

pro povznesení kraje Mrštíkovy „Pohádky 
máje“, č. 5–6 a 7, 1930

 – Aleš Kadeřábek: O Jiráskově statečnosti, 
která by neměla zůstat zapomenuta, kade-
rabek.blog.idnes.cz, 2011

 – https://cs.wikipedia.org, hesla Manifest 
českých spisovatelů, Říšská rada a Seznam 
poslanců Poslanecké sněmovny Říšské 
rady (1911–1918)

 – http://www.moderni-dejiny.cz, hesla 
Manifest českých spisovatelů a Státopráv-
ní prohlášení Českého svazu na Říšské 
radě (30. 5. 1917)



„U kanónu stál“ a jak to bylo dál
Josef Zacpal

Ani neskutečné hrdinství legendární-
ho dělostřeleckého kanonýra Franze Jabůr-
ka ve známé zlidovělé vojenské písničce by 
nezabránilo katastrofální porážce rakous-
ké armády ve válce s Pruskem v roce 1866. 
K rozhodující bitvě u Hradce Králové, zná-
mé též pod názvy bitva u Sadové nebo bitva 
na Chlumu, došlo 3. července 1866. V letoš-
ním roce si tedy připomínáme 150 let od 
tohoto co do počtu osob největšího válečné-
ho střetnutí na našem území. Oba panovní-
ci, rakouský císař František Josef I. a pruský 
král Vilém I., soustředili na obou stranách 
435 tisíc mužů a více než 1 500 děl. Rakouské 
armádě, s podporou saských oddílů Alberta 
Saského, velel žák polního maršála Radec-
kého polní zbrojmistr Ludwig von Benedek, 
v čele pruské armády stál polní maršál Hel-
mut von Moltke. Výsledek prohrané bitvy, na 
jejímž konci byly tisíce mrtvých a raněných, 
znamenal pro Rakousko definitivní porážku 
ve válce a v důsledku toho i pro ně negativ-
ní mocensko-politické změny na mapě Evro-
py. Jako hlavní důvod tak drtivé porážky je 
dodnes mezi odborníky i mezi širší veřej-
ností uváděno vítězství moderních pruských 

pušek „zadovek“ (jehlovka vzor 1841, sys-
tém Dreyse) nad zastaralými rakouskými 
„předovkami“ (zn. Lorenz, vzor 1854). Je 
to bezesporu pravda, nabíjení zezadu bylo 
mnohem rychlejší než do té doby používa-
ný přední způsob, důležitou roli ale sehrála 
také modernější technika vedení boje a lepší 
vojenská taktika.

Důsledky prohrané bitvy zasáhly přímo 
také region Tišnovska. Pruské jednotky pro-
následovaly ustupující Rakušany a obsazo-
valy přilehlé vesnice a města v Čechách a na 
Moravě v přímém směru na hlavní město říše 
Vídeň. Teprve příměří, podepsané v Miku-
lově 26. července, znamenalo konec drob-
ných šarvátek a střetů a také útrap civilního 
obyvatelstva. Na Tišnovsku máme záznamy 
o průchodu či krátkodobé přítomnosti Prusů 
v několika obecních či rodinných kronikách. 
Cizí vojáci se většinou chovali k obyvatelstvu 
slušně a největší zátěží bylo pro místní záso-
bování mužstva a koní proviantem. Tam, kde 
se ubytovali na několik dní, vesnici doslova 
vyjedli z veškerých zásob.

Prusové pronásledovali Rakušany v něko-
lika směrech, jeden z hlavních proudů postu-
poval z Vysočiny přes Nedvědici údolím 

řeky Svratky k Tišnovu a dále jižním smě-
rem. Občas se také stalo, že se prchající 
císařští vojáci opozdili a potom docházelo 
k ozbrojeným kontaktům s pronásledovate-
li. K takovým střetům došlo například u Olší, 
v Předklášteří a k největšímu z nich přímo 
v ulicích Tišnova 11. července 1866. Střetli 
se v něm pruští dragouni s rakouskými hulá-
ny. Mezi mrtvými a zraněnými byli také dva 
příslušníci královských dragounů Christian 
Jarick a August Schmidt, kteří mají dodnes 
svůj nevelký hrob na starém tišnovském 
hřbitově Na Hrádku. Oba dva čtyřiadvaceti-
letí mládenci šťastně přežili strašlivou bitvu 
u Hradce Králové, ale zde v Tišnově je štěstí 
opustilo a domů se již nevrátili. Město piet-
ně udržuje jejich nevelký hrob a náhrobní 
deska s vysvětlujícím nápisem byla v letoš-
ním roce obnovena restaurátorkou Micha-
elou Mrázovou. Jednou z konkrétních obětí 
na rakouské straně byl rytmistr hulánského 
pluku Julius hrabě Knesebek, těžce zraněný 
ve srážce u Předklášteří a údajně pohřbený 
někde v prostorách kláštera. S odstupem let 
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Vyobrazení srážky u Tišnova v dobové oficiální 
publikaci vydané u příležitosti 60 let

panování císaře Františka Josefa I.
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se stala zajímavostí i skutečnost, že v řadách 
zde bojujících pruských dragounů byl tehdy 
devatenáctiletý Paul von Hindenburg, poz-
dější úspěšný polní maršál a druhý prezi-
dent poválečného Německa v letech 1925 až 
1934.

Také Podhorácké muzeum uchovává ve 
svých sbírkách několik artefaktů se vztahem 
k této válce a nešťastné bitce v ulicích města. 
Určitě nejcennějším exponátem je nádherný 
exemplář výše zmiňované pruské jehlovky 
včetně bodáku. Chladné zbraně reprezen-
tuje jezdecká šavle, vzor 1852, se kterou 

v Tišnově bojoval některý z pruských dra-
gounů. Bohužel k osudu majitelů obou těch-
to zbraní ani ke způsobu, jak se do muzea 
dostaly, žádné informace nemáme. Z výstroje 
se dochovaly dvě dřevěné polní láhve, podle 
zápisu ve staré inventární knize patřící pad-
lým vojákům pruské pěchoty, a přilba pří-
slušníka stejného druhu vojska, vzor 1854, 
která je spolu s jednou z polních lahví aktu-
álně vystavena ve stálé expozici Muzea měs-
ta Tišnova v Müllerově domě. Úplně jiným 
dokladem válečných událostí té doby je sou-
bor lékařských předpisů z let 1866–1867, 
vyhotovených lékaři královského pruského 

polního lazaretu, umístěného v areálu kláš-
tera Porta coeli v Předklášteří, pro lékár-
nu Františka Svobody v Tišnově na Dolním 
náměstí. Běžná bitevní zranění bohužel 
nebyla jediným utrpením, válku doprová-
zela epidemie cholery, rychle se šířící jak 
mezi vojáky obou znepřátelených armád, tak 
i mezi civilním obyvatelstvem.

Srážka rakouských a pruských vojáků 
11. července 1866 byla svého druhu posled-
ním válečným střetnutím v ulicích města. 
Události spojené s oběma světovými válkami 
již měly úplně jiný charakter a obsah.

Katastrofální 
povodeň na Lomnicku 
19. června 1986 – 
30. výročí
Alois Vitoul (SDH Lomnice), Petr Nahodil 
(městys a SDH Lomnice), Zdeněk Melkes 
(SDH Tišnov)

Letošní červen se na Lomnicku vyznačuje 
od počátku velkou oblačností střídanou skoro 
jasnými dny s letními teplotami. Dešťové sráž-
ky však jsou dosud hluboko pod průměrem 
k veliké nelibosti zemědělců a zahrádkářů. 
Málokdo si uvědomí, že se počasí může obrá-
tit do extrémních situací. V Lomnici je však 
stále mnoho pamětníků katastrofální povodně 
z 19. června 1986. Tehdy přes Lomnicko pře-
šly po 16. hodině dvě bouřky s krupobitím.

Podle meteorologů napršelo tehdy 120 lit-
rů vody na metr čtvereční. To mělo za násle-
dek rozvodnění Besénku a všech jeho přítoků 
současně, během několika minut. Došlo však 
k dalšímu úkazu: motoristé znají význam ang-
lického výrazu aquaplaning, kdy auta nekon-
trolovatelně plavou po silnici zalité vodou. 
K podobnému úkazu došlo v lesích oko-
lo Besénku, kdy se pokácené kmeny splavily 
z lesa do vodního koryta. Ty pak působily jako 
beranidla a bouraly splavy a malé vodní hrá-
ze. Korytem se pak valila masa kmenů, větví, 
desek a kamení různé velikosti. To způsobilo 
stržení několika mostů a odplavení silnic. Díky 
své rychlosti a hustotě byl tento proud smrtel-
ně nebezpečný již několik desítek centimetrů 
od svého okraje. Sboru dobrovolných hasičů 
v Lomnici bylo ohlášeno těžké zranění osoby 
v rekreačním středisku Energetických stro-
jíren, její záchranu však mohl provést až po 
několika hodinách po opadnutí vody, kdy tepr-
ve bylo možné se do této lokality dostat.

V profesionální požární jednotce a Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Tišnově byl vyhlá-
šen poplach po přijetí zprávy o zatopených 
sklepích v Osikách. V tuto dobu ještě do Lom-
nice hlavní povodňová vlna nedorazila. Smí-
šená jednotka složená z profesionálních Foto: archiv SDH Lomnice



a dobrovolných hasičů tak projela Lomnicí 
a na konci ulice Pod Starou farou požární vozi-
dlo stěží stačilo zastavit na okraji rozvodněné-
ho potoka. Posádka vystoupila z vozu po levé 
straně s výjimkou dobrovolného hasiče Zdeň-
ka Dobišara, který tak učinil po pravé straně, 
kde zaslechl volání o pomoc. Vystoupil rov-
nou do rozvodněného potoka. Po několika kro-
cích již neměl šanci dostat se na pevnou zem. 
Nakonec byl zasažen do hlavy vzpříčenou klá-
dou a jeho bezvládné tělo voda odnesla až na 
fotbalové hřiště, kde bylo druhý den nalezeno.

Po třiceti letech od této tragédie se vkrádá 
otázka:

Jaký vlastně byl Zdeněk 
Dobišar z Tišnova?

Ze vzpomínek jeho kamarádů lze poznat, že 
byl stejný jako mnoho dnešních mladých lidí. 
Bylo mu tehdy čtyřiadvacet let, měl rád adre-
nalinové zážitky, poněvadž vedle hasičského 
sboru působil i mezi tišnovskými jeskyňáři. Na 
druhé straně si dokázal zajít či zajet s kamarády 
do přírody a zazpívat si při kytaře u táboráku. 
Jeho vstup do sboru dobrovolných hasičů měl 
určitě ještě další důvod. Jako věřící člověk pova-
žoval za své poslání pomáhat lidem v neštěs-
tí. Jeho rychlá reakce na volání o pomoc se mu 
stala 19. června 1986 osudnou. Přesto jeho čin 
nezůstal promlčený ani po třiceti letech.

V podvečer 17. června 2016 jsme si všichni 
připomněli tuto smutnou tragédii položením 
kytic u pomníku Zdeňka Dobišara v Lomnici. 
Starostové města Tišnova a městyse Lomnice 
zavzpomínali na toto smutné výročí a všichni 

přítomní si prohlédli malou výstavku dobo-
vých fotografií z „Velké povodně z 19. 6. 1986“, 
kterou připravili členové SDH Lomnice. Piet-
ního aktu se zúčastnili starosta města Tišno-
va Bc. Jiří Dospíšil, starosta městyse Lomnice 
Ing. Milan Vojta, MPA, ředitel Územního odbo-
ru Brno-venkov, Hasičského záchranného sbo-
ru plk. Ing. Mojmír Richter, bratr p. Dobišar 
s rodinou, Sbor dobrovolných hasičů v Lomni-
ci, Sbor dobrovolných hasičů v Tišnově, Sbor 
dobrovolných hasičů v Lomničce, zástupci HZS 
Brno-venkov PS Tišnov, Jeskyňáři Tišnov – 
Vít Kulhánek, kamarádi a všichni, kdo neza-
pomněli na tuto nešťastnou událost. Na závěr 
bratr Zd. Dobišara poděkoval všem za vzpo-
mínku a starostové s veliteli položili květiny 
k pomníku.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

Prázdninové kalendárium 
Tišnovska
Václav Seyfert, redaktor TN

1. ČERVENCE
PŘED 25 LETY
V pondělí 1. července 1991 došlo k rozděle-

ní někdejšího Okresního ústavu národního 
zdraví Brno-venkov na šest nástupnických 
organizací, z nichž se jednou stala Nemocni-
ce s poliklinikou Tišnov. Do této organizace 
byla kromě nemocnice a polikliniky v Tišno-
vě zařazena i poliklinika v Kuřimi. Do konce 
listopadu 1991 pak likvidační komise řešila 
majetkové záležitosti vyplývající z převodu na 
jednotlivá nově vzniklá zařízení.

2. ČERVENCE
PŘED 20 LETY
V úterý 2. července 1996 vystoupila 

v bazilice Porta coeli v rámci úvodního roč-
níku festivalu Concentus Moraviae tehdy 
teprve třiadvacetiletá brněnská mezzosopra-
nistka Magdalena Kožená, aktuální laureát-
ka Mozartovy hudební soutěže v Salzburgu 
a sólistka vídeňské opery. Na programu jejího 
koncertu byla sopránová a altová sóla z ora-
torií a duchovních kantát Johanna Sebastia-
na Bacha. Doprovázející soubor původních 
nástrojů Musica Florea řídil jeho umělecký 
vedoucí Marek Štryncl. Vstupné činilo 80 Kč.

4. ČERVENCE
PŘED 15 LETY
Ve středu 4. července 2001 byl kulturním 

programem v podání umělců ze ZUŠ Tišnov 
zahájen první ročník výstavy Výtvarné léto 
v Železném, pořádaný tišnovským Klubem 
přátel výtvarného umění. Akce byla věnována 

předčasně zesnulému tišnovskému malíři 
Pavlu Marešovi a konala se v rámci oslav 80. 
výročí založení hasičského sboru v Železném 
a vysvěcení obecního praporu. Mezi oslove-
nými výtvarníky byli například Emanuel Ran-
ný st., manželé Bortlíkovi, Sonny Halas, Drahoš 
Kovář, Vladimír Jůza, Milada Kollárová a řada 
dalších. Tradice tohoto letního výtvarného 
salonu úspěšně přetrvává dodnes.

5. ČERVENCE
PŘED 125 LETY
V neděli 5. července 1891 se ve zdejším 

kostele svatého Václava ženil Václav Fran-
tišek Havel, dědeček pozdějšího preziden-
ta republiky, který si bral za ženu tišnovskou 
nevěstu Emilii Pavelkovou. Podle zápisu v mat-
riční knize byl ženich „Vácslav František Havel, 
ingenýr v Praze“ třicetiletý, jeho budoucí žena, 
bytem v Tišnově č. p. 93, byla o osm let mladší. 
Snoubence oddal farář Jan Buchal, svědky byli 
ředitel cukrovaru v Bečvárech Václav Sehnal 
a nečitelně podepsaný c. k. kontrolor berního 
úřadu v Boskovicích.

8. ČERVENCE
PŘED 25 LETY
V pondělí 8. července 1991 zemřel Karel 

Cejnek, gymnaziální profesor a nadšený diva-
delní ochotník. Narodil se 26. října 1905, 
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masary-
kovy univerzity v Brně a od roku 1935 vyučo-
val zeměpis a přírodopis na zdejším Státním 
reformním reálném gymnasiu. Před rokem 
1948 byl krátce předsedou Okresního národ-
ního výboru v Tišnově, ale vrátil se do škol-
ství, v němž svou profesní kariéru uzavřel 
v roce 1970 jako docent a vedoucí katedry 
biologie na Pedagogické fakultě brněnské uni-
verzity. Byl spoluzakladatelem Karasova diva-
dla a významně se podílel na jeho umělecké 
úrovni jako herec, režisér a dramaturg. Ještě 

počátkem devadesátých let aktivně publikoval 
v tehdejším měsíčníku Tišnovsko, kde se zaní-
ceně vyjadřoval i k počínajícím nešvarům naší 
čerstvě svobodné republiky.

11. ČERVENCE
PŘED 150 LETY
Ve středu 11. července 1866 se v rámci vál-

ky mezi Rakouskem a Pruskem v Tišnově stře-
tl předvoj pruských dragounů s hulánskou 
škadronou Rakušanů. Podrobněji o této 
významné události v historii města pojedná-
vá v dnešním čísle článek PhDr. Josefa Zacpala.

26. ČERVENCE
PŘED 65 LETY
Ve čtvrtek 26. července 1951 došlo k zatče-

ní absolventů tišnovského gymnázia, studenta 
lékařské fakulty Vlastimila Železného a stu-
denta farmacie Aloise Pokorného. Oba byli 
členy skupiny, která začala svůj odboj pro-
ti totalitnímu režimu v druhé polovině roku 
1949 rozšiřováním letáku „Věrni zůstaneme“. 
Později shromažďovali zbraně z války po Něm-
cích. Bezpečnostní orgány se o jejich činnos-
ti brzy dozvěděly a již 5. dubna 1950 měl být 
Železný zatčen, podařilo se mu ovšem uprch-
nout a stihl ještě i varovat svého kolegu. Více 
než rok se dvojice ukrývala u rolníka Anto-
nína Zadražila v Křížovicích u Doubravní-
ka a pokoušela se zajistit si útěk za hranice. 
Měl jim k němu dopomoci údajný zahraniční 
agent, kterým byl ale ve skutečnosti příslušník 
Státní bezpečnosti František Mrkva. 12. květ-
na 1951 došlo ve zjitřené atmosféře mezi 
mladíky ke konfliktu, který skončil výstře-
lem a Mrkvovou smrtí. V onen osudný čer-
vencový čtvrtek provedlo dvacet ozbrojených 
příslušníků StB ve tři hodiny ráno razii v Zadra-
žilově usedlosti a oba studenti i majitel stat-
ku byli zatčeni. Vyšetřování trvalo téměř rok, 
v následném vykonstruovaném procesu pak 
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byli Železný i Pokorný odsouzeni k trestu smr-
ti, který potvrdil v září 1952 i Nejvyšší soud. 
Trest byl vykonán 18. prosince 1952 v Praze 
na Pankráci.

30. ČERVENCE
PŘED 600 LETY
30. července 1416 dosáhl Tišnov význam-

ného ekonomického privilegia, kdy král Vác-
lav IV. udělil „obyvatelům a vší obci městečka 
Tišnova, věrným našim milým“ osmiden-
ní výroční trh. Jarmark měl začínat nejbliž-
ší neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie 
(tedy po 15. srpnu) a měl se odehrávat podle 
vzoru výročních trhů brněnských. Latinsky 
psaná listina dále nařizovala obyvatelům všech 
Václavových zemí, aby zájemcům, stojícím pod 
panovníkovou ochranou, nijak nebránili v pří-
chodu, návštěvě trhu a cestě zpět, stejně jako 
v samotném jeho konání. Později Tišnov získal 
od dalších panovníků ještě tři stejně význam-
né osmidenní trhy – nejprve od Vladislava 
Jagellonského jarní, pak od Ferdinanda I. zim-
ní a nakonec od Rudolfa II. podzimní.

PŘED 70 LETY
V úterý 30. července 1946 se v rodině 

výtvarníků ze štěpánovické usedlosti naro-
dil Michal Ranný, později rovněž akademický 
malíř. Byl mladším synem Emanuela a Zdeňky 
Ranných, u profesorů Františka Jiroudka a Jiří-
ho Johna vystudoval pražskou AVU. Již v době 
studií se prezentoval jako umělec s osobitým 
výrazem a neobyčejným talentem. Jeho domé-
nou se stala krajina, při jejímž ztvárnění časem 
postoupil od realistického projevu až k mini-
malistické geometrické abstrakci. Vrcholu 
dosáhl technikou kreseb smývané tuše, kte-
rou obohatil proud české abstraktní a lyrické 
malby. Tragicky zahynul 6. února 1981 ve věku 
pouhých pětatřiceti let. Na jeho počest vyhla-
šuje Moravská galerie v Brně každé dva roky 
Cenu Michala Ranného, udělovanou umělcům, 
jejichž dílo a myšlení výrazně ovlivňuje nastu-
pující generace. V roce 1993 vydalo nakla-
datelství Odeon o jeho díle reprezentativní 
obrazovou monografii z pera předního histori-
ka českého umění Jiřího Hlušičky.

1. SRPNA
PŘED 120 LETY
V sobotu 1. srpna 1896 se v Tišnově na 

Trnci narodil Josef Hanák, jedna z mno-
ha obětí odboje proti fašismu za 2. světo-
vé války. Vyučený stolař byl členem obecního 
zastupitelstva za KSČ, po dlouhou dobu i čle-
nem městské rady a působil i ve výboru Spo-
řitelny města Tišnova. Byl rovněž předním 
funkcionářem tišnovského fotbalového klu-
bu Podhorácká Slavie. Po roce 1938 se ujal 
práce v ilegálním vedení komunistické strany 

tišnovského okresu. Koncem listopadu 1944 
byl zatčen, vězněn nejprve v Kounicových 
kolejích a později v koncentračním táboře ve 
Flossenbürgu, kde se stal obětí transportu 
smrti. Je po něm pojmenována Hanákova uli-
ce, poslední odbočka z Brněnské ke Klucanině 
před bývalou pilou.

PŘED 90 LETY
V neděli 1. srpna 1926 byla v Tišnově slav-

nostně otevřena přístavba sokolovny. Pro-
tože kapacita té staré byla brzy po vzniku nové 
republiky nedostačující, rozhodla sokolská 
valná hromada v roce 1921 o jejím rozšíření. 
Projekt vypracoval architekt František Krás-
ný z Prahy, rozpočet činil téměř 1,5 milionu 
korun. Stavební práce byly pod dozorem stavi-
tele Rudolfa Svobody zahájeny v květnu 1925. 
U příležitosti slavnostního odevzdání nové 
„dvorany sokolovny“, jak ji zprvu v Tišnově 
nazývali, byl vydán pamětní list s plamenným 
proslovem zatímního správce tišnovského 
gymnázia, profesora Emanuela Jirečka. Zhru-
ba tři roky po dohotovení, v neděli 18. srp-
na 1929, novostavba po zásahu bleskem 
vyhořela. Byla však velmi rychle obnovena 
a již v lednu 1930 se v sále sokolovny opět 
konaly plesy.

6. SRPNA
PŘED 20 LETY
V úterý 6. srpna 1996 zemřel MUDr. Stani-

slav Sedláček, zemský zdravotní rada, zakla-
datel a první ředitel Polikliniky v Tišnově. 
Narodil se 11. listopadu 1909. Za jeho působe-
ní ve sféře péče o zdraví došlo ke sjednocení 
zdravotnictví a ustavení zdravotního středis-
ka, které prosadil na tehdejším ministerstvu. 
Během druhé světové války byl jedním ze sta-
tečných lékařů, kteří spolupracovali s party-
zánskými skupinami. Ze svého místa ředitele 
polikliniky byl ovšem jako bezpartijní tehdej-
ším vedením města vyhozen. V roce 2014 byl 
in memoriam jmenován čestným občanem 
města Tišnova. Více o něm zveřejníme v rám-
ci našeho dlouhodobého seriálu o čestných 
občanech.

15. SRPNA
PŘED 85 LETY
V sobotu 15. srpna 1931 jmenovalo tiš-

novské zastupitelstvo „městským vodákem“ 
Tomáše Knechta. Tento akt souvisel s výstav-
bou vodovodu od Rohozce-Jamného, kterou 
v průběhu roku 1931 realizovaly firmy Rošic-
ký & Šindler a Antonín Kunz a která byla ukon-
čena v létě provedením instalace vodovodu 
v jednotlivých domech. Vodovod z Rohozce 
zásoboval Tišnov až do roku 1945, po válce 
bylo z důvodu nedostatku pitné vody přistou-
peno k rozšíření stávající vodovodní sítě, a to 
z Předklášteří, trati Niva.

23. SRPNA
PŘED 40 LETY
V pondělí 23. srpna 1976 zemřel muzi-

kolog a pedagog PhDr. Aleš Vítek. Narodil 
se 24. dubna 1914 v Jimramově, ale většinu 
života prožil v Tišnově, kam se jeho rodina 
přestěhovala, když zde jeho otec František 
Vítek získal místo ředitele měšťanské školy. Po 
maturitě na tišnovském gymnáziu studoval na 
Učitelském ústavu v Brně, kde později působil 
jako nejmladší profesor. V roce 1939 se v Tiš-
nově oženil s Marií Zámečníkovou a stal se 
postupně otcem tří dcer. Vyučoval rovněž na 
Pedagogickém institutu v Jihlavě a v hudeb-
ních školách v Nedvědici a Bystřici nad Pern-
štejnem. Při zaměstnání se dále vzdělával, 
absolvoval státní zkoušky ze hry na housle 
a na klavír, na Masarykově univerzitě vystudo-
val obor čeština – hudební výchova a nakonec 
získal i doktorát filozofie na Karlově univerzi-
tě v Praze.

Je autorem knihy Dějiny české klavírní 
literatury. V roce 1973 byl v tehdejším Tiš-
novském kulturním zpravodaji v pěti pokra-
čováních publikován zkrácený výběr z jeho 
rozsáhlého pojednání Kulturní poměry v měs-
tě Tišnově (napsaného v roce 1948), ve kte-
rém shrnul především tišnovské hudební dění 
v uplynulých sto letech.

24. SRPNA
PŘED 110 LETY
V pátek 24. srpna 1906 se v Bělči narodil 

Antonín Řehoř, pozdější předseda Místního 
národního výboru v Tišnově. Vyučil se ková-
řem, při tzv. bělečské tragédii 9. května 1945 
unikl jen o vlásek smrti, v konfliktu s ustupu-
jící německou armádou ovšem zahynul mezi 
jinými i jeho starší bratr Josef.

Členem MNV v Tišnově se stal kooptací 
v roce 1949, později byl i členem rady a záro-
veň pracoval jako referent Okresního národní-
ho výboru. Předsedou MNV se stal počátkem 
roku 1953 při slučování Tišnova s Předklášte-
řím, do stejné funkce pak byl zvolen ještě dva-
krát, poprvé v květnu 1954 a poté i o tři roky 
později. Byl známý tím, že nemiloval „papí-
rování“. Protože dobře znal všechny problé-
my, osobně chodil na místa, kde se něco dělo. 
V době jeho „vlády“ proběhly v Tišnově velko-
lepé oslavy 700 let města Tišnova. Po odchodu 
z radnice v červnu 1960 se vrátil k manuální 
profesi, pracoval jako údržbář na Dole Rudý 
říjen Olší. Bydlel v Tišnově na Trnci, posled-
ní měsíce života prožil u své dcery v Drásově. 
Zemřel 18. února 1989.

07-08/2016 35

hIsTORIE 



36 Tišnovské noviny

PŘÍRODa 

Zrzka
Josef Permedla

Veverka Zrzka se narodila v tišnovských 
zahradách. Její veverčí máma je barvy hně-
dé. Nedělá jí problém lézt po elektrických pří-
pojkách k rodinným domům a po střechách. 
A tak si povíme něco blíže o jejím rodu patří-
cím mezi savce z řádu hlodavci. Na našem úze-
mí žije v lesích, parcích, ale můžeme ji spatřit 
i v zahradách se stromovým porostem, kde 
často vychovává svá mláďata. Obývá území 
západní Evropy až po východní Asii.

Veverka je barvy buďto rezavé, hnědé, 
nebo černé. Dorůstá délky třiadvaceti cen-
timetrů a hmotnosti až 340 gramů. Ocas má 
dlouhý dvacet centimetrů, využívá ho jako 
kormidlo rovnováhy při skocích ze stromu na 
strom. Také se jím v hnízdě přikrývá, když spí. 
Aby mohla dobře šplhat po stromech, má ost-
ré a zakřivené drápky. Veverce se mění srst 
dvakrát ročně, a to z letní na zimní a ze zim-
ní znovu na letní. Zimní srst je hustší a o něco 
tmavší než letní a narůstá v období mezi srp-
nem a listopadem.

Veverka žije až na období rozmnožování 
samotářským způsobem života a jiným pří-
slušníkům svého druhu se většinou vyhýbá. 
V dutinách stromů, na tlustších větvích, obývá 
v průměru pětadvacet až třicet centimetrů vel-
ké hnízdo, ve tvaru kukaně, tvořené mechem, 
listy, trávou a kůrou. U některých jedinců pro-
bíhá páření již na konci zimy a na samotném 
počátku jara, tedy během února a března. 
Samice může mít i dva vrhy za rok, přičemž 
jeden obsahuje obvykle tři až čtyři mláďa-
ta, která se rodí po osmatřiceti- až devětatři-
cetidenní březosti. Mláďata přicházejí na svět 
slepá a téměř holá a po narození váží deset až 
patnáct gramů. Plně osrstěná jsou po jedna-
dvaceti dnech života, oči se jim otevřou po čty-
řech týdnech a chrup se jim plně vyvine až po 
dvaačtyřiceti dnech, kdy začínají požírat pev-
nou potravu. Samice je však kojí až do jejich 

odstavení, tedy osm až deset týdnů.
Živí se padajícími ořechy, semeny šišek, 

houbami, které si suší ve svých hnízdech, pta-
čími vejci, různými plody, ale občas si pochut-
nají i na čerstvé míze. Část nalezené potravy si 
uschovává do svých „spižíren“ v dutinách stro-
mů i na zemi, které jí poskytují výbornou záso-
bárnu v nejtěžších obdobích roku. Veverka 
obecná se v přírodě nedožívá vysokého věku, 
ale v zajetí se může tato hranice vyšplhat až 
na deset let. A tak tedy popřejme našim chlu-
patým kamarádům, aby se jim v tišnovských 
zahradách dařilo, a odpusťme jim nějaký ten 
oříšek, který si do svých spižíren odnesou. 
Letos budeme ochuzeni o ořechy, ořešáky 
pomrzly, takže plody nebudou.

Foto: Josef Permedla



07-08/2016 37

PŘÍRODa 

houby se u nás sbírají 
po staletí

Josef Permedla

Houbaření je u nás oblíbené, jsme náro-
dem houbařů. V sezóně jsou lesy okupová-
ny spoustou milovníků hub. Do lesa chodíme 
nejen na ně či lesní plody, ale především tam 
relaxujeme. Kdo nehoubaří, není Čech. Tak by 
se asi dala charakterizovat vášeň, která je pro 
nás tak typická. Jako první, co je dobré před 
samotnou výpravou do lesa udělat, je nastří-
kat se repelentem. Kromě hub si totiž domů 
můžete přinést i nemilá zvířátka.

I když se to na první pohled nezdá, jedná 
se o činnost, která potěší naši duši a určitě 
prospěje i našemu zdraví. Při hledání voňa-
vých úlovků v lese si protáhneme tělo, vyčis-
tíme plíce i mysl a radost z pohledu na plný 
košík hub nás dobře naladí. A tou zlatou teč-
kou jsou pak lahůdky připravené ze všech 
těch hřibů, bedlí, žampionů, kozáků, sucho-
hřibů, václavek či křemenáčů. Takže hledejte, 
sbírejte, smažte, vařte, sušte, nakládejte.

Houby představují velkou skupinu živých 
organismů dříve řazenou k rostlinám, ale 
nyní vyčleněnou do samostatné říše. Je zná-
mo kolem 70 000 druhů hub. U nás je jich 
zjištěno asi 10 000. Věda zabývající se houba-
mi se nazývá mykologie.

Jedlé druhy slouží jako potravina s malou 
kalorickou hodnotou nebo jako pochutina. 
Obsahují řadu vitamínů a minerálních látek. 
Vždyť houby jsou nejen jídlo, ale pro mno-
hé i vášeň. Pokud je nesmažíme, jsou dietní, 
obsahují 90 % vody, 6 % bílkovin, 1 % mine-
rálních látek, především draslík, vápník, hoř-
čík, železo, fosfor a stopové prvky, například 
zinek, měď a mangan. Mají nízkou energe-
tickou hodnotu, ale přesto je nelze považo-
vat pouze za koření a pochutinu. Představují 
zdroj vlákniny, najdeme v nich i některé vita-
míny, provitamín A, skupinu vitamínů B, vita-
mín D. Podporují činnost střev, některé druhy 
mají léčivé účinky.

Sušené i čerstvé houby byly dokonce uvá-
děny mezi dávkami, které museli poddaní 
odevzdávat vrchnosti, především hřiby, lišky 
a smrže. První houbové recepty byly uvedeny 
v kuchařce Jana Kantora, vydané roku 1553.

I když někde nerostou, jak by měly, stejně 
všichni věříme, že se svých nejoblíbenějších 
hub dočkáme. A poslední rada na závěr. V lese 
se chovejte jako lesní zvířata, ta nehulákají, 
neodhazují odpadky, nerozkopávají prašivky.

Foto: Josef Permedla
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Motýlice obecná, druh 
vážky z podřádu motýlic
Bohumil Kabeš

Když muškařím na řece Svratce nebo Louč-
ce, tak se v letních měsících často setkávám se 
zajímavým druhem hmyzu – motýlicí obecnou. 
Motýlice se pohybují trhavým letem podél bře-
hů, usedají na okolní vegetaci nebo na kame-
ny v řece.

Sameček má křídla zpočátku tmavě šedo-
modrá, později přecházejí až do modrozele-
ných tónů. U samičky jsou křídla průhledně 
hnědá a bohatě protkaná žilkami. Samiček 
bývá obvykle méně než nápadných samečků. 
Motýlice při páření předvádějí velmi zajíma-
vý zásnubní let, je to jakési tančení nad vod-
ní hladinou. Samička klade vajíčka tak, že je 
dovedně zapichuje do vodních rostlin a čas-
to se při tom ponoří pod vodu, kde vydrží až 
několik desítek minut. Po celou dobu ji prová-
zí sameček, který považuje za svoji povinnost 
účastnit se tohoto obřadu. Samička naklade až 
kolem tří set vajíček. Vývoj larvy neboli nym-
fy trvá ve vodě dva roky. Larva je dravá, loví 
drobné vodní živočichy a pohybuje se pomocí 
tří dlouhých a tenkých ocasních destiček, které 
používá jako ryba ocas. Dospělci se živí lovem 

drobného létajícího hmyzu, například komárů, 
mušek nebo ovádů, a je zajímavé pozorovat, 
jak obratně si při lovu počínají. Motýlice jsou 

krátkověcí živočichové a žijí pouhé dva až tři 
týdny.

Foto: Bohumil Kabeš
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atleti končí jarní část sezóny
Martin Sebera

5. června v Tišnově, 
Atletický čtyřboj

Hodnocení již dvaadvacátého čtyřboje, 
který pořádá Atletický klub Tišnov, je v pří-
padě neděle 5. června vcelku jednoduché. 
Závody jsou vydařené, pokud přijde hodně 
dětí (a bylo jich přesně sto), na hřišti vládne 
příznivé počasí (bylo příjemné polooblačno 
a teplo) a pokud mají rychlý průběh a vyhlá-
šení. Letošní čtyřboj se udál přesně v tomto 
zadání. A to díky sehranosti pořadatelského 
týmu a musím je vyjmenovat: Naďa Havlíko-
vá, Iva Jíchová, Jindra Vrzalová, Eva Tesaří-
ková, Renata Zavadilová, Katarína Hanušová, 
Marie Vojtová, Maria Spiliarevič, Helena, Karel 
a Veronika Součkovi, Štěpán Řezníček, Kateři-
na Smetanová, Daniela Vojtová, Aleš Navrátil, 
Ivan Ochrymčuk, Alena Mašková, Jan Výleta, 
Terka Součková, Václav Drhlík, Michaela Jur-
čáková, Pavel Mašek, Jaroslav Kundrát, Šár-
ka a Tomáš Ondráčkovi, Martin Černý, Marek 

Lapčík, Katarína Berková, Petra a Martin 
Seberovi.

Vítězové svých kategorií jsou: Tomáš Juřica, 
Anna Valášková, Lukáš Čumpelík, Lucie Daněč-
ková, Václav Hanulík, Adéla Dekanová, Luděk 
Čumpelík, Hana Blažková, Filip Drhlík, Anna 
Ryšavá. Ostatní umístění, kompletní výsledky 
včetně bohaté fotogalerie jsou k nahlédnutí na 
webových stránkách atletického klubu. Tradi-
cí se stalo vyhlašování nejmladších závodní-
ků (letos Oskar Keller a Terezka Minaříková) 
a zejména tombola s pěti cenami. Poslední 
a nejlepší cena, obrovský dort, opět nezůsta-
la v Tišnově a odcestovala do Brna s vítězem 
kategorie předpřípravka II Tomášem Juřicou. 
Letošní novinkou bylo dobrovolné startovné. 
Účastníci přispěli částkou 1 937 Kč, která byla 
poskytnuta spolku Oči dokořán. Děkujeme. 
Dále děkujeme sponzorům a partnerům závo-
du a atletického klubu, jimiž jsou město Tiš-
nov, Geodetická kancelář Souček, Vitar s. r. o., 
ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ZŠ Tišnov, Smíškova.

Tišnovští atleti krajskými 
přeborníky

Starší žactvo bojovalo třemi ligovými 
koly o postup do moravského finále. V drese 
AHA Vyškov se objevili hned čtyři Tišnová-
ci a byli oporami svých družstev. V žácích to 
byl Filip Drhlík a Filip Misař. V žákyních pak 
Hana Burešová a Adéla Sáblíková. A po třech 
kolech se dostavil výsledek, který jsme si přá-
li a který stojí za pozornost. Družstva starších 
žákyň a starších žáků AHA Vyškov dokázala 
dotáhnout do úspěšného konce své již v mno-
ha případech společné letité atletické působe-
ní. V silné konkurenci týmů z Jihomoravského 
kraje obě družstva AHA Vyškov dosáhla na 
medailová umístění, což znamená i postup do 
semifinále MČR družstev neboli Mistrovství 
Moravy a Slezska družstev staršího žactva. 
Žáci svou soutěž vyhráli, žákyně Vyškova byly 
třetí. Z výsledků tišnovských borců vybírá-
me: Filip Drhlík: 60 m za 7,81 s, dálka 508 cm, 

Valovi v běhu You Dream We Run
Autor: Iva Jíchová

 Atletika 
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Dětská sportovní olympiáda
Kamila Marek Ševčíková

Od letošního ledna funguje v Tišnově spor-
tovní oddíl projektu Lokomoce, který vzni-
kl díky neuroložce MUDr. Jaroslavě Chlupové 
z Brna. Ta se vzhledem ke své praxi a zkuše-
nostem z posledních let rozhodla udělat něco 
s narůstajícím trendem pohybových vad a pro-
blémů současných dětí a mládeže. Rozjela tedy 
v Jihomoravském kraji projekt, který je zamě-
řen na správné pohybové stereotypy a obno-
vení funkčnosti pohybového aparátu dětí 
i dospělých. Za podpory její sestry Ing. Vla-
dimíry Knoflíčkové vznikl i v Tišnově oddíl 
dětí předškolního a mladšího školního věku, 
který se jednou týdně schází v tělocvičně ZŠ 
Smíškova a cvičí pod jejím vedením a pod 

patronací paní doktorky Chlupové a jejího pro-
jektu Lokomoce. Do tohoto projektu se zapoji-
la také ZŠ a MŠ v Předklášteří, brněnské školky 
a přípravka fotbalové Zbrojovky Brno. Semi-
náře s praktickými ukázkami cvičení pak pro-
bíhají v celém kraji, jsou určeny zejména pro 
učitele MŠ a ZŠ a trenéry sportovních oddílů, 
rodiče a další zájemce o zdravý pohyb.

V sobotu 12. června se oddíl tišnovských 
dětí i školka z Předklášteří zúčastnily prvního 
ročníku Dětské sportovní olympiády projektu 
Lokomoce v Brně. Tišnov reprezentovalo šest-
náct dětí, byli mezi nimi i tříletí, a přivezly si 
medaile, pohár za krásné druhé místo i spous-
tu zajímavých cen. MŠ Předklášteří obsadila 
třetí místo. Kromě cen si také rodiče malých 

soutěžících odnesli dobrý pocit z toho, že děla-
jí něco pro jejich zdraví a vhodně s nimi trá-
ví svůj volný čas. Olympiádu zaštítilo město 
Brno, moderoval ji Ondřej Urban z Evropy 2, 
a co je hlavní, medaile děti obdržely od zla-
té olympijské vítězky z roku 1948 paní Věry 
Růžičkové.

Děkujeme za možnost zúčastnit se, ZŠ 
Smíškova za prostory a pomůcky ke cviče-
ní, sponzorům za finanční podporu projektu 
a zejména rodičům dětí za to, jak se ke zdraví 
svých potomků staví. Malým závodníkům pak 
patří gratulace za nadšení, výdrž a sportovní 
výkony! Bližší informace o projektu na www.
lokomoce.cz, vladimira.knoflickova@fincen-
trum.com.

Pohárová středa na srbské ve varu!
Jaromír Pacek

Nebyla to středa jako každá jiná, ale finá-
le poháru JmKFS 18. května na stadionu 
Zbrojovky Brno. Už nebývalé srocení stovek 
fanoušků AFK Tišnov v prostorách bývalé 
autobusové zastávky u Humpolky předurčo-
valo sváteční náladu. Autobusová přeprava 
na místo dění v Brně byla organizačně velice 
dobře zvládnutá. Zajímavé bylo složení finálo-
vé dvojice, která v samotném závěru udělala 
tečku za snažením třiapadesáti celků, které se 
zúčastnily pohárové cesty. Potkali se dva líd-
ři – TJ Slovan Bzenec, bezkonkurenční oddíl 
na špici krajského přeboru, a stejně tak domi-
nantní celek I. A třídy sk. A, tišnovský AFK.

Slavnostní dojemnou předehru zajistili nej-
mladší fotbalisté – přípravky Tišnova a Bzen-
ce. Tyto budoucí naděje kopané obou měst 
doprovázely aktéry finále na zelený pažit sta-
dionu na Srbské. Rozdíl jedné výkonnostní 
třídy ale až krutou formou potvrdil strhující 
začátek Bzence. Devátá minuta zápasu uběhla, 
Bzenec po třech vydařených střelách vedl 3:0! 
Nic příjemného pro lídra I. A třídy, zčásti i po 

chybách obrany, to nebylo. Ten ale v celém 
průběhu zápasu nedokázal svoje šance zre-
alizovat, a tak konečný stav 5:0 vyzněl jasně 
pro Bzenec, vítěze poháru ročníku 2015/16. 
Oba celky se poprvé ve své historii dostaly až 
do finále. AFK Tišnov potvrdil svým druhým 
místem vynikající úspěšnou cestu pohárem. 
Nutno připomenout, že až čtvrtý soupeř star-
tující v KP dokázal Tišnov porazit v samot-
ném finále. Předtím už Ivančice, Moravská 
Slavia a Dosta Bystrc odešly z Ostrovce 
s nepořízenou.

Pohárová sváteční středa se zapíše také 
do statistik v návštěvnosti. Dosavadní pohá-
rový rekord 500 diváků padl, světelný infor-
mační panel na Srbské potvrdil přítomnost 
1 311 fanoušků! Byl to i nejsledovanější kraj-
ský zápas za posledních deset let. V poločaso-
vé přestávce došlo i k veřejnému ocenění čtyř 
jubilantů, bývalých aktivních sportovců, dnes 
funkcionářů či trenérů za dlouholetou činnost 
v oblasti sportu. Za Bzenec Jiří Vítek, za Tiš-
nov Pavel Mužík, Martin Pilný a Petr Pavlas. 
Ceny předávali a před 1 311 diváky veřejně 
poděkovali jubilantům starostové obou měst 

Jiří Dospíšil (Tišnov) a Pavel Čejka (Bzenec), 
předseda JmKFS Pavel Blaha a předseda AFK 
Tišnov Oldřich Merta.

Jeden ročník, a to velice úspěšný, pro Bze-
nec a Tišnov skončil, ale dnes už víme, že na 
světě jsou termíny nového pohárového roční-
ku 2016/17. První předkolo se hraje ve stře-
du 27. července v 17.30 hod., druhé hned 
v neděli 31. července. Následuje první řádné 
kolo v neděli 7. srpna už za účasti celků KP, 
tedy i našeho AFK Tišnov. Druhé řádné kolo 
je plánováno na středu 7. září. Byl to jen malý 
přehled pohárového dění v tomto roce. Za 
pozornost dále stojí, že účast v poháru je pro 
celky startující v krajském přeboru povinná. 
Tím pádem už týden před startem podzimní 
části krajských soutěží (14. srpna) nastoupí 
naši vítězové I. A třídy možná i proti bývalým 
soupeřům z ročníku 2015/16. Bude to ale na 
jejich hřištích. K tomu všemu přejeme hodně 
zdaru a nováčkovi z Tišnova zdárné působení 
v krajském přeboru.

150 m za 19,09 s; Filip Misař: 60 m za 8,13 s, 
výška 150 cm. Hana Burešová: výška 140 cm, 
dálka 469 cm. Adéla Sáblíková 60 m za 9,18 s, 
dálka 420 cm.

10. června, Charitativní běh 
You Dream We Run

Z pátku na sobotu 10. a 11. června se v Blan-
sku běžel charitativní čtyřiadvacetihodinový 

štafetový běh s názvem You Dream We Run. 
Výtěžek organizátor akce rozdělil mezi dva-
náct vybraných lidí, kteří si tak mohli splnit 
své sny. Ač je běh ze své podstaty nezávodní, 
přesto se dvacet čtyři hodin na dráze odehrá-
valy líté běžecké souboje. Atletický klub AK 
Tišnov postavil též družstvo a štafetový kolík 
udržel celých čtyřiadvacet hodin v pohybu. 
Uběhli jsme 245 kilometrů a obsadili 18. mís-
to. Děkujeme našim běžcům, rodičům a jejich 

dětem za to, že svou účastí pomohli splnit sen 
postiženým lidem. Na příští rok se připravíme 
ještě lépe a zkusíme do týmu zařadit více běž-
ců a uběhnout i více kilometrů. Letos v týmu 
AK Tišnov nastoupili: Seberovi, Navrátilovi, 
Maškovi, Ficová, Misařovi, Valovi, Smetanová, 
Opltová, Vojtová, Ochrymčuk, Kundrát, Černý, 
Novotný, Burešová, Čermák a Hrubešová.

 Projekt Lokomoce 

 Fotbal 
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Derby v Kuřimi a loučení s I. a třídou
Jaromír Pacek

Před začátkem fotbalové I. A třídy mužů 
ročníku 2015/16 se očekávalo, že postupují-
cím do KP bude ten úspěšnější z dvojice Kuřim 
vs. Tišnov. Předposlední vzájemný zápas 
v soutěži v sobotu 11. června v Kuřimi ale 
tuto nabídku vůbec neposkytl. Už několik kol 
před závěrem ročníku byl bodově nedostižný 
AFK Tišnov v čele tabulky s jistotou postupu. 
Domácí museli bitvu o návrat do KP odložit do 
příštího soutěžního ročníku. I tak ale pěkná 
návštěva, příjemné počasí, bohaté občerstve-
ní a nádherný sportovní komplex místního FC 
vytvořily neopakovatelnou kulisu sousedního 
derby. Samotný zápas přinesl malé drama. Ve 
13. minutě skóroval za hosty Sodomka Tomáš, 
přišla 23. minuta a vyrovnání zařídil Ayebeng 
Samuel Asare. Brankou do šatny ve 45. minutě 
se domácí zásluhou Losenického Robina uja-
li vedení 2:1. Po přestávce ještě Hanus Jakub 
navýšil vedení FC Kuřim na 3:1. Vše se zdálo 
tímto rozhodnuto, ale přišla 80. minuta a děly 
se věci neuvěřitelné. Čoupek Petr snížil vedení 
domácího celku na 3:2, následovala 89. minu-
ta a z penalty vyrovnal Hansl Ladislav. Korunu 

všemu potom, v neprospěch domácích, nasadil 
o minutu později hlavičkou do protějšího rohu 
branky Marvan Tomáš.

Pocity křivdy a maximální spokojenosti se 
během zápasu střídaly na obou stranách fot-
balového tábora. Právě těch závěrečných jede-
náct minut mělo pro domácí šokující sdělení. 
Na světelném informačním panelu se ta zlo-
věstná čtyřka sdělující branky v síti domácích 
už ani neobjevila. Bojovnému utkání pro-
to nechyběly zdravé emoce a vzájemná riva-
lita mezi fanoušky a hráči. Nebylo se čemu 
divit, vzpomínky na poslední vzájemný duel 
o mistrovské body se vrací zpět až do ročníku 
2006/07. Pro FC Kuřim to byl tenkrát po dvou-
letém působení v I. A třídě návrat zpět mezi 
elitní celky KP. Pro Tišnov, také po dvoule-
tém působení ve stejné skupině I. A třídy s FC 
Kuřim, ale cesta opačná, do fotbalového pek-
la v I. B třídě. Tam sdílel Tišnov vše dobré i zlé 
až do vítězství v ročníku 2014/15. Nelze opo-
menout, že došlo ke změnám ve vedení klu-
bu, na trenérském postu a v hráčském kádru. 
Bez sponzorů ale tyto radikální změny nebyly 
možné. Díky tomu se podařila po dvou letech 
odvážná cesta z I. B třídy až do krajského 

přeboru.
Je tu konec ročníku 2015/16 a v tom dal-

ším nás čeká nová sestava soupeřů, tentokrá-
te z celého Jihomoravského kraje. Bosonohy, 
Moravská Slavia, Ivančice, Novosedly a Morav-
ský Krumlov jsme uvítali u nás už v době naše-
ho krátkého působení v I. A třídě v letech 2005 
až 2007. Nově se na Ostrovci objeví v bojích 
o mistrovské body Bohunice, Boskovice, Bučo-
vice, Bystrc, Lanžhot, Mutěnice, Ráječko, Rou-
sínov, Sparta Brno a Vojkovice. Fotbalový 
kolotoč nového ročníku 2016/17 všech soutě-
ží JmKFS rozjel losovací aktiv 28. června. Kdy, 
kde a s kým se AFK Tišnov utká, bude zcela jis-
tě zajímat širokou fotbalovou veřejnost tišnov-
ského regionu. Jedno je už ale v případě mužů 
a dorostu našeho oddílu jisté. Na zelený pažit 
doma či venku naběhnou druhý víkend měsí-
ce srpna (13., nebo 14. 8.). Bližší informace 
pak sdělí i nástěnky AFK Tišnov a další infor-
mační prostředky. K tomu všemu se připoju-
je i TJFTF s přáním, aby se všem celkům AFK 
Tišnov dařilo v novém ročníku naplnit jejich 
smělé cíle, a dále se stále se opakující tužbou 
nejen fanoušků, aby Ostrovec do dvou let změ-
nil svou tvář!

sokol Karate Tišnov
Petr Jůza

Chtěl bych zhodnotit činnost našeho oddí-
lu za období školního roku. Na podzim došlo 
k zásadním organizačním změnám v jihomo-
ravském karate. Starý svaz přestal plnit svou 
funkci, a proto byl založen svaz nový, jehož čle-
nem se náš oddíl stal. Ukázalo se, že toto roz-
hodnutí bylo správné. Naši karatisté se zapojili 
do nově organizovaných soutěží v Brně, Rosi-
cích a Kyjově. Jedno kolo Poháru talentů (dětí 
do 15 let) jsme dokonce uspořádali v Tišnově. 
Naši závodníci se v součtu bodů ze všech sou-
těží umístili na celkově třetím místě. Na sou-
těže jsme vyjížděli i mimo náš kraj, například 

na kvalitně obsazené GP Hradce Králové jsme 
také získali medailové ocenění. Svoje zastou-
pení máme i v rozhodcovském sboru. Š. Řez-
níček a H. Hrabcová složili úspěšně příslušné 
testy a stali se tak významnými členy sboru 
rozhodčích Jihomoravského svazu karate.

Dobré výsledky našich závodníků jim 
umožní zúčastnit se červencového Karate 
Campu v Drahoníně, kde budou týden tréno-
vat pod vedením nejlepších reprezentačních 
trenérů.

Nejen závodníci, ale i ostatní členové oddí-
lu poctivě trénovali a to se zúročilo na červno-
vých zkouškách na vyšší technické stupně, kde 
úspěšnost dosáhla devadesáti procent.

O prázdninách budou naše tréninky pokra-
čovat na hřišti ZŠ nám. 28. října a jejich tradič-
ní součástí je i soustředění na Prudké, na které 
se přihlásilo rekordních třiadvacet účastníků.

Po prázdninách budeme pro všechny 
zájemce o tento sport pořádat nábor nových 
členů, a to v pátek 23. září v 17 hodin v soko-
lovně. Zvány jsou děti od šesti let, horní věková 
hranice není omezena.

Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu 
naší činnosti výboru Sokola Tišnov, městu Tiš-
nov a rodičům našich dětí, bez jejichž pomoci 
by bylo vše organizačně náročnější.

Přebor všestrannosti mladšího žactva České obce sokolské v Prostějově
Eva Brázdová, župní náčelnice

Mladší žáci a žákyně TJ Sokola Tišnov se 
o víkendu 28. a 29. května zúčastnili přeborů 
všestrannosti ČOS v Prostějově. Andrea Žáko-
vá (2007), Jan Böhm (2007), Lucie Juříčko-
vá (2006), Kateřina Konečná (2005) a Vojtěch 
Schulz (2005) absolvovali náročný program, 
když v sobotu od devíti hodin ráno soutěžili ve 
sportovní gymnastice – čtyřboj, šplh na tyči 3 
a 4,5 metru, v lehké atletice – čtyřboj a v neděli 

v plavání na 25 metrů. Závodů se zúčastnilo 
dvaadvacet sokolských žup z celé republiky 
v celkovém počtu třiačtyřiceti mladších žákyň 
I., jednačtyřiceti mladších žákyň II., čtyřiadva-
ceti mladších žáků I. a devětadvaceti mladších 
žáků II. Nejúspěšnějším členem naší výpravy 
byl Jan Böhm, který získal první místo v pla-
vání, ve sportovní gymnastice obsadil čtvrté 
místo, ve šplhu šesté a v lehké atletice patnác-
té, v celkovém hodnocení všestrannosti obsa-
dil pak krásné druhé místo. Ani ostatní děti se 

nemusí za své výkony stydět, i když neobsadily 
přední příčky, nikdo neskončil na té poslední. 
Velice si ceníme také pátého místa Andrejky 
Žákové v lehké atletice a jejího devátého místa 
ve šplhu. Výsledky přeborů jsou uveřejněny na 
stránkách www.sokol.eu.

Děkuji dětem za vzornou reprezentaci 
Sokola Tišnov a župy Pernštejnské, rodičům 
za obětavé zajištění dopravy a doprovodu po 
celý víkend v krásném kulturním a sportov-
ním Prostějově.

 TJ Sokol Tišnov 
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Šerkovický pétanque 
2016
Miroslav Randuch

Která ze sportovních zábav umožňuje na 
jednom místě, na jednom sportovišti součas-
ně start pětiletých dětí a až sedmdesátiletých 
seniorů? Odpověď zní pétanque…

Již 19. otevřený turnaj dvojic od roku 2007 
pod názvem Šerkovické koulení proběhl 
v sobotu 18. června odpoledne ve sportovně-
-kulturním areále v Šerkovicích. V příjemném 
prostředí se ho zúčastnilo téměř osmdesát 
hráčů, devětatřicet soutěžících družstev – tři-
cet párů v kategorii dospělých a devět párů 
i trojic v kategorii dětí – ze Šerkovic, Tišnova, 
Brna, Lomnice, Adamova, Zastávky…

Příjemné počasí společně se čtyřiadva-
ceti připravenými hracími plochami tzv. 

„boulodromy“ přispělo k pohodovému setká-
ní příznivců pétanque. Čtyřkolovým turna-
jem prošly bez jediné porážky pouze první dvě 
dvojice: v kategorii dospělých Jakub Cimala – 
Zdeněk Handl z Brna a v dětské kategorii dvo-
jice ze Šerkovic Hanka Senohrábková a Roman 
Dolíhal.

Konečné výsledky dospělých:
1. Jakub Cimala – Zdeněk Handl (Brno)
2.  Lenka Stará – Yvonne Marečková 

(Tišnov/Brno)
3.  František Mach – Jan Vaščák 

(Tišnov / Lomnice u T.)
4. David Olbort – René Oulehla (Tišnov)
5. Libor a Ondřej Vítovi (Svatoslav)
6. manželé Rylichovi (Brno)

Konečné pořadí v kategorii dětí:
1.  Hanka Senohrábková – Roman Dolíhal 

(Šerkovice)

2. David Hanák – Petr Bejšovec (Brno)
3. Jakub Smolík – Vojta Krupa (Brno)
4.  Gabča Smolíková a Kamila Vyskočilová 

(Lomnice u T.)
5. Jakub Duchoslav – Tony Tieku (Brno)
6. Jan Botek – Samuel Novotný (Brno)

Medaile se symboly pétanque a drobné věc-
né ceny pro všechny soutěžící věnovala obec 
Šerkovice a další sponzoři akce: Montáže sta-
veb – Květoslav Tesař, Josef Strnad – výroba 
bramborových lupínků, STYLESPORT – Renata 
Zámečníková, SIKA CZ, Ivana a Pavel Novákovi, 
Vinotéka / Ing. Dana Buterinová, MONTENER-
GO BRNO, Leoš Nejez – stavitel…

Příznivce této zajímavé hry zveme na dal-
ší turnaj, který proběhne v září 2016.

Více o veškerém pétanquovém dění v Tiš-
nově a Šerkovicích na www.repete-tisnov.
webnode.cz.

Tišnov má dva krajské přeborníky
Zdeněk Kunický

O víkendu 14. až 16. května pořádal Jiho-
moravský tenisový svaz krajské přebory 
dorostu. Celá akce proběhla v krásném areá-
lu na Vršavě ve Zlíně za účasti čtyřiapadesáti 
dorostenců a pětačtyřiceti dorostenek.

Tenisový klub z Tišnova měl ve startov-
ní listině tři dorostence a jednu dorostenku. 

Předkolo vyhráli Tomáš Stříteský i Kryštof 
Vítek, v dalších kolech však nestačili na nasa-
zené hráče. Dominik Křipský, který byl šestým 
nasazeným hráčem, prošel mezi nejlepších 
osm bez zaváhání. Zde ho čekal třetí nasa-
zený Ondřej Čtverák (TK AGROFERT Pros-
tějov). Dominik vyhrál první set 6/3, a když 
vedl ve druhém setu 3/1, Ondřej utkání vzdal. 
Toto vítězství Dominikovi zajistilo postup do 

semifinále, ale také jistou účast na Pardubické 
juniorce.

V pondělním semifinále nastoupil pro-
ti Dominiku Bartoňovi (TK AGROFERT Pro-
stějov), který byl druhý nasazený hráč a se 
kterým Dominik dosud nezvítězil. Nastou-
pil trochu nervózně a prohrával 1/3, ale poté 
začal hrát aktivně a otočil stav prvního setu 
na 6/3. V druhém setu soupeř vzdoroval jen 

Foto: archiv obce Šerkovice

 Pétanque 

 Tenis 
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na začátku a Dominik zvítězil 6/1. Finálovým 
soupeřem byl první nasazený Štěpán Holiš (TK 
AGROFERT Prostějov). Zápas se hrál, i s více 
jak hodinovým přerušením kvůli dešti, čty-
ři a půl hodiny. Byl velice vyrovnaný a plný 
zvratů. Lépe začal Dominik, který soupeře 
přehrával a první set si připsal pro sebe pomě-
rem 6/2. Ve druhém setu přišlo za stavu 4/3 
pro Holiše přerušení pro déšť a více jak hodi-
nu se nehrálo. Po přestávce vyrovnaný sou-
boj pokračoval a dospěl do tiebreaku, kde měl 
Dominik mečbol, který se mu nepodařilo pro-
měnit, a soupeř srovnal poměr setů na 1/1. 
Ve třetí sadě Dominik dotahoval vedení sou-
peře 4/2, a dokonce 5/3. Za stavu 5/5 v roz-
hodujícím setu se soupeři přetahovali o gem 
více jak dvacet minut. Nakonec byl úspěšněj-
ší Dominik, který zvítězil v poměru 6/2, 6/7 
a 7/5 a stal se krajským přeborníkem v kate-
gorii dorostu. Dominikovi k tomuto obrovské-
mu úspěchu gratulujeme a přejeme mu hodně 
štěstí na Pardubické juniorce a dalších turna-
jích této sezony.

O tři týdny později v termínu 4. až 6. června 

pořádal Jihomoravský tenisový svaz v jihlav-
ském tenisovém areálu přebory v kategorii 
starších žáků. SK Tenis Tišnov byl zastoupen 
Kryštofem Vítkem, který patřil mezi favority 
turnaje a chtěl si zajistit postup na mistrovství 
ČR. První den turnaje si Kryštof trošku zkom-
plikoval s dobře hrajícím Válkem z Třebíče, 
když vyhrál po setech 6/3, 7/6. Se svým mlad-
ším bratrem Matyášem prohráli v prvním kole 
čtyřhry po ne příliš podařeném výkonu, a tak 
se mohl Kryštof soustředit na další program 
turnaje pouze v soutěži dvouhry. V nedělních 
utkáních oba soupeře doslova přejel a ztra-
til pouhé dva gemy. Tato vítězství mu zaruči-
la postup do pondělního semifinále. V neděli 
večer vystřídal rodičovský doprovod v Jihlavě 
trenér Zdeněk Kunický a příprava na pondělí 
proběhla opravdu zodpovědně. V pondělním 
semifinále Kryštof hrál velice dobře, ale sou-
peř Josef Zapletal (Tenis Slovácko z. s.) nedal 
jediný míč zadarmo. Po prvním vyhraném setu 
6/3 musel Kryštof ve druhém stahovat nepří-
znivý stav 3/5. Koncentrovaným výkonem se 
však dostal zpátky do hry a mohl slavit postup 

do finále po vítězství 7/5. Tam ho čekal Marek 
Tejkal (ŽLTC Brno), se kterým Kryštof prohrál 
na zimním krajském přeboru ve finále a měl 
mu tak co oplácet. Během prvního setu si sou-
peři drželi servis až do stavu 4/3, kdy se Kryš-
tofovi podařilo svému protihráči servis vzít 
a poté brejk potvrdit a vyhrát první set 6/3. 
V druhé sadě Tejkal vedl 3/0, ale Kryštof se 
nevzdal a od stavu 1/4 se bojovalo o každý 
míč. Stejně jako v semifinále Kryštof prohrá-
val 3/5 a soupeře dělily od získání setu pouhé 
dva míče. Kryštof je však zkušený hráč a šňů-
rou čtyř gemů si došel pro vítězství 7/5. Poté, 
co přivezl titul krajského přeborníka Dominik 
Křipský ze Zlína v kategorii dorostu, se teď 
Kryštof Vítek stal přeborníkem kraje v katego-
rii staršího žactva.

Během jednoho roku jsou to dva obrovské 
úspěchy pro tišnovský klub i pro město, jehož 
barvy oba borci hrdě reprezentují od doby, kdy 
se začali tenisu věnovat. Kryštofovi gratuluje-
me a přejeme mnoho dalších úspěchů v sezó-
ně a na mistrovství ČR.

 Rybolov 
Rybářské závody 
mládeže 2016
Bohumil Kabeš

Tradiční rybářské závody mládeže se 
v letošním roce konaly 29. května na rybníku 
v Předklášteří.

Pořadatelem závodů byla místní organizace 
Moravského rybářského svazu Tišnov.

K losování v 6.30 hod. se dostavilo pětadva-
cet mladých rybářů a rybářek, kteří si během 
čtyřhodinového závodu vyzkoušeli své rybář-
ské dovednosti, jež většinou získali v krouž-
cích nebo pod vedením zkušenějších rybářů. 
Podle propozic mohli závodníci lovit dvěma 
způsoby: na položenou nebo na plavanou. Zví-
tězil ten, jehož součet délek všech ulovených 
a změřených ryb byl nejvyšší.

Výsledky závodů:
1. místo Matěj Malásek 33 ryb 696 b.
2. místo Jan Chromý 26 ryb 623 b.
3. místo Lea Kučerová 28 ryb 542 b.
4. místo Václav Říha 27 ryb 517 b.
5. místo Martin Skoupý 16 ryb 322 b.

Malá statistika:
Bylo uloveno pět kaprů, třináct línů, dva 

amuři a ostatní úlovky tvořili převážně cej-
ni, okouni nebo plotice. Největšího kapra, kte-
rý měřil čtyřicet šest centimetrů, ulovil Václav 
Říha. Všichni závodníci, nejen ti nejlepší, byli 
odměněni hodnotnými cenami, které věnovali 
tradiční sponzoři: MO MRS Tišnov, Gammarus 

Fishing Tackle Hradčany a Rybářské potřeby 
Alaska, Jan Láska, Janáčkova 336, Tišnov. MO 
MRS v Tišnově a sponzorům děkuji za hodnot-
né ceny a za propagaci rybářství mezi mládeží 
v našem regionu. Velký dík patří také rozhod-
čím, kteří ulovené ryby závodníkům měřili, 
zapisovali a dohlíželi na hladký průběh a regu-
lérnost závodů.

Přeji všem rybářům úspěšnou sezonu a na 

příštích závodech zase na shledanou!
Začínající rybáře zvu do rybářského krouž-

ku, který zahájí svoji činnost v září 2016 na ZŠ 
Tišnov, nám. 28. října.

Petrův zdar!
Kapr je bojovná ryba a jeho zdolání 

není pro mladého rybáře jednoduché,
foto: Bohumil Kabeš
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 Travní lyžování 
světový pohár v Předklášteří se speciálním výročním programem
Petra Ivánková

Už podeváté zavítá do skiareálu Klínek Svě-
tový pohár v travním lyžování. Diváci se v již 
tradičním termínu, první prázdninový víkend 
2. až 3. července, mohou samozřejmě těšit 
na světovou „travařskou“ elitu, ale i projek-
ci dokumentárního snímku o legendě tohoto 
sportu Janu Němcovi a následnou afterparty 
k třicetiletému výročí travního lyžování v ČR.

Závod bude teprve druhou zastávkou 
letošního seriálu Světového poháru, který 
odstartoval začátkem června v rakouském 
Rettenbachu. Účast organizátorům přislíbi-
lo devět reprezentačních výběrů z Rakouska, 
Německa, Slovenska, Maďarska, Švýcarska, 
Itálie, Švédska, Japonska a samozřejmě celá 
česká reprezentace, které se minulý rok pře-
devším mezi ženami na domácím kopci výbor-
ně dařilo. „Druhé místo ve slalomu z minulého 
roku bude obhajovat domácí Kája Rašovská 
a dobrou formu na prvním SP ukázala i Adéla 
Kettnerová. Jsem ale přesvědčený, že o bednu 
budeme bojovat i mezi muži. Honza Gardavský 
se po závodní pauze vrátil v Rettenbachu skvě-
lým druhým místem, v SG se tam dařilo i Mar-
tinu Štěpánkovi a dvěma výsledky v TOP 10 

potvrdil příslušnost k absolutní špičce i šest-
náctiletý Martin Barták,“ sčítá české naděje 
vedoucí organizačního týmu Pavel Ivánek. Na 
startu však nebudou chybět ani obhájci křišťá-
lových glóbů z minulé sezony Slovenka Barba-
ra Miková a Michael Stocker z Rakouska nebo 
vítězka prvních dvou závodů letošního roční-
ku, Stockerova týmová kolegyně, Jacqueline 
Gerlach.

Vše započne už v pátek prvního červen-
ce oficiálním tréninkem. V sobotu se potom 
závodníci postaví na start obřího slalomu. Prv-
ní kolo odstartuje ve 13.00 a druhé o tři hodi-
ny později. Na půl osmou je potom plánována 
projekce filmu Lyžař za přítomnosti jeho reži-
séra Marka Bureše i samotného Němce, slav-
nostní vyhlášení vítězů a následná summer 
afterparty. „Honza na tomto kopci v podsta-
tě vyrostl. Jezdil sem několikrát týdně vlakem 
z Brna, sám si vše nachystal, postavil, odtré-
noval a běžel zpět na vlak. Strávil tady hodně 
času a my jsme ho celou jeho kariéru považo-
vali za domácího závodníka. Projekce by měla 
být takovou symbolickou tečkou za jeho půso-
bením přímo tady v Předklášteří,“ vysvětluje 
důvody zařazení projekce Pavel Ivánek. A na 
závěr doplňuje: „Letošní sezona je pro nás 

hodně speciální. Před třiceti lety jsme právě na 
tomto svahu začali jako první u nás s travním 
lyžováním. Samotný Světový pohár a celý jeho 
off program odstartují oslavy tohoto výročí. Ty 
pak v září ukončíme na MČR, jehož součástí 
bude i speciální závod veteránů.“

PROGRaM

Pátek 1. 7. 2016
16.00 – oficiální trénink
20.00 –   slavnostní zahájení, Cimbálová kape-

la Cémtézékom, náměstí 5. května, 
Předklášteří

Sobota 2. 7. 2016
13.00 – start 1. kola obřího slalomu
16.00 – start 2. kola obřího slalomu
19.30 –   slavnostní vyhlášení, Projekce filmu 

Lyžař, afterparty ve skiareálu Klínek

Neděle 3. 7. 2016
10.30 – start 1. kola slalomu
13.00 – start 2. kola slalomu
15.00 – slavnostní vyhlášení

Lyžař / The skier
Marek Bureš

Dokument „Lyžař” je neobvyklý film 
o neobvyklé osobnosti. V postavě lyžaře Jana 
Němce se pojí velký talent s jakousi lyžařskou 
zarputilostí, kterou zdědil po svém otci. To, 
co ho ale odlišuje od ostatních, je jeho obrov-
ská touha vítězit, které obětoval úplně všech-
no, včetně svého zdraví. Jedna z mála projekcí 
tohoto filmu proběhne za přítomnosti reži-
séra i samotného Němce v rámci Světového 
poháru v travním lyžování ve skiareálu Klí-
nek v Předklášteří, a to konkrétně 2. července 
v 19.30 hod.

Jan patřil již od dětství k našim největším 
talentům v alpském lyžování. Jako jeho lev-
nější celoroční tréninkovou alternativu zvolil 
v devadesátých letech jízdu na trávě. Po získá-
ní prvního titulu mistra světa travní lyžování 
nakonec převážilo nad zimním a z Jana Němce 
se se čtrnácti tituly mistra světa stala živoucí 
legenda tohoto sportu.

Film je labutí písní jedné velké kariéry. 
Není však pouhým popisem Honzova lyžař-
ského života, ale otevírá otázky filosofie 

sportu jako takového a jeho vztahu ke společ-
nosti. Chudé travní lyžování jako sport, který 
leží na okraji mediálního zájmu, je ideálním 
teritoriem pro tyto úvahy. Stejně tak postava 
neznámého světového šampióna, který nechal 

své medaile zapadat prachem.
Snímek se natáčel devět let a je jediným fil-

mem, který se věnuje tomuto krásnému neo-
lympijskému sportu.

Martin Máca, foto: Anna Hrbáčková
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Mladí hasiči ze 
Štěpánovic válí
Jiří Dvořák

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánovi-
cích, založený roku 1899, má v současnosti tři-
apadesát členů a v posledních několika letech 
se mu velmi daří rozšiřovat členskou základ-
nu o nové zapálené mladé hasiče nejútlejší-
ho věku. Díky obětavému přístupu několika 
hasičských matadorů v čele s velitelem sbo-
ru Liborem Vejpustkem se tak se zajímavým 
a netradičním hasičským sportem seznamují 
kluci a holky nejen z řad místních dětí, ale také 
z Tišnova, kde žákovský hasičský tým není.

Letos se do přípravy a nácviku pod vedením 
trenérů Vojtěcha Vejpustka a Karla Kessne-
ra pravidelně zapojuje hned třináct mladých 
hasičů ve věku od sedmi do patnácti let. Těmi 
nejmladšími jsou Natálie a Aneta Svobodovy, 
Karolína Lamačová, Dorota Dvořáková, Štěpán 
Svoboda, Pavlína Vaňková, Honza a Vašek Bělu-
šovi, Matyáš Lamač a jejich starší parťáci Iva 
Bartoňová, Sabina Opltová, Lukáš Jůza a Filip 
Svoboda. Jejich celoroční pravidelné tréninky 
všech fází hasičského útoku probíhají na nově 
zbudovaném cvičišti se zázemím umístěném za 
fotbalovým hřištěm na břehu řeky Svratky.

K čemu by ale byl kvalitní trénink bez mož-
nosti porovnat výkon a hlavně rychlost s ostat-
ními hasiči? SDH Štěpánovice se proto již 
pátým rokem aktivně účastní vyhlášených sou-
těží Regional cup mládeže a Plamen v požár-
ním útoku, jehož letošních třináct soutěžních 
kol se koná v obcích na Žďársku i Tišnovsku. 
Sezóna závodů mladých byla zahájena 7. květ-
na ve Velkém Meziříčí a postupně se přesouvá 
přes Stráneckou Zhoř, Kochánov, Netín a dal-
ší žďárské obce také do našeho blízkého oko-
lí – do Lomničky (RCM proběhl 5. června), 
Štěpánovic, kde se mladí ukáží v akci 10. září. 
Regional cup bude zakončen a celkoví vítězové 
vyhlášeni 18. září v Dolních Loučkách.

Zájem o tento druh sportu a soutěžního 
vybití mezi mladými roste. Důkazem je skuteč-
nost, že se každého kola RCM/Plamen účast-
ní letos výrazně větší počet týmů (20 až 25), 
než tomu bylo v předchozích ročnících. Ště-
pánovičtí obsazují mladými hasiči rovnou obě 
vypsané soutěžní kategorie – mladší žáky (6 až 

12 roků) a starší žáky (do 15 roků). A přestože 
spolu v současném mladém a věkově trochu 
nevyrovnaném týmu SDH Štěpánovic běhají 
a útočí v kategorii starších ti nejmladší s nej-
staršími, rozhodně se mezi věkově vyladěněj-
šími týmy výkonnostně neztrácejí. Naopak 
jsou jejich stabilní dobré výsledky a umístění 
ve středu soutěžního pole příslibem toho, že se 
výrazné úspěchy a medailové žně brzy dosta-
ví. Jejich hasičskou klubovnu již nyní zdobí 
úspěchy a poháry z posledních let. Z umístění 
na stupních vítězů v Regional cupu i z dalších 
soutěžních akcí pořádaných okolními sbory – 
pohár za 1. místo na tišnovském Dni s hasiči 

v roce 2014, z téhož roku je také pohár za 2. 
místo v noční soutěži pořádané každým rokem 
v Čebíně. Je jen otázkou času a vynaloženého 
úsilí, kdy k nim přibudou další trofeje.

Pokud vás požární sport zajímá nebo jen 
chcete vidět nadšené malé hasiče soupeřící 
o sekundy a poháry, můžete se přijít podívat 
na některé z dalších kol Regional cupu, kte-
rá se letos ještě budou konat v blízkém okolí. 
Po prázdninové pauze bude RCM pokračovat 
v sobotu 10. září a hostitelem desítek mla-
dých týmů budou právě dobrovolní hasiči ve 
Štěpánovicích.

 Hasičský sport 

Nejmladší štěpánovičtí hasiči před premiérou v úvodním kole Regional cupu mládeže 
ve Velkém Meziříčí, kde obsadili nádherné 8. místo. Na snímku zleva stojící Štěpán Svoboda, 

Honza Běluša, Pavlína Vaňková, Natálie a Aneta Svobodovy, Matyáš Lamač, 
v popředí zleva Dorota Dvořáková a Vašek Běluša, foto: Jiří Dvořák

soutěžní družstvo hasičského sboru Tišnov
Tomáš Hudec

Byla polovina února letošního roku a sta-
lo se něco, na co se dlouho čekalo. Měli jsme 
strach, ale na druhou stranu jsme se i těši-
li. Že nevíte, co se stalo? Rád Vám to povím. 
V tomhle období vzniklo soutěžní družstvo 

na požární sport pod hlavičkou HS Tišnov. Jak 
bývá zvykem, začátky něčeho nového bývají 
krušné a nejinak tomu bylo i v našem případě. 
Chtěli jsme to překonat, a proto začít trénovat 
už 13. února byla nejlepší volba pro budou-
cí úspěch. Zpočátku jsme cvičili za jakéhoko-
liv počasí ve vnitřních i venkovních prostorách 

společné zbrojnice HS a PS Tišnov. Zhruba po 
měsíci jsme jeli poprvé trénovat do Březiny na 
hřiště u splavu, kde jsme měli a máme domlu-
venou možnost trénování. Pomalu se blížily 
první závody družstva HS Tišnov v novodo-
bé historii (po pětadvaceti letech). Konaly se 
24. dubna v Újezdě u Rosic. Zúčastnilo se jich 
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sedmnáct družstev a my se umístili na krás-
ném devátém místě, vešli jsme se do první 
desítky, která postupuje do okresního kola. 
Druhé závody proběhly měsíc po těch prvních, 
tj. 22. května v Březině u Tišnova. Onen měsíc 
jsme využívali pro zdokonalování techniky 
zpracování jednotlivých disciplín. V okresním 
kole byla větší konkurence, lepší časy i druž-
stva, ale my jsme bojovali až do „poslední-
ho dechu“. Zadařilo se a s celkovým součtem 
pořadí tři jsme si šli pro krásné, avšak neče-
kané první místo z osmi. Společně s dalšími 
šesti družstvy i pro postup do krajského kola. 
Hned po vyhlášení jsme věděli, že příštích 

čtrnáct dní bude docela náročných. Trénova-
li jsme několikrát týdně, svědomitě jsme se 
připravovali a zlepšovali techniku provede-
ní disciplín. Namáhavé úsilí nás stálo spous-
tu hodin, něco málo kolem sto dvaceti hodin 
tréninku. Na tom posledním (cca tři dny před 
závody) jsme si řekli dost, od teď do závodů 
nikdo nebude trénovat, protože už byla znát 
únava družstva i jednotlivců. Krajské kolo se 
uskutečnilo 5. června ve sportovním areálu 
VUT, pod Palackého vrchem v Brně. Od ran-
ních hodin jsme soutěžili čestně a jak nejlíp 
jsme uměli. Během dne jsme si průběžně počí-
tali výsledky a zjišťovali umístění. Družstvem 

v určitou chvíli začalo kolovat tušení, že 
bychom se mohli vejít do prvních pěti postu-
pujících týmů. Nechtěli jsme nic zakřiknout, 
a proto jsme si počkali na vyhlášení. Ano, je to 
tam, družstvo HS Tišnov se umístilo na krás-
ném čtvrtém místě. Po necelých čtyřech měsí-
cích od jeho založení se splnilo nečekané, a to 
postup na mistrovství ČR v požárním sportu, 
které se uskuteční 10. září v Přerově. Já i celé 
družstvo se budeme v průběhu prázdnin pilně 
připravovat, abychom neudělali sobě, jednotce 
HS Tišnov a městu Tišnov ostudu.

Za celé družstvo a HS Tišnov Vám přeji nád-
herné prázdniny.

ZÁbaVNÁ sOUTĚŽNÍ sTRÁNKa PRO DĚTI a JEJICh RODIČE – 5. KOLO
Václav Seyfert, redaktor TN

Již popáté se můžete stát účastníky deseti-
dílné soutěže, která je určena pro děti narozené 
v roce 2004 a mladší. Mohou se do ní za spo-
luúčasti svých rodičů zapojit i všichni zájemci, 
kteří nám dosud v předešlých kolech svá řešení 
neposílali. Těšíme se na Vaši účast.

Vzhledem k prázdninové přestávce máte tentokrát na správné 
vyluštění všech hádanek o měsíc déle než obvykle. Správná řešení 
všech úkolů tohoto pátého kola nám posílejte do 15. srpna 2016 
na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Vítězové soutěže 

budou vyhlášeni po skončení 10. kola, kdy bude celý seriál vyhod-
nocen současně. Ceny pro nejúspěšnější luštitele zajistí Městské 
kulturní středisko, nejvydařenější z Vašich fotografií budou otiš-
těny v únorovém čísle ročníku 2017.

V tajence je jméno a příjmení jednoho z čestných občanů města Tišnova.
U osmisměrky, hřebenovky a skrývaček stačí poslat správná řešení.

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

hŘEbENOVKa
 = 1 kořenová zelenina
 = 2 anglicky rosol
 = 3 český malíř
 = 4 mužské jméno
 = 5 ubytovací zařízení pro motoristy
 = 6 jedlá houba
 = 7 dopravní prostředek
 = 8 slovensky březen
 = 9 škraboška
 = 10 příslušník evropského národa
 = 11 herec známý z indiánských filmů (Gojko)
 = 12 firma zaměřená na paměťová média 

(dříve BASF)
 = 13 uhlovodík
 = 14 vyvýšenina
 = 15 hodně
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V tajence křížovky je nápis, který je součástí jedné z budov přímo v Tišnově. Kromě zaslání jeho textu je nutno se před tímto nápisem 

vyfotografovat, stejně jako před příslušným „soutěžním“ kostelem z poznávacího obrázku otištěného v tomto vydání Tišnovských novin. Obě foto-
grafie zašlete společně s řešeními.

OsMIsMĚRKa
EZOP, KARTEL, KÝLA, LAVINA, LOPATA, OLOMOUC, PECKA, PERLA, PERON, 
POLOČAS, POŠTA, PRANICE, PUNKVA, REŽIE, RUCE, SINATRA, STANOVISKA, 
TÍŽE, VRACOV, VÝVRTKA, ŽELVA, ŽIVOT, ŽRÁDLO

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

V tajence je jméno přírodního 
útvaru nacházejícího se na 
Tišnovsku.

INZERCE
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Pěnivá Květnice zpod Klucaniny
Václav Seyfert, redaktor TN

V našem květnovém vydání byl publiko-
ván článek o Tišnovském pivu, který končil 
konstatováním, že po sto letech klidu nastaly 

v našem městě zřejmě pivní žně, neboť se 
tu téměř současně objevili hned čtyři různí 
výrobci tohoto úctyhodného pěnivého moku. 
Je tedy načase, abychom představili dalšího 
z nich.

Když jsem výše zmiňovaný materiál zhru-
ba před čtvrt rokem připravoval, ptal jsem 
se ředitele Pivovaru Tišnov, proč svůj první 
produkt pojmenovali Tišnovan, a ne nějakým 
zajímavějším zeměpisným názvem z našeho 

RŮZNÉ 

sKRÝVaČKY
V každé z deseti vět je ukryto jméno jedné tišnovské firmy.

NA STOLE SE VÁLELY KUSY STRAVENEK ROZSTŘÍHANÉ NŮŽKAMI.
AUTOMATICKÝ SAMOVAR NIC ABNORMÁLNÍHO V PODSTATĚ NEUMÍ.
NAŠE LODIČKA ODPLULA PO LABI KAMSI K SEVERNÍMU MOŘI.
CHODEC KRÁČEL ČERNOU TMOU K AUTOBUSOVÉMU NÁDRAŽÍ.
TEN NOVĚ ZAKOUPENÝ JEKOR ALE NENÍ VŮBEC ČÍM VYČISTIT.
V JEHO GARÁŽI TIŠE ODPOČÍVAL SKÚTR I MOTOCYKL JAWA.
CESTOU K TRANSPORTU SE SRAZIL ORTEN S TRAMVAJOVÝM VOZEM.
KOLEKTIVNÍ VÝKON TESTUJEME PRAVIDELNĚ V PŘÁTELSKÝCH UTKÁNÍCH.
ZATĚŽUJTE TEN PŘÍSTROJ RADĚJI CO MOŽNÁ NEJMÉNĚ.
INKVIZITOR NACHÁZEL TA SATANOVA ZNAMENÍ VŠUDE KOLEM SEBE.

správná řešení úkolů 
z minulého čísla:
hřebenovka – PODHORÁCKÉ MUZEUM

osmisměrka – JAN RICHTER

skrývačky – VÍSKA, STRMÁ, SADOVÁ, 
KORÁB, TRNEC, DLOUHÁ, VALOVA, 
HOROVA, NA KUKLE, KRÁTKÁ

poznávací obrázek – ŽELEZNÉ

křížovka – MY DALI KREV – VY DEJTE 
LÁSKU! (nápis se nachází na pamětní 
desce na tišnovské sokolovně)

Ing. Miloslav Polák v prostorách Pivovaru Květnice, foto: Roman Skřepek
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regionu, například Květnice. To jsem ovšem 
vůbec netušil, že právě pod názvem Pivovar 
Květnice je tu zaregistrována úplně jiná spo-
lečnost, která se dokonce v obchodním rejs-
tříku objevila už 6. října loňského roku, tedy 
o deset dnů dříve než firma, o níž jsme psali 
minule.

Její duší i tělem současně je Ing. Milo-
slav Polák. Před patnácti lety se přistěhoval 
z Brna do Předklášteří a o tom, jak se v něm 
vůbec zrodil nápad věnovat se produkci 
piva, říká: „Již nějaký čas si vařím pivo doma 
a zajímá mne jak samotný proces jeho vzniku 
z technologického pohledu, tak kultura, kte-
rá je v našich zemích s ním spojená. Protože 
ohlasy lidí, kteří měli možnost výsledky mého 
snažení ochutnat, byly velmi pozitivní, začal 
jsem časem uvažovat, jak si udělat z koníčka 
profesi. Po téměř třiceti letech práce v oblas-
ti informačních technologií jsem už opravdu 
potřeboval změnu. Pivovarnictví je pro mne 
novou výzvou. Jelikož se jedná o řemeslo, při-
stupuji k němu s respektem, ale věřím, že 
obstojím.“

Po nezbytných administrativních úkonech 
přišel čas hledání vhodných prostor. Proto-
že firma má své sídlo v Předklášteří, zajímal 
se Miloslav Polák nejprve o možnosti ve své 
obci, ale jelikož v tu dobu „doma“ v nabídce 
nic nebylo, začal pátrat i v širším okolí. Sho-
dou okolností bylo na podzim 2015 městem 
Tišnov vypsáno výběrové řízení na nájem-
ce prostoru bývalé sauny (a poté i prodejny 
potravin) u letního kina. Celý objekt byl sice 
ve velmi neutěšeném stavu, ale pro umístě-
ní minipivovaru se zdál být dispozičně vhod-
ný a plošnou výměrou dokonce ještě o něco 
větší, než bylo nezbytně potřebné. „Podali 
jsme proto svoji cenovou nabídku a uspěli jsme. 
Od 1. ledna letošního roku jsme tu nájemci 
a mohl se tedy rozběhnout koloběh vyřizování 

potřebných povolování a hlavně příprav pro 
montáž technologie.“ Ta byla dodána na klíč 
od spolehlivého a mnohými pivovary ověře-
ného výrobce, takže nic nebrání tomu, aby 
paradoxně od úpatí Klucaniny dodával Pivo-
var Květnice chuťovým buňkám svých zákaz-
níků produkt v té nejvyšší kvalitě.

Varna je dvounádobová s elektrickým 
ohřevem, díky čemuž je možné dodržet přes-
né teploty i jejich sled, přesně jak to techno-
logický postup pro dekokční způsob vaření 
vyžaduje. Varnu doplňuje velký bojler na tep-
lou vodu a také výkonný chladič, umožňu-
jící po uvaření mladinu rychle zchladit na 
zákvasnou teplotu. Spilky i ležácké tanky jsou 
dvouplášťové, chlazené směsí vody a glykolu. 
Součástí ležáckého sklepa je i velký izolova-
ný box, prostorově chlazený na teplotu těsně 
nad nulou. V boxu budou kromě jednoplášťo-
vého přetlačného tanku uchovávány i nerezo-
vé sudy a PET lahve naplněné hotovým pivem 
těsně před distribucí. Tím pádem se pivo 
dostane k odběrateli vždy čerstvé a v per-
fektní kondici. Provoz kromě běžného zázemí 
obsahuje i místnost pro uskladnění prázd-
ných sudů, kde je umístěna automatická myč-
ka pro jejich vymytí před naplněním.

Do kategorie minipivovarů patří výrob-
ci, jejichž produkce představuje maximálně 
10 tisíc hektolitrů piva ročně. Pivovar Květni-
ce se hodlá pohybovat poblíž hranice 1 500 hl 
za rok. A jaké pivo se v bývalé sauně bude 
vařit? Hlavním produktem bude světlý jede-
náctistupňový Květnický ležák, jehož zákla-
dem je tzv. plzeňský slad, ve velmi malé míře 
doplněný světlým karamelovým sladem. 
Ležák je natřikrát chmelen českými chmely, 
přičemž ten poslední, poloraný žatecký čer-
veňák, mu dodává příjemné aroma. Tmav-
ším bratříčkem bude polotmavá jedenáctka 
a pro sváteční chvilky se několikrát do roka 

objeví i polotmavý třináctistupňový speci-
ál. „Postup budeme dodržovat přísně tradič-
ní, tedy dekokční dvourmutový, u speciálu pak 
třírmutový, bez jakéhokoliv urychlování při 
ležení. Díky velkému sortimentu jak ve sladech, 
tak chmelech je vždy možné jejich kombina-
cí uvařit pivo, které je poněkud odlišné od těch 
ostatních, a právě to dělá minipivovary atrak-
tivními,“ doplňuje informaci Miloslav Polák.

Pivovaru Květnice přálo štěstí i v tom, že 
v jeho bezprostřední blízkosti byla zásadně 
rekonstruována hospůdka „Na Terase“, kte-
rá bude pochopitelně pivo od svého souseda 
odebírat. „Pivo ale budeme prodávat i takzva-
ně přes ulici ve formě PET lahví, malých i vět-
ších KEG sudů pro zahradní párty, oslavy 
a podobně a také ve formě pětilitrových soud-
ků, které v případě zájmu budeme zákazníkům 
i opakovaně plnit.“

Na přelomu května a června byla uvařena 
první várka. V době, kdy jsem měl možnost 
prostory pivovaru navštívit, leželo pivo v tan-
cích a v tichosti zde pracovalo na své správ-
né chuti. „Prodej bude zahájen v den, kdy děti 
budou nosit domů vysvědčení, aby to jejich 
rodiče a prarodiče mohli oslavit nebo si naopak 
uklidnit pocuchané nervy,“ říká s úsměvem 
Miloslav Polák a zve všechny zájemce, aby ve 
čtvrtek 30. června přišli ochutnat Květnický 
ležák buď přímo na místo činu, tedy do areálu 
pod letním kinem, anebo do restaurace Sklep 
na Jungmannově ulici.

A jak vnímá šéf mladého minipivovaru 
náhlou konkurenci dalších místních výrobců, 
o nichž v době zakládání firmy vůbec nevě-
děl? „Věřím, že pokud je pivo poctivě uvařené 
a z kvalitních surovin, tak si svého zákazníka 
najde. Minipivovarů sice každým rokem přibý-
vá, ale přibývá také jejich příznivců, takže do 
budoucnosti hledím s optimismem.“

Na spravedlnosti
Vladislav Kubica

Kdo mě zná, ví, že kdyby mi toto někdo 
vyprávěl, nevěřil bych mu to. Rád se bojím, 
rád vyhledávám hrůzné či neuvěřitelné pří-
běhy, ale patřím mezi ty, co na nějaké poví-
dačky nevěří. Zvláště ty, co souvisí s „duchy“. 
Před vyprávěním podotýkám, že nejsem na 
drogách, nic nekouřím, nepiji.

Byl jsem ještě s naším psem Merlinem 
na chaloupce, když se toho trochu sychravé-
ho podvečera začalo stmívat. Dozaléval jsem 
zahrádku, vypnul jsem elektrocentrálu, ukli-
dil po sobě, pozamykal a šel k brance. Chtěl 
jsem být ještě za světla doma.

Jenže z ničeho nic jsem znova uslyšel zvuk 

elektrocentrály z uzavřené boudy. A kdo ví, 
jak centrála řve, je mu jasné, že jsem se nemo-
hl mýlit. A sama se přece nespustí. Než jsem 
došel k boudě, zvuk ustal, přesto jsem dveře 
otevřel a všechno zkontroloval. Vypínač byl 
ve správné poloze. Merlin, který pořád chodí 
v mých šlépějích, zůstal tentokrát sedět upro-
střed zahrady a temně poštěkával. Nebál jsem 
se, bylo to jen divné. Zamknul jsem zahradu 
a odešli jsme. Cesta kolem zahrady vede do 
strmého kopce, který končí místem, kterému 
se říká Na Spravedlnosti. Je to objevené býva-
lé popraviště.

Tady jsem v podstatě chtěl svůj příběh 
začít, jenže nevím, jestli právě ta podivnost 
s elektrocentrálou s následujícím děním 

nesouvisela. Když jsme míjeli s Merlinem 
poslední sloupek zahrady, uslyšel jsem smích, 
hlasité zvuky a rozbíjení skla od popraviš-
tě. Vandalové! Nejsem žádný hrdina, který 
by chtěl s malým pejskem zabránit vandal-
ství, zvláště když se těch hlasů ozývalo tolik. 
A dostat přes hubu, přinejlepším, od pár 
opilých či dnes sjetých výrostků, bych fakt 
nechtěl. Navíc jsem nechtěl ohrozit Merlina. 
Vzal jsem silnou hůl a opatrně jsem se blížil 
lesem k místu, odkud hluk pocházel. Jen se 
mrknu, co se tam děje, než zavolám městskou 
policii.

Mohl jsem jít se štěkajícím psem vstříc 
vandalům, neslyšeli by mne. Ale raději jsem 
psa vzal na vodítko. Byl úplně klidný a tichý, 
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musel vědět, že se něco děje. Z ničeho nic ale 
jakýkoliv hluk ustal. Jako by mne zpozorova-
li, to ale není možné. Jak by dokázali zmlk-
nout takhle najednou? Ztuhnul jsem a čekal. 
Hledal jsem cokoliv, co by mi řeklo, co se děje. 
Taky jsem si ke své hrůze všimnul, že je už 
tma a já měl být dávno doma. Když se však 
neozval jediný zvuk, pohnuli jsme se směrem 
k popravišti. Zvědavost byla větší než strach. 
Nejkratší cestou jsem došel k sezení, které 
postavili u informační cedule.

Nikde nic, nikdo nikde, oheň si tady nikdo 
nerozdělával, tak mi řekněte, co se tady dělo, 
co jsem to slyšel za hlasy. Nezbláznil jsem se? 
Vůbec jsem se ale nebál, i přestože jsem byl na 
místě, které by v mnohých vzbuzovalo strach 
nebo jen nepříjemný pocit. Jen Merlin nebyl 
vůbec ve své kůži. Neznám u něj stažený ocas 
mezi nohama. Neznám jej tak ustrašeného. 
Abych jej uklidnil, sedli jsme na odpočívadlo, 
vytáhnul jsem láhev s vodou a nalil jsem mu 
do dlaní. Nepil. Tak jsem vytáhnul pamlsky. 
Nevzal si. Tak půjdeme domů, Merlinku?

Když stál přede mnou, všimnul jsem si, že 
sloupek odpočívadla odrážel namodralé svět-
lo. Teprve nyní mi došlo, že ač se setmělo, je 
kolem mne nějak více světla, než by vydal 
i měsíc v úplňku. Merlin se mi nepřítom-
ně koukal přes rameno, ale neštěkal. Prud-
ce jsem se otočil a strnul. Myslím si, že jsem 
zůstal několik minut naprosto paf.

Není to už trochu moc? V místě, kde 
jsou základy popraviště, ze země vycházelo 
namodralé světlo a v něm jsem uviděl obrys 
člověka. V podivné poloze a nestál na zemi. 
Jenže já jsem se nebál a to, co mne uklidňova-
lo, vycházelo zevnitř mne, ne od toho člově-
ka. On tam poklidně visel, nemluvil. Přesto se 
mnou začal komunikovat. Vždycky když mne 
oslovil, to modré se zachvělo, jakoby větrem. 
Jak ale se mnou mluvil, když jsme si nepoví-
dali? A co vlastně říkal? Hlas se ozýval pří-
mo ve mně a já mu odpovídal stejně. Četl mě 
a uměl mi do hlavy vkládat to, co chtěl?

„Jsem popravený nespravedlivě. Nic jsem 
neudělal. Všechno na mne mlynář nahrál.“

„A kdo jsi?“
„Jmenuji se Richard Haupknecht, jsem 

pomocníkem u koní ve mlýně.“
„Ty ještě žiješ?“
„Ne, ale nemohu odejít mezi ostatní, pro-

tože jsem popraven nespravedlivě, a dokud 
moje jméno nebude očištěno, nebudu mít 
klid.“

„A proč já, proč tady, proč nejdeš hledat 
spravedlnost tam, kde ti mohou pomoct?“ 
podotkl jsem. Věřte mi, nebál jsem se. Nebyl 
jsem tak odvážný, musel to způsobit onen 
Richard. Nějak do mě samotného vnesl klid. 

Jak, to nevím.
„Neptej se proč ty, proč odsud nemohu, 

nevím to. Mohu ti povyprávět jenom svůj pří-
běh. Víc s tím mohou udělat lidé, kteří žijí.“

A začal: „Psal se rok 1713. Tehdy bylo par-
né léto a žně vrcholily. Na polích se tvrdě 
pracovalo. Já jsem byl pomocníkem ve mlý-
ně, staral jsem se o koně. Byl jsem rád za tu 
práci. Nemusel jsem dřít na palčivém slun-
ci. Vážil jsem si střechy nad hlavou a dostat-
ku jídla. Myslím dostatku jídla pro pomocnou 
chásku. Ubytování ve stájích. Ale neskuhral 
jsem si. Tehdy jsem se poprvé střetl s nevlast-
ní dcerou pana mlynáře. Chlapce neměla a já 
neměl děvče. Nebudu vám popisovat, jak moc 
jsme se měli rádi, jak rádi jsme se potkáva-
li, později došlo na drobná tajná pohlaze-
ní, pár ukradených nesmělých polibků, ale 
nikdy nic víc, protože přece jenom – já byl 
jen pomocník, ona nevlastní dcera bohaté-
ho mlynáře. Byla to v podstatě nešťastná lás-
ka, nikdy nikam nepokračující, nikdy neměla 
dojít šťastného konce. Jedině že by se mnou 
Anička, promiňte, ani jsem vám ji nepředsta-
vil, někam utekla. Ale co bych já mohl tomu 
děvčeti nabídnout? Nic než nouzi. Takže jsem 
bral za vděk jejím úsměvem, pohlazením. 
Choval jsem se tak, abych nikdy nebyl vyho-
zen, abych mohl se svou Aničkou prožít to, co 
se takhle prožít dalo. Dokonce jsme si jako 
tajní milenci rozlomili šestikrejcar, můj jedi-
ný majetek, abychom ho jednou spojili, kdy-
by nás osud rozdělil. Mimochodem při našich 
tajných schůzkách se mi Anička svěřila, že 
mlynář Schwarz, její nevlastní otec, vyhledá-
vá každou příležitost, aby ji mohl obtěžovat. 
Vzhledem k tomu, že byla ze slušné rodi-
ny, nikdy neupřesnila detaily toho, co míní 
obtěžováním. Já jsem byl ale zoufalý. Co s tím 
mohu dělat? Jak jí mohu pomoci? Jak mohu já 
zasáhnout. Tento člověk seděl v místní radě, 
kdykoliv mne mohl zadupat do bláta. Jen 
jsem tajně doufal, že si nedovolí více, než je 
přípustné. Přípustné není pochopitelně nic. 
Zabít toho člověka přece nemohu. Ale měl 
jsem to udělat. Měl jsem to udělat. Měl.

Jednou v podvečer jsem šel na tajnou 
schůzku za svou Aničkou. Za stájemi bylo 
uloženo krmení pro koně a tam jsme se 
scházeli. Když jsem se blížil ke stavení, usly-
šel jsem dušený křik právě z těch míst, kde 
jsme se měli setkat. Rozběhl jsem se, najed-
nou mi bylo úplně jedno, že mě někdo uvi-
dí, uslyší, že se prozradí náš vztah. Jen jsem 
si vybavil, co se s Aničkou děje. Jenže jsem si 
zdaleka nepředstavil tu hrůzu, kterou jsem 
před sebou spatřil ve světle plápolající lam-
py, která byla zavěšena na trámu. Než jsem 
uviděl, co bych raději vidět nechtěl, spat-
řil jsem mlynáře vybíhat z budovy vedlejší-
mi dveřmi vedoucími k nakládacím rampám. 
Ale mlynář neutíkal potichu. Jakmile mne 
uviděl vbíhat dovnitř, začal křičet na celé už 

téměř pospávající okolí. Vůbec nic mi nedo-
šlo. Uviděl jsem Aničku s vyhrnutou sukní, 
měla zkrvavenou tvář a sotva dýchala. Z hla-
vy jí kanula krev a přes tu téměř na mě nevi-
děla. Možná vůbec netušila, že už jsem u ní. 
Chroptěla, celá se třásla. Celá ta hrůza netrva-
la dlouho. Když jsem ji vzal do náruče, abych 
jí pomohl, dodýchala a celou silou mne tisk-
la ruku. Já jsem přes slzy neviděl. A přesně 
takhle mne objevili lidé, které úmyslně mly-
nář natahal do stavení.

Věřte mi, bylo naprosto marné cokoliv 
vysvětlovat. Byl jsem natolik zlomen Aničči-
nou smrtí, nespravedlností a tím, že nemo-
hu pomstít její smrt, její zneuctění, že jsem 
jako vesnách přečkal odsouzení a celý pro-
ces. Ještě musím podotknout, že veškerý můj 
majetek a důkaz naší lásky jsem tehdy k ces-
tě na popraviště odhodil, protože už jej neměl 
nikdo nikdy spojit. Chtěl jsem, aby jej někdo 
v budoucnu našel, objevil i jeho druhou část 
a spojil si můj a Aniččin příběh. Jde o onen 
rozlomený šestikrejcar.“

A tady jeho vyprávění skončilo. Kdyko-
liv jsem se během vyprávění chtěl na něco 
zeptat, vevnitř mne to zastavilo. Bál jsem se, 
že to přeruším, že to neobnovím, že se mi ten 
přelud ztratí. Mnoho detailů jsem se nedo-
zvěděl. Až skončil, ptal jsem se já, ale v pod-
statě mi nemohl říct, jak mohu pomoci. Jen 
stále trval na tom, abych to zveřejnil, abych 
alespoň řekl světu, že on není tím vrahem. 
Věřím mu. Toto nebyl hlas člověka, který 
něco provedl, toto byl hlas zoufalého nevin-
ného. Nevinného, který roky trpí tím, že 
ostatní neví, že bylo tehdy jeho jméno vláče-
no cestou hrdelního práva, a přesto naprosto 
nevinně. Trpěl tím, že nikdo nepomstil smrt 
Aničky, ani smrt jeho maminky, která se až po 
popravě dozvěděla, že její syn byl odsouzen. 
A protože matky ví, co v jejich dětech je, neu-
věřila tomu obvinění. Zemřela žalem a bez-
mocí, protože už nemohla pro svého syna nic 
udělat.

Najednou nastala tma. Vítr rozfoukal tento 
příběh. Pořád jsem neměl strach. Bál jsem se 
v ten okamžik jen toho, že to není pravda, že 
napíši-li to, lidé se mi vysmějí. Ale pro něj to 
udělám. Odešli jsme s Merlinem domů, kolem 
nás už v lese byla úplná tma, vítr ohýbal stro-
my, všude se míhaly stíny, ale já jsem věděl, 
že to žádní duchové nejsou. Ti totiž necestují, 
nestraší. Jsou jen plni příběhů.

Když jsme dorazili domů, čekala na mne 
žena ve dveřích, ubrečená a vystrašená. Byli 
jsme pryč několik hodin, nebral jsem telefon. 
Ale jak to, že jsem jej neslyšel? Jak to, že mne 
známí hledali, byli dokonce na tom místě, 
kde se mi tento příběh stal, a přesto mne tam 
a ani Merlina neviděli?
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Tišnovské uličky 
bodovaly v soutěži 
Kalendář roku 2016
Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Kalendář pro rok 2016 s názvem Tiš-
novské uličky, který vydalo město Tišnov 
a společnost Art Periscope, byl na doporu-
čení výběrové komise přihlášen do 16. roč-
níku soutěže Kalendář roku 2016 pořádané 
časopisem Typografia. Letos bylo hodnoce-
no jedenapadesát kalendářů a výsledky byly 
vyhlašovány 9. května v reprezentačních pro-
storách Poslanecké sněmovny v Praze. Hod-
nocení odborné komise probíhá v několika 
kategoriích a na závěr soutěže je určen abso-
lutní vítěz, který obdrží cenu Grand Prix. Tu 
letos získal kalendář Ivo Přeček, experimen-
tátor, fotograf 2016. V dalších kategoriích zví-
tězily např. kalendář Proměny 2016 – Nadace 
Archa Chantal nebo Příběhy 2016 – hrdinové 
z dílny nadace Kapka naděje. Cenu veřejnos-
ti (hlasování probíhalo elektronicky) obdržel 
kalendář Karolus Quartis 2016 – Univerzitas 
Carolina Pragensis, a porazil tak o pouhých 
54 hlasů Tišnovské uličky 2016.

Děkujeme všem hlasujícím – fanouškům – 
našeho kalendáře. V tak velké konkurenci náš 
regionální kalendář na cenu nedosáhl, ale 
rozhodně se neztratil a úspěšně reprezento-
val Tišnov. A co se nepodařilo letos, může se 
stát příští rok. Neboť další originální regio-
nální kalendář na rok 2017 s názvem Slavné 
osobnosti Tišnovska II je již v plné přípravě 
a pokřtěný bude 12. listopadu 2016.

Novinky a akce 
art Periscope 2016

V září vydáme další regionální kalendář 
pro rok 2017 s názvem Slavné osobnosti 
Tišnovska II.

První díl s touto tematikou byl vydán 
v roce 2003 (tehdy ještě pod hlavičkou fir-
my JICOM) a uvedeny v něm byly osob-
nosti: Šimon z Tišnova, Osvald Životský, 
František Kuthan, Tomáš Šílený, Josef Jam-
bor, Josef František Karas, Antonín Mrkos, 
Bedřich Macků, Karel Formánek, Alois Král, 
Josef Drbal a Jan Evangelista Bílý. Na výběru 
osobností pro nový kalendář se ještě v těchto 
dnech usilovně pracuje.

12. listopadu 2016 uspořádáme ve spolu-
práci s městem Tišnovem akci u příležitosti 10. 
výročí otevření zrekonstruované Koželužské 
uličky, která byla navíc – coby nejužší – zapsá-
na do České knihy rekordů agenturou Dob-
rý den z Pelhřimova. Program bude situován 
na Zahrádku U Palce a stejně jako před dese-
ti lety bude akci moderovat Vráťa Ebr z Prahy, 
vystoupí šermíři, řemeslníci (jircháři, kože-
luhové, ševci, kováři atd.), cimbálová muzika 
a možná přijede i sv. Martin na bílém koni.

Od 10. do 18. prosince se můžete těšit 
na již osmý ročník předvánoční výstavy, letos 
s názvem Historické betlémy a andělé, která 
se uskuteční opět v prostorách OÚ Předkláš-
teří. Letošní výstava bude unikátní mimo-
jiné i díky představení pěti mechanických 
betlémů starších sta let. Věříme, že se nám 
do té doby podaří uvést do provozu také frý-
dlantský pohyblivý betlém z roku 1903, kte-
rý je poháněn natahováním závaží. Nad touto 
výstavou převzal záštitu Jihomoravský kraj.

Přeji vám všem příjemné prožití léta a na 
podzim na našich akcích na shledanou.

Den s Integrovaným 
záchranným systémem
Tomáš Hudec

Dne 28. května se v areálu výcvikového 
a školicího střediska Hasičského záchranné-
ho sboru ČR v Tišnově uskutečnil již poně-
kolikáté den s IZS. Pro příchozí malé i velké 
návštěvníky byl přichystaný bohatý program. 
Mohli si vyzkoušet uhasit domeček nebo si 

například zastřílet z luku. K dispozici a pro-
hlédnutí byla hasičská technika, technika 
záchranné a vodní záchranné služby, v nepo-
slední řadě i technika Policie ČR. Během 
dne probíhala ve spodní části areálu kraj-
ská soutěž ve vyprošťování osob z havarova-
ného vozu. Zájemci se mohli podívat, jak to 
může zhruba vypadat při reálných doprav-
ních nehodách a s čím se hasiči proškolení 
k dopravním nehodám můžou setkat, s čím 
by také měli počítat. Poslední ukázkou bylo 

hašení pomocí PHP (přenosných hasicích 
přístrojů). Dovolte mi, abych jménem celé-
ho sboru poděkoval městu Tišnov společ-
ně s Jihomoravským krajem za poskytnutí 
finančních prostředků na uskutečnění dět-
ského dne. Dále bych rád poděkoval všem, 
kdo se podíleli na dětském dni (organizáto-
ři, návštěvníci, sponzoři). V neposlední řadě 
náleží náš velký dík i firmě VITAR s. r. o. za 
poskytnutí věcných prostředků a odměn pro 
soutěživé děti.

Železné v soutěži 
Vesnice roku 2016
Renata Vejrostová

Již dvacet let vyhlašuje každoročně Spo-
lek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a další významní spo-
luvyhlašovatelé soutěž Vesnice roku. Kaž-
dá přihlášená vesnice může získat některé 
z prestižních ocenění, jako jsou například zla-
tá stuha za vítězství v kraji nebo následně 
v celostátní soutěži, modrá stuha za společen-
ský život v obci, bílá stuha za činnost mládeže 
nebo některé z mimořádných ocenění.

Obec Železné se do této významné soutě-
že přihlásila již podruhé. Poprvé jsme podali 
přihlášku v roce 2011, kdy jsme získali mimo-
řádné ocenění za příkladný společenský 
a kulturní život.

Po období investic a zvelebování, které 
trvalo zhruba pět let, nastal čas pokusit se 

znovu uspět a hlavně ukázat, že naše obec je 
stále živá, soustavně se vyvíjí a její zastupitelé 
i obyvatelé jsou aktivní a angažovaní ve všech 
oblastech života na vesnici.

Zhruba v lednu 2016 začal příprav-
ný výbor pracovat na přihlášce do soutě-
že. Především bylo nutné udělat revizi všech 
investic a aktivit již proběhlých nebo stále 
probíhajících, což trvalo asi dva měsíce, a pak 
již bylo možné vyplnit samotnou přihláš-
ku, včetně například obrazové dokumenta-
ce. Po úspěšném odeslání přihlášky už jsme 
netrpělivě očekávali termín návštěvy krajské 
komise, který byl stanoven na středu 8. červ-
na. Poslední hektické přípravy a vědomí, že 
na prezentaci naší obce máme jen dvě hodi-
ny času, nás přiměly k maximálnímu výkonu 
a snaze o vyzvednutí všeho, co je na naší obci 
kvalitní a zajímavé.

V pátek 10. června se zastupitelé všech 
dvanácti přihlášených obcí z Jihomoravského 
kraje sešli k vyhlášení výsledků v obci Vrbi-
ce, která je vítězem a držitelem zlaté stuhy 

za JMK z roku 2014. Ve tři hodiny odpole-
dne jsme se konečně dočkali a 1. náměstek 
hejtmana JMK pan Stanislav Juránek vyhlá-
sil dlouho očekávané výsledky. Obec Želez-
né získala mimořádné ocenění za nejlepší 
knihovnu a informační služby v kraji. S tím-
to výborným hodnocením postupujeme do 
celostátního kola o nejlepší knihovnu. Toho-
to mimořádného ocenění si velmi vážíme, 
udělalo nám obrovskou radost a zároveň nás 
zavazuje k tomu, abychom se pokusili uspět 
v této nejvyšší soutěži a abychom udrželi kva-
litu služeb pro naše občany i v příštích letech.

Závěrem si dovoluji poděkovat všem čle-
nům přípravného výboru pod vedením koor-
dinátorky Mgr. Kamily Marek Ševčíkové, dále 
i těm, kteří se jakýmkoliv způsobem na pří-
pravě naší účasti v soutěži Vesnice roku 2016 
podíleli, a všem občanům obce Železné, kte-
ří se zasazují o to, aby bylo naplněno heslo 
„Železné je dobré místo pro život“.
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biokoridory jsou 
skutečné: exkurze do 
biokoridoru v Nesovicích 
a biocentra v Mořicích
Jan Křehlík, předseda Komise životního 
prostředí Rady města Tišnova

Komise životního prostředí uspořádala 
20. května 2016 exkurzi do úspěšné realizo-
vaných nových částí ÚSES. Tato zkratka ozna-
čuje územní systém ekologické stability, což 
je vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných přírodě blízkých ekosysté-
mů. Jedná se o optimálně fungující soustavu 
biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. 
Smyslem ÚSES je udržování přírodní rovno-
váhy, podle významu se rozlišují na místní, 
regionální a nadregionální a jako takové jsou 
zákonnou součástí územních plánů. Vytvá-
ření územního systému ekologické stabili-
ty je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 
Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastníci pozemků, obce i stát.

Územní plán města Tišnova má také 
zakresleny součásti ÚSES, předpokládá pro-
pojení biocenter Klucanina a Květnice bio-
koridorem. Biokoridor propojuje biocentra, 
umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzá-
jemné kontakty živočišných i rostlinných 
druhů, výměnu jejich genetických informací. 
Význam biokoridorů v současné době neu-
stále vzrůstá, neboť při vzrůstající výstavbě 
dochází

k omezování přirozené migrace rostlin 
a živočichů a tím i k oslabení ekologické sta-
bility krajiny. Biokoridory plní v krajině i dal-
ší funkce, např. protierozní, ale i rekreační, 

estetickou a také mikroklimatickou.

Pro poznání úspěšně realizovaných částí 
ÚSES byly vybrány dva odlišné prvky ÚSES: 
biokoridor v Nesovicích a biocentrum v Moři-
cích. Účastníky exkurze byli členové Komise 
životního prostředí, zaměstnanci Městského 
úřadu Tišnov, zástupci občanů, ekoporadny, 
Inspira a oddílu BRĎO. Významná byla účast 
projektantky biokoridoru paní Ing. Ludmily 
Bínové, CSc., starostů obou navštívených obcí 
a realizátora nesovického biokoridoru.

V Nesovicích nám starosta Vítězslav Reš-
ka po srdečném přivítání vysvětlil místní 

specifické podmínky. Nejvíc obci hrozí půdní 
eroze a možné záplavy. Jeho orientace v pro-
blematice byla obdivuhodná.

Při bližším vysvětlení bylo jasné, že místní 
krajinná situace si takové znalosti vyžaduje.

Přímo v prostoru již vysazeného bioko-
ridoru ve větším svahu nám následně Ing. 
Bínová přiblížila počátky projektování a vzni-
ku prvních biokoridorů. Začínalo se v země-
dělské krajině jižní Moravy, protože právě 
zde došlo v minulosti k nadměrné destabili-
zaci krajiny často s katastrofálními důsled-
ky. Jeden z prvních biokoridorů byl založen 
u obce Křižanovice v okrese Vyškov. Neso-
vický biokoridor Ing. Bínová projektova-
la a dohlížela na realizaci, proto nám podala 
erudovaný a poutavý výklad k procesu návr-
hu i úspěšné realizace. Cenné byly příkla-
dy z její dlouholeté zkušenosti, které uměla 
zobecnit, zmínila i současnou legislativu 
a aktuální dotační možnosti pro tvorbu bio-
koridorů. Také nám odpověděla na naše dota-
zy a poslouchat ji byl hodnotný zážitek.

V Mořicích nám pak starosta Martin Obru-
ča ukázal zcela jiný typ krajiny. Rovina, dálni-
ce. Pak nás zavedl k biocentru Mokroš, což je 
uměle vytvořený mokřad, který byl vybudo-
ván v roce 2004 na zamokřených polích. Slou-
ží hlavně jako retenční nádrž a úkryt pro zvěř, 
ale i jako příjemné prostředí pro vycházku 
a pozorování přírody. Jeho výklad byl dopro-
vázen halasným žabím koncertem, který se 
nesl nad mokřadním porostem a rozkvetlý-
mi lekníny na vodní hladině. Opět bylo velmi 
vstřícně zodpovězeno mnoho otázek a podle 
odpovědí pana starosty bylo brzy jasné, že 
biokoridor je jeho srdeční záležitostí, ačko-
liv péči o něj zdědil po svých předchůdcích 

Biokoridor Nesovice, foto: Miroslav Pálka

Biocentrum Mořice, foto: Miroslav Pálka



a nyní řeší např. výměnu uhnilých částí dře-
věného chodníku, vedoucího na pilotech přes 
mokřad.

Cíl exkurze byl naplněn. Poznatky budou 
zúročeny v dalších jednáních o tišnovském 
biokoridoru.

Závěrem článku si dovolím volně cito-
vat ze zápisu Komise životního prostředí:

„Členové komise akci hodnotili kladně, 
hlavně z důvodu získání informací, proč bio-
centra a biokoridory vytvářet, jakou mají 
funkci a jaký význam v krajině. Často jde 
o unikátní nově vytvořené vegetační útva-
ry. Jsou důležité pro zachování biodiverzity 

a genového potenciálu, jsou z mnoha důvodů 
přínosné.

Obohacující pro mnohé byla i osobní 
setkání s projektantkou a realizátorem bio-
koridoru, cenné byly poznatky starostů obcí. 
Tito všichni předali účastníkům mnoho infor-
mací o přípravě lokalit, např. o vykupování 
pozemků, zařizování dotací, tvorby projektů 
a jejich realizací, např. k nákupu sadbového 
materiálu, způsobu a doby zakládání, ošetřo-
vání, údržby, ochrany, značení apod.

Současně bylo konstatováno, že nyní 
probíhá druhá vlna dotací pro roky 2015 - 
2020, kdy lze na tyto akce žádat v některých 

případech až 100% dotaci z evropských 
peněz. Tato možnost rokem 2020 skončí 
a nebude nejspíš dále možná.“

Na závěr chci připomenout pana doc. 
Jana Lacinu, CSc., dlouholetého člena Komise 
životního prostředí. V pondělí 13. června pro-
vedl komisi v lesním celku Klucanina a bio-
koridor byl také zmíněn. Jeho znalosti jsou 
nedocenitelné, vždyť je jedním z tvůrců kon-
cepce územního zajištění ekologické stability.

Děkuji Radě města Tišnova, která exkur-
zi umožnila, zejména také garantovi komi-
se prvnímu místopředsedovi ing. Šikulovi 
za pomoc s uspořádáním i aktivní účast na 
exkurzi.
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Víkend otevřených zahrad v Lomnici je úspěšně za námi
Dagmar Fetterová

V rámci celostátního konání Víkendu ote-
vřených zahrad byla dne 11. června již podru-
hé uspořádána komentovaná prohlídka 
zámeckého parku, lesoparku i s obnovenou 
oranžerií, hrnčírnou a pecí v bývalém zámec-
kém zahradnictví. Na akci se podílel městys 
Lomnice, Národní památkový ústav, územ-
ní odborné pracoviště v Brně, Střední odbor-
né učiliště a Střední odborná škola v Lomnici 
u Tišnova SČMSD a paní Zdeňka Tousková.

Víkend otevřených zahrad celostátně orga-
nizuje Průvodce parkem, o. s., za podpory 
Národního památkového ústavu ve spoluprá-
ci se Společností pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu a Svazu zakládání zeleně, partne-
rem je Zahradnická fakulta Mendelovy uni-
verzity. Svátek běžně nepřístupných zahrad 
veřejnosti vznikl ve Velké Británii a probíhá 
vždy během druhého červnového víkendu. 
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., provedl sto jedna 
návštěvníků zámeckým parkem se zajímavý-
mi stromy, mezi nimiž vynikají dva památ-
né, a to javor horský a buk lesní červenolistý. 
V minulém roce byla účast dvaačtyřicet lidí. 
Dále cesta vedla lesoparkem k obnovenému 
loveckému pavilonu a k bývalému zámecké-
mu zahradnictví, kde byli návštěvníci infor-
mováni Ing. Dagmar Fetterovou o procesu 
záchrany oranžerie s hrnčírnou a pecí. Tyto 
stavby byly obnoveny v letech 2011 až 2014 
díky financím z Havarijního programu MK 
ČR, městyse Lomnice, majitelek a sponzorů. 
V oranžerii v roce 2014 vznikla expozice uni-
kátních zahradních lemovek zde nalezených 
a dalších zapůjčených ze zámeckých i sou-
kromých objektů. Student Zahradnické fakul-
ty v Lednici Radim Klepárník udělal radost 
mnoha návštěvníkům podarováním svými 
výpěstky bylinek.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastni-
li v tak hojném počtu, a doufáme, že i nadá-
le zůstanou našimi příznivci. Příští akce Foto: Dagmar Fetterová
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Dne 21. července to budou tři roky, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, bratr, 
švagr a strýc pan FRANTIŠEK DVOŘÁK.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a celá rodina.

Dne 19. července uplyne dvanáct smutných let, 
co odešla naše milovaná manželka, maminka, 
babička a sestra paní IRENA BERKOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají manžel, děti 
s rodinami a sestra Hana.

v Lomnici se uskuteční na Den evropského 
dědictví v sobotu dne 10. září, bude vás o ní 
informovat Okrašlovací spolek pro Lomnici 
a okolí (OSLO). Oranžerie bude zpřístupněna 
od 13.00 do 18.00 hodin s výkladem.

Zájemci o prohlídku oranžerie se mohou 
informovat u majitelky paní Z. Touskové na 
tel. 737 858 537.

Foto: Dagmar Fetterová

Tišnovská florbalová liga
Jana Zhořová, matka žáka

Na ZŠ Smíškova probíhají během školního 
roku různé sportovní aktivity a soutěže. Oblí-
beným se stal pro chlapce v poslední době 
florbal. Z důvodu velkého zájmu o tento sport 
uspořádala ZŠ a Inspiro soutěž nazvanou Sty-
leSport TFL (Tišnovská florbalová liga). Hráči 

absolvovali v hale několik turnajů a soutěží se 
závěrečným bojem o titul roku 2016. Do akce 
se zapojily firmy a organizace z Tišnova a oko-
lí jako sponzoři. Chtěla bych ale jménem rodičů 
hráčů poděkovat paní Mgr. Věře Dvořáčkové, 
zástupkyni druhého stupně ze ZŠ Smíškova, 
za mimořádně obětavý přístup nejen po celou 
dobu soutěže, ale i za čas a energii, kterou 
dětem a sportu na škole věnuje. Rovněž bych 
jí chtěla poděkovat za uspořádání závěrečného 

setkání s hráči v restauraci a za dárkové 
předměty.

Dne 11. července uplynou tři smutné roky od 
doby, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan JIŘÍ FORMAN.

Stále vzpomíná manželka, dcera a syn 
s rodinami.

„Martínku, tak náhle jsi nám odešel, syna jsi tu 
zanechal, ani rozloučení jsi nám nestihl dát.“
14. července uplyne smutných devět let, kdy 
nám odešel náš milovaný syn a tatínek pan 
MARTIN GAŽI. Stále na něj s bolestí a láskou 
vzpomínáme. Kdo jste ho měli rádi a znali, 
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn Martinek, rodiče, bratři a celá 
rodina.

Dne 6. června uplynulo deset let, kdy nás 
opustila naše manželka, maminka a babička 
paní KVĚTOSLAVA BARTOŇKOVÁ.

Stále vzpomíná manžel a děti s rodinou.

Dne 2. června uplynuly dva smutné roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan MIROSLAV BENEŠ.

S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary všem, kteří se při-
šli rozloučit dne 13. června s panem 
ING. MIROSLAVEM ŠVECEM. Man-
želka Vlasta a synové Petr a Miro-
slav s rodinami

bLahOPŘÁNÍ 

Požehnaného věku devadesáti roků se 
dožívá 22. července paní ANNA RAŠOV-
SKÁ. S přáním a velkým poděkováním 
všech sedm dětí s rodinami. Maminko, 
máme tě moc rádi.
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„Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.“
Dne 1. srpna uplyne první rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše drahá manželka, maminka, 
babička a prababička paní MARIE ŠRUBAŘOVÁ.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manžel a syn s rodinou.

Dne 1. července to bylo třicet roků, kdy 
naposledy vydechla naše nejdražší maminka, 
babička, a dnes už by byla i prababička, paní 
MARIE TOPINKOVÁ. Děkujeme všem, 
kteří si na naši maminku vzpomenou.

Marie, František a Petr, děti s rodinami.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dne 1. června uplynulo dvacet let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička 
i prababička paní LUDMILA ŘEHŮŘKOVÁ. 
Letošního 5. září by oslavila sté narozeniny.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkuje rodina.

Dne 24. července uplyne jeden rok ode dne, 
kdy nás navždy opustila maminka, babička 
a prababička paní MARIE SOTIROVOVÁ. 

Vzpomíná dcera a syn s rodinami.

„Maminko, byla jsi jak sluníčko, které na nebi září, 
krásný úsměv byl na tvé tváři.
Byla jsi jako růže, která kvete, byla jsi naše 
nejmilejší maminečka na světě.“
16. června uplynuly dva smutné roky, co nám 
odešla naše milovaná maminečka paní OLGA 
MLČÁKOVÁ. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Stále s bolestí a v lásce 
vzpomínáme.
Manžel, dcera a celá rodina

Dne 18. července uplyne sedm smutných let, 
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a bratr pan JAROSLAV NEČAS.

Stále vzpomíná dcera, syn, vnuk a sestra 
s rodinami.

„Těžko se s Tebou loučilo,
je přetěžké bez Tebe žít.
Jen svíci hořící na hrob Ti mohu dát,
se slzami v očích na Tebe vzpomínat.“
Nejsmutnějším dnem je pro nás 4. srpen, desáté 
výročí úmrtí milovaného manžela, hodného 
tatínka, dědečka, pradědečka, dobrého člověka, 
pana FRANTIŠKA POKORNÉHO. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.
Manželka, synové s rodinami

27. července uplyne první smutný rok bez naší 
maminky, manželky, babičky 
MUDR. MARCELY PŘIKRYLOVÉ. 
Neuplynul ale ani jediný den bez vzpomínky 
v našich myšlenkách. Děkujeme všem přátelům 
a známým za tichou vzpomínku.

Dcera Jolana s rodinou

Dne 24. července vzpomeneme dvanácté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
tchán pan MILOSLAV JELÍNEK.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové 
Miloslav a Pavel s rodinami.

Dne 17. června uplynulo dvacet let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan FRANTIŠEK JAKEŠ.

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

8. července před osmačtyřiceti roky zemřel můj 
dědeček pan ANTONÍN VRASPÍR z Tišnova.

Vzpomíná vnuk Antonín.

Dne 26. srpna vzpomeneme osmnácté výročí úmrtí 
mého manžela pana MGR. BOHUSLAVA JAŠKA.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Věra s rodinou

12. července uplynou tři roky, co nás opustil milovaný tatínek 
FRANTIŠEK KOS. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcera s rodinou

Dne 17. července vzpomeneme na šesté 
smutné výročí, co nás navždy opustila 
manželka, maminka a babička paní 
JANA ZAHRADNÍKOVÁ.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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NA TOMTO MÍSTĚ MOHL BÝT 
I VÁŠ INZERÁT

Inzerci lze podávat v úřední hodiny 
na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, 

tel. č. 777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.

 ° Do prodejny v Tišnově hledáme 
prodavače/ku v železářství. 
Bližší informace na tel. 732 525 151.

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

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

 ° Prodám dům v Dolních Loučkách, 
k celkové rekonstrukci, pozemek 1 224 m2, 
cena k jednání 2,1 mil. Kč, 
tel. 736 737 527.

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

 ° Pronajmu nebyt. prostor 36 m2 
ul. Koráb 248 vedle kamnářství. 
Tel. 605 269 893.

 ° Pronajmu chatku 2+1 v Hajánkách. 
I k celoročnímu bydlení. 
Tel. 604 649 858.
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VYSTOUPENÍ TIŠNOVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU 
V RÁMCI VÝROČÍ 20 LET JEHO PŮSOBENÍ, 
25. května 2016, velký sál MěKS 
foto: Denisa Ondrová

NOC KOSTELŮ – POHLED Z KOSTELNÍ VĚŽE, 
10. června 2016, kostel sv. Václava 
foto: Miroslav Pálka
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