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Žaneta Sobotková, jedna z organizátorek 
festivalu Tišnov v pohybu, si užívá Rainbow běh.



PRŮVOD KROJOVANÝCH DĚTÍ NA SVATOVÁCLAVSKÝCH HODECH V TIŠNOVĚ 
24. září 2016 
Foto: Denisa Ondrová

JIŘÍ PAVLICA A ZDENĚK POLOLÁNÍK BĚHEM KONCERTU 
HRADIŠŤANU V PORTA COELI 
2. října 2016 
Foto: Michal Juříček

Příští číslo Tišnovských novin (TN 12/2016) vyjde 23. 11. (s uzávěrkou 14. 11.). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 7. 11. (týden před řádnou uzávěrkou). 
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

ÚVODNÍK 

Nejen o kultuře v Tišnově s Tomášem Komprsem

Roman Skřepek

Pane místostarosto, na úvod se zeptám, jak 
jste spokojen se současnou kulturní pro-
dukcí ve městě Tišnově?

Myšlenka, kterou jsem v roce 2014 ještě 
coby starosta města Tišnova začal propago-
vat, a to vznik silné organizace zaobírající se 
kulturními aktivitami v Tišnově, začíná přiná-
šet, dle mého názoru, své ovoce. Nemůžeme 
samozřejmě nevnímat i některé dětské nemo-
ci, které náš MěKS provází, ale toto je vždy prů-
vodním jevem při jakékoli restrukturalizaci. 
Za sebe vidím výbornou dramaturgickou prá-
ci nového ředitele Jana Brdíčka a zástupkyně 
ředitele Aleny Ochrymčukové a v neposlední 
řadě i „nový vítr“, který do Tišnovských novin 
přinesla osoba Ing. Václava Seyferta.

Jak se město staví ke změně legislativy 
v souvislosti s kulturními akcemi končící-
mi po 22. hodině?

Právo na nerušený odpočinek má samozřej-
mě každý občan. Po 22. hodině pak obzvláš-
tě. Je třeba si uvědomit, že v lokalitách, v nichž 
dochází k hudební produkci, je rušení nočního 
klidu dosti problematickou záležitostí. Město 
má v rámci nově připravované vyhlášky tudíž 
povinnost se s nově vzniklou situací vyrovnat, 
a to především formou výčtu všech akcí, kte-
ré by se v rámci daného roku měly uskuteč-
nit. To samozřejmě vytváří význačnou potřebu 
plánování těchto akcí, především pak z pohle-
du malých organizátorů. Pominu-li tedy tako-
vé události, jakými jsou novoroční ohňostroj, 
plesová sezona či Svatováclavské hody, jejichž 
termíny jsou víceméně dány, připravuje se 
ve městě asi dalších sto akcí, u nichž se dá 
očekávat, že by mohly přesáhnout 22. hodi-
nu. Během nadcházejících týdnů se budeme 
v rámci legislativy intenzivně zaobírat přípra-
vou nové vyhlášky tak, aby na straně jedné 
skýtala dostatečný prostor a garanci pro udr-
žování nočního klidu, na straně druhé se pak 
budeme snažit dostatečně šetrným způsobem 
umožnit pořadatelům jejich produkci.

V posledních měsících se hodně diskutuje 
o návratu obrazů malíře Jambora do Jam-
borova domu na ulici Brněnské. Podařilo 
se najít nějaké přijatelné řešení?

Otázka fungování Jamborovy galerie jakož-
to místa, kde se snoubí odkaz mistra Jambo-
ra věnovaný městu Tišnovu s provozováním 
galerie zaměřené i na současné umění, trvá 
od roku 2014, kdy v rámci výstavy nazvané 
Vcházení do obrazů, komparativního porov-
nání současné krajiny s dříve zachyceným 
výjevem mistrem Jamborem, došlo k přesu-
nu mistrových děl do Muzea Tišnova. Musím 

říct, že současný technický stav v galerii není 
zcela vyhovující. Enormní klimatické podmín-
ky, především v letních měsících, byly reálnou 
hrozbou pro mistrovy olejomalby. Zatékání 
světlíkem či velice komplikované provedení 
podlahy pak jen přispívají k tomu, že se měs-
to musí v krátké době zaobírat rekonstrukcí 
tohoto objektu. Na základě jednání komise pro 
kulturu a cestovní ruch a následného usnesení 
rady města Tišnova byl zadán řediteli MěKSu 
úkol na provedení studie rekonstrukce Jambo-
rovy galerie. Důležitým kritériem je vytvoření 
dostatečně variabilního prostoru umožňující-
ho koexistenci výstavy Jamborových děl s pre-
zentací děl věnovaných současnému umění. 
Buďme tedy, prosím, trpěliví a vyčkejme na 
dokončení této studie, která by měla přinést 
patřičný klid do fungování naší galerie.

S výjimkou několika soukromých akcí 
nebo letního promítání byl letos areál let-
ního kina po většinu roku nevyužitý. Plá-
nujete jej i nadále využívat, a pokud ano, tak 
jak?

Někdy okolo roku 2012 byl v rámci měst-
ského úřadu ustanoven projektový tým, jenž 
se zaobíral budoucím fungováním celého are-
álu letního kina. V rámci posledních měsí-
ců probíhá finalizace architektonické studie, 
která vycházela z předchozích úvah projek-
tového týmu. Autorem této studie je kancelář 
PAMArch, jež je reprezentována architektem 
Robertem Ševčíkem. Vedle této studie, kterou 
bude samozřejmě město prezentovat svým 
občanům, existuje nemalý zájem tišnovských 
lukostřelců na využívání prostor mimo amfi-
teátr. Průsečíkem obou těchto aktivit je tedy 
prostor amfiteátru letního kina, který by měl 
do budoucna lépe sloužit potřebám jak let-
ní filmové produkce, tak i pořádání kulturně-
-společenských setkávání v tomto místě. Na 
začátku měsíce září se v něm uskutečnil TyJá-
Tr fest, jehož pořadatelem byl DSO Tišnovsko 
a který se konal i na katastru obce Předkláš-
teří a Železné. Je mi samozřejmě líto, že tra-
diční červnový festival Hudbou pro UNICEF 
letos nepřivítal své návštěvníky, současně však 
musím konstatovat, že celý prostor amfiteá-
tru si žádá nemalou rekonstrukci, kterou je 
třeba zaměřit nejenom na zlepšení technické 
úrovně promítání, ale i na pohodlí a komfort 
návštěvníků.

Město se vloni stalo zakládajícím čle-
nem spolku Koruna Vysočiny. Jak po roce 
hodnotíte spolupráci na tomto zajímavém 
projektu?

V mých očích je vznik destinační společnos-
ti Koruna Vysočiny rozhodně správným pro-
jektem. Očekávat po roce fungování měřitelné 
výsledky, tedy podporu cestovního ruchu, by 

bylo zřejmě příliš přehnaným požadavkem. 
Podařilo se vydat první číslo novin, které 
propagovaly celou Vysočinu, a to je, myslím, 
nesmírně žádoucí. Probíhají práce na dokon-
čení webového portálu. Tím se dá veřejnosti 
jasný podnět k tomu, aby návštěvníci zavíta-
li i do našeho koutu, tedy na Tišnovsko. Akti-
vita Koruna Vysočiny má samozřejmě i další 
přesah a tím je snaha obcí se v rámci regi-
onu Tišnovska lépe prezentovat a přilákat 
tak návštěvníky. Jedná se tedy o jakýsi syner-
gický efekt, jehož výsledky se budou dosta-
vovat v nejbližším období. Město Tišnov 
zahájilo vybudování stezky hrdelního práva, 
jež má velkou šanci se stát, jak předpokládám, 
velice atraktivní pro návštěvníky našeho měs-
ta. Snahou výše zmíněného projektu je pak 
samozřejmě, v součinnosti s dalšími městy 
v rámci Vysočiny, naše aktivity propagovat tak, 
aby si návštěvník, jenž zavítá do tohoto koutu 
České republiky, dokázal najít na malém pro-
storu mnoho aktivit, které ho zaujmou a které 
ho zde zdrží alespoň na několik dnů. Jak jsem 
říkal úvodem, máme za sebou teprve první rok 
fungování, takže s nějakým velikým rozborem 
se zatím nedá počítat.

Na co se mohou návštěvníci v souvislosti 
s připravovaným stěhováním Turistické-
ho informačního centra (TIC) do budovy 
Hotelu Květnice těšit? A co bude s bývalým 
sídlem TIC?

V současném okamžiku sídlí TIC v prosto-
rách Jamborova domu na Brněnské ulici. Jeho 
přestěhování do prostor v Hotelu Květnice 
je strategickým záměrem pro podporu turi-
stického ruchu v rámci Tišnovska. Vzhledem 
k tomu, že jeho provozovatelem je MěKS, oče-
kávám od nové atraktivní lokality i lepší pro-
pagaci akcí, které MěKS pořádá. Nemalým 
bonusem je pak i to, že v rámci nově zrekon-
struovaných prostor budou umístěny i veřejné 
záchodky, jichž se Tišnovu značně nedostává. 

Foto: Roman Skřepek
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Nový prostor pak tedy bude místem, kde bys-
te se měli dozvědět vše nejenom o zajímavos-
tech Tišnovska, ale i o rozličných akcích, které 
se v Tišnově i v rámci celého regionu pořáda-
jí. Stávající prostory jsou pak předmětem již 
zmiňované studie ohledně využití a fungová-
ní Jamborovy galerie. Mám určité představy, co 
by se s touto prostorou mohlo odehrávat, ale 
vyčkejme, prosím, výše zmíněné studie.

Jakou kulturní nebo společenskou akci by 
občané či návštěvníci města neměli v nej-
bližší době zmeškat?

Doporučovat kulturní akce je nesmírně 
komplikované. I známé české přísloví říká: 
„Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.“ Když si 
však nalistujete v rámci daného čísla Tišnov-
ských novin stránky věnované prezentaci Kam 
v Tišnově, myslím si, že je tu nabídka nesmír-
ně pestrá a každý si v ní najde to, co ho zau-
jme a potěší. Aby přesto moje odpověď nebyla 

vyhýbavá, myslím si, že velice zajímavá bude 
výstava věnovaná padesáti letům elektrifikace 
železnice v Tišnově.

Co považujete v rámci Vašich kompetencí 
za nejdůležitější úkol?

Toto je velice jednoduchá otázka, odpověď 
na ni je však dosti nejednoduchá. Za sebe cítím 
největší odpovědnost za zdárné fungování sys-
tému centrálního zásobování teplem v Tišnově 
v nadcházejícím období, tedy nejenom v rámci 
daného období volebního, ale vidím zde i pře-
sah do roků 2019–2020. Celou dobu svého 
fungování v rámci struktur města se snažím 
najít správnou odpověď na to, jakým způso-
bem postupovat ve vztahu k provozovateli, 
tedy k Teplu T, a jakou roli by mělo v daném 
trojúhelníku město sehrávat. Myslím si, že na 
prezentování těchto myšlenek není již dosta-
tečný prostor v rámci tohoto rozhovoru, a tak 
toto téma přenechávám nějakému rozhovoru 

dalšímu.
Na závěr mi, prosím, dovolte, abych se 

v krátkosti vrátil k právě proběhnuvším vol-
bám do krajských zastupitelstev. Vítězem 
v Jihomoravském kraji se stalo hnutí ANO, 
následováno KDU-ČSL a ČSSD. V Tišnově se 
tento model úplně nekopíroval, neboť se na 
druhou pozici vklínili Starostové pro jižní 
Moravu, za něž jsem kandidoval i já. Rád bych 
tedy na tomto místě poděkoval všem voličům, 
kteří se 7. a 8. října voleb zúčastnili a dali nám 
svůj hlas. Je to pro nás velký závazek a doufám, 
že se čtyřmi mandáty, které jsme do krajského 
zastupitelstva získali, budeme správně naklá-
dat ve prospěch rozvoje nejenom kraje, ale 
i našeho regionu Tišnovska.

Děkuji za prostor, který se mi v rámci toho-
to vydání dostal, a současně bych rád popřál 
našim občanům a čtenářům krásné podzimní 
dny.

 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Radní opět navštívili všechna školská zařízení
Roman Skřepek, vedoucí odboru

V průběhu měsíce října navštívili staros-
ta Tišnova Jiří Dospíšil a radní pro školství 
Martin Sebera všechna vzdělávací zařízení 
ve městě. Jednalo se již o druhou plánovanou 
návštěvu přibližně po roce a radní tím plní 
svůj slib, že se budou aktivně zajímat nejen 
o příspěvkové organizace města, ale také 

o všechna ostatní vzdělávací zařízení, jako 
např. ZUŠ, dětský domov, školu ZaHRAda nebo 
gymnázium. Radní se především dotazovali na 
to, co se změnilo za poslední rok, jaké přibyly 
problémy a s jakými výzvami se museli ředite-
lé školských zařízení za uplynulé období vypo-
řádat. Pozornost věnovali také požadavkům 
ředitelů na případné investice, neboť v těchto 
dnech souběžně probíhají jednání o přípravě 

rozpočtu města na příští kalendářní rok.
Tak jako vloni i letos byl pro vedení měs-

ta tento způsob setkání s jednotlivými ředi-
teli neocenitelným zdrojem informací, které 
lze formálními způsoby jen obtížně získat. 
Návštěvy vzdělávacích institucí proto budou 
na základě této zkušenosti realizovány i v dal-
ších letech, popř. dle potřeby i v kratších 
intervalech.

Foto: Roman Skřepek
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 Odbor správních a vnitřních věcí 
Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje ve městě 
Tišnově, které se konaly ve dnech 
7. a 8. 10. 2016.

Celkový počet voličů v seznamu 7 193.
Celkový počet platných hlasů 2 656.
Volební účast v Tišnově byla 37,93 %.

(Pro srovnání – volební účast 
v Jihomoravském kraji byla 36,84 %)

Pořadí volebních stran podle počtu plat-
ných hlasů:

1. ANO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,86 %
2. Starostové pro jižní Moravu . . . . . . . 15,78 %
3.  Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová  . . . . . 14,72 %
4.  Česká strana sociálně 

demokratická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,04 %
5.  Komunistická strana 

Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,73 %
6. Občanská demokratická strana . . . . . .6,78 %
7. Zelení a Piráti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,33 %
8.  Koalice Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD) 
a Strana Práv Občanů  . . . . . . . . . . . . . . .4,14 %

9. TOP 09 s podporou „Žít Brno“ . . . . . . . 3,95%
10. Svobodní a soukromníci . . . . . . . . . . .1,54 %
11. Moravané. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,05 %
12. Úsvit s Blokem proti islamizaci  . . . .0,60 %
13. až 14. Svoboda a síla  . . . . . . . . . . . . . .0,34 %
13.  až 14. Koalice Republikánů 

Miroslava Sládka, Patriotů 
České republiky a HOZK . . . . . . . . . . .0,34 %

15. až 16. Národní demokracie . . . . . . . .0,19 %
15.  až 16. Konzervativní strana . . . . . . . .0,19 %
17.  až 19. Koruna Česká 

(monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11 %

17.  až 19. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – 
PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI . . . .0,11 %

17.  až 19. Dělnická strana sociální spravedl-
nosti – Imigranty a islám v ČR 
nechceme! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11 %

20.  Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. 
polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. 
byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. 
WWW.CIBULKA.NET  . . . . . . . . . . . . . .0,08 %

21.  SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLI-
KÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY a SLEZ-
SKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Výsledky I. kola voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky ve 
volebním obvodu č. 55 (Brno-město) 
ve městě Tišnově, které se konalo 
ve dnech 7. a 8. 10. 2016.

Celkový počet voličů v seznamu 7 193.
Celkový počet platných hlasů 2 364.
Volební účast v Tišnově byla 34,8 %.

(Pro srovnání – volební účast ve volebním 
obvodu č. 55 (Brno-město) byla 35,39 %)

Pořadí kandidátů podle počtu platných hlasů:
1. Burian Michal Ing. Ph.D. (STAN) . . . 36,97 %
2.  Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. 

(ČSSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,26 %
3. Staněk Pavel Ing. (ANO 2011) . . . . . 14,81 %
4. Ventruba Jiří MUDr. CSc. (ODS) . . . . 11,89 %
5. Skála Radoslav (KSČM) . . . . . . . . . . . . . .8,76 %
6.  Klíma Bohuslav doc. PhDr. CSc. 

(Moravané) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99 %
7. Minařík Ivo (Úsvit) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,88 %
8. Brančík Jiří PhDr. (SaS) . . . . . . . . . . . . . .2,45 %

Do II. kola voleb do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky ve volebním obvodu č. 55 (Brno-
-město) postoupili:
Staněk Pavel Ing. (ANO 2011) . . . . .19,65 %
Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. 
(ČSSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,62 %

Výsledky II. kola voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky ve 
volebním obvodu č. 55 (Brno-město) 
ve městě Tišnově, které se konalo 
ve dnech 14. až 15. 10. 2016.
Celkový počet voličů v seznamu 7 191.
Celkový počet platných hlasů 883.
Volební účast v Tišnově byla 12,42 %.

(Pro srovnání – volební účast ve volebním 
obvodu č. 55 (Brno-město) byla 11,91 %)

Pořadí kandidátů podle počtu platných 
hlasů:
1. Staněk Pavel Ing. (ANO 2011) . . . 50,17 %
2.  Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. 

(ČSSD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,83 %

Vítězem II. kola voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky 
volebního obvodu č. 55 (Brno-město) 
ve městě Tišnově se stal Ing. Pavel 
Staněk.
Senátorem ve volebním obvodu č. 
55 (Brno-město) Senátu Parlamentu 
České republiky byl zvolen prof. 
MUDr. Jan Žaloudík, CSc., (ČSSD), 
který získal 52,63 % hlasů.

Podrobnější výsledky voleb do zastupitel-
stev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky najdete na → www.volby.cz.

Tišnovská nemocnice zahajuje rekonstrukci
Roman Skřepek, vedoucí odboru

Tišnovská nemocnice spustila před něko-
lika dny nové internetové stránky, na kterých 

informuje o zahájení rekonstrukce. Stavební, 
resp. demoliční práce začnou již v nejbližších 
dnech. Na webu se postupně budete dozví-
dat o plánování i průběhu stavebních prací. 

Nové stránky najdete na adrese http://www.
nemtisnov.cz.

Poděkování
Volby do Zastupitelstva Jihomorav-

ského kraje proběhly ve dnech 7. až 
8. 10. 2016 souběžně s I. kolem voleb do 
Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, 
že v I. kole voleb do Senátu nezískal žád-
ný kandidát potřebnou nadpoloviční 
většinu hlasů, proběhlo ve dnech 14. až 
15. 10. 2016 II. kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR.

Souběžné nebo také „dvojí“ volby jsou 
vždy náročnější administrativně, organi-
začně i časově, proto bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem předsedům, mís-
topředsedům, zapisovatelkám a členům 
okrskových volebních komisí ve městě 
Tišnově za jejich pečlivou a zodpovědnou 
práci, kterou přispěli k hladkému průbě-
hu letošních voleb.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na 
další spolupráci s Vámi.

Dagmar Dvořáková
Odbor správních a vnitřních věcí, pově-

řený výkonem agendy voleb
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 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

 Odbor investic a projektové podpory 

Záměr pronájmu dvou 
ordinací v budově polikliniky
Lenka Polnická

Předmětem pronájmu je část prostor 
v objektu č.p. 24 na náměstí Míru v Tišnově 
stojícím na pozemku parc. č. st. 78/1 v k.ú. Tiš-
nov. Prostor se nachází ve druhém nadzemním 
podlaží – ordinace č. 205 o výměře 21,5 m2, 
ordinace č. 206 o výměře 22,5 m2 a alikvot-
ní část společných prostor. Ordinace lze 
pronajmout samostatně a za účelem posky-
tování zdravotnických služeb. Za nájem pro-
najatých prostor je stanovena minimální cena 
1 352,31 Kč/m2/rok a za alikvotní část společ-
ných prostor je stanovena cena 208,05 Kč/m2/
rok. Smlouva o pronájmu se zřizuje na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájem-
ci mohou své nabídky posílat na podatelnu 
města do 7. 11. 2016 včetně.

Bližší informace poskytne Městský úřad 
Tišnov, Odbor správy majetku a komunálních 
služeb, Bc. Lenka Polnická na tel. 549 439 852 
nebo 731 679 450.

Rekonstrukce objektu Inspira – střediska volného času Tišnov
Zbyněk Košťál, referent odboru

Na konci září letošního roku byly ukon-
čeny stavební práce na rekonstrukci objektu 
Inspira – střediska volného času Tišnov. Od 
poloviny června zde Stavební firma NEJEZ 
stavitel s. r. o. se sídlem v Tišnově prováděla 

stavební úpravy zahrnující opravu fasá-
dy, zateplení fasády ve dvorní části objek-
tu, zateplení ploché střechy a půdy, výměnu 
oken a dveří a klempířské práce na věžičce. 
Celkové realizační náklady činily 3,1 milio-
nu Kč. Součástí rekonstrukce byl také pře-
sun pamětní desky, připomínající vystavění 

budovy v roce 1895, z vnitřku objektu ven 
na fasádu. Dne 22. září se uskutečnilo slav-
nostní znovuodhalení této pamětní desky 
za účasti zástupců současného i minulého 
vedení města.

Prodloužení otevírací doby hřbitovů
Eva Zavřelová

Při příležitosti uctění Památky zesnulých 

bude ve dnech 28. října až 6. listopadu pro-
dloužena otevírací doba tišnovských hřbi-
tovů do 20.00 hodin. Poté, jako obvykle 

přes zimní měsíce, budou hřbitovy uzavírá-
ny v 18.00 hodin, s výjimkou Štědrého dne, 
kdy bude otevřeno do 24.00 hodin.

Foto: archiv MěÚ

Foto: archiv MěÚ
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 Výběrové řízení 

 Městská policie Tišnov 

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa
(na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

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

Nový chodník od kruhového objezdu směrem na Deblín
Eva Jelínková, vedoucí odboru

Město Tišnov ve spolupráci s obcí Před-
klášteří dokončilo stavbu nového chodníku 
při krajské silnici směrem na Deblín. Tento 

pro chodce nebezpečný úsek dostal zcela nový 
ráz. Součástí stavby je i moderní veřejné osvět-
lení, nové sdělovací a napěťové zemní vedení 
a odvodnění krajské komunikace do Závistky. 
Stavbu realizovala společnost MERTASTAV s. r. 

o. se sídlem v Předklášteří v celkových nákla-
dech 7 milionů korun. Město Tišnov hradilo 
3,8 milionu korun, zbytek obec Předklášteří. 
Děkujeme obyvatelům a zejména řidičům za 
trpělivost.

Jak se jezdí v Tišnově?
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Začal podzim a my máme pro vás několik 
zajímavých a důležitých poznatků, které jsme 
při naší práci zjistili.

Parkovací kotouč (hodiny)
Jak jistě všichni pozorní řidiči vědí, na par-

kovacích místech mezi OD Albert a nádražím 
ČD (příjezd od kruhového objezdu) již devět 
měsíců platí povinnost vyplývající z dopravní-
ho značení umístit při zaparkování vozidla za 
jeho čelní sklo parkovací kotouček, popř. jiným 
zřetelným způsobem vyznačit čas příjezdu, 

aby bylo možné zkontrolovat dobu 30 minut, 
na kterou je zde parkování omezeno. Dodržo-
vání této povinnosti však není ze strany drti-
vé většiny parkujících respektováno, stejně 
tak jako najíždění na tato místa z protismě-
ru od OD Albert. Dovoluji si připomenout, že 
za nerespektování dopravního značení hro-
zí bloková pokuta na místě do 2 000 Kč, popř. 
správní řízení. Obdobné je to i při nájezdu 
z protisměru, protože parkovací místa jsou 
v režimu jednosměrné komunikace, tudíž pří-
jezd od Alberta (přes plnou čáru) může být 
kvalifikován jako vjezd do jednosměrné komu-
nikace v protisměru. Mohu vás ubezpečit, že 
městská policie nepoleví v kontrole těchto 
míst, protože ta nemají sloužit jako odstavné 
parkoviště, ale jako tranzitní parkovací místa 

pro nakupující občany a další, kdo dodržují 
pravidla silničního provozu.

Stejný režim parkování je i v prostoru kry-
tého parkoviště OD Albert pouze s rozdílem, že 
zde je doba parkování omezena na dvě hodi-
ny. Připomínáme, že parkovací kotouček lze 
zakoupit přímo v prodejně Albert na pokladně 
(upozornění je i na vstupních dveřích obchod-
ního centra) za poplatek 5 Kč.

Děti versus bezpečnostní pásy
Všichni zainteresovaní a projíždějící jistě 

zaznamenali naši přítomnost u přechodu pro 
chodce u ZŠ nám. 28. října, snažíme se tak sní-
žit rizikovost jednání dětí na začátku školního 
roku a řidičům připomenout, že školní rok již 

Investiční akce města s příchodem zimy nekončí
Eva Jelínková, vedoucí odboru

Letošní zima bude pro město staveb-
ně bohatá. Bude realizována stavba nového 
dětského bazénu a kompletní rekonstrukce 

prostor bufetu na koupališti, stavba nového 
mostu přes Závistku v lokalitě Za Mlýnem 
a přestavba bývalého bufetu v Hotelu Květ-
nice na Centrum služeb pro turisty. Současně 
poběží i vestavba nových učeben v půdních 

prostorách ZŠ nám. 28. října.

Zmíněné akce budou dokončeny do začát-
ku letní sezony.

Foto: Roman Skřepek
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začal. Při této naší činnosti si samozřejmě vší-
máme i projíždějících vozidel a jejich posádek. 
Všem, kteří v autech přepravují děti, doporu-
čujeme, aby jim sundali aktovky ze zad a řád-
ně je připoutali bezpečnostním pásem, popř. 
pokud dítě nesplňuje zákonné podmínky, což 
je dle zákona hmotnost 36 kg nebo 150 cm 
výšky, aby ho současně usadili do autosedač-
ky nebo na tzv. podsedák. Jsem přesvědčen, 
že časová tíseň ani pohodlí nestojí za ohrože-
ní dětského zdraví nebo i života. V neposlední 
řadě se řidič, který neumístí dítě do sedačky či 
ho nepřipoutá bezpečnostním pásem, dopou-
ští přestupku, který je kromě dosti vyso-
ké blokové pokuty ohodnocen i záznamem 
v bodovém systému a ztrátou čtyř bodů.

Měření rychlosti
Mnozí jistě zaregistrovali, že v průběhu 

září strážníci měřili rychlost na ul. Na Honech. 
Vzhledem k neustávajícím stížnostem obča-
nů města na porušování rychlosti na území 
Tišnova byl v průběhu roku na ul. Na Honech 
umístěn informativní měřič rychlosti ukazu-
jící řidiči okamžitou rychlost jeho vozidla. Po 
vyhodnocení výsledků z přístroje bylo zjištěno, 
že byť se tato konkrétní ulice nachází v zóně 
s omezením rychlosti na 30 km/hod., což je 

ještě zdůrazněno symbolem 30 na komuni-
kaci a řidič přímo dostává z měřiče informa-
ci o konkrétní rychlosti vozidla, přesto byly 
výsledky alarmující. Byly dokonce zaznamená-
ny i rychlosti 80 až 100 km/hod., podotýkám 
v místě s omezením na 30 km/hod., v hustě 
obydlené zástavbě, kde je komunikace úzká 
a z jedné strany tvořena parkovacími zálivy 
se stojícími vozidly, navíc zde nepřetržitě hro-
zí vyběhnutí dítěte mezi auty do jízdní dráhy. 
Na základě těchto poznatků bylo přistoupeno 
k fyzickému měření rychlosti městskou policií. 
Jen v první hodině měření byla rychlost pře-
kročena o 15 až 30 km/hod. více jak padesáti 
procenty řidičů. K překročení rychlosti dochá-
zelo dokonce i v případě přítomnosti strážníků 
a vozidla městské policie.

Ptám se proto, stojí nám lidský život a zdra-
ví za pár minut zpoždění, nebo je na vině 
městská policie, která si dovolí nedisciplino-
vaného řidiče změřit, zastavit, nebo dokon-
ce pokutovat? Nikoli, je to jen každého volba, 
jak se postaví k přijetí osobní odpovědnosti 
za své jednání při usednutí za volant vozidla… 
Velice těžko se posléze rodičům a blízkým sra-
žených dětí dívá do očí a něco vysvětluje. Opět 
a v neposlední řadě zákon pamatuje na tak 
závažné porušení pravidel silničního provo-
zu vedle finančního postihu také ztrátou bodů 

(rozmezí 2 až 5 bodů podle míry překročení 
rychlosti), popř. zákazem řízení motorových 
vozidel (6 až 12 měsíců podle míry překroče-
ní rychlosti).

Městská policie Tišnov bude opakovaně 
provádět měření rychlosti v místech, kde je ze 
strany občanů na tento nešvar, s ohledem na 
bezpečný život ve městě, poukazováno. V žád-
ném případě nebude docházet k měření rych-
losti za účelem „naplnění městské kasy“, jak 
jsou občas schopni někteří lidé argumentovat.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů bez 
nehod a bez pokut.

Foto: Jiří Sokol
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TIŠNOVsKÝ hYDE PaRK 

MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO 

Úřad práce na nové adrese
Vladimír Vyplel, ředitel Kontaktního 
pracoviště Tišnov

Úřad práce České republiky, Krajská 
pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Tišnov, 

oznamuje, že po odstěhování se z původních 
adres Ráboňova 117, Tišnov, a nám. Míru 
24, Tišnov (budova polikliniky), bude od 
pondělí 31. 10. 2016 působit na nové adre-
se Brněnská 148, Tišnov (stará část budovy 

finančního úřadu), kde budou zajišťovány 
veškeré agendy kontaktního pracoviště, včet-
ně příspěvku na péči a dávek osobám se 
zdravotním postižením.

Koupaliště Tišnov – 
na vině jsou plavčíci!
Jindřiška Halvová

Také jste se letošní léto těšili na koupališ-
tě? A když jste tam s dětmi došli jako „nekom-
pletní rodina“ a chtěli využít slevy Rodinných 
pasů, divili jste se, že to nejde? A ještě více jste 
se divili, že to nejde právě proto, že Vám chybí 
manžel nebo manželka (v pravidlech Rodin-
ných pasů se píše: Musí být při uplatnění sle-
vy přítomni oba rodiče? Ne. Stačí, pokud je při 
uplatnění slevy jeden držitel pasu.)? A že prá-
vě proto si musíte zaplatit plné vstupné, nebo 
se otočit a vysvětlit dětem, že dnes se kou-
pat nebudou. No co naplat, i já jsem po prvot-
ním údivu odložila kartičku Rodinných pasů 
a vytáhla z peněženky více peněz na vstupné.

A protože mi to nedalo, pustila jsem se 
do hovoru s plavčicí i vedoucím plavčíků, 
jak je toto možné. Jak to, že když nás všu-
de jinde dle pravidel Rodinných pasů pustí 
a slevu nám dají, tento rok je to tady na kou-
pališti jinak. Logiku to sice nemá, shodli jsme 
se s plavčíky, ale město tak rozhodlo. Plavčíci 
dostali instrukce, že pokud návštěvníci nebu-
dou při vstupu splňovat podmínku „komplet-
ní rodiny“, v našem případě tedy dva dospělí 
a dvě děti, Rodinné pasy uplatnit nemohou. 

Plavčíky mi bylo sděleno, že mají obavy 
z postihu, a proto neporuší nařízení svých 
nadřízených. Že jsou pod kamerami a moh-
li by je za porušení nařízení třeba i vyhodit. 
A pokud se mi nová pravidla nelíbí, mám se 
obrátit s dotazem přímo na město. Nelíbilo se 
mi to a na město jsem se tedy s tímto dotazem 
obrátila. A nestačila jsem se divit. Od Ing. Luď-
ka Štarhy se mi dostalo odpovědi, cituji: „Dob-
rý den, dovolte mi objasnit způsob fungování 
Rodinných pasů. Rodinný pas platí max. pro 
dvě dospělé osoby (matka + otec) a max. tři 
děti do 15 let. Pokud tedy šla paní Halvová 
sama jako matka a měla s sebou dvě děti do 
15 let, plavčíci udělali chybu a za tuto se veli-
ce omlouváme. Pokud ovšem jednomu z dětí 
bylo více než 15 let, je již bráno jako dospě-
lý návštěvník a platí plné vstupné. A Rodin-
ný pas paní Halvové nemůže využít, neboť 
není její manžel, ale ani dítě do 15 let věku. 
Potom plavčíci postupovali správně.“ Myslím, 
že vyjadřovat se k tomu, jak ze mne Ing. Štar-
ha udělal člověka neznalého pravidel Rodin-
ných pasů a z plavčíků obětní beránky, snad 
ani nemá cenu. Neboť přiznání špatného roz-
hodnutí je těžké a i zde platí, že je mnohem 
jednodušší ukázat na jiné.

Nicméně věřím, že v příštím roce bude 
naše koupaliště zase přístupné všem drži-
telům Rodinných pasů dle všech platných 
pravidel.

Vyjádření protistrany
Vážená paní Halvová,
na vině nejsou plavčíci, ale ani měs-

to, jak naznačujete. Letos navštívilo tišnov-
ské koupaliště téměř 15 tisíc spokojených 
návštěvníků, kteří si zde odpočali a užili si 
krásného a pohodového koupání za opravdu 
lidové vstupné, které je i bez slev jedno z nej-
nižších v celém kraji. To ještě bylo zvýhodně-
no řadou dalších slev, mezi které patří i ty na 
rodinné vstupné a následně i na Rodinné pasy. 
To, že Vám sleva nebyla uznána, nevypovídá 
o chybách plavčíků při prodeji vstupenky, ale 
o tom, že kombinace slev byla nastavena mož-
ná až příliš složitě, což mohlo vést k různým 
výkladům při jejich nárokování.

Areál koupaliště chceme dále vylepšovat. 
Do příští sezóny bude zrekonstruováno dětské 
brouzdaliště, občerstvení a v areálu vybuduje-
me nohejbalové hřiště. I díky Vašemu podně-
tu se zamyslíme mj. nad úpravou vstupného, 
tak aby odpovídalo kvalitě a službám v areálu 
a jeho jednotlivé kategorie byly srozumitelné 
pro každého návštěvníka koupaliště.

Ing. Luděk Štarha
 referent Odboru správy majetku 
a komunálních služeb

Divadla jedou!
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Heslem „divadla jedou“ vás vítáme v nové 
sezóně loni tak úspěšného Divadelního před-
platného MěKS. „Jedou“, jelikož skutečně při-
tahují pozornost diváctva a také jsou reálně 
na cestě – z Prahy, z Brna, ale třeba i z Jiříko-
vic. Odrazili jsme se skutečně daleko od bře-
hu a pustili se v některých případech do 
vod zatím neprozkoumaných – japonského 

 Městské kulturní středisko 

Foto: vlastní archiv umělců
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divadla, loutkoherectví nebo muzikálu. Plus 
samozřejmě držíme a stále vylepšujeme kla-
sický program činoherní – kromě legendár-
ních Sklepáků na vás čeká například Josef 
Dvořák s Markétou Hrubešovou.

Co je důležité osvětlit, je cena letošního 
předplatného. Rozhodli jsme se jíti cestou vět-
šího pohodlí a respektovat vaše (a koneckonců 
i naše) poznámky – žádná představení nemá-
me v plánu už přesunovat do sokolovny, pro-
čež musíme cenu předplatného i jednotlivých 
představení přizpůsobit kapacitě kina. Věříme, 
že pochopíte, jak nákladná někdy mohou být 
taková představení. Jak praví klasik, to máte: 
honoráře, autorské poplatky, převoz her-
ců, kulis, techniky, ubytování… A i přesto vás 
představení v Tišnově vyjdou levněji, než kdy-
byste si na ně vyjeli třeba do Prahy.

Uprostřed těchto novin najdete komplet-
ní program Divadelního předplatného MěKS 
2016/2017, kde si můžete pročíst všechny 
medailonky a pokochat se fotkami – případ-
ně si ho celý z novin vytrhnout (to je vlastně 
účel). Letošek je jednoduše ještě lepší a roz-
manitější než loňský rok. I my se už nemůže-
me dočkat!

Abonentky, které tímto speciálně dopo-
ručujeme jako vánoční dárek, můžete do 
8. 11. 2016 nakupovat v TIC Tišnov – ale 
pozor, máme jich jen omezený počet! Po tomto 
datu už budou k prodeji pouze vstupenky na 
jednotlivá představení.

Těšíme se na vás „na palubě“!

Na co rozhodně vyrazit v listopadu do kina

Filip Navrátil, vedoucí

Nejprve bych velmi rád představil dva klu-
bové filmy. Tentokrát půjde o kinematogra-
fie zemí bývalé Jugoslávie, které jsou u nás 
stále bohužel poměrně neznámé, i když se to 
postupně daří měnit. Například díky nadšen-
cům ze vsetínského filmového klubu kina Vat-
ra, kteří se rozhodli jít přímo do distribuce 
těchto filmů pro ČR…

Až na dřeň (orig. Do Balcak) je trochu 
takovým Tenkrát na západě – na východě reži-
séra Stolea Popova. Na pozadí makedonských 

povstání proti osmanské nadvládě začátkem 
dvacátého století se rozvíjí klasická zápletka 
s femme fatale, sympatickým rebelem a cha-
rismatickým záporákem v odlehčeném bal-
kánském stylu. Opravdu velkorysá, možná až 
trochu fantaskní výprava napovídá, že zvěs-
ti o nejdražším makedonském filmu nebudou 
daleko od pravdy.

Punk’s Not Dead (orig. Pankot ne e mrtov) 
je o pět let starší makedonsko-srbskou kopro-
dukcí Vladimira Blazevskiho. Svérázná road 
movie o vyhaslé punkové hvězdě, čtyřicátníku 
Mirsovi, který se snaží dát dohromady starou 
kapelu kvůli charitativnímu konceru v Debaru, 

městě na západě Makedonie s albánskou vět-
šinou, je ceněna právě pro svoji dokumentár-
ní složku. Prostřednictvím hlavního příběhu 
komentuje komplikované soužití dvou etnik 
a bouřlivou minulost tohoto regionu. Když 
navíc vezmeme v potaz „punk“ v názvu a fakt, 
že jedním z vedlejších hrdinů je skokan zelený, 
je jasné, že se nudit nebudeme.

Dále nás první listopadovou sobotu čeká 
tradiční podzimní Snow film fest, který netře-
ba představovat, viz pozvánka.

Symbolickou premiéru 17. listopa-
du si odbude Bratříček Karel. Polská 

 Kino Svratka 

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

mzdová účetní a pomocná účetní.
Více informací naleznete na stránkách www.mekstisnov.cz.

Foto: vlastní archiv umělců



11/2016 11

MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO 

Výstava o železnici v Tišnově

Jiří Kotrman, Blanka Křížová

V letošním roce uplyne již padesát let 
od zahájení elektrického provozu na tra-
ti Havlíčkův Brod – Brno. Toto výročí širo-
ké veřejnosti připomene výstava v Muzeu 
města Tišnova s názvem Jízdenky, prosím 
s podtitulem Padesát let elektrických vla-
ků v Tišnově, která se bude konat od soboty 
5. listopadu 2016 do neděle 22. ledna 2017. 
Výstava vedle elektrické trakce ukáže i vývoj 
železnice v Tišnově a okolí a nebude chybět 

ani modelové kolejiště, po kterém budou po 
celou dobu výstavy jezdit vláčky. Souběž-
ně s výstavou proběhnou i doprovodné akce, 
např. odborné přednášky (Parní lokomoti-
vy a Tišnov 8. listopadu v 17 h) nebo soutěže 
a dílny pro děti.

V sobotu 5. listopadu 2016 od 10 do 
16 hodin se uskuteční na nádraží v Tišno-
vě výstava železniční techniky. Vedle elek-
trických lokomotiv se zde veřejnosti představí 
i kolejová technika železničních energetiků, 
např. montážní vůz trakčního vedení. Pozor-
nosti jistě neujde ani parní lokomotiva, 
která bude jezdit po tišnovském nádraží 

a zájemcům umožní svezení na stanovišti 
strojvedoucího. Vstup na výstavu a projížďky 
bude od parkoviště směr Předklášteří.

Během soboty budou v muzeu v rámci 
zahájení výstavy probíhat také komentované 
prohlídky. Otevírací doba v muzeu: středa až 
neděle od 10 do 17 hod.

Muzeum města Tišnova ve spolupráci se 
SŽDC, s. o., JICOM s r. o., Českými drahami, a. 
s., ČD Cargo, a. s., KPKV Brno a firmou Ing. Jiří 
Kotas Vás srdečně zvou k objevování tajem-
ství světa železnic.

dokumentaristka Krystyna Krauze jakoby 
potvrzovala přitažlivost našich severních sou-
sedů k českým tématům (Gottland Marius-
ze Szczygieła, Suroszovy eseje, Hořící keř…), 
jejímž důsledkem jsou pro nás často velmi 
trefné analýzy.

André Rieu – vánoční koncert, v podstatě 
už tradiční satelitní přenos velkolepého kon-
certu z Maastrichtu promítáme 19. listopadu.

Vlastně již první prosincový den nás 
čeká další výjimečná projekce – Nick Cave: 
One More Time With Feeling. Pro fanouš-
ky povinnost, pro ostatní nevšední hudeb-
ní dokument, který Cave pojal jako intimní 
pohled do procesu tvorby nového alba, které 
je často bráno jako Caveova zpověď ze ztráty 
blízkého člověka.

A filmy, na které se prostě jen těšíme? Doc-
tor Strange, Pohádky pro Emu, Americká idy-
la, Příchozí, Fantastická zvířata a kde je najít 
a mnoho dalších…

Listopad se zdá být opravdu nabitý, a proto 
bych jménem celého kinoteamu každého rád 
do Svratky pozval.

Přívaly sněhu, ledu 
a adrenalinu na letošní zimu 
jsou za dveřmi!

Snow film fest přijede do Tišnova 
5. listopadu
Pavel Pichler

I když to v posledních letech není v naší 
středoevropské kotlině se zimou žádná 
sláva, nezadržitelně se blíží. Abyste nepři-
šli o přívaly sněhu, třeskuté mrazy, zasně-
žené svahy a o příběhy lidí poháněných 
adrenalinem, přinášíme vám již sedmý 
ročník Snow film festu.

Počítat můžete s tradiční vysokou kvalitou 
vybraných filmů napříč zimními aktivitami ze 
zahraniční, ale i české produkce. Na své si při-
jdou milovníci freeridu, expedic, horolezectví 

i plachtění po nekonečných vodách oceánů.
A o čem jsou letošní filmy? Snímek Tama-

ra je portrétem ženy, která miluje extrémy 
a žije pro ně. Film je o její největší horolezecké 
výzvě – výstupu na K2.

Dokument Sibiřský Traverz mapuje 
9 288 km dlouhou lyžařskou výpravu po nej-
delší železnici světa – transsibiřské magistrále. 
Špičkoví lyžaři a filmaři z proslulých Sherpas 
Cinema se po této slavné trase vypravili, aby 
se seznámili s místní komunitou a prozkouma-
li sibiřský prašan.

V roce 2014 se šestice žen vydala na malé 
plachetnici z Islandu přes Dánsko až k západ-
nímu pobřeží Grónska, kde pak prozkoumaly 
nové lyžařské cesty a sesbíraly data pro vědec-
ké analýzy tohoto úžasně divokého kousku 

světa a natočily dokumentární film s výstiž-
ným názvem Ledy a přílivy.

Film Expedice Švédsko o třech přátelích 
vás zavede na polární výpravu Švédskou krá-
lovskou cestou (Kungsleden), která vede 450 
km přes švédské hory.

Historie festivalu sahá do roku 2011, kdy 
vznikl jako bratrský festival k Expediční kame-
ře. Od té doby vám přinesl stovky minut zimní-
ho adrenalinu, které návštěvníky inspirovaly, 
pobavily, nadchly a přenesly do míst, kam by 
se třeba jen těžko sami odvážili. Přidejte se 
letos k nim i vy.

Na webu www.naboso.org můžete pohodl-
ně najít program a organizaci festivalu.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 Muzeum města Tišnova 

Foto: z filmu Expedice Švédsko
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Nový školní rok 
ve sluníčku
Jana Konečná, ředitelka

Tak jako každý rok i letošního 1. září se 
naplnila Mateřská škola Sluníčko nejen dětmi, 
které ji již v minulých letech navštěvovaly, ale 
i těmi novými, které trošku bázlivě očekávaly 
další dění. Všechny přivítala loutková pohádka 
v provedení loutkoherce pana Ševčíka z Diva-
dla Radost. „Dvě barevné pohádky“ pomoh-
ly dětem překonat počáteční ostych z nepříliš 
známého prostředí a zdárně zvládnout prvotní 

odloučení od rodiny.
To však nebylo jediné překvapení… Tím 

dalším, které ocenily hlavně děti, které již do 
MŠ chodily v loňském roce, bylo nové, v pořa-
dí již druhé interaktivní zařízení, tak zvaný 
Magic Box, který jsme pro školu mohli poří-
dit díky vstřícnosti a nemalé finanční podpo-
ře města Tišnova, našeho zřizovatele. Jedná se 
v principu o obdobu interaktivní tabule, která 
je určena zejména dětem předškolního věku. 
V loňském školním roce jsme zakoupili první 
zařízení, a protože se nám v praxi osvědčilo, 
pořídili jsme další.

Práce s Magic Boxem děti baví a zároveň 
jim pomáhá získávat nové informace z různých 

oblastí lidského života, světa, přírody i své-
ho nejbližšího okolí. Seznamuje je s novými 
informacemi, rozvíjí poznávací funkce, pro-
cvičuje a upevňuje již získané poznatky, sou-
časně podporuje práceschopnost, soustředění 
se na danou činnost, rozvíjí vytrvalost, posi-
luje sebevědomí a při jeho ovládání i sociální 
vztahy.

Na první pohled děti dostaly k užívání „kou-
zelný koberec“ s projektorem a dotykovými 
pery (mají stejnou funkci jako myš u počíta-
če), ale při bližším pohledu získaly kamaráda, 
který je provází při hře i učení. Ovládání zaří-
zení je jednoduché, proto se s ním děti nauči-
ly brzy pracovat samostatně. Forma projekce 
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ŠKOLY 

akce knihovny v listopadu
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře
salonky
Vila Stiassni

3. 11. 2016
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ 

exkurzi do brněnské vily Stiassni.
Vila Stiassni byla postavena podle návrhu architekta Ernsta 

Wiesnera v roce 1929 pro brněnského textilního továrníka Alfreda 
Stiassného a jeho ženu Herminu. Nachází se v rezidenční Masaryko-
vě čtvrti, kde v meziválečné době vznikla řada významných realizací 
moderní architektury. Za komunistického režimu byl dům v rozleh-
lé zahradě využíván jako vládní vila, nyní je pod správou Národního 
památkového ústavu v Brně. Po dokončení rekonstrukce v prosin-
ci 2014 byl objekt i s přilehlým parkem zpřístupněn veřejnosti. Jeho 
součástí je také badatelské zázemí Metodického centra moderní 
architektury.

Vstupné: 100 Kč (senioři nad 65 let a studenti)
190 Kč (pracující)
 Sraz v Tišnově v 8.45 před budovou vlakového nádraží 
(odjezd v 9.00).
Počet zájemců je omezený. Je nutné se přihlásit osobně 

v městské knihovně nebo telefonicky na čísle 549 121 001, 2.

beseda
Okolo Toskánska na kole

24. 11. 2016 v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování na 

besedu Oldřicha Sobotky – Okolo Toskánska na kole. Tentokrát se 
vydáme do kouzelného Toskánska, kde můžeme obdivovat nádher-
ná středověká města s výstavnými paláci, vznešenými katedrálami 
a úchvatnými sochami na malebných náměstích. Rovněž navštíví-
me mramorové doly i proslulé kláštery a pochopitelně se projedeme 
typickou zvlněnou krajinou s cypřiši, starými statky a vinicemi. Podí-
váme se na skok i do Umbrie a navštívíme ostrov Elba.

Univerzita volného času
Krásná zahrada i balkon – přednášky 
zimního semestru UVČ

14. a 28. 11. 2016 v 16.45

Po stopách Ježíše – přednášky zimního 
semestru UVČ

2. 11. , 16. 11. a 30. 11. 2016 v 16.45

Kapitoly z dějin umění – přednášky zimního 
semestru UVČ

9. 11. a 23. 11. 2016 v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
Hudební nástroje – přednášky zimního 
semestru VU3V

8. 11. a 22. 11. 2016 v 9.30
Ve čtvrté přednášce cyklu bude pokračovat představování strun-

ných nástrojů, a to dílem klávesových a paličkových. V prostředí 
pražské pedagogické fakulty a Českého muzea hudby projdeme dlou-
hou cestou vývoje moderního klavíru. V závěru dílu též pohovoříme 
o cimbálu.

Pátá přednáška obrátí svou pozornost k dechovým nástrojům. 
Zahrne medailony ústních, plátkových a nátrubkových aerofonů, tedy 
převážně jednohlasých dřevěných a žesťových nástrojů. Závěrečné 
kapitoly také představí jejich slavné výrobce a dechové soubory.

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!

1. 11. , 15. 11. a 29. 11. 2016 v 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci)

Další lekce trénování paměti budou zaměřeny na paměťové tech-
niky kategorizace, příběhu a metody loci, to vše včetně popisu a prak-
tických příkladů.

 MŠ Sluníčko 



na měkké podložce na zemi je v případě této 
interaktivní pomůcky vhodná hlavně pro před-
školní děti. Projekce je snadno dostupná, děti 
se při ovládání pohybují po zemi a tím jsou 
motivovány i k motorickým dovednostem (na 
rozdíl od strnulého sezení u počítače). V sou-
časnosti činnost s Magic Boxem zařazujeme 
střídavě v jednotlivých třídách několikrát týd-
ně a děti si ji velmi oblíbily.

Dalším překvapením, a to hlavně pro 
rodiče, bylo v průběhu září setkání s novou 
zaměstnankyní naší školy, speciální pedagož-
kou-logopedkou. K jejímu přijetí nás vedla 
dlouholetá negativní zkušenost se zhoršující-
mi se komunikačními schopnostmi dětí před-
školního věku a naše snaha tuto skutečnost 
změnit k lepšímu. Správná výslovnost je vel-
mi důležitý faktor při posuzování školní zra-
losti při nástupu dětí do základní školy, je 
základem pro výuku čtení a psaní v první tří-
dě. Během září byli všichni rodiče logopedkou 
informováni o aktuálním stavu vyjadřovacích 
schopností svých dětí a byla jim nabídnuta 
možnost navštěvovat terapii v jejich přítom-
nosti přímo v MŠ. Rodiče dostávají návod na 
používání metod, námětů a postupů pro den-
ní domácí procvičování. Výhodou logopeda 
v MŠ je skutečnost, že rodiče nemusejí ztrácet 
čas docházením s dítětem do zdravotnického 
zařízení, ale mohou si zvolit termín návštěvy 
podle svých časových možností, hlavně v době 

přivádění nebo odvádění dítěte ze školy.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o pro-

gramu naší školy. Mateřská škola Sluníčko se 
řídí modelovým programem Škola podporující 
zdraví. Je jedinou mateřskou školou v Tišnově, 
která pracuje podle alternativního programu 
pro předškolní vzdělávání a současně splňuje 
požadavky, které určuje Rámcový vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání. Pracuje-
me podle vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu pod názvem Hrajeme si se Sluníčkem. 
Učitelky se řídí třídním vzdělávacím progra-
mem připraveným podle Kurikula podpory 
zdraví v MŠ. Při práci se všemi dětmi postu-
pujeme tak, že vycházíme z úrovně vyspělos-
ti každého dítěte, a to sociální, vědomostní, 
grafomotoriky, práceschopnosti, poznávacích 
procesů, samostatnosti v myšlení, rozhodo-
vání… Poznatky o vyspělosti dítěte získáváme 
z pozorování jeho projevů během celého poby-
tu ve škole a z výsledků diagnostiky každé-
ho dítěte vypracováváme tzv. SUKy (sdružené 
ukazatele dosaženého vzdělávání). Zpracova-
né výsledky diagnostiky SUKy ve formě grafu 
předáváme rodičům tří- až pětiletých dětí jed-
nou ročně, předškolákům dvakrát ročně. Na 
základě diagnostiky začínáme s dítětem pra-
covat od toho, co již zvládá, a dále jej rozvíjí-
me ve všech oblastech jeho osobnosti tak, aby 
se posunulo dále. Pokud má dítě nedostatky, 
snažíme se je odstranit při individuální práci. 

V případě, že je dítě na vyšší úrovni, pokraču-
jeme v podpoře jeho dalšího rozvoje.

V loňském školním roce jsme provedli eva-
luaci školního vzdělávacího programu a na 
jejím základě jsme vytvořili nový. Státní zdra-
votní ústav v Praze provedl jeho kontrolu 
a inovaci schválil na další tříleté období. Tím 
jsme obhájili své členství v síti programu Škola 
podporující zdraví. Záměrem tohoto programu 
je podporovat zdraví v jeho celkovém poje-
tí (tělesném i duševním) v podmínkách ško-
ly a přispívat k její účasti na vlastní proměně 
a rozvoji. Cílem je trvale umožňovat optimální 
vývoj a rozvoj každého jedince, dítěte, pedago-
ga i zaměstnanců školy v součinnosti s rodiči 
a s obcí, po stránce tělesné, duševní i sociál-
ní. Plněním svého cíle je zaměřen pozitivně 
na posilování a vytváření optimálních předpo-
kladů rozvoje jedince a současně je nástrojem 
včasné prevence civilizačních chorob, antisoci-
álního chování a závislostí.

Národní síť škol podporujících zdraví v ČR 
(jejím garantem je státní zdravotní ústav) je 
součástí celoevropské Schools for Health in 
Europe (Školy pro zdraví v Evropě), garanto-
vané Světovou zdravotnickou organizací pro 
evropské země (WEO Euro).

Mnoho pěkných dnů, týdnů, měsíců všem 
dětem i rodičům.
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 ZŠ Smíškova 

Den přírodních věd 
v brněnské zoo
Tereza Křivská, 9. A

Ve středu 5. října se biologický kroužek naší 
školy už tradičně vydal do brněnské zoo, kde 
probíhala vědomostní soutěž družstev, tzv. 
Den přírodních věd.

V dopravních prostředcích splýváme se stu-
denty, kteří cestují do škol, a v Bystrci se při-
pojujeme k davům žáků mířících do zoologické 
zahrady. Při vstupu jsme seznámeni s pravidly 
a předáni průvodcům, a to studentům SPŠCH 
Brno, kteří tuto akci pořádají.

Cestou po stanovištích poznáváme sych-
ravo letošního podzimu a u medvědice Kam-
čatky nás zahřívají první otázky. Po několika 
dalších stanovištích, zaměřených na obratlov-
ce, bezobratlé, rostliny a chemii, se dostáváme 
k cíli.

Ještě si u občerstvení s výbornou vídeňskou 
kávou poslechneme komentované krmení 
lemurů kata a v pavilonu Afriky odevzdáváme 

své výsledky. Součet bodů již přenecháváme 
středoškolákům. Ještě nám zbývá čas na pro-
hlídku vlků, lachtanů a hlavně ledních med-
vědů s mládětem. Po procházce v brněnském 
království zvířat se vydáváme na cestu zpět 
a vymýšlíme, kam se podíváme příště. Takže 
pokud seženeme sponzory, další stopy našeho 

kroužku povedou nejspíš na Galapágy nebo do 
Bolívie. Tudíž všem sponzorům dopředu děku-
jeme za příspěvky. A kdyby to náhodou nevy-
šlo, tak se aspoň příští rok zase sejdeme na 
Dnu přírodních věd v brněnské zoo.

 ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

Foto: Tereza Křivská
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Druhý ročník stylesportu Tišnovské florbalové ligy
Věra Dvořáčková, 
zástupkyně pro 2. stupeň

Po úspěšném loňském prvním ročníku 
zahajuje ZŠ Tišnov, Smíškova, ve spoluprá-
ci s Inspirem a StyleSportem druhý ročník 

florbalové soutěže pro chlapce od 11 (šes-
tá třída) až do 18 let. V tomto roce nově ote-
víráme kategorii dorost 15 až 18 let. Turnaje 
budou zahájeny 19. a 20. listopadu ve velké 
školní tělocvičně. Odehraje se znovu pět kol 
a vše vyvrcholí 8. a 9. dubna 2017.

Těšíme se na nové sportovní zážitky a věří-
me, že vše bude probíhat ve stejně příjemné 
atmosféře jako minulý rok.

Demokratická škola
Milan Růžička, ředitel školy

Umíte si představit školu, ve které děti roz-
hodují o tom, co se budou učit? Nebo mají 
dokonce právo rozhodovat o tom, kdo je 
bude učit, co se udělá se školními penězi, co 
se postaví? Možná vás to překvapí, ale tako-
vé školy jsou. Mezi nejznámější patří školy 
typu Sudbury Valley School ze Spojených stá-
tů nebo typu Summerhill School z Velké Bri-
tánie. Tyto školy vycházejí z přesvědčení, že 
„funkcí dítěte je žít svůj vlastní život – niko-
li život, o kterém si jeho rodiče myslí, že by 
mělo žít, a také ne život podle účelů vycho-
vatele, který si myslí, že je zná nejlépe“. Tato 
filosofie je, myslím, stále aktuální a také provo-
kativní. Koho z nás přečtení takové věty trochu 
nepodráždí? A zároveň se automaticky objeví 
pochybnosti…

Přesto se právě podobnou cestou snaží jít 
také Základní škola ZaHRAda. Od tohoto škol-
ního roku se pravidelně každý týden schází 
všichni žáci naší školy společně s pedagogy na 
školním sněmu, kde mohou řešit všechno, co 

se jich bezprostředně týká – pravidla, prostře-
dí školy, konflikty. Důležitým principem při-
tom je „svoboda, nikoli svévole“, tedy princip, 
který určuje, že moje svoboda končí tam, kde 
ovlivňuje někoho druhého. Zároveň se jeden-
krát za měsíc koná tak zvaný „velký sněm“, kte-
rého se účastní také rodiče žáků a který jako 
orgán zřizovatele má právo jednat a rozho-
dovat vlastně o všem, co se chodu školy týká. 
Pro ZaHRAdu jako takovou je to zásadní krok 
i v tom, jakou školou vlastně jsme a chceme 
být. Chceme být školou otevřenou potřebám 
dětí i jejich rodičů, školou, která učí už jenom 
tím, jak funguje. I proto pro nás nebylo obtížné 
získat certifikát „Rodiče vítáni“.

Zároveň bychom vás rádi s předstihem 
pozvali na akce, které plánujeme pro veřej-
nost v souvislosti se zápisem do prvního roč-
níku. Protože zápis se od tohoto školního roku 
posouvá až na duben, bude na vše více času.

Středa 22. 2. 2017 od 16.00 – Infoschůz-
ka pro zájemce o školu, ale také pro kohoko-
liv, kdo se o ZaHRAdě třeba jenom chce více 
dozvědět. (Je to také den skautek, takže jim 
dopředu blahopřejeme.)

Úterý 28. 3. a středa 29. 3. 2017 – „ZaHRAda 

naživo“, tedy možnost zažít celý den v naší ško-
le společně s vaším dítětem (hlaste se pře-
dem na info@skolazahrada.cz nebo tel. 
777 645 919).

Středa 26. 4. 2017 od 16.00 – Zápis do 
prvního ročníku aneb „Kdo je zralý pro 
ZaHRAdu?“.

Podrobnosti k jednotlivým akcím bude-
me ještě zveřejňovat vždy s měsíčním předsti-
hem. Můžete se s námi potkat také na trhových 
slavnostech.

báseň o jabloni
Nikola Laušmanová, žákyně

Na jedné zahradě,
chodím tam rád,
to místo je můj kamarád.
A když se setmí a nastane noc,
já jdu té jabloni dát dobrou noc.
A když je ráno a slunce svítí,
já jdu té jabloni natrhat kvítí.

 ZŠ ZaHRAda 

Foto: Martina Laušmanová
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 ZŠ a SŠ Tišnov, nám. Míru 
Nová tvář jedné 
z dominant Tišnova
Jiřina Skočíková

Dnes je tomu již více než padesát pět let, 
co se prostory bývalého Okresního soudu sta-
ly zázemím školské instituci, která po celou 
dobu svého působení vychovává mladé lidi 
kompetentní nalézt svá profesní uplatnění 
v zemědělství, strojírenství či autoprůmyslu. 
V posledních letech se k těmto oblastem při-
dala také možnost získání odborného vzdělání 
zdravotnického charakteru.

Bez zajímavosti není ani samotná historie 
budovy, v níž dnes sídlí SŠ a ZŠ Tišnov. V době 
hospodářské krize, ve třicátých letech minu-
lého století, se stát zasadil o podporu zaměst-
nanosti vznikem budovy Okresního soudu. 
Realizace této myšlenky stojící na preferen-
cích společenských zájmů představovala pro 
řadu místních obyvatel pracovní příležitost 
a s ní spojenou šanci výdělku. V padesátých 

letech dvacátého století, v době konce éry 
okresu Tišnov, byla budova předána Minister-
stvu zemědělství a byla zde zřízena Zeměděl-
ská učňovská škola. Koncem sedmdesátých let 
však původní budova soudu přestala potře-
bám školy kapacitně vyhovovat, a proto došlo 
k výstavbě dalších výukových prostor ve dvor-
ním traktu staré budovy. Od té doby jsou tyto 
dva objekty označovány jako „stará a nová 
budova“. V období let 2010 a 2011 vzala sou-
časná škola pod svou záštitu Základní školu 
speciální z Předklášteří.

S ohledem na stáří budovy bylo stále více 
zřejmé, že pro zajištění jejího slušného tech-
nického stavu a optimální funkčnosti bude 
nutné učinit mnohé kroky. Této povinnosti se 
po svém nástupu do funkce ředitele školy ujal 
Ing. Rudolf Mašek, přestože bylo od počátku 
nabíledni, že celková renovace všech prostor 
školy bude během na dlouhou trať. Za úče-
lem zajištění prostředků, výběrových řízení 
a dohledu nad kvalitou prováděných prací byl 
vytvořen projekční tým ve složení Ing. Rudolf 

Mašek, Bc. Renata Ambrosová a pan Josef Pla-
chetka. Jejich snahy přinesly ovoce a za podpo-
ry zřizovatele Jihomoravského kraje se pro rok 
2016 podařilo zajistit dostatek prostředků na 
realizaci renovačních aktivit.

Výsledkem veškerých snah je dokonče-
ná rekonstrukce školní jídelny, instalace ter-
moregulátorů na systému vytápění ve všech 
budovách školy, rekonstrukce schodišťového 
zábradlí ve všech patrech, kompletní výmě-
na oken na staré budově, renovace střechy 
s výměnou střešní krytiny včetně rekonstruk-
ce okapů a hromosvodu a v neposlední řadě 
i nový „kabát“ exteriéru.

Vzhledem ke skutečnosti, že budova ško-
ly není historickým objektem podléhajícím 
správě památkové péče, byla volba barevného 
designu venkovní fasády na rozhodnutí vede-
ní školy. Věříme, že nová tvář jedné z domi-
nant města Tišnova bude i po estetické stránce 
naplňující a stane se příjemným zážitkem 
nejen pro místní obyvatele, ale i pro všechny 
návštěvníky města.

Úspěch žáků v soutěži Ukaž, co umíš
Jiřina Skočíková

Ve dnech 15. a 16. září se dva žáci naší ško-
ly zúčastnili soutěže s názvem Ukaž, co umíš, 
na níž změřili své znalosti a dovednosti se stu-
denty z jiných škol. Tato soutěž je určena pro 
žáky opravárenských a zemědělských oborů. 
Jejím pořadatelem byla Střední škola dopravy, 

obchodu a služeb v Moravském Krumlo-
vě. Soutěžilo se v dovednostech při opravách 
strojů, ovládání traktoru s přívěsem, orbě 
a v dalších zajímavých disciplínách. Žáci tře-
tího ročníku učebního oboru opravář země-
dělských strojů reprezentující Střední školu 
a Základní školu Tišnov se v silné mezinárod-
ní konkurenci umístili na předních místech. 

Stříbro získal Václav Novotný a na čtvrté příč-
ce se umístil Pavel Million. Tyto výsledky svěd-
čí o velmi dobré přípravě žáků naší školy pro 
výkon svých budoucích povolání.

Poděkování vedení školy v této souvislos-
ti patří všem, kteří naše reprezentanty na tuto 
soutěž připravili, v čele s učitelem odborného 
výcviku panem Vladimírem Štěpánkem.

Zahájení canisterapie v novém školním roce 2016/2017
Dana Hudečková

Ve čtvrtek 6. října jsme opět zahájili canis-
terapii na naší škole. Tentokrát nás paní 
Rybičková navštívila s fenkou labradorské-
ho retrívra Shery. Všichni žáci ze ZŠ se společ-
ně sešli v jedné třídě, včetně několika nových 
dětí, které ještě neměly s canisterapií žádnou 
zkušenost. Nejprve nám všem a hlavně novým 
žákům paní Rybičková připomněla, co je to 
canisterapie a pro koho je určena.

Dozvěděli jsme se spoustu nových informa-
cí o její práci s pejsky. Žáci, kteří již měli zku-
šenost s canisterapií, předvedli ostatním různé 
aktivity, které se v předchozích letech nauči-
li. Někteří se dokonce stali na chvíli „malými“ 
figuranty při ukázkách práce v rámci canis-
terapie. Všichni noví žáci se se Sherynkou 
úspěšně seznámili a s nadšením si vyzkoušeli 
poprvé si pejska povodit.

Foto: Dana Hudečková
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 ZUŠ Tišnov 

 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 

Den zemědělské techniky
Jitka Alexová, vedoucí učitelka

Střední škola a Základní škola Tišnov 
ve spolupráci s firmou Biso Schrattenecker 

pořádá v pátek 4. listopadu v areálu odborné-
ho výcviku Za Mlýnem Den zemědělské techni-
ky. Od 9.00 do 16.00 hodin se můžete seznámit 
s moderní zemědělskou technikou a prohléd-
nout si výukové středisko naší školy nebo nově 

opravenou budovu školy na náměstí Míru 22. 
Během dne budou probíhat odborné přednáš-
ky, prezentace vozů Škoda a další doprovodný 
program.

Rádi vás na této akci uvítáme.

Cizí jazyky ve výuce 
hudby
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru 
a učitel a lektor CLIL

Spojení výuky věcného předmětu s cizím 
jazykem má mezinárodní zkratku CLIL (Con-
tent and Language Integrated Learning). Nej-
rozšířenějším jazykem CLIL v České republice 
i v Evropě je angličtina. Jedním z cílů metody 
CLIL v České republice je dostupnost pro žáky 
všech škol.

Na ZUŠ Tišnov si ve školním roce 
2015/2016 výuku CLIL vyzkoušelo 17 žáků 
z jedné klavírní a varhanní třídy. Byli to chlapci 
a dívky různého věku i různé dosavadní cizo-
jazyčné přípravy. Cizím jazykem byla hlavně 
angličtina, ale též italština a ruština. Žáci si 
sami zvolili počet nových cizojazyčných jed-
notek za vyučovací hodinu: 3 až 15. Někteří 
starší žáci byli schopni cizojazyčně obohatit 

výuku například o souznačná slova. Náročněj-
ší žákovské cizojazyčné činnosti zde mohly být 
na pořadu dne. Řečeno odborněji: rozsah vyu-
žití cizího jazyka probíhal v úrovních zhruba 
od (převážně) méně než A1 až po (výjimečně) 
C1 dle „Společného evropského referenční-
ho rámce pro jazyky“ (2002). Blíže viz www.
zustisnov.cz – záložka „Projekty“, podzáložka 
„CLIL“.

Několik dalších údajů pro ilustraci. 
V Rakousku je metoda CLIL na základních 
školách povinná, učebnice tam vznikly již pro 
první třídu. V Bulharsku si volí v CLIL hlavně 
angličtinu, ale také němčinu, francouzštinu, 
španělštinu, italštinu, ruštinu a jiné cizí jazyky. 
Právě jmenovitě uvedených šest cizích jazyků 
bylo v uplynulých pěti letech využito i v CLIL 
na ZUŠ Tišnov. Jak uvádí nejnovější odborná 
literatura, v českém školství je vznik studij-
ních plánů zaměřených speciálně na CLIL již 
přede dveřmi (srovnej Benešová, B., Vallin, P.: 
CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích 

jazyků. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015, 
str. 50). Na ZUŠ Tišnov na toto i další spřízněná 
témata proběhl před časem odborný profesní 
kurs – jednodenní seminář CLIL. Zúčastnila se 
ho první desítka zájemců z řad učitelů školy.

Indiánský den
Martina Brabcová a Michaela Musilová, 
IX. třída

Jako každý rok i letos jsme v Základní ško-
le v Lomnici prožili Den jazyků. Tentokrát jsme 
se zabývali indiánskou kulturou. Celý den byl 
rozdělen na tři části – historická část, výtvar-
né činnosti a setkání s hostem. Pozvání do naší 
školy přijal pravý indián Stojící Medvěd, medi-
cinman a duchovní stařešina kmene Čeroké-
zů pocházející ze Severní Ameriky – „Člověk 
přicházející z druhé strany hor připomínají-
cí stojícího medvěda“. Během celého dne se 
u něho vystřídaly tři skupinky rozdělené podle 
tříd. Vyslechli jsme zajímavé příběhy a zpívali 
indiánskou písničku. Pouštěl nám video, kte-
ré vytvářel jeho bratr, a následně nám o něm 
něco řekl.

Rozhodli jsme se, že se žáků zeptáme, 
jak tento den hodnotí, a z jejich odpovědí 
vybíráme:
Co jste od indiánského dne očekávali?

 – Od toho dne jsem očekávala setkání 
a seznámení se zajímavým člověkem, že se 
naučím nové věci.

Splnilo se vaše očekávání a v čem 
případně?

 – Moje očekávání se splnilo, protože jsem se 
naučila indiánskou písničku.

 – Čekal jsem od toho dne méně, ale opak byl 
pravdou.

Co jste si mysleli o indiánovi a jeho povídá-
ní? Zaujalo vás něčím?

 – Jeho povídání bylo zajímavé, autentické 
a důvěryhodné.

 – Překvapilo mě, že na začátku všem podal 
ruku.

Foto: Miloš Černý
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 SOŠ Fortika 

 – Líbila se mi jeho angličtina, mluvil pomalu.
Co jste vyráběli ve výtvarné části a jak se 
vám to líbilo?

 – Vyráběli jsme indiánské čelenky, barvili 
peří a malovali portréty.

 – My jsme vyráběli keramiku a malovali indi-
ánské portréty.

 – Naše třída stavěla teepee, ale nestihli jsme 
ho celé, budeme ho dodělávat v dalších 
hodinách VV.

 – My jsme byli rozděleni do skupinek, jed-
na šila indiánské oblečení, druhá vyráběla 
indiánskou vlajku a třetí malovala na kůži 
olejovými barvami.

Co jste se dozvěděli nového o indiánech?
 – Pěstují různobarevnou kukuřici (modrou, 

červenou, duhovou) a záleží jim na očním 
kontaktu.

 – Nechtějí prozrazovat svůj věk, prý proto, 
že by jim přemýšlení nad jejich věkem poté 
neumožňovalo cítit vše okolo sebe a že by 
už tolik nedokázali porozumět hvězdám.

Jak na vás video působilo a jak se 
jmenovalo?

 – Jmenovalo se Hope (česky Naděje). Líbilo 
se mi, ale bylo smutné. Poukazovalo na vál-
ku a na všechny nepokoje, které se ve světě 
děly nebo dějí nadále.

 – Video nám mělo ukázat, že když chceme, 
dokážeme být lepšími lidmi, ale když chce-
me být zlí, tak takoví zůstaneme.

 – Video bylo k zamyšlení, bylo do něj vloženo 

i hodně emocí a naděje v to, že si lidé uvě-
domí, že můžou udělat svět lepším místem.
Po tomto průzkumu můžeme říct, že indi-

ánský den měl velký úspěch. Žáci věří, že v dal-
ších letech se v rámci Dne jazyků opět setkají 
se zajímavým tématem. Všichni si z tohoto 
dne něco odnesli. Ale určitě si naše poděko-
vání zaslouží hlavní host Stojící Medvěd za to, 
že si udělal čas i náladu nám o indiánech něco 
povyprávět. Mnozí z nás doufají, že se s ním 
ještě někdy uvidí. Jako zakončení celého dne 
jsme mohli ve školní jídelně ochutnat indián-
ský pokrm, takže nejenže jsme měli výborný 
program, ale měli jsme i možnost vyzkoušet 
jídlo jiné kultury. Těšíme se na další povedený 
Den jazyků.

Exkurze na Kokořínsko
Tereza Vaščáková, III. A

V neděli 18. září vyjel třetí ročník SOŠ Forti-
ka na tradiční exkurzi na Kokořínsko.

V brzkých ranních hodinách začalo naše 
cestování rychlíkem směr Kolín. Pak přestup 
na Bezděz. Cesta byla velice dlouhá, přes-
to jsme se všichni moc těšili, až dorazíme na 

místo.
Mlha byla tak hustá, že by se dala krájet, 

hradu to dodávalo určitý nádech a působilo to 
opravdu mysticky. Pak následoval romantický 
hrad Kokořín, ubytování a skvělá večeře.

Druhý den jsme zdolali horu Říp, z které 
jsme viděli nádherné České středohoří a pře-
krásnou krajinu všude kolem. Na programu 
dne byly i Čertovy hlavy a pokličky, které byly 
vážně fascinující. Odpoledne nás čekalo toulá-
ní skalními městy a kaňony.

Třetí den putování jsme zamířili na hrad 
Houska, kam jsme se těšili ze všeho nejvíc, 
protože je to ten nejzáhadnější a nejstrašidel-
nější hrad. Kastelán byl velice milý a vtipný, 
řekl nám mnoho zajímavých informací, dokon-
ce jsme navštívili Peklo, které se ukrývá pod 
hradem.

Z hradu nás autobus společnosti SOK 
dopravil do Mělníka, kde jsme nasedli na vlak 
a jeli s plnou hlavou zážitků domů.

Foto: Tereza Vaščáková
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Listopad ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka

Poděkování
Ve dnech 10. až 12. října 2016 pořádalo RC Studánka tradiční pod-

zimní burzu dětského oblečení a dětských potřeb. Od prodávajících jsme 
převzali a označili evidenčními štítky 6 000 položek, z nichž se proda-
la přibližně polovina. Pomáhalo nám 35 dobrovolníků, kteří odpracova-
li 242 hodin. Návštěvnost byla tentokrát rekordní, přibližně 350 osob. 
Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a také 
těm, kteří věnovali věci potřebným v rámci charitního šatníku. Tyto věci 
byly odvezeny zaměstnanci Diecézní charity Brno. Těšíme se na viděnou 
na jarní burze, která proběhne 6. až 8. března 2017.

RC Studánka srdečně zve:
Život dítěte s ADHD v rodině a ve škole – 
příklady z praxe

Lektorka Mgr. Markéta Dobiášová si pro rodiče dětí s ADHD připravi-
la na setkání konkrétní příklady z vlastní praxe.
Kdy: pátek 4. listopadu od 16.00 do 19.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 150 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 
nebo prostřednictvím e-mailu studanka.tisnov@gmail.com. V případě 
zájmu zajistíme hlídání dětí.

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičovský 
růst“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a jsou 
součástí projektu „Podpora rodičů a nefor-
málně pečujících osob o děti s ADHD“ spolu-
financovaného Jihomoravským krajem.

Cvičení pro těhotné
Začínáme další kurz cvičení pro těhotné se zkušenou fyzioterapeut-

kou Mgr. Petrou Zemanovou. Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od 
ukončeného 1. trimestru fyziologického těhotenství.
Kdy: v pondělí 17.30 až 18.15, začínáme 7. listopadu
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 500 Kč za 6 lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Informace a rezer-
vace na tel. 777 706 724 nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Cvičení po porodu
Začínáme další kurz Cvičení po porodu s fyzioterapeutkou Mgr. 

Petrou Zemanovou. Těhotenství a porod dítěte zanechají změny na 
pohybovém aparátu každé ženy. Vhodným pohybovým cvičením může-
me napomoci poporodnímu hojení, podpořit laktaci, posílit oslabe-
né svaly i vrátit zpět fyzickou kondici. Skupinové cvičení je vhodné pro 
ženy kdykoli od gynekologické prohlídky v šestinedělí za předpokladu 
fyziologického hojení.
Kdy: v pondělí 18.30 až 19.15, začínáme 7. listopadu
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 500 Kč za 6 lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Cvičení zahájíme 
při minimálním počtu 5 osob. Informace a rezervace na tel. 777 706 724 
nebo e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Výroba martinských lampionů
Kdy: středa 9. listopadu od 16.30 až 17.30
Kde: v herně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 50 Kč za rodinu. Je nutné se nahlásit lektorce předem e-mailem 
na greenm@seznam.cz.

Pečení martinských rohlíčků
Kdy: čtvrtek 10. listopadu od 9.30 až 11.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: vstupné dobrovolné. Je nutné nahlásit se předem na tel. 
777 706 721 nebo e-mailem na studanka.tisnov@gmail.com.

Martinský světýlkový průvod
Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod, který začíná v parku 

u kostela sv. Václava a vede na náměstí Míru. Zde si zazpíváme a při-
pomeneme legendu o sv. Martinovi. Také letos přijede Martin na bílém 
koni, pochutnáme si na rohlíčcích a teplém pití. Vezměte si s sebou svě-
týlka, nejlépe vlastní výroby.
Kdy: pátek 11. listopadu, v 16.30
Kde: sraz v parku u kostela sv. Václava v Tišnově
Cena: dobrovolný příspěvek

Projekt „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“ je reali-
zován za finanční podpory města Tišnova.

Genové klíče
Zveme vás na celodenní seminář s RNDr. Janou Koudelovou. Přijďte 

si ověřit, že váš život je úžasný a právě takový, jaký má být! Jen někdy 
míváme pocit, že se nám děje něco, co nemá, a jindy zase něco schází 
nebo se točíme v kruhu a někdy o tom ani nevíme. Genové klíče jsou tu, 
aby nám odkryly vše, co toužíme poznat. Ukážeme si, jak v sobě hologe-
netický profil člověka ukrývá vyšší záměr, který je zakódovaný v DNA 
každého z nás. Uvidíme, jak je osobní i kolektivní objevování skrytého 
smyslu velkým přínosem pro všechny a vzájemně se doplňuje. Zažije-
me čtyři ústřední genové profily vysvětlující příběh lidstva a podíváme 
se podrobněji na výzvy velké změny, kterou nyní procházíme, což nám 
dovolí lépe pochopit, co se právě děje. Vyzkoušíme si umění kontem-
place, která je hlavním prostředkem chápání naší jedinečnosti ukryté 
v nás. Vydáme se společně na zlatou stezku…
Kdy: sobota 19. listopadu od 9.30 – 16.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 700 Kč za osobu. Je nutné se nahlásit předem. Informace a rezer-
vace na tel. 774 023 959 nebo emailem johankou@seznam.cz nebo na 
studanka.tisnov@gmail.com.

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičov-
ský růst“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a jsou součástí projektu „Služby pro rodiny 
v Rodinném centru Studánka“ spolufinan-
covaného Jihomoravským krajem.

Agresivita u dětí 
předškolního a mladšího školního věku

Zveme vás na přednášku známého psychologa PhDr. Jana Svobo-
dy zaměřenou na zvládání agresivity u dětí předškolního a mladší-
ho školního věku. Budeme hledat příčiny jejich agresivity, její projevy 
a také řešení v situacích, které běžně nastávají. Dotkneme se zásadních 
výchovných chyb, kterých se dopouštějí současní rodiče – hlavně pod 
tlakem výchovných mýtů, které konzumní společnost propaguje.
Kdy: středa 23. listopadu od 17.00 až 20.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 250 Kč za osobu. Počet míst je omezen. Je nutné nahlásit se pře-
dem na tel. 777 706 721 nebo emailem studanka.tisnov@gmail.com. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Lektor: PhDr. Jan Svoboda vyučuje na PdF Ostravské univerzity v Ost-
ravě. Působí jako poradenský psycholog, supervizor a akreditovaný lek-
tor pro všechny typy škol. Autor několika knih, mimo jiné také knihy 
Agrese a agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku.

 RC Studánka 
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 SVČ Inspiro 

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičovský 
růst“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt 
„Kulturní akce pro rodiny s dětmi“ je realizován za 
finanční podpory města Tišnova.

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

metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní poci-
ty neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. S sebou: karimatku, deku, polštá-
řek, popř. teplé ponožky.
Kdy: čtvrtek 24. listopadu od 18.30 až 20.00
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 125 Kč. Je nutné přihlásit se předem na e-mail h.kubecova@
seznam.cz nebo tel. 736 607 320.
Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, lektorka Školy 
lásky v rodině.

Aktivity projektu „Studánka – prostor pro rodičovský růst“ 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt „Psy-
cholog v RC Studánka v roce 2016“ je realizován za 
finanční podpory města Tišnova.

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

Kobzovou a Sylvou Veselou. S sebou: dvě barvy fimo hmoty.
Kdy: pátek 25. listopadu od 17.00 až 19.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 80 Kč za osobu. Informace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

Dárky do dětských domovů
V letošním roce opět spolupracuje RC Studánka s dětskými domovy 

v Tišnově a Vranově na projektu, jehož cílem je nákup dárků pod ozdobe-
ném stromeček pro děti z dětských domovů. Vánoční přání jsou umístěna 
na vánočním stromečku v Rodinném centru Studánka Tišnov, Riegrova 
318. Vy si vyberete Vám blízké přání, splníte ho a zabalený dárek přine-
sete nejpozději do konce listopadu do Studánky. My následně zajistíme 
předání pod vánoční stromeček do dětských domovů. V letošním roce si 
můžete dárek vybrat i na webových stránkách www.studanka-tisnov.cz 
a zarezervovat na tel. 604 871 943. Věříme, že vás tato možnost pomoci 
osloví a i vy budete mezi těmi, kdo dětské přání splní!

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

V novém do nového
Iva Kroutilová

3. října odstartoval na Inspiru nový školní rok. Letos nabídl všem 
zájemcům o mimoškolní vzdělávání bezmála šedesát kroužků, které 
byly v prvních dnech přihlašování téměř všechny plné. I přesto, že se 
nám podařilo rozšířit žádané kroužky o další skupiny, stále jsou tací, 
kteří z důvodu plné kapacity čekají „za dveřmi", jestli se neuvolní mís-
to. S novými kroužky rozšířili řady Inspira i noví pedagogové a lektoři, 
právě díky nim můžeme naše služby realizovat. Za obrovský zájem jsme 
velice rádi. Děkujeme za přízeň, které se nám ze strany zájemců i lektorů 
dostává, a doufám, že dětem toužícím po nových zážitcích, informacích 
a kamarádech vše v tomto roce splníme. Přeji nám všem úspěšný inspi-
rativní rok!

Inspiro nosí od léta nový kabát, náročná rekonstrukce budovy byla 
završena na konci září. Stavební práce nijak neomezily fungování prázd-
ninového provozu, takže jsme v klidu mohli uspořádat deset příměst-
ských táborů. Vše se stihlo v řádném termínu a my za tuto rozsáhlou 
rekonstrukci, díky níž budova krásně prokoukla, děkujeme městu Tiš-
nov. Teď se do Inspira bude chodit ještě příjemněji.

2. adventní dílny v MěKS Tišnov
Tvoření LuKa
Lucie Dospíšilová, Kateřina Cvrkalová, Dagmar Lazarová

Rok se s rokem sešel a my vás chceme pozvat na adventní dílny, které 
se budou konat v sobotu 26. listopadu od 9 do 17 hodin v MěKS na Mlýn-
ské ulici v Tišnově.

Čeká na vás mnoho dílen s tvořením zaměřeným na vánoční výzdobu, 
vánoční čas – prostě vše, co se vánoční pohody týká.

Tvoření LuKa a Inspiro Tišnov si pro vás připravily tyto dílny:
 = Vánoční přání
 = Přírodní ozdoby na stromeček
 = Vánoční zápichy
 = Drátované ozdoby
 = Skleněné vánoční lampičky
 = Vánoční tašky
 = Malovaný textil
 = Malované baňky
 = Adventní dekorace z chvojí
 = Jmenovky na dárky
 = Papírové stromečky
 = Sova z šišky
 = Adventní kalendář

Přijďte nasát vánoční atmosféru a vytvořit si něco pro radost, pose-
dět s přáteli při tvoření, zastavit se v každodenním shonu a naučit se 
něco nového.

Každá z dílen bude zpoplatněna a bude u ní vždy cena za jednotlivé 
tvoření. Dílny budou jak pro děti, tak i pro dospělé. Doufáme, že si zde 
každý návštěvník najde to své. A že jich bude alespoň tolik jako v loň-
ském roce. Asi v 16.30 proběhne losování o hodnotné ceny pro všechny 
zúčastněné. Na místě bude i drobné občerstvení.

Nebeská návštěva
I letos si budete moci objednat návštěvu Mikuláše přímo k sobě 

domů. Sledujte naše stránky www.svcinspiro.cz.

Využijte poslední volná místa v kroužcích
Pro žáky a studenty:

TVŮRČÍ PSANÍ úterý 15.00 až 16.00

EXPERIMENTÁLNÍ KRESBA úterý 16.45 až 18.15

ŠACHY středa 16.00 až 17.30

SPORTOVNÍ EXPERT čtvrtek 14.00 až 15.30
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 Centrum sociálních služeb 
Den otevřených dveří
Jana Wildová, ředitelka

Den otevřených dveří se v letošním roce konal pouze jednou, a to 
v úterý 4. října. Návštěvníci si prohlédli budovu Centra sociálních slu-
žeb – knihovnu, jídelnu, tělocvičnu a další prostory. Podívat se přišly 
také děti z mateřské školky U Humpolky.

Součástí dne otevřených dveří byla výstava výrobků seniorů zapo-
jených do tvořivých dílen, které probíhají pravidelně v Centru sociál-
ních služeb pod vedením Markéty Prokopové. K vidění byly háčkované 
ponožky a čepice, vyšívané obrazy, košíky pletené z papíru s podzimní-
mi aranžemi, šité a háčkované postavičky a další krásné výrobky šikov-
ných rukou obyvatel DPS.

Již tradičně také mnozí příchozí stáli o prohlídku bytů v domech 
s pečovatelskou službou na Králově ulici i v ulici K Čimperku, bylo mezi 
nimi i několik zájemců o bydlení v tomto zařízení. Obyvatelé DPS byli 
nejen ochotní každého návštěvníka doprovodit a ukázat mu, jak byt 
vypadá, čím je vybaven a jak je zařízený, ale odpovídali i na dotazy, jak 
se jim zde žije, jaké služby využívají nebo jakých akcí se účastní. Svo-
je byty dali k dispozici a na zdárném průběhu dne otevřených dveří se 
podíleli obyvatelé DPS: Blažena Režná, Naděžda Kšicová, Ludmila Cvr-
kalová, Marie Fabiánová, Jindřich Trojan, Jana Juříčková, Naděžda Ode-
hnalová, Miluše Roháčková, Anna Řádková, Arnošt Šíp a Jindřich Trojan. 
Děkujeme jim za to, neboť bez ochoty obyvatel domu s pečovatelskou 
službou by nebylo možné den otevřených dveří vůbec uskutečnit.

akční Den seniorů v Tišnově
Lenka Knechtová, zastupitelka

Děkuji pracovnicím Centra sociálních služeb v Tišnově v čele s paní 
ředitelkou Ing. Mgr. Janou Wildovou, které zorganizovaly oslavu Dne 
seniorů, a současně všem seniorkám a seniorům, kteří se jí aktivně 
zúčastnili v roli účinkujících. Den seniorů je věnován našim rodičům 

a prarodičům, je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Jsou 
platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich při-
spění nemělo všechny potřebné dimenze. Seniorům děkujeme za jejich 
celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. V tomto životním období stále 
pokračuje rozvoj lidské osobnosti, a jak jsme měli možnost vidět na Dni 
seniorů, elán, nápaditost, odvaha, šarm a umění žít má člověk v každém 
věku!

Z oslavy Mezinárodního dne seniorů
Jana Wildová, ředitelka

V letošním roce proběhla v Centru sociálních služeb Tišnov již sed-
má oslava Mezinárodního dne seniorů. V předchozích ročnících se 
obvykle v pestrém programu střídali profesionální umělci, žáci ZUŠ 
i mateřských škol, sportovci, pěvci, tanečníci. Letos jsme se rozhodli 
celou akci pojmout zcela jinak, a to pod heslem Senioři seniorům. První 
podněty přišly od těch, kteří se účastní pravidelných aktivit v CSS. Dal-
ší talenty z řad seniorů jsme hledali celý červenec – mohl se přihlásit 
každý, kdo umí zpívat, tančit nebo hrát na hudební nástroj a má dost 
odvahy své umění předvést. Potom nastalo náročné období nácviku, 
které by nebylo úspěšné bez vedení a trpělivosti pracovnice CSS Marké-
ty Prokopové, ale ani bez aktivity a nadšení zúčastněných seniorů. A že 
nácvik úspěšný byl, se přesvědčila téměř stovka diváků 6. října v pře-
plněné jídelně DPS Králova. Nejdříve se na módní přehlídce předvedli 
manekýnky a manekýni ve společenských či vycházkových modelech. 
Ty potom dámy doplnily klobouky zapůjčenými od paní Šárky Kuče-
rové, majitelky zámku v Nových Hradech u Litomyšle. Po přehlídce si 
vystupující chvíli oddechli při písničkách Karla Hašlera v podání pana 
Karla Šedivého, který byl jediným přizvaným umělcem. Také on však 
dosáhl seniorského věku, takže naplňoval heslo celé akce.

Po tomto vystoupení byly vyhlášeny výsledky ankety o nejkrásněj-
ší květinovou výzdobu DPS. Celkem šestnáct vyhodnocených seniorů 
dostalo dárek nejen od Centra sociálních služeb, ale také od města Tiš-
nova, a to přímo z rukou starosty Jiřího Dospíšila a místostarosty Vác-
lava Šikuly. Oceněni byli i čtyři nejlepší: největší počet hlasů za svůj 
nazdobený balkon získala Naděžda Kšicová a za krásné balkony byly 
odměněny také Ludmila Cvrkalová a Emilie Špačková. Cenu obdržel 
i Jiří Humlíček za péči o květiny v chodbě prvního poschodí v objektu A.

Další program byl dílem pouze tišnovských seniorů, ať již bydlících 
v domě s pečovatelskou službou, nebo docházejících sem na pravidelné 
aktivity. František Kratochvíl zahrál na klavír, Jiří Koudelka a Jan Rašov-
ský (r. 1921) pak na harmoniku. Mezi vystoupeními zazněla také báseň 
od pana Josefa Veverky (ročník 1924) popisující život seniorů v DPS 
K Čimperku.

Svůj smysl pro ladný pohyb, ale také pro humor projevilo deset dam 
v tanečku na motivy filmu Slunce, seno, jahody, při němž je doprovázel 
na klavír opět pan Kratochvíl. Zlatým hřebem bylo vystoupení pěvecké-
ho sboru, proložené vyprávěním vtipů v podání Jana Poppa a Ludmily 
Cvrkalové.

Na závěr celého programu si mohli všichni přítomní zatančit při 
seniorské diskotéce. Tu připravil Ing. Václav Seyfert z písní dosud žijí-
cích umělců v seniorském věku.

Podle reakcí publika a pozdějších ohlasů si troufám říci, že akce byla 
velmi úspěšná. Za to patří dík zejména devatenácti odvážným seniorům, 
kteří na oslavě vystoupili, jejich průměrný věk přitom dosáhl sedmde-
sáti osmi let. Doufáme, že budou ve své činnosti pokračovat i nadále. 
Poděkování si jistě zaslouží Markéta Prokopová za přípravu programu. 
Akce by se neobešla ani bez přispění dalších pracovnic CSS Tišnov, kte-
ré pomáhaly s jejím zajištěním nad rámec svých pracovních povinností.

Zakončím veršem z básně pana Veverky: „Mnoho mladých lidí se 
diví, že se důchodci v penzionu probudili živí.“ Domnívám se, že by se 
mnozí mladí lidé divili i tomu, jak se ti „staří“ umí skvěle sami pobavit. 
Můžete se přijít přesvědčit na některou z akcí CSS nebo alespoň zhléd-
nout fotografie z oslavy dne seniorů na https://www.zonerama.com/
CSSTisnov/Album/2266137.

Foto: Michal Beneš



akce v listopadu
Termíny plavání ve Wellness 
Kuřim 2. pololetí 2016

Listopad 2. 11. 2016

16. 11. 2016

Prosinec 7. 12. 2016

Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 
hod.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném 
termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:

Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
Marta Špirková (773 590 274) osobně 

v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, 
Králova 1742

Poslechový pořad Z knížky do písničky
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 

pokračují další sezónou cyklu poslechových 
pořadů Písničky ze starých časů, který připra-
vuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.

9. listopadu od 15.00 hodin se sejdeme 
v knihovně domu s pečovatelskou službou na 
Králově ulici a zaposloucháme se do písní Wal-
demara Matušky, Petra Ulrycha, Pavla Sedláč-
ka, ale také například Richarda Krajča.

Vánoční tvořivá dílna v CSS Tišnov
V pátek 25. listopadu se již tradičně bude 

konat vánoční tvořivá dílna s aranžérkou, a to 
v jídelně DPS Králova od 13 hodin. Přijďte si 
s námi vyrobit a nazdobit adventní věnce, 
vánoční aranže a dekorace. K dispozici bude-
te mít chvojí, ozdoby, přírodní materiály, tav-
nou pistoli k přichycení ozdob aj. S sebou si 

přineste věnec, případně kruh, vázací drát, 
ozdoby a svíčky, dle vlastní fantazie.

Vánoční prodejní výstava
Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní 

výstavu ručních prací seniorů, která se koná 
v pondělí 28. listopadu od 9.00 do 16.00 
hodin v prostorách DPS Králova. K vidě-
ní a zakoupení budou vánoční dekorace, šité 
hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkova-
né výrobky, keramika, perníčky a řada dalších 
výrobků.

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou
V pátek 2. prosince od 13 hodin si 

do jídelny DPS Králova můžete přijít nazdobit 
perníčky, naučit se nové motivy, předat si rady 
a tipy na zdobení. Perníčky a polevu budete 
mít k dispozici nebo si přineste vlastní.

Zavítali k nám mladí 
umělci z brna
Mirka Dospíšilová

Je krásné 20. zářijové odpoledne a já se roz-
mýšlím, zda jít na vycházku sluneční přírodou, 
nebo na poslech muzikálových melodií na kon-
certu mladých umělců z Brna, který se koná 
v Centru sociálních služeb Tišnov. Volím dru-
hou možnost.

V jídelně CSS přisedám k nevelkému 
počtu asi třiceti diváků. Nejdříve se účinkující 

Michaela Baladová a Jiří Daniel sami předsta-
vují. Jsou členy Divadla Radost v Brně, oba 
občas hostují v Městském divadle Brno. A pak 
už se ozve reprodukovaná hudba a první písně 
„Chtěla bych tančit jen, protančit noc a den…“ 
a „V ulici, kde bydlíš ty…“ z muzikálu My Fair 
Lady. Pokračují další známé melodie z muzi-
kálů Dracula, Jesus Christ Superstar, Rebelové, 
Carmen, Limonádový Joe a další. Jedna hezčí 
než druhá, prostě pohlazení po duši.

Oba umělci působí, kromě profesionálního 
výkonu, vlídným a příjemným dojmem. Bylo 
na nich vidět, že zpívají s láskou a elánem.

Pro nepřestávající potlesk Michaela a Jiří 
přidávají píseň „Whisky, to je moje gusto…“ 
Doprovází je nadšeně i diváci. Celý koncert 
končí v přátelské atmosféře a s úsměvy na 
rtech.

Těžko hledám slova k hodnocení tohoto 
koncertu – nádherné, kouzelné, profesionál-
ní. Škoda že představení nevidělo a neslyšelo 
více lidí. Snad budeme mít možnost ještě jed-
nou mladé umělce Michaelu Baladovou a Jiří-
ho Daniela u nás přivítat a zaposlouchat se do 
dalších krásných melodií.

Z výletu do Valtic
Igor Tejkal, Ludmila Šťávová

Dne 15. září jsme my důchodci nasedli do 
autobusu a vyrazili na letošní předposlední 
výlet. Cesta do Valtic trvala dvě hodiny. Po pří-
jezdu jsme jenom žasli nad krásným barokním 
průčelím zámku nebo nad množstvím turistů, 
kteří i po sezoně zámek navštěvují.

Naším prvním cílem byla prohlídka sedm-
nácti místností, během níž jsme získali před-
stavu, jak žila nejvyšší šlechta v 19. století. 
Zámek patřil od roku 1391 do roku 1945 rodu 
Liechtensteinů. Všechny místnosti jsou zdo-
beny obrazy, většinou portréty, které doku-
mentují historii tohoto rodu, ale i obrazy 
uměleckými. Na stropech jsou k vidění výjevy 
z antického období. Zajímavá je zámecká kap-
le, jídelna i společenský sál s bohatou štukovou 
výzdobou. Kdo se podíval z okna, spatřil krás-
ný zámecký park se sochami. U něj se nachází 
i bylinková zahrada s třemi sty rostlinami.

Po ukončení prohlídky zámku jsme šli do 
vinných sklepů, které byly vybudovány ve 14. 
století. Jde o chodby pod zámkem o délce jed-
noho kilometru a v hloubce až dvanácti met-
rů. Po celé délce jsou umístěny obrovské sudy 

s vínem a také řada archivních boxů, kde si 
mohou zájemci uložit svá archivní vína. Ve 
sklepě jsme ochutnali čtyři druhy vína. Na 
památku dostal každý skleničku, ze které pil.

Po degustaci vína jsme se vrátili na nádvoří 

zámku, kde se v hotelu Hubertus podával oběd. 
Zájezd se nám líbil i díky pěknému počasí 
a dobré organizaci, kterou zajišťovala pracov-
nice CSS paní Markéta. Domů nás spolehlivě 
dovezl řidič pan Brůžička.
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Koláč pro hospic se 
stává vyhledávanou 
charitativní sbírkou
Šárka Blatná

Koupí chutného koláče v hodnotě 30 Kč 
mohli jednotlivci i zaměstnanci oslovených 
firem podpořit péči o terminálně nemocné 
v Tišnově a okolí. Díky laskavosti a zájmu širo-
ké veřejnosti mohou tito lidé prožít závěreč-
nou část života v domácím prostředí své rodiny 
a blízkých za pomoci odborných pracovníků.

Veřejná charitativní sbírka Koláč pro 
hospic byla uspořádána Oblastní charitou 

Tišnov 5. října 2016. Prodalo se 1 200 ks kolá-
čů a výtěžek činí 39 523 Kč.

Nadšení charitních zaměstnanců a mnoha 
dobrovolníků z pořádané akce dokázalo rychle 
prodat všechny koláče. Ani více než 1 000 kusů 
nestačilo uspokojit všechny zájemce o sbírku. 
Mnozí z dárců paliativní péči podpořili pří-
spěvky většími než základní částkou 30 Kč 
a celkový zájem předčil všechna očekávání.

Oblastní charita Tišnov chce touto ces-
tou poděkovat všem, kteří svými příspěvky 
a zájmem celou akci podpořili.

Stejný dík pak patří i všem zúčastněným 
dobrovolníkům, včetně studentek Gymnázia 
Tišnov a studentek SŠ a ZŠ Tišnov, jejichž nasa-
zení nezastavila ani notná nepřízeň počasí. 

Obětavost dobrovolníků a dobrá vůle dárců 
jsou důležitou součástí charitativní činnosti.

V neposlední řadě děkujeme i firmám, kte-
ré nám koláče napekly a jimiž jsou: Cukrářství 
Novojan Čebín, Pekařství Jiří Halouzka Tišnov 
a Rašnerova pekárna Vyškov.

Z poradny: Oddlužení (osobní bankrot)
Jana Růžičková, právnička

Z médií i našich zkušeností v poradně se 
dozvídáme, že lidé v touze řešit své dluho-
vé potíže často využívají služeb různých spo-
lečností nebo poradců, kteří nabízí oddlužení. 
Tyto společnosti mnohdy neposkytují úplné 
informace o podmínkách oddlužení, vybíra-
jí vysoké poplatky za sepsání návrhu a úspěš-
nost podaných návrhů je nízká. V tomto článku 
se proto zaměříme nejdříve na podmínky 
povolení oddlužení.

Oddlužení je velmi efektivní způsob řeše-
ní dluhových problémů, ale nemůže jej využít 
každý. Dlužník musí splnit několik podmínek 
nutných k tomu, aby soud povolil oddlužení. 
Musí zejména:
1.  podat návrh na povolení oddlužení se všemi 

jeho náležitostmi ke krajskému soudu podle 
místa trvalého pobytu

2.  nacházet se v úpadku (tj. dlužník musí mít 
víc než dva věřitele, dluhy mít více než 30 
dní po době splatnosti a nebýt schopen je 
platit) nebo v hrozícím úpadku

3.  být schopen splatit alespoň 30 % svých 
nezajištěných pohledávek, a to buď zpeně-
žením majetku dlužníka, anebo úhradou 
z příjmu dlužníka. V kalkulátoru splátek na 
internetu (např. na stránkách http://www.
insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.
html) si můžete spočítat, kolik peněz jste 
schopni v průběhu pěti let ze svého příjmu 
splatit

4.  nemůže mít dluhy z podnikání (tato pod-
mínka nutně neplatí)

5.  musí se jednat o poctivý záměr dlužníka 
(nepoctivý je např. snaha úmyslně poško-
dit věřitele, zatajit nějaký majetek atp. Soud 
automaticky považuje za nepoctivý záměr, 
pokud dlužník byl v posledních pěti letech 

odsouzen za majetkovou nebo hospodář-
skou trestní činnost)
Nejste si jistí, zda podmínky oddluže-

ní splňujete a jestli je to pro Vás vhodný způ-
sob řešení problémů? V případě, že řešíte 
dluhové potíže, neváhejte se na nás obrá-
tit. Společně zanalyzujeme Vaše možnosti 
a pomůžeme Vám najít vhodnou cestu. V naší 
poradně poskytujeme rovněž právní pora-
denství a rádi Vám pomůžeme při sepisování 
návrhu na povolení oddlužení, pokud splňuje-
te zákonné podmínky.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 
731 453 275, e-mailem: poradna@tisnov.cha-
rita.cz, dopisem či osobně na adrese: Porad-
na Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 
666 01. Naše otevírací doba je každé pon-
dělí od 7.30 do 17.00, úterý od 9.00 do 
11.30 a ve středu od 7.30 do 16. 00. Pora-
denství je poskytováno bezplatně.

Na frontě a v lazaretu
Josef Zacpal

Pod tímto názvem připravilo Podhorác-
ké muzeum v Předklášteří již třetí ze série 
komorních výstav k stému výročí první světo-
vé války. Po okolnostech vypuknutí Velké vál-
ky a frontových Vánocích v roce 2014 a životě 
v zázemí v roce 2015 je letošní téma zaměře-
no na armády a zbraně bojujících zemí a na 
následnou péči o zraněné vojáky. Rok 1916 byl 

rokem velkých bitev, ale i pokračováním neko-
nečné zákopové války. Z výsledků ofenzív na 
všech frontách byla čím dál patrnější převa-
ha států Dohody nad ústředními mocnostmi. 
Výstava byla zpřístupněna veřejnosti v úte-
rý 18. října opět ve dvou místnostech galerie 
v přízemí budovy. Větší prostor je věnován 
armádám a zbraním a návštěvníci zde najdou 
ukázky nejrůznějších militárií všech hlav-
ních bojujících zemí. Vedle několika palných 
a sečných zbraní, dobových plakátů a map 
je určitě nejatraktivnějším exponátem ruský 

těžký kulomet Maxim model 1910. Nechybí 
opět dokumenty, dopisnice a fotografie zís-
kávané v několika posledních letech v rámci 
dokumentačního projektu muzea od obyvatel 
tišnovského regionu. V druhé výstavní míst-
nosti se autoři snažili nastínit utrpení těch, 
kteří měli to štěstí a přežili jen s větším či 
menším zraněním. Bylo jich dvacet milionů, 
v muzejním lazaretu leží na lůžku jeden z nich. 
Výstavu je možno navštívit denně mimo pon-
dělí od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin, 
28. října a 17. listopadu bude otevřeno.

Mikulášská zábava
Zveme Vás do Centra sociálních služeb na 

Mikulášskou taneční zábavu, která se bude 
konat v úterý 6. prosince od 14.00 hodin 
v jídelně DPS Králova. K tanci i poslechu Vám 
zahraje Malá Kapela. Možná Vás navštíví 

Mikuláš. Občerstvení zajištěno, vstupné dob-
rovolné. Těšíme se na Vás.

Vánoční vystoupení Jiřího Helána
Zveme Vás v úterý 13. prosince od 15.00 

hodin na tradiční předvánoční vystoupení 

Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte 
se vánočně naladit při lidových písničkách 
a koledách.

Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, 
vstupné dobrovolné.
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 Oblastní charita Tišnov 

 Podhorácké muzeum v Předklášteří 
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sPOLKY a sDRUŽENÍ

Není dítka bez medvídka 
8. listopadu 2016 – 5. února 2017

Hana Fadingerová

Vzpomínky na dětství máme často spojené s představou oblíbe-
né hračky, která nás tímto obdobím provázela. Mohla to být panenka, 
vláček nebo plyšové zvířátko. A právě jedné konkrétní hračce – plyšo-
vému medvídkovi je věnovaná nová výstava v Podhoráckém muzeu 
v Předklášteří. Základem expozice je soukromá sbírka Svatavy Ryparo-
vé z Klokočí, členky Klubu medvědářek, která je doplněna o medvídky 
zapůjčené od ochotných majitelů z Tišnova a okolí. Uvidíte medvíd-
ky historické i současné, seznámíte se s dějinami výroby této hračky 
a potěšíte se veselým i poetickým světem, který tento oblíbený plyšový 
společník dovede vytvořit. Součástí výstavy je také dětská herna.

Ozdravný pobyt Luhačovice – Pozlovice
Jarmila Randuchová, účastnice pobytu

Nedá mi, abych se s čtenáři nepodělila 
o krásné zážitky z našeho ozdravného poby-
tu Spolku zdravotně postižených Brněnska, 
a to na přelomu srpna a září v délce sedmi 
dní v lázních Luhačovice. Vyjeli jsme v pon-
dělí ráno z Tišnova ČSAD se zastávkami Brno, 
Pohořelice, Židlochovice, Luhačovice luxus-
ním autobusem a s milým panem řidičem Brů-
žičkou. Hotel Adamantino se nachází přímo 
nad přehradou. Zde nás čekal týden pěkné-
ho počasí, navíc jsme měli výhled na přehra-
du, kde se lidé koupali a jezdili na lodičkách. 
Také využívali posilovací stroje cestou k vodě. 

Ubytování bylo příjemné, strava dobrá, obslu-
ha též. Čekaly nás i procedury, vířivka, sau-
na, masáže a denně bazén. Ráno jsme začínali 
půlhodinovou rozcvičkou na tenisovém hřišti. 
Poté následovala snídaně formou švédských 
stolů, oběd a večeři jsme si vybírali. Dopoled-
ne se po skupinkách dvakrát konalo cvičení na 
židlích, které vedly zkušené cvičitelky Marie 
Mikulášková a Marie Majcherová. Také jsme 
dvakrát jeli po městě lázeňským autovláčkem, 
který měl zastávku na kolonádě, kde jsme si 
mohli nabrat do láhví Vincentku a nakoupit 
lázeňské oplatky a různé dárečky. Ti zdatnější 
se vydali na velice pěknou procházku po hrázi 
přehrady, kolem potůčku až na kolonádu. Tři 

večery jsme strávili na terase, kde nám Vlasti-
mil Krčma pouštěl hudbu, mohli jsme si zatan-
covat, vyprávět vtipy a pohovořit o příhodách 
ze života. Bylo to velmi pěkné, veselé, rádi 
na to vzpomínáme. Pobyt se uskutečnil pod 
vedením zkušené paní Emilie Krčmové. Vráti-
li jsme se plní dojmů a s radostí z navázaných 
nových přátelství.

Poděkování
Emilie Krčmová

Chtěla bych tímto poděkovat městu Tišnov 
za finanční příspěvek na náš ozdravný pobyt 
Luhačovice – Pozlovice v Hotelu Adamanti-
no ve dnech 29. 8. až 4. 9. 2016. Peníze, které 
jsme od města obdrželi, jsme použili na část 
dopravy účastníků na tento pobyt. Jelo celkem 
padesát devět zájemců, z toho dvacet Tišno-
vanů. Hotel se nachází přímo nad přehradou, 
všem se tam moc líbilo. Počasí nám přálo, 
mnozí účastníci se venku u vody koupali. Oko-
lí rovněž nabízí možnost pěkných procházek 
kolem přehrady až ke kolonádě Vincentky. 
Cestou k přehradě využívali účastníci posi-
lovací stroje, bylo to výborné. Dvakrát jsme 
měli objednaný autovláček, který nás dovezl 
ke kolonádě se zastávkou, tam jsme si moh-
li napustit do lahví Vincentku, koupit lázeň-
ské oplatky a různé menší dárky. Jako každý 
ozdravný pobyt i tento začínal ranní rozcvič-
kou, následovaly procedury, masáže, denně 
návštěva bazénu, dále cvičení na židlích pod 
odborným dozorem zkušených cvičitelek. Pří-
tomen byl i lékař. Všichni na tento pobyt rádi 
vzpomínáme, loučili jsme se s přáním pevné-
ho zdraví a někdy na shledanou.

Domov sv. Alžběty – domov pro seniory
Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov,

přijme na HPP

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI 
PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE

do nepřetržitého provozu
Bližší informace na:

www.dosa.cz, e-mail: reditel@dosa.cz,
tel. 549 412 279.

 Domov sv. Alžběty, Žernůvka 

 Spolek zdravotně postižených Brněnska 

Foto: Vlastimil Krčma



Cesta k podnikání 
Petra Adámková 
8. listopadu od 17.00 hod.

Další z pravidelných setkání s Peťou na téma podnikání. Ujasníme 
si, jak to máme právě my.

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

Kruh žen s hanou Uřídilovou 
15. listopadu od 17.00 hod.

Přijměte pozvání na další setkání v kruhu žen.

Jak vzniká zahrada 
24. listopadu od 17:00 hod.

Zahájení výstavy Zahrada od projektu k realizaci. Výstava bude 
zahájena diskusní přednáškou na téma Jak vzniká zahrada se zahradní 
a krajinářskou architektkou Ing. Hanou Ondruškovou. Přijďte se poba-
vit o vzniku zahrady, zeptat se na vše, co jste kdy chtěli vědět a báli jste 
se na to zeptat.

U příležitosti zahájení výstavy proběhne vyhlášení soutěže O nej-
krásnější okno Tišnovska.

Ostatní akce sledujte na našich stránkách nebo Facebooku.

 
Pravidelně

slovenské pondelky v setKávárně 
72 listopadu od 17.00 do 19.00 hod.

Pravidelné stretnutie Slovákov a ich rodín žijúcich v okolí.
Nutné nahlásit se předem, organizuje Ľubica Kubicová, tel. 605847960
Vstupné dobrovoľné

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

Pravidelné cvičení každou středu pro všechny zájemce, začátečníky 
i pokročilé.

Platba za pololetí září až leden činí 2 000 Kč.
Volná dětská herna se zázemím v SetKávárně a připojením na inter-

net je opět k dispozici. Více info na stránkách.
V případě zájmu o využití prostoru pro kurzy, lekce, cvičení, pravi-

delné či jednorázové volejte na tel. 603 142 391
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Tišnov byl v pohybu
Markéta Vrtělová, Žaneta Sobotková

„Ulice plné mladých lidí, kteří se baví, tan-
čí, ochutnávají jídlo i život. A bez nosů zabo-
řených do telefonů!“ Tak takhle vypadala 
naše představa projektu Jsme offline – Tiš-
nov v pohybu. Díky všestranné podpoře spo-
lužáků, rodičů a kamarádů se nám ji nakonec 
podařilo naplnit a za to bychom chtěli všem, 
kteří se na projektu jakýmkoliv způsobem 
podíleli, moc poděkovat. Speciální dík patří 
všem, kdo přispěli na portál www.hithit.cz, 
podařilo se tak nevídané – vybrali jsme 50 000 
Kč a získali tak podporu Nadace Vodafone.

Festival jsme zahájili v pondělí 12. září na 
zahrádce U Palce, odkud jsme vyběhli do tiš-
novských ulic a zároveň vstříc celému týdnu. 
V úterý, když jsme se po duhovém Rainbow 
běhu umyli od barev, jsme si odpočinuli při 
Tea Break kvízu, abychom byli ve středu 
svěží a mohli podat pořádné taneční výko-
ny na workshopu swingu. Ve čtvrtek jsme se 
potom odreagovali při rekonstrukci výtvar-
né performance Sonnyho Halase Velká gala-
xie a open air sledování filmu Pride. V pátek 
nás totiž čekala rovnou cesta kolem světa. Oči-
ma zkušené cestovatelky Míši z CK Kudrna 
jsme se podívali, jak se žije v Mexiku a Gua-
temale, a potom jsme cizí kultury (Indii, Viet-
nam a Texas) mohli rovnou i ochutnat. Svoje 
kuchařské umění nám předvedli Mani, Linda 
a Jarrot. Abychom si sobotu i zakončení celé-
ho festivalu užili jaksepatří, pozvali jsme do 
Městského kulturního střediska rovnou dvě 
skvělé kapely – Red Hot Chilli Peppers Revi-
val a Shot-C. O zábavu bylo postaráno i díky 
fotoaparátu zvaném polaroid, který byl pro 
všechny volně k dispozici, a tak se finále celé-
ho festivalu opravdu vydařilo.

Na závěr bychom rádi ještě jednou 

poděkovali všem, co se našeho festivalu zúčast-
nili, a doufáme, že vás akce bavily! Velký dík 
samozřejmě patří i Městskému kulturnímu 
středisku, které nám s přípravou celé akce 

pomáhalo, Nadaci Vodafone Česká republika 
(program Vpohybu), která projekt částečně 
financovala. Děkujeme!

Jak jsem se potkával 
s Ivanem hlasem
Václav Seyfert, redaktor TN

Byla neděle 4. 11. 1979. Seděl jsem 
v hledišti pražské sportovní haly na Folimance, 
kolem mne se to prý hemžilo estébáky, což 
jsem tenkrát vůbec netušil, a na zelené hrací 
ploše se neodehrával žádný basketbalový 
zápas, nýbrž tu probíhaly Pražské jazzové 
dny. Konaly se podeváté a naposled, protože 
žádné další už režim pořádající Jazzové 
sekci nedovolil. Na improvizované pódium 
nastoupila trojice s názvem Ventyl Brothers 
a spustila svitu Tragický konec dovolené 
Emana Ventyla, směsici „srandovních“ 
písní, v nichž si ti pánové – ale to jsem tehdy 
taky ještě nevěděl – nehorázně utahovali 
z nevydařeného pokusu svého kolegy 
z Bluesberry Petra Introviče opustit přes 

Maďarsko republiku. Dva muzikanty jsem 
znal: za klávesami seděl šéf skupiny Combo 
FH Daniel Fikejz, ten dlouhovlasý s kytarou 
byl Ondřej Hejma, od něhož jsem v časopise 
Stadión čítával vyprávění z cesty do Nepálu, ale 
toho třetího, drobnějšího kytaristu s nepříliš 
znělým chlapeckým vokálem, jsem vnímal 
poprvé. Takové bylo moje premiérové setkání 
s Ivanem Hlasem.

O hanspaulské hudební scéně jsem tehdy 
neměl ani ponětí, a i kdybych měl, bylo by mi to 
k ničemu, protože se zdálo, že z Tišnova stejně 
není možné počínání amatérských muzikan-
tů v jakési pražské čtvrti nijak sledovat. Vzápě-
tí se ale ledy pohnuly: založili jsme v Tišnově 
„jazzklub“ a jako první kapelu jsme si na jaře 
1981 pozvali již vzpomínané Bluesberry. Dal-
ší kontakty Tišnováků s tamní komunitou pak 
proběhly beze mne, a to v podobě fotbalové-
ho „srandamače“ na louce na Červené Lhotě: 
mezi brankami vytvořenými z přebytečných 

oděvů či obuvi zápolila parta z Tišnova proti 
hanspaulským muzikantům, v jejichž řadách 
tehdy nastoupil nejen Ivan Hlas, ale i jeho žena 
Katka. Většina účastníků hrála naboso, pouze 
Introvič měl dres a kopačky. Jak zápas dopa-
dl, to už dnes není vůbec podstatné, důležitým 
výsledkem navázaných kontaktů ale bylo, že 
23. 4. 1983 se Ivan Hlas se svou skupinou Navi 
Papaya objevil na koncertě v tišnovském SZKP 
(Sdružený závodní klub pracujících). Přijela 
s nimi i dívčí předkapela Obludky, jejíž vystou-
pení jeden z mých známých nadšeně komento-
val slovy: „Blbýho bigbítu už jsem slyšel mraky, 
ale aby ho hrály samý baby, to si teda užívám 
dneska prvně…“ Po skončení „oficiální produk-
ce“ mi Pavel Fiala zvaný Bača (fanoušek sice 
tišnovský, ale napůl spíše už pražský, neboť 
měl mezi Obludkami slečnu, co se později sta-
la jeho manželkou) jen tak mezi řečí oznámil, 
že si teď všichni ještě k někomu zajdou dokon-
čit vydařený večer. Druhý den ráno jsem se 

Galaxie v pohybu – remake díla Sonnyho Halase 
(čtvrtek 15. září). Foto: Michal Juříček

Rainbow běh (pondělí 12. září). 
Foto: Michal Beneš

Kulinářský workshop zahraničních kuchyní 
(pátek 16. září). Foto: Michal Beneš

Promítání filmu Pride pod širým nebem (čtvrtek 
15. září). Foto: Michal Juříček

Swingový taneční workshop (středa 14. září). 
Foto: Michal Juříček
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vypravil na místo koncertu zkontrolovat, jest-
li je uklizeno, a hned za dveřmi jsem se zděsil: 
část sálu okupovala ležící a spící Navi Papaya, 
jinde se povalovaly různé Obludky a těžce se 
zvedající Bača mi s odzbrojujícím úsměvem 
sdělil: „Víš, Václave, my už jsme nakonec nikam 
nešli…“ „To vidím,“ stačil jsem jen odpovědět, 
„ale teď se rychle sbalte a vypadněte, protože 
za chvíli přijde paní Žáková prodávat lístky na 
dětské představení kina a jestli Vás tady najde, 
tak máme s jazzklubem utrum.“ Takové bylo 
moje druhé setkání s Ivanem Hlasem.

Pak jsem nějaký čas s potěšením sledoval, 
jak se Ivan díky své muzice a kouzelným tex-
tům konečně dostává do povědomí širší veřej-
nosti. V roce 1985 patřila jeho nová kapela 
Nahlas na Vokalíze v pražské Lucerně k nej-
zajímavějším účinkujícím a dostala příležitost 
natočit album. Když jsem se pro ně nedlou-
ho poté vypravil v Praze do prodejny Pantonu 
v Karlově ulici, stál za pultem sám Ivan a já se 
ho tehdy jen zeptal: „A ta vaše nová deska ješ-
tě nevyšla?“ To bylo moje třetí setkání s Ivanem 
Hlasem.

90. léta byla pro Ivana Hlase umělecky 
šťastným obdobím. Skoro by se chtělo říct, že 
se stal celebritou, kdyby se ovšem tomuto pofi-
dérnímu označení právě jeho nátura naprosto 
nevzpírala. Za hudbu k filmu Šakalí léta získal 
Českého lva, jako nejlepší zpěvák (což je v jeho 
případě poněkud úsměvné) dostal dokon-
ce cenu, které se tehdy ještě neříkalo Anděl, 
ale Gramy. Následovala řada dlouhohrajících 
desek, spolupráce s Ivanem Králem, herec-
ká účast ve Smoljakově Studiu Láďa v drama-
tu s všeříkajícím názvem Fantom Realistického 
divadla Zdeňka Nejedlého. Vnímal jsem Ivano-
vo počínání s radostí a pravidelně, ale osobně 
jsme se míjeli.

Když mi bylo v roce 2010 dopřáno stát se 
na chvíli ředitelem zdejšího kulturního stře-
diska, vymyslel jsem si koncertní cyklus Jen 
já a kytara, ve kterém jsem chtěl v neob-
vyklých sólových vystoupeních uvést i růz-
né bigbíťáky. V hledáčku jsem měl také Ivana 

Hlase a vyrazil jsem dojednat jeho vystoupe-
ní na hrad Pernštejn, kde byl v červenci toho 
roku jedním z účinkujících festivalu Hradolo-
gie. V té době už sice hrál v triu s Norbi Kovác-
sem a Olinem Nejezchlebou, ale na hradě měl 
koncertovat s příležitostným Pokojovým tri-
em, tvořeným ještě klavíristou Šlupkou Svěrá-
kem a hráčem na saxofon Eduardem Kuhnem. 
Zubař Kuhn měl ale asi v ten den plnou ordina-
ci, takže na Pernštejn dorazil až ve chvíli, kdy 
Ivanův set téměř končil. „Jé, to je Eda, on nako-
nec přece jen přijel, pojď si teda s náma aspoň 
chvíli zahrát,“ všiml si Ivan nenápadného pána 
stojícího na kraji hlediště. Eda Kuhn vešel na 
pódium, připojil se v jediné poslední písnič-
ce a završil tím moje čtvrté setkání s Ivanem 
Hlasem.

V prosinci 2010 nadešel onen sjednaný kon-
certní den, jenže odpoledne mi zkroušený Ivan 
Hlas telefonoval, že se hrozně omlouvá, ale že 
večer nemůže přijet, neboť jeho žena měla 
autohavárii. Hned jsme domluvili náhradní ter-
mín na 8. 1. 2011, a to už se akce nejen konala, 
ale také se náramně vydařila. Po koncertě jsme 
poseděli v Kavárně U kina, povídali si o Ivano-
vě nedávno vydané vzpomínkové knížce Za 
barevným sklem, která se místo toho klidně 
mohla jmenovat Malý hanspaulský Amarcord, 
a dlouze jsme řešili, jestli si Alžbětina Prkná-
řová ve Foglarových Rychlých šípech skutečně 
říkala Haha Bimbi. Tohle páté setkání bylo jed-
noznačně nejvýživnější. Když jsem pak po čase 
vezl Ivanovi do Balbínovy poetické hospůd-
ky záznam z jeho tišnovského vystoupení, měl 
jsem k CD vyrobený i obal a na něm kreslená 
Haha Bimbi v žádném případě nemohla chybět.

Příští setkání jsem naplánoval na čer-
ven 2014 a vymyslel jsem je velmi romanticky: 
Ivan koncertoval v Kunštátě, zorganizoval jsem 
tedy pěší rodinný výlet z nedaleké obce Strha-
ře do Kunštátu s tím, že v cíli si poslechneme 
na náměstí jeho vystoupení. Cestou jsme dva-
krát zabloudili, museli se vždy několik kilome-
trů vracet (z toho jednou do ukrutného kopce), 
a když jsme se konečně přiblížili k místu činu, 

byla moje zchátralá tělesná i duševní schrán-
ka z té turistiky natolik grogy, že jsem místo 
bigbítu toužil už jen po návratu do domácího 
pelechu. Ivana jsem tehdy viděl pouze z okna 
autobusu, když jsme na zpáteční cestě projíž-
děli kunštátským náměstím.

Začátkem letošního roku jsem přesvěd-
čil brněnského publicistu Petra Gratiase, aby 
v rámci svého koncertního cyklu navazujícího 
na někdejší přednášky o historii domácí roc-
kové hudby pozval na podzim právě Hlasovo 
trio, neboť „Ivan tu už hodně dlouho nehrál“. 
Vše se domluvilo tradičně do kulturního domu 
v Železném… a pak přišla čára přes rozpočet, 
když se Ivanova kapela nečekaně objevila už 
v dubnu v hospodě U Palce. Přišel jsem Ivana 
před akcí pozdravit; seděl u okna, popíjel čer-
vené víno a jako stárnoucí pánové jsme ten-
tokrát probrali i všemožné choroby a neduhy 
našeho věku. Pak jsem si poslechl krásný kon-
cert a přesvědčil se o tom, že jeho hudbu Tišno-
váci (a Železňáci) snesou za pár měsíců znovu, 
takže můžu potvrdit naplánovaný listopadový 
termín.

Ivan Hlas Trio přijíždí do Železného v čase, 
kdy se na trhu objevuje jeho nové album 
Krásnej dar. Nechte se v pátek 25. listopa-
du obdarovat i Vy: přijďte si poslechnout bez-
prostředního písničkáře se dvěma famózními 
instrumentalisty, pohlaďte si duše poetický-
mi texty… Zkrátka si udělejte takový uvolněný 
večer, na který budete rádi vzpomínat. A neboj-
te se: Malagelo Vám bude podáváno jen 
z pódia, v bufetu se pro Vás chystá něco mno-
hem lepšího…

Druhý almanach Tišnovin 
pod vánoční stromeček
Václav Seyfert, redaktor TN

Vloni v červnu se v Kině Svratka odehrá-
la zajímavá akce na počest ještě zajímavější-
ho počinu. Křtil se první Almanach Tišnovin, 
shrnující v tištěné podobě na více než dvou 
stovkách stránek nejzajímavější články 
z webového magazínu Tišnoviny – Jiný pohled, 
který začal na jaře roku 2013 vydávat spolek 
Continuum vitae. Paní Alena Modráková jako 
Ludwiga von Vittinghoff genannte Schell von 
Loe zu Wissen, manželka posledního svět-
ského majitele kláštera Porta coeli Friedri-
cha von Vittinghoff a Václav Kupský v roli jeho 

předchůdce, svobodného pána Wilhelma Mun-
dyho, pomohli ve slušivých historických kos-
týmech pokřtít jeden výtisk publikace vodou 
z pěti tišnovských potoků a řek (Svratky, Louč-
ky, Besénku, Lubě a Závistky) a uvedli tak do 
života sborník s nesmírně pestrým a bohatým 
obsahem.

Uplynul pouhý rok a půl od této událos-
ti a všechno směřuje k tomu, aby se almana-
ch dočkal – docela stylově rovnou pod vánoční 
stromeček – mladšího bratříčka. Opět bude co 
číst, dokonce se podstatně rozšířil okruh při-
spěvatelů. K obvyklým dosavadním autorům 
přibyli noví, jednak přímo z Tišnova (Irena 
Ochrymčuková, Jan Lacina, Miroslav Cecava, 
Jaromír Hejl a také „in memoriam“ Karel Krej-
čí), ale také například z Nedvědice (kronikář 

Jiří Šmíd, badatel Zdeněk Krejčí) nebo Velké 
Bíteše (historik Jan Zduba, záchranář David 
Dvořáček).

Úvodní část publikace bude věnována něko-
lika textům, kterými vloni Tišnoviny reagova-
ly na výročí 70 let od konce 2. světové války; 
na Druhý odboj na Tišnovsku, příběh Božen-
ky Škrabálkové či Tři obrazy lásky z válečných 
let pak navazují další tematicky podobné stati. 
Historickou část almanachu doplní ještě napří-
klad podrobné vyprávění o rodu Mittrowských, 
kterému patřil hrad Pernštejn, přečteme si 
o některých dávných procesech hrdelního sou-
du ve Velké Bíteši, až do doby bronzové nás 
svým seriálem vrátí archeolog Martin Golec 
a Argentinu z doby před téměř sto lety navští-
víme ve vzpomínkách tišnovského řezníka 



Františka Ruppa. Přírodovědná oblast bude 
zastoupena materiály o vinicích a teplomil-
né floře na Tišnovsku, ale také o tom, co vše 
souvisí a souviselo s řekou Svratkou či poto-
kem Lubě. Znovu se objeví téma křížových 
kamenů a na ně navazující fundované pojed-
nání o kamenických značkách. Příznivci sportu 
jistě ocení další tři části cyklu Když se Tišnov 
dotýkal velkého fotbalu, stejně jako podrobný 
pohled na našeho rodáka Benedikta Kociána, 
který se stal uznávaným propagátorem tělesné 
výchovy a míčových her v Jižní Americe. Kapi-
toly z kultury zahrnují rozhovor s Petrem Ulry-
chem o jeho vazbách na Tišnov, pokračování 
článku Tišnovsko kinematografické o filmech 
natáčených v našem městě a jeho okolí nebo 
hudebně cestopisné povídání o výpravách 
zdejších rockových fanoušků na festivaly do 
rakouského Wiesenu. A na závěr nebudou chy-
bět ani odkazy na Tišnovské Desítky Radima 
Tichého – včetně QR-kódů, pomocí nichž bude 
možno si přímo načíst příslušné Radimovy fil-
my do mobilu nebo jiného šikovného zařízení.

Almanach ovšem není zdaleka jedinou 
aktivitou, kterou se spolek Continuum vitae 
v letošním roce může pochlubit. Mnohá 

témata ze stránek připravované publikace 
byla totiž podrobně představena již dříve na 
uspořádaných přednáškách: o rodech Mundyů 
a Vittinghoffů (nejen v Tišnově, ale i v Brně pro 
Moravskou genealogickou a heraldickou spo-
lečnost), o křížových kamenech, kamenických 
značkách. Velmi nadějně se rozběhl i projekt, 
kterému bude dokonce věnován až příští, tře-
tí almanach, totiž zbudování Cesty hrdelního 
práva. V jeho rámci stálo množství času a úsi-
lí ani ne tak uspořádání prezentace v únoru 
v tišnovském kině nebo pro destinační společ-
nost Koruna Vysočiny, jako především samot-
ný nápad, jeho rozpracování, projednávání 
a organizační kroky k blížící se realizaci. Popu-
lárními se staly i pravidelné vycházky a cyk-
listické vyjížďky, tentokrát například nejen 
za oněmi křížovými kameny, ale také po sto-
pách výroby letadel Messerschmitt. V srpnu se 
několik členů spolku pokusilo rekonstruovat 
historickou tavbu železné rudy, na podzim se 
zase Continuum vitae bude podílet na svato-
martinských oslavách a za zmínku určitě stojí 
i jeho podíl na probíhající výstavě Lucembur-
kové a Porta coeli v Podhoráckém muzeu.

Miloš Sysel, spiritus agens veškeré činnosti, 

o níž byla na předcházejících řádcích řeč, 
dnes ovšem žije především novým nápa-
dem, k jehož uskutečnění již první kroky uči-
nil a další momentálně připravuje: nalezl totiž 
v zalesněné oblasti Kozí brady právě ono mís-
to, odkud byla v roce 1728 pořízena městským 
syndikem Karlem Josefem Vokounem slavná 
veduta města Tišnova, a chystá se na něm ini-
ciovat zřízení tzv. Vokounovy vyhlídky včetně 
značené turistické trasy, která k tomuto dří-
ve neobjevenému historicky cennému místu 
povede.
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Poloviční setkání 
s händelem 
a pračlověkem
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve čtvrtek 10. listopadu poctí Tišnov svou 
koncertní návštěvou zajímavá kapela. Půljabl-
koň je jednou z „pobočných variant“ téměř čty-
řicet let existující Jablkoně a tvoří ji kytara, hlas 
a perkuse Michala Němce a Marie Puttnerové, 
které jsem oba požádal před zdejším vystou-
pením o krátký rozhovor. Netradičně bude mít 
přednost pán, neboť Michal Němec toho už 
opravdu hodně pamatuje.

Jsem také už trošku pamětník, takže poprvé 
jsem vás – myšleno Jablkoň – slyšel koncem 
70. let v hale na Folimance při legendárních 
Pražských jazzových dnech. Bylo to jedno 
z vašich prvních vystoupení, nebo jste v té 
době měli jako kapela za sebou už kus kon-
certní historie?

Historie tehdy moc nebylo, dvě tři vystou-
pení někde v klubech, například v (také) legen-
dárním Divadýlku v Nerudovce. Oboje soudruzi 
zatrhli – Jazzové dny i Nerudovku, možná i pro-
to jsou ty koncerty pro mě nesmrtelné. Mimo-
chodem, příští rok bude Jablkoni sladkých 
čtyřicet.

V některém článku či rozhovoru jste se kdy-
si zmiňoval, že Jablkoň je konkrétní strom 
a že je to „několik set let stará hruška“. Kde 
se tahle unikátní dřevina nachází a existuje 
ještě?

To je hezká otázka! Stará hruška Jablkoň 
stále ještě existuje v Českém ráji na kopci nad 
Rovenskem pod Troskami.

Jak se vám zamlouvala charakteristika Jiří-
ho Černého, který popsal hudbu skupiny 
Jablkoň jako „setkání Georga Friedricha 
Händela s pračlověkem“?

Velmi, na nic lepšího a výstižnějšího nikdy 
nikdo nepřišel. Je to přesně ta kategorie hudby, 
do které patříme.

V roce 2005 jste získali Cenu Anděl za 
vánoční CD Hovada boží, hudební publi-
cista Milan Tesař píše pro změnu o desce 
Bláznivá z roku 1999 jako o jedné z nejkrás-
nějších nahrávek českého folku vůbec. Jaké 
album z vašich více než patnácti máte dnes 
s odstupem času nejraději vy?

Tohle je sice zajímavá otázka, ale těžká, pře-
těžká. Vlastně na ni neumím odpovědět. Hova-
da i Bláznivá rozhodně patří k mým milým, 
stejně jako zhruba deset dalších a možná i víc. 
(Nevím to teď jistě, ale mám pocit, že těch CD 
bude už kolem dvaceti.)

Skupina Jablkoň se v průběhu let několi-
krát příležitostně rozšiřovala (např. o hous-
listu Svěceného či celé symfonické těleso, 
resp. o divadelní soubor Anička a letadýlko) 
nebo naopak zužovala (Malá lesní Jablkoň, 
nynější Půljablkoň). Byly či jsou tyto počiny 
motivovány vždy vašimi uměleckými zámě-
ry, nebo jde občas spíš o kroky organizační-
ho či personálního, případně i komerčního 
charakteru?

Mnoho muzikantů hraje v několika různých 

kapelách, já osobně hraju v jedné kapele něko-
lik různých muzik. Když se nám chce a máme 
dost živin (říkejme tomu třeba inspirace), tak 
si necháme narůst další větev. A pod jeden 
název už se nám všechny ty Jablkoně nevejdou.

Marii Puttnerovou jste zřejmě objevil 
v řadách židlochovického pěveckého sboru 
Skřivánek, který svého času na nahrávkách 
Jablkoně spolupracoval. Jaký hlavní impuls 
pak vedl k vaší další zajímavé spolupráci?

My jsme se tak nějak postupně objevova-
li vzájemně. Hlavním impulzem však nepo-
chybně bylo, že Maruška je zcela výjimečná 
zpěvačka. Poněkud nehudebně se dá říci, že 
z Marušky jsem přímo na větvi, ta větev roste 
na Jablkoni a má jméno Půljablkoň.

Marie Puttnerová se stala členkou Jablko-
ně v roce 2013, kdy nahradila Annu Duchaňo-
vou. Má ale na kontě rovněž bohatou hudební 
minulost v souborech různých zaměření.

Máte za sebou zpívání v dětském sboru, 
působení ve folkové skupině Cymbelín, 
nahrávání Jirousových veršů s dvojicí Vtí-
pil–Šenkyřík i různé jazzové aktivity. Na 
které další vaše hudební aktivity jsem ještě 
zapomněl a co vás vlastně při této žánrové 
šíři přivedlo k Jablkoni?

Líbí se mi rozmanitost. Na světě je tolik 
krásné hudby, literatury, krásného výtvar-
ného umění, tak proč se tomu bránit. Mimo 
výše vyjmenovaná působení jsem se věno-
vala folklóru ve VUS Ondráš. Letos mě čeká 
spolupráce s Jakubem Königem (Kittchen) 
v rámci jeho nového projektu Zvíře jménem 



Podzim a společně s bubenicí Lenkou Dun-
drovou budeme natáčet jazzové album. Co se 
týče Michala Němce a Jablkoně, seznámili jsme 
se při natáčení desky Hovada boží (ale jenom 
tak trošku). Pak se naše spolupráce ukončila, 
aby teprve mohla začít. Vlastně jsem se dosta-
la do Jablkoně náhodou, jak už to tak bývá. Je 
to docela zajímavý příběh, ale to až někdy jindy. 
Jablkoň mám moc ráda pro její osobitý hudební 
vtip a nadhled, který je tvořen silnou a neutu-
chající kreativitou někde pod povrchem Micha-
la. Letos pokřtíme další novou desku. Dostala 
jméno Vykolejená.

Mnozí recenzenti ve vašem projevu cítí evi-
dentní moravanství. Máte podobný pocit i vy 
sama? A existuje opravdu rozdíl v hudebním 
vyjadřování v Čechách a na Moravě?

Rozdíly tu budou. A bylo by zřejmě nepři-
rozené, kdyby tomu tak nebylo. Rodíme se 
do rodin různých dialektů, tradic, rituálů, 

náboženství, s odlišným vztahem k přírodě atd. 
Všechno jsou to okolnosti, které nás jako osob-
nosti utváří. A jestli je v projevu cítit „evident-
ní moravanství“ (otázkou je, co si pod tímto 
pojmem každý představí), tak to tak asi bude. 
Narodila jsem se na Moravě; do rodiny, která 
z jedné strany zná svůj rodokmen do 17. stole-
tí. Myslím, že ten rozdíl bude hodně na pomezí 
podvědomí ve vztahu, který máme sami k sobě 
a našim blízkým a jak jsme schopni s tím naklá-
dat. Do dalšího hodnocení bych se asi ani 
nepouštěla.

Jako Brňačce vám zřejmě Tišnov není 
neznámý. Měla jste s naším městem v uply-
nulých létech již co do činění?

Z Brna sice úplně nejsem, nicméně s Tiš-
novem mě pojí dobří přátelé a obdiv ke kláš-
teru cisterciaček Porta coeli. A nyní i koncert 
Půljablkoně.

Drobná glosa k letošním 
hodům
Václav Seyfert, redaktor TN

Onu hodovou sobotu 24. září 2016 jsem se 
na tišnovské náměstí vypravil hned dvakrát. 
Krátce po obědě mi bylo ctí zúčastnit se křtu 
kalendáře Významné osobnosti Tišnovska, po 
něm jsem si ještě odskočil zpět domů a do víru 
hodového dění jsem se vrátil v době, kdy se 
schylovalo k hudebním vystoupením, na která 
jsem se těšil. A právě s nimi souvisí dva postře-
hy, které jsem si z letošních Svatováclavských 
hodů odnesl.

Mezi pódiem a hledištěm je při podobných 
akcích v Tišnově již tradičně umístěn improvi-
zovaný „parket“, na kterém se během dne jed-
nak odehrávají různá pohybová vystoupení 
a také zde samozřejmě tančí krojovaní účastní-
ci hlavního hodového programu. Ve zbývajícím 
čase, a to bohužel i během hudebních produkcí, 
po téhle – sice do jisté míry vyrovnané, ale pře-
ce jen pořád ještě nakloněné – ploše s velkým 
elánem a energií poletují malé děti; líbí se jim, 
jak desky pod jejich nohama krásně klapou, 
kloužou se po lesklém povrchu parketu, sem 

tam padají na zem a radostí u toho navíc vřeští. 
Věřte, že snažit se u tohoto rumraje poslouchat 
hudbu z pódia je docela horor. Dětem samo-
zřejmě není možno mít jejich dovádění za zlé, 
ale očekával bych více pokory, soudnosti a kul-
turnosti od jejich rodičů, kteří by si je pros-
tě v době hudebních produkcí měli pohlídat 
a udržet je v klidu. Pokud by ratolesti klid nere-
spektovaly a byly nezvladatelné, jsou pár desí-
tek metrů nad náměstím pravidelně v činnosti 
kolotoče, houpačky a jiné atrakce, kam je mož-
no se přesunout. Vím, že se teď preferuje pone-
chávat dětem při výchově co nejvíce „svobody“ 
(a myslím si o tom svoje), nicméně tohle je neú-
cta jak k účinkujícím na pódiu, tak k ostatním 
návštěvníkům hodů, kterým je podobnou rodi-
čovskou benevolencí zážitek z poslechu hudby 
v podstatě znemožněn.

Nabízí se možnost situovat do budoucna 
plochu pro tanečníky nikoliv před pódium, ale 
někam nahoru nad prostor pro diváky – sice by 
se návštěvníci museli za účelem sledování někte-
rých částí programu otočit a hleděli by mírně do 
kopce, ale pořád by to bylo menší zlo než to, co 
se děje nyní. Děti by určitě poletovaly i zde, kaž-
dopádně by to ale rušilo podstatně méně. Ane-
bo – to už ovšem píšu s jistou nadsázkou – bude 

muset být parket ohrazen podobně jako boxer-
ský ring a v každém rohu bude stát jeden z členů 
sboru městské policie a dbát na to, aby za prova-
zy nepronikl žádný „záškodník“.

Moje druhá poznámka se týká vystoupe-
ní Petera Lipy a jeho kapely. V předhodovém 
období jsem se, a to i od lidí „z radnice“, setká-
val s dotazy, zda je podobná hudba pro tiš-
novské náměstí v rámci hodového programu 
vůbec vhodná. Všechny jsem uklidňoval zhru-
ba týmiž slovy, která jsem použil před dvěma 
měsíci právě na stránkách Tišnovských novin: 
Nebojte se, Peter Lipa je sice jazzman, ale je to 
profík, který to s lidmi umí a dokáže je strh-
nout na svou stranu. Myslím, že reakce přítom-
ných jak v době samotného vystoupení, tak 
i po skončení koncertu veškeré pochybnosti 
rozptýlily. A kdo i při výše popisovaném dět-
ském dovádění zvládl pozorněji vnímat také 
Lasicovy texty, musel si kromě hudební kvali-
ty a dobré zábavy užít i jeho geniální skloubení 
vtipu, jazyka a rytmu, které na naší scéně pro-
stě nemá obdoby.

Za odvážnou dramaturgii – teď mám na 
mysli nejen Lipu, ale i vystoupení tišnovského 
souboru Undistortion – patří tvůrcům letošní-
ho programu rozhodně dík. Jen houšť!

11/2016 33

KULTURa 

Foto: vlastní archiv kapely

Veselý listopad ve vyhřátém Oratoru
Nedělní koncerty v Kafé – restaurantu Oratoru vždy v 17.00 hod.:

6. 11. 2016 v 17.00 h Koncert brněnského 
hudebního uskupení Kupodivu

13. 11. v 17.00 h Koncert zpívající akordeonistky 
Kláry Veselé

20. 11. v 17.00 h Romance pro křídlovku 
Lenka Jebáčková a František Brothánek

 
 
27. 11. v 17.00 h Koncert Komorního orchestru 
Arthura Nickische – Vážná hudba nevážně
Prosincová finisáž v Oratoru 11. 12. 2016 od 15.00 hodin

Finisáž společných výstav výtvarné skupiny 5F spojená s předvánoč-
ním jarmarkem a dětským hudebním vystoupením ke dni svaté Lucie.

Více informací na www.orator.cz. Kafé – restaurant – galerie 
Orator, Lažánky 41, 664 71 Veverská Bítýška



Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 8.

9: Jan Máša – Osobnost 
Tišnova, brna i Vysočiny (2)
Václav Seyfert, redaktor TN

V roce 1898 se Jan Máša vrátil do Brna jako 
úředník českého odboru Zemědělské rady 
moravské. Již o rok později se stal členem 
českého národně obranného spolku Národ-
ní jednota pro jihozápadní Moravu a od roku 
1906 pak byl až do své smrti jeho předsedou. 
Podle stanov bylo cílem spolku „… přispívati ku 
národnímu, duševnímu a hmotnému zvelebení 
krajin…“

Nesmírně zajímavou stopu zanechal Máša 
v oblasti cestovního ruchu. V roce 1910 založil 
první českou cestovní kancelář na Moravě 
a následující události pak před dvěma roky 
popsal ve Věstníku Muzea cenných papírů 
předseda jeho správní rady Rudolf Píša 
takto: „Necelých 8 km jižně od Dubrovniku 
leží obec Župa Dubrovačka, složená z několika 
malých vesniček. Mezi nimi je Kupari, Srebreno 
a Brašina. Kupari patřilo od pradávna do 
majetku hraběte Kabogy. Ten už v roce 1910 
dostal s ohledem na zajímavý přístup k moři 
několik nabídek na prodej pozemků za účelem 
stavby hotelů, ale tehdy je odmítal. Mezi těmi, co 
o pozemky měli zájem, bylo i několik Čechů. Byli 
to Jaroslav Fencl a Jan Máša. Oba si byli vědomi 
potenciálu, který Jadran, a zejména okolí 
Dubrovnika, skýtal. Ta oblast byla turistickým 
ruchem téměř nezasažena. V roce 1897 bylo 
v celém Dubrovniku pouze 6 hotelů a pensionů, 
v roce 1910 jich bylo již pětkrát víc. Když se 
Máša a Fencl dozvěděli o finanční situaci rodu 
Kabogů, dali hraběti nabídku, ale nepochodili. 
Podařilo se jim ale odkoupit od Elisy Franciscy 
ze Schröderů sousední pozemky v Srebrenu. 
Ke svému obchodu přizvali ještě brněnského 
továrníka Vojtěcha Stříže a začali budovat 
české mořské lázně.“

O dalších nevšedních počinech Jana Máši se 
zmiňuje opět R. K. takto: „Po celou dobu války je 
v úzkém spojení s politickými kruhy. Je na indexu 
osob politicky proskribovaných. Kritisuje ostře 
úřední výnosy a opatření, takže dostává jako 

redaktor Moravského hospodáře a Zemědělské 
politiky pohrůžku po dvakráte zastavením listu. 
Má odvahu za vřavy válečné odmítnouti reko-
mendovaným dopisem ministru Ertlovi vysoký 
řád, jenž mu jako zemědělskému funkcionáři byl 
udělen. Zakročením svým zachraňuje před voj-
nou Petra Bezruče, s nímž chodil k odvodu.“ Po 
převratu Máša odmítl nabízená místa na mini-
sterstvech v Praze s odůvodněním, že jeho 
práce je třeba na Moravě, kde z pozice ředitele 
lidové výživy zajišťoval zásobování obyvatel-
stva. V roce 1920 byl jako kandidát Kramářo-
vy Československé národní demokracie zvolen 
do městského zastupitelstva v Brně a hned tři-
krát (1921, 1924 a 1926) pak všemi českými 
hlasy ustaven prvním náměstkem starosty. Do 
roku 1925 tak existovala na brněnské radnici 
naprosto unikátní konstelace, kdy v čele měs-
ta stáli dva Tišnováci, starosta Bedřich Macků 
a jeho první náměstek Jan Máša.

Pro Brno vykonal Jan Máša celou řadu 
zásadních a důležitých počinů. Když bylo 
v květnu 1926 otevřeno brněnské letiště, teh-
dy ještě v Černovicích, prohlásil při zahájení 
dopravy přednosta leteckého odboru minis-
terstva obrany generál Stanislav Čeček, že jde 
především o dílo Mášovo. Již před válkou dále 
učinil Máša hned tři pokusy o vybudování stá-
lého výstaviště, pokaždé však byly zabloková-
ny německou politickou reprezentací. Když 
v roce 1923 rozpoutal diskuzi o realizaci jubi-
lejní výstavy soudobé kultury v Českosloven-
sku, podařilo se mu pro tuto událost získat 
záštitu státu, Moravy i města a prosadit koneč-
ný projekt vybudování stálého výstaviště 
v Pisárkách na pozemku tzv. Bauerovy rampy. 
Slavná celostátní výstava se v roce 1928 kona-
la už právě tam.

Máša byl i štědrým dárcem – v roce 1927 
věnoval ze své bohaté knihovny Vysoké ško-
le zemědělské v Brně knihy v ceně asi 40 000 
Kč; v mnoha případech šlo o unikátní publi-
kace, které jinak nebylo možno opatřit. Také 
naše městská kronika se v roce 1928 zmiňu-
je o tom, že „náměstek brněnského starosty Jan 
Máša daroval pro tišnovskou knihovnu 5 000 
Kč“.

Jan Máša zemřel 27. února 1933 v sana-
toriu dr. Kropáče v Brně. V rámci jubilejních 
oslav Tišnovska byla 6. července 1934 na jeho 
rodném domě odhalena pamětní deska, po 
opravě domovní fasády v 80. létech minulého 
století nám však už slavného rodáka nepřipo-
míná. Zdá se, že v Brně je Mášův odkaz trvalej-
ší: 6. prosince 1935 po něm byla pojmenována 
jedna z ulic v katastru Veveří a s výjimkou tří 
let v době protektorátu nese Mášovo jméno 
dodnes…

Zdroje:
Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. 
Město Tišnov, 2013
Jan Máša: 1867–1927, vyd. Obchodnická 
tiskárna v Blansku, 1927
Kronika města Tišnova
www.encyklopediebrna.cz, www.amaterske-
divadlo.cz, ww.jihlavske-listy.cz, www.telc.eu
https://cs.wikipedia.org
Věstník 7/2014, vyd. Muzeum cenných papírů, 
nadační fond

Tišnovské zvony – 1. část
Jan Kos, kronikář farnosti

Druhé letošní významné výročí tišnovské 
farnosti se týká chrámových zvonů. Před šede-
sáti lety, 25. listopadu 1956, byly na kostelní 
věž vytaženy a zavěšeny dva nové zvony, aby 
se tak připojily ke zvonu starému, nesoucímu 
jméno sv. Antonína Paduánského a znějícímu 
nad Tišnovem jistě již nejméně tři sta let.

První zmínku o zvonech tišnovského 

kostela lze nalézt v písemných pramenech 
k roku 1665, kdy se na věži nacházely celkem 
čtyři, včetně hodinového cimbálu. 2. ledna 
uvedeného roku totiž věž neopatrností míst-
ního občana Tomáše Zámečníka vyhořela, což 
způsobilo, že se jeden ze zvonů zřítil na zem, 
kde se rozbil. Tento poničený zvon nesou-
cí jméno sv. Bernarda byl v roce 1666 přeli-
tý a byl s oběma dalšími, které byly po požáru 
spuštěny dolů, o rok později znovu vytažen 
na věž. Situace se opakovala v následujícím 
roce 1668, kdy v Tišnově vypukl další velký 

požár. Věž s kostelem znovu vyhořela a dva 
největší zvony byly opět poškozeny. Z roku 
1672 pochází informace, že tišnovská radnice 
zadala u zvonařského mistra Ludvíka Lendra 
v Dolních Kounicích přelití těchto dvou dříve 
poškozených zvonů. Zvon „svatý Václav“ měl 
po přelití vážit 8 centů, „svatý Antonín“ pak 17 
centů (cent či centnéř představoval v uvedené 
době cca 56 kg). K poškození zvonů došlo také 
při následujícím mimořádně ničivém požá-
ru v roce 1707, kdy se jeden ze zvonů rozta-
vil. V roce 1719 byl zakoupen a zavěšen na 
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Foto: Pohřební průvod zemřelého Jana Máši – 
Brno, 27. 2. 1933 „zdroj: Archiv města Brna, 

převzato z www.encyklopedie.brna.cz“



věž zvon zvaný „Umíráček“. Další informace je 
z roku 1784, kdy puklý zvon Bernard, přelitý 
v roce 1666 a vážící 8 centů, byl dán k novému 
přelití brněnskému zvonaři Liborovi Martinů. 
Nově ulitý zvon byl 4. března 1785 vytažen 
a zavěšen na věž, kde v té době zvonil zcela jis-
tě Antonín a pravděpodobně i Václav. Není ale 
jisté, zda se v případě Václava jednalo o stejný 
zvon jako v roce 1672, tento byl totiž výraz-
ně větší. Ze záznamů ve farní kronice plyne, že 
někdy kolem roku 1820 zvon Václav pukl, a tak 
se na něj přestalo zvonit. Tento stav trval až do 
roku 1839, kdy jej tehdejší farář Josef Fetter 
nechal přelít u jihlavského zvonaře Josefa Hil-
zera. Nově přelitý zvon byl při cestě z Jihlavy 
v Brně posvěcen biskupem Františkem Gin-
dlem a 26. září toho roku znovu umístěn na 
tišnovskou věž. Měl průměr 150 cm a vážil 
1 713 kg. Nápisy na zvonu pravily: „Léta 1839, 
dne 16. měsíce července, tento zvon litý jest 
ke cti a chvále nejsvětější a nerozdílné Trojice 
Boží a sv. Václava, mučedníka Páně a patrona 
tišnovského farního chrámu Páně, nákladem 
pobožných dobrodinců.“

Dále byl na této straně zvonu znak svo-
bodných pánů Schellů, znak sv. Václava a také 
druhý nápis: „Svatý Václave, oroduj za nás. 
Za šťastného panování vysoce urozené-
ho Pána, Pana Bedřicha, říšského svobodné-
ho pána z Wittinghoffen, nazvaného Schell ze 
Schellenberku, podacího pána města Tišnova 
a celého tišnovského panství.“ Na druhé stra-
ně zvonu byl nahoře umístěn obraz sv. Josefa 
a pod ním nápis: „Svatý Josefe, oroduj za nás. 
Za pulmistra pana Filipa Dvořáčka a radních 
pánů: Kašpara Kupsi, Františka Svobody, Vác-
lava Muchy, Johanna Liebnera st. r. Přičiněním 
a přispěním tehdejšího církevního správce 
města Tišnova, velebného Pána Josefa Fettra, 
MDCXXXIX přelitý od Josefa Hilzera z Jihlavy.“

Zvon se poprvé rozezněl v pátek, 
27. září 1839, před svátkem sv. Václava. 

O třiadvacet let později nechal P. Fetter přelít 
další zvon, kterým byl „svatý Bernard“. Ten-
to zvon měl průměr 84 cm a vážil 369 kg. Byly 
na něm reliéfy Krista, sv. Bernarda, sv. Cyrila 
Metoděje a Sedmibolestné Panny Marie. Nápis 
na zvonu uváděl: „Léta Páně 1862 nechal přelít 
nákladem dobrodinců Josef Fetter, konsistor-
ní rada a farář v Tišnově, od Vojtěcha Hillera 
v Brně.“ 18. března toho roku odpoledne byl 
posvěcený zvon přivezen do farnosti, která mu 
šla naproti procesím, a po krátké pobožnosti 
byl opět vytažen na věž. Zvony Václav, Antonín 
a Bernard pak znovu společně zněly nad Tiš-
novem dalších více než padesát let.

10. března roku 1917 musela farnost dva 
ze svých zvonů – Václava a Bernarda ode-
vzdat rakouskému válečnému arzenálu. Na 
věži tak zůstal osamocený Antonín. V roce 
1927 byl pořízen nákladem 15 tisíc korun od 
firmy Manoušek z Brna nový zvon o váze asi 

400 kg a průměru 111 cm, zasvěcený sv. Cyri-
lu a Metoději. Dlouho ale na věži nepobyl, pro-
tože byl v roce 1942 rovněž farnosti odebrán, 
tentokrát pro změnu válečným průmyslem 
třetí říše. Po druhé světové válce tak zůstal na 
kostelní věži opět pouze Antonín z roku 1672, 
o průměru 112 cm a váze asi 900 kg. Je na něm 
obraz sv. Antonína Paduánského a Panny Marie 
s majuskulním nápisem: „LETA PANIE 1672, 
DNE 10. MIESYCE RZYGNA TENTO ZWON SLY-
TY GEST KE CTI A CHWALE BLAHOSLAWENE 
RODICZKY BOŽI PANNY MARIE A SWATEHO 
ANTONINA PADUANSKYHO.“ Jak ale vyplý-
vá z předchozích informací, tento zvon zvonil 
na věži již před rokem 1672, kdy došlo pouze 
k jeho přelití v důsledku poškození.
Pokračování příště

Závody motocyklů v Tišnově
Jaroslav Jebáček

Jde trochu o zavádějící název článku, ale 
vzhledem k tomu, že již není mnoho pamět-
níků, kteří na tyto závody chodili, pokusím 
se přiblížit dobu, kdy se i v Tišnově pořáda-
ly rychlostní motocyklové a automobilové 
závody. Na ně jsem s rodiči chodil a mám je 
v dobré paměti, i když jsem byl ještě v předa-
dolescentním věku, a podělím se s vámi o své 
vzpomínky. První závod se konal v roce 1955 
a následovaly ještě tři ročníky. Závodní okruh 
se jel částečně ulicemi města se startem na uli-
ci Brněnská v místě, kde ústí ulice Na Rybníč-
ku. Tam bylo depo závodních strojů. Jezdilo 
se proti směru hodinových ručiček, tzn. smě-
rem k Humpolce. U samoobsluhy potravin se 

odbočilo vlevo (tehdy tam ještě nebylo sídli-
ště, ale hospodářský dvůr), dále směrem pod 
viadukty na starý most přes Svratku, který 
byl mezi rodinným domkem a jatkami Stein-
hauser, těsně kolem penzionu Červený mlýn 
na hlavní silnici, která byla nová (obchvat Tiš-
nova), pokračovalo se směrem na Hradčany 
a odbočilo se u stanice Hasičského a záchran-
ného sboru zpět do Tišnova k místu startu 
a cíle. Jezdilo se na patnáct kol, jak automo-
bily, tak motocykly. V sobotu byl trénink, 
v neděli závod, obojí s velkým počtem divá-
ků. Povrch silnice byl stejný jako nyní, zčásti 
kostky, zbytek asfalt s tím rozdílem, že kost-
ky byly v lepším stavu než nyní. Tento závod 

byl mistrovstvím krajů Ostrava, Olomouc, Zlín 
a Brno, a to ve třídách 125, 175, 250 a 350 ccm 
se značkami Jawa, ČZ, Norton a Walter + auto-
mobily. Délka jednoho okruhu byla 3 360 met-
rů. Pořadatelem byl okresní automotoklub 
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Vítěz třídy 250 ccm v roce 1956 Jaroslav Nečas 
z Rosic. Foto: archiv Jaroslava Nečase

Svěcení nových zvonů v listopadu 1956. 
Foto: archiv farnosti
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v Tišnově (tehdy okresní město), zastřešené 
organizací Svazarm. Z dnešního úhlu pohle-
du to byl pravěk závodění, ale všechno je otáz-
kou vývoje. S časovým odstupem mě fascinuje 
odvaha a entuziasmus tehdejších závodníků 
a organizátorů. Závodilo se s menším či vět-
ším úspěchem bez sponzorů, na podomác-
ku upravených sériových strojích, a časy byly 
na úroveň tehdejší techniky velice slušné, po 
přepočtu činila průměrná rychlost těsně přes 
sto kilometrů za hodinu! Úpravy většinou 
sestávaly z přetryskování karburátoru s vět-
ším difuzérem, tedy karburátoru z motoru vět-
šího obsahu, otevřeným sáním, snížením hlavy 
(zvýšení kompresního poměru) a vyleštění 

kanálů. Vliv úprav na výkon byl subjektivní, 
protože se neměřil a neladil na brzdě jako 
nyní, a každý závodník jej posoudil až jízdou. 
S přihlédnutím k povrchu, technice, úpravám, 
pneumatikám a výkonnostní třídě se dá říct, 
že to byly heroické výkony. Jezdilo se samo-
zřejmě na sériových úzkých univerzálních 
pneumatikách a většina jezdců na závodních 
strojích odjela také domů. Pokud zapršelo, tak 
každý motorkář dobře ví, jak se jede po kost-
kách. Voda s prachem vytvoří emulzi, která je 
mimořádně kluzká, což trvá tak dlouho, dokud 
se tato vrstva nesmyje. Samozřejmě docháze-
lo i k haváriím, ale bez fatálních konců. Teh-
dy se jezdilo více závodů, a to skoro v každém 

okresním městě. Okruh v Rosicích (také teh-
dy okresní město) se provozoval mnohem 
delší dobu. V šedesátých letech se začala kaž-
doročně jezdit Rally Vysočina jako mistrov-
ství republiky v automobilových soutěžích 
s centrem v Tišnově za účasti naší absolut-
ní jezdecké špičky. I tato disciplína po třice-
ti šesti ročnících skončila. Honza Vlach, který 
byl tahounem této akce, bohužel nemá stejně 
zaníceného nástupce. Tolik letmá vzpomín-
ka na závody v Tišnově. Při pohledu na staré 
fotografie to vypadá komicky, ale tak to pro-
stě bylo. Samozřejmě by se dalo napsat mno-
hem více, ale jako připomenutí pro pamětníky 
i nepamětníky je to snad postačující.

Vzpomínka na Karla 
součka
Miroslav Pavlík

Tišnov již zažil celou řadu starostů. Mnozí 
zmizeli v propadlišti dějin a někteří se zapsa-
li do jeho historie. Jedním z nich byl staros-
ta (tehdy předseda) Karel Souček, který stál 
v čele města v letech 1970 až 1990. A proto-
že 8. listopadu si připomeneme jeho nedoži-
té 85. narozeniny (zemřel 22. 11. 2008), bylo 
by vhodné připomenout, o jak mimořádnou 
osobnost a všestranného člověka se jednalo. 
S úctou a obdivem na něj mnozí vzpomína-
jí dodnes. Do historie města vstoupil jako sta-
rosta budovatel.

Přibližme alespoň krátce jeho bohatý 
život. Pocházel z početné rodiny, a když byl 
jeho otec v letech 1940 až 1945 totálně nasa-
zen v Německu, celá tíha péče o rodinu byla 
na matce. Hned po válce se Karel zapojil do 

skautského hnutí. Po absolvování Vyšší průmy-
slové školy elektrotechnické pracoval v MEZ 
Brno jako zkušební technik a poté v OSP Brno-
-venkov, kde se stal vedoucím provozu elektro-
zámečnictví. Připomeňme také, že ještě před 
vojnou dělal uvaděče v kině a promítání fil-
mů, na které získal licenci, se mu stalo osudem 
až do osmdesátých let. Po skončení dvouleté 
vojenské prezenční služby založil v Tišnově 
v roce 1955 radioklub, který tehdy čítal čty-
řicet pět členů. Po vzoru Jugoslávie a Švédska 
vznikl radiový orientační běh i v naší republi-
ce a Karel Souček stál u zrodu tohoto sportu 
u nás. V letech 1960 až 67 byl aktivním závod-
níkem a členem republikového reprezentační-
ho družstva. V letech 1968 až 1990 pracoval 
i jako státní trenér. Mimo jiné získal také titul 
mistr Evropy a světa. Je i držitelem titulu mis-
tr sportu. Významná byla rovněž jeho činnost 
v předsednictvu Svazarmu v Praze. Význam-
ně se podílel na brigádnické výstavbě radio-
amatérského střediska na Veselském Chlumu 

u Lomnice v roce 1955. Tato moderní budo-
va se stala nejen útočištěm tišnovských radio-
amatérů, ale také Střediskem vrcholového 

Odhalení pamětní desky
Josef Zacpal

Ve čtvrtek 22. září byla na budově býva-
lého chudobince na Riegrově ulici slavnost-
ně odhalena pamětní deska se jmény mužů, 
kteří se před 121 lety zasloužili o vybudování 
tohoto zaopatřovacího ústavu (starosta, radní, 
členové výboru, projektant a stavitel). Nejde 
ale o desku novou, naopak je pravděpodob-
ně stejně stará jako tato budova. Rozhodnutí 
o jejím přemístění z vnitřní chodby na venkov-
ní stěnu a zpřístupnění tak široké veřejnosti 
padlo v souvislosti s ukončením rekonstruk-
ce budovy, kterou nyní využívá středisko vol-
ného času Inspiro. Péče o chudé spoluobčany 
patřila k důležitým úkolům samosprávy, kte-
rá si navíc své chudé i hlídala. Objevil-li se 
cizí nemajetný, byl okamžitě vykázán do své 
domovské obce. Tišnov svůj chudobinec měl, 
ale moderní době posledních dvou desetiletí 

19. století už nevyhovoval. Obecní výbor pro-
to odhlasoval stavbu nové útulny a její otevře-
ní v roce 1888 načasoval do oslav čtyřicátého 
výročí panování císaře Františka Josefa I. Jen-
že obvyklé potíže s penězi, jejich nedostatek 
nebo použití na aktuálně potřebnější záleži-
tosti, realizaci stále oddalovaly. Teprve v polo-
vině devadesátých let se chudí spoluobčané 
dočkali. Nová budova z roku 1895 byla jed-
ním z prvních hmatatelných příkladů nového 
moderního myšlení tehdejší radnice v čele se 
starostou Františkem Müllerem, která prosazo-
vala rozšiřování zástavby mimo historické cen-
trum. Kromě chudobince a vedle stojící zimní 
hospodářské školy z roku 1894 (dnes druhá 
budova gymnázia) zde ještě nic nebylo. Nestá-
ly budovy hejtmanství (1896), staré sokolovny 
(1898) a dívčí měšťanky (1903) a už vůbec ne 
žádná soukromá budova. Ulice jako taková je až 
výsledkem logického spojení Horního náměstí 
s Kuthanovým sanatoriem na počátku 20. stole-
tí. Z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí současné 

radnice o přemístění desky na venkovní fasá-
du jako velmi záslužný krok. Na samém počát-
ku a postupné rychlé realizaci budoucí moderní 
městské třídy, která dostala jméno Riegrova, 
totiž mají největší zásluhu právě tito mužové 
z oné pamětní desky a starosta František Müller 
především. Uvnitř měla sloužit jen k zachová-
ní věčné památky na osoby, které se zaslou-
žily o novostavbu chudobince a staraly se tím 
o obecní chudé současné i budoucí. Nyní dosta-
la deska mnohem širší rozměr.

Polní den 1982, při vysílání z kopce u Nedvězí 
(Polička). Foto: J. Hřebec

Foto: Roman Skřepek
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sportu. Připomeňme rovněž, že Karel Souček 
byl autorem jubilejního tisku 50 let Radioklu-
bu Tišnov OK 2 KEA 1955–2005.

V roce 1950 byl zvolen poslancem MěNV. 
Pracoval jako člen kulturní a školské komise 
a později se stal náměstkem předsedy MěNV. 
V roce 1970 byl zvolen předsedou MěNV 
a v této funkci pracoval nepřetržitě až do roku 
1990. Za jeho éry byly zřízeny větší územ-
ní celky a pod město bylo připojeno něko-
lik dalších obcí a Tišnov měl tak dvanáct tisíc 
obyvatel.

Karel Souček byl renezanční člověk, byl 
všude tam, kde se něco dělo. Navštěvoval spor-
tovní akce, vernisáže výstav, ale také akce spo-
lečenské. Patřil k těm, kteří pomáhali ostatním, 
a na srdci mu leželo hlavně svěřené město. Byl 
neúnavným organizátorem. Těžko dnes zma-
pujeme vše, co za svého působení na radni-
ci vykonal. Určitě by pamětníci výčet doplnili. 

Připomeňme stručně alespoň zlomek toho, 
čím se zapsal do historie města, kterému vtiskl 
moderní ráz. Ať již to byla plynofikace, výstav-
ba sídliště pod Květnicí, stavba víceúčelové 
sportovní haly, nový hřbitov v Šatanech, tele-
vizní převaděč na Klínku, nebo výstavba nové 
školy, o kterou se zasazoval celou svou osob-
ností, za což sklidil nevoli u tehdejší vrchnos-
ti. Nepodlehl. Škola byla postavena a dodnes 
je chválou našeho města. Připomeňme také, že 
byl členem organizačního výboru monumen-
tální výstavy ke stému výročí narození akade-
mického malíře Josefa Jambora, kterou zhlédlo 
na deset tisíc návštěvníků.

Karel Souček byl opravdu velkou osob-
ností, obklopil se schopnými spolupracovní-
ky, jako např. Zdeňkem Melkesem nebo Janou 
Vavřinovou aj. Na tišnovské radnici zane-
chal kus svého života a mohl se směle ohléd-
nout za vykonanou prací. Rokem 1990, kdy 

odešel z vedení města, se začal zabývat tím, 
na co dosud nebyl čas, jak vzpomíná jeho pří-
tel Karel Krejčí: „S radnicí se neloučil lehce, ale 
k něčemu to bylo přece dobré. Poslední roky 
vynahradil rodině to, co dříve zameškal. Zalo-
žil krásný vinohrad, spolupracoval se zahrád-
káři a snad byl i největším odborníkem na 
pěstování vinné révy na Tišnovsku.“

Vídali jsme se často při různých akcích. 
Naposled jsme se potkali na slavnostním ote-
vření tišnovské Koželužské uličky. Mohli jsme 
ho také vidět v několikadílném seriálu Tišnov-
ské televize o starém Tišnově, který připravil 
Ing. Radim Tichý. Tehdy s dalšími pamětníky 
vzpomínal na starý Tišnov. Je toho hodně, co 
vykonal pro Tišnov, a je dobře, že v jeho šlépě-
jích kráčeli i další představitelé města.

Po celý život se držel rady své matky Anny, 
kterou dávala od mládí svým dětem: „Zapama-
tujte si, že v dobrém dokážete víc než ve zlém.“

Listopadové kalendárium Tišnovska
Václav Seyfert, redaktor TN

1. LISTOPADU
PŘED 120 LETY
Počínaje dnem 1. 11. 1896 začal v Tiš-

nově úřadovat okresní hejtman. Soudní 
okres Tišnov byl vyčleněn z politického okre-
su brněnského a vznikl nový administrativní 
útvar – politický okres tišnovský. Již předtím 
byl Tišnov krátce politickým okresem v obdo-
bí 1855 až 68. Pro sídlo okresního hejtma-
na měly být po obnovení tišnovského okresu 
původně zakoupeny soukromé domy č. 26 a 27 
na dnešním náměstí 28. října, nakonec ale byla 
v letech 1895–96 postavena zcela nová budova 
na místě bývalého domu č. 25; v době vzniku 
šlo o nejreprezentativnější objekt v celém měs-
tě. Prvním okresním hejtmanem se stal Alois 
Jelínek, před tím působící v téže funkci v Lito-
vli a Dačicích, který zastával zdejší hejtmanský 
post až do roku 1913. S výjimkou válečného 
období 1942–45 existoval tišnovský okres až 
do správní reformy v roce 1960, kdy bylo jeho 
původní území rozděleno mezi nové okresy 
Žďár n. Sázavou, Brno-venkov a Blansko.

4. LISTOPADU
PŘED 50 LETY
V pátek 4. 11. 1966 projel Tišnovem slav-

nostní vlak, první s elektrickou lokomoti-
vou. Trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem 
byla v polovině 60. let po poměrně nákladných 
úpravách tunelů a silničních nadjezdů kom-
pletně elektrifikována a koncem roku 1967 
pak někdejší parní lokomotivy přestaly po této 
trati jezdit úplně. Chvíli se ještě udržely na sta-
ré trati do Žďáru n. Sázavou, ale brzy byly i zde 

nahrazeny vozy motorovými – na osobních lin-
kách již v roce 1968 a poté v roce 1971 i u vla-
ků nákladních.

7. LISTOPADU
PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 7. 11. 1996 bylo v Tišnově zahá-

jeno pravidelné vysílání kabelové televize. 
Provozovatelem se stala firma existující teh-
dy již pět let pod názvem SELF servis. Úvodní 
nabídka sestávala z šesti základních programů 
(ČT1, ČT2, Nova, TV Premiéra, VTV a Infoka-
nál), tzv. rozšířená nabídka byla bohatší o vysí-
lání osmi satelitních stanic (RTL, RTL2, PRO7, 
SAT1, Viva I, Viva II, Eurosport a DSF). Dnes se 
příslušná společnost nazývá itself s. r. o. a její 
digitální televize Selfnet nabízí 168 televiz-
ních stanic, z toho 53 v HD rozlišení; k tomu 
je k mání řada stanic rozhlasových a firma 
samozřejmě poskytuje i internetové a telefon-
ní služby.

8. LISTOPADU
PŘED 85 LETY
V neděli 8. 11. 1931 se v Tišnově narodil 

Karel Souček, poslední předseda Městského 
národního výboru v Tišnově před znovuobno-
vením postu starosty. Bližší informace o něm 
si můžete přečíst v tomto čísle v článku Miro-
slava Pavlíka. V létě 1994 zhodnotil tišnovský 
historik Dr. Karel Fic působení Karla Součka 
na zdejší radnici těmito slovy: „Do tišnovských 
dějin se zapsal jako člověk poctivý a nezišt-
ný. S lidmi jednal přátelsky, snažil se pochopit 
jejich starosti a měl pro ně nejen porozumění, 
ale dovedl jim i pomoci v obtížných případech.“

9. LISTOPADU

PŘED 20 LETY
V sobotu 9. 11. 1996 byl po rekonstruk-

ci slavnostně znovuotevřen Jamborův 
dům a vernisáží byla současně zahájena stá-
lá výstava obrazů z jeho odkazu městu Tišno-
vu. Za účasti asi 250 osob nejprve promluvil 
k otevření domu starosta města Petr Fruhwirt, 
vlastní vernisáž pak zahájil Miroslav Pav-
lík a o díle Josefa Jambora pohovořil Jan Laci-
na. V kulturním programu zazněla recitace 
v podání brněnského herce Ladislava Lakomé-
ho, o hudební část se postarali učitelé a absol-
venti zdejší ZUŠ. Přítomni byli i Jamborův syn 
Josef a dcera Alena, stejně jako čestný občan 
Tišnova, akademický malíř Emanuel Ranný st. 
Dnešní podobu dostal Jamborův dům v roce 
2005, kdy byla v nově přistavené části otevře-
na knihovna, přemístěná po 42 letech z před-
chozích prostor v budově kina.

11. LISTOPADU
PŘED 10 LETY
V sobotu 11. 11. 2006 byla přesně v 11 

hodin a 11 minut zapsána tišnovská ulice 
Koželužská do knihy rekordů jako nejužší 
ulička v České republice. Na straně 48 se o této 
události podrobněji rozepisuje hlavní iniciátor 
tehdejší akce Zdeněk Jílek.

18. LISTOPADU
PŘED 25 LETY
V pondělí 18. 11. 1991 byly v domě č. 57 na 

náměstí 28. října poprvé otevřeny Potraviny 
U Chronců. Byl to v té době v Tišnově první 
nový obchod s potravinami po více než dese-
ti letech a jeho majitelé Eva a Petr Chroncovi 
současně patřili mezi nejmladší podnikatele 
ve městě. Vybudování objektu trvalo pouhých 
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pět měsíců a provedla jej stavební firma pana 
Rouče z Deblína. Obvyklý sortiment, tedy ved-
le potravin také spotřební zboží, nabízí Chron-
covi ve svém obchodě dodnes.

19. LISTOPADU
PŘED 120 LETY
Ve čtvrtek 19. 11. 1896 se v Tišnově naro-

dil Antonín Křenek, veterán obou světových 
válek minulého století. Vyučený holič naruko-
val v roce 1914 na východní frontu a přebě-
hl z řad rakouské armády na ruskou stranu. 
Ve válečné vřavě byl dvakrát raněn, pozdě-
ji se v Rusku oženil a žil v Irkutsku na Sibi-
ři. Ve druhé světové válce se jako příslušník 
armády generála Svobody zúčastnil bojů 
u Sokolova, v Dukelském průsmyku a při 
osvobozování Moravy a Slovenska. Náročné 

válečné akce však nevydrželo jeho zdraví, po 
krátkém pobytu v rodném Tišnově zemřel 
22. 1. 1946 v Zemské nemocnici v Brně.

24. LISTOPADU
PŘED 30 LETY

V pondělí 24. 11. 1986 zemřel akademic-
ký malíř František Štěpán. Narodil se 
27. 11. 1912 v Prostějově, po smrti otce se 
rodina přestěhovala k babičce na výměnek do 
Deblína. Absolvoval brněnskou Školu umělec-
kých řemesel a poté dále studoval na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Za okupace byl 
vězněn na Kounicových kolejích v Brně a poté 
byl totálně nasazen. V roce 1948 se stal čle-
nem Svazu výtvarných umělců, od roku 1954 
se zabýval propagační grafikou. Krátce působil 
jako ředitel Okresního vlastivědného muzea 

v Tišnově. V roce 1979 měl první samostatnou 
autorskou výstavu v zasedací síni tišnovské 
radnice, velká výstava ke 100. výročí malířo-
va narození proběhla v roce 2012 v Podho-
ráckém muzeu v Předklášteří. Před třemi roky 
vyšla o jeho životě a díle publikace „František 
Štěpán – grafika-kresba-malba“ autora Miro-
slava Pavlíka.

25. LISTOPADU
PŘED 60 LETY

V neděli 25. 11. 1956 proběhlo svěcení dvou 
nových zvonů tišnovského farního kos-
tela, které s povolením brněnského biskup-
ství vykonal zdejší farář Josef Válka. Detaily se 
dočtete v seriálu kronikáře farnosti Jana Kose, 
který začíná v tomto čísle na straně 34.

Nejen Karel IV., 
také František Josef
Josef Zacpal

Letošní rok byl obzvláště bohatý na růz-
ná historická výročí, mezi nimiž jednoznač-
ně dominovalo 700 let od narození císaře 
Karla IV. Tato událost se s troškou nadsázky 
vzpomínala téměř všude a těmi nejrůznějšími 
způsoby a prostředky. Z novějších dějin se již 
v mnohem menším rozměru věnovala pozor-
nost 150. výročí nejkrvavější bitvy na našem 
území u Hradce Králové v roce 1866. Trochu 
zapomenuté ale zůstalo ještě jedno letošní vel-
ké kulaté výročí vztahující se výrazně k čes-
kým historickým zemím. Před sto lety dne 
2. listopadu 1916 zemřel ve Vídni císař Fran-
tišek Josef I., vládnoucí rakouskému a od roku 
1867 rakousko-uherskému mocnářství nepře-
tržitě od roku 1848. Narodil se ve vídeňském 
Schönbrunnu 18. srpna 1830, na trůn nastou-
pil v osmnácti letech a během neuvěřitelných 
šedesáti osmi let panování se stal nejdéle vlád-
noucím Habsburkem a jedním z nejdéle vlád-
noucích panovníků vůbec. Byl z Boží vůle 
předposledním rakouským císařem a také krá-
lem českým, i když nekorunovaným. V očích 
dnešní veřejnosti je počátek jeho vlády spo-
jen s romantickým vztahem se sestřenicí Alž-
bětou Bavorskou, pozdější císařovnou Sissy, 
a naopak konec s postavou mrzutého osa-
mělého byrokrata zarputile lpícího na sta-
rých zavedených pořádcích, navíc spojeného 
s neúspěchy zahraniční politiky v důsledku 
porážek na válečných kolbištích. Češi a Mora-
vané umírali u Solferína v roce 1859, u Hradce 
Králové v roce 1866 a nejvíce v prvním celo-
světovém konfliktu 1914 až 1918. Dodnes 
lidé v rodinách pietně uchovávají památky na 
své dědy a pradědy, padlé a zmrzačené v této 
obludné řeži. Téměř každé město a větší ves-
nice má svůj pomníček chlapcům a mužům, 

kterým se stal povolávací rozkaz od císaře 
pána osudným.

František Josef jako první muž říše ale také 
svými rozhodnutími přímo či nepřímo ovliv-
ňoval všední život obyčejných lidí a mezi nimi 
i obyvatel malého moravského Tišnova. Hos-
podářské úspěchy monarchie v posledních 
dvou desetiletích 19. století a v prvním dese-
tiletí 20. století vytvořily výchozí podmínky 
k obdobnému rozvoji tohoto městečka. Z kon-
krétních událostí je třeba vyzdvihnout ales-
poň tři podle mne nejdůležitější, kterými se 
mohl císař konkrétně zabývat. Na prvním mís-
tě jsou to k Tišnovu velmi vstřícné reformy 
státní správy. Již od roku 1850 zde byl umís-
těn okresní soud a v letech 1855 až 1868 
dokonce Tišnov povýšil na sídlo politické sprá-
vy, když byl zřízen okres se smíšenou soudní 
a politickou agendou. Poté fungoval opět pou-
ze okresní soud a definitivní návrat k vlastní-
mu politickému okresu přinesl až rok 1896, 
kdy byl soudní okres vyčleněn z politického 
okresu Brno-venkov a ve městě začalo úřa-
dovat okresní hejtmanství. Současně se stal 
Tišnov sídlem dalších důležitých úřadů a ofici-
álním správním střediskem desítek spádových 
obcí. Druhým císařským rozhodnutím se Tiš-
novu doslova otevřely brány do světa. Nejpr-
ve to byla v roce 1885 železniční trať do Brna 
a o dvacet let později v roce 1905 její prodlou-
žení směrem na Vysočinu do Nového Města na 
Moravě a Žďáru nad Sázavou. Kdo chtěl cesto-
vat dál, mohl pokračovat přes Německý Brod 
a Kolín až do hlavního města Čech. Třetím 
důležitým krokem bylo úsilí o obnovení zdej-
šího památného kláštera Porta coeli, dotaže-
né do úspěšného konce v roce 1901. Veškeré 
s tím spojené kroky, trvající několik desetile-
tí od roku 1861, kdy původní objekty v areálu 
a celé panství koupil klášter v hornolužickém 
Marienthalu, probíhaly za vlády císaře Fran-
tiška Josefa. Musel to být on, kdo v koneč-
ném rozhodnutí vyjádřil svůj souhlas se 

znovuzřízením kláštera cisterciaček. Důsledky 
tohoto kroku pak pozitivně ovlivňovaly Tišnov 
a okolní region po celé následující půlstoletí.

Když František Josef na konci roku 1916 
umíral, bylo již jeho mocnářství v tros-
kách. Nástupce Karel I. se sice snažil vznik-
lou situaci řešit, ale na trůnu vydržel jen 
necelé dva roky. Porážka ve Velké válce 
a aktivity politických elit národů bývalé podu-
najské monarchie znamenaly definitivní konec 
Rakouska-Uherska. Revoluční nadšení obyva-
tel nástupnických států přineslo likvidaci sta-
rých symbolů a pořádků. Také Františka Josefa 
postihlo to, co takové situace přinášejí. Vše 
dobré bylo zapomenuto a vše špatné naopak 
bylo zdůrazňováno. Objektivního zhodnoce-
ní doby svého dlouhého panování se dočkal až 
mnohem později.

Foto: archiv Podhoráckého muzea 
v Předklášteří
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Tažní ptáci
Bohumil Kabeš

S příchodem podzimu nastává doba, kdy 
tažní ptáci odlétají přečkat zimu na jih, do tep-
lejších a pro život příznivějších krajin. Čeká je 
daleká cesta, často přes vysoké hory i moře. 
V příznivých podmínkách jižních krajin je 
teplo a dostatek potravy. Ve změnách délky 
a intenzity denního světla a v postupném zkra-
cování dnů vidí ornitologové hlavní příčinu, 
která nutí stěhovavé ptáky ke složité migraci, 
často na tisíce kilometrů vzdálená zimoviště. 
Evropští pěvci musejí do jižní Afriky překonat 
vzdálenost až pěti tisíc kilometrů, a to přibliž-
ně za neuvěřitelných sto dnů.

Velká část ptáků, zejména hmyzožravých, 
létá v noci. Neplatí to však o těch, kteří loví 
potravu přímo za letu, např. vlaštovka, jiřičky 
nebo rorýsi. Převažují ptáci, kteří létají pou-
ze několik hodin denně. Vlaštovky a jiřičky za 

den průměrně urazí kolem dvou set kilomet-
rů. Potom na pokud možno bezpečném místě 
přistanou, odpočinou si a doplní energii lovem 
potravy. Zhorší-li se počasí, zůstanou v bezpe-
čí i několik dnů, takže se cesta do Afriky může 
prodloužit i o několik týdnů.

Svoje zákonitosti má i výška letu. Ještě před 
několika roky se v literatuře uvádělo, že leto-
vá hladina velkých opeřenců, např. husí nebo 
bernešek, se pohybuje kolem osmi až dese-
ti kilometrů. Poslední výzkumy však ukazu-
jí, že ptáci většinou nepřekročí výšku jednoho 
až tří kilometrů. Běžná letová výška například 
havranů a vran je v otevřené krajině kolem 
dvou set až tří set metrů nad zemí, u drobných 
ptáků je to méně.

Velkou roli v migraci ptáků hraje orienta-
ce v terénu. Při letu využívají výrazných bodů 
v krajině, jako jsou pohoří, velké vodní toky, 
jezera a podobně. Důležitým způsobem ori-
entace je poloha Slunce ve dne nebo poloha 
hvězd v noci. Přesto, že jsou ptáci bezesporu 

nejprozkoumanější skupinou obratlovců, 
zůstává doposud v jejich životě celá řada otaz-
níků a ptačí migrace je jednou z nejméně pro-
bádaných oblastí jejich života.

Tak si v zimě budeme užívat přítomnost 
stálých ptáků na krmítku a na jaře se zase 
budeme těšit na návrat těch tažných.

Podzimní tah holuba 
hřivnáče
Josef Permedla

Žije nejen v našich lesích, ale i v par-
cích na Tišnovsku. Můžeme ho spatřit také 
na stromech na starém hřbitově, kde někdy 
vychovává svá mláďata. Jedná se o holuba 
hřivnáče (Columba palumbus) z řádu měk-
kozobých. Na podzim odlétá na zimoviš-
tě do Pyrenejí. K nám se zase vrací na jaře 
v březnu nebo dubnu. Někteří ptáci zde ale 
také přezimují. Žije na území Evropy, Asie 
a severní Afriky.

Proč se zmiňujeme zrovna o holubu hřiv-
náči? Často se stává, že si ho lidé pletou s hrd-
ličkou. Je to velký druh holuba, váží až kolem 
půl kilogramu a původně obýval jen poklidné 
lesní oblasti. Časy se mění a přizpůsobil se lid-
ské přítomnosti, začal se usazovat v blízkosti 
našich sídel. Dnes se s ním setkáte i v hustší 
zástavbě, dokonce i v panelových sídlištích. 
Ve městech tak můžeme slyšet roztoužené 

houkání samce hřivnáče. Čile cupitá okolo 
samice a významně se klaní. Přitom rozvírá 
vějířovitě ocas a tlumeně houká „grú ru“. Toto 
houkání slyšíme i při toulkách po lesích. Aniž 
ho vidíme, slyšíme jeho mohutné pohyby kří-
del, když nás z dálky spatří. Jeho plachost je 
stále přirozenou vlastností.

Živí se výhradně rostlinami. Na jaře pře-
vážně lístky jetele a bylin, květy, pupeny dře-
vin a zasetým zrním na polích. V létě a na 
podzim se jeho potrava skládá především 
z obilí, hrachu, semen a plodů různých dřevin, 
semen šišek, plevelů, ale i žaludů. Neopovr-
huje sladkými plody, jako jsou třešně.

Jednoduché hnízdo si staví na stromech. 
Ve snůšce jsou pravidelně dvě vejce, která 
střídavě zahřívají oba rodiče. Oba také krmí 
mláďata. Hnízdí vícekrát v roce od dubna 
do srpna a je vždy připraven snést náhrad-
ní snůšku, přijde-li předchozí nazmar. Mla-
dí hřivnáči se od starších liší na první pohled 
tím, že postrádají bílý kolárek na krku, který 
je spolu s bílými příčnými pruhy na křídlech 
charakteristickým znamením holuba. Celkové 

zbarvení je převážně šedé. Dožívá se dvanácti 
let. Po vyhnízdění se rodiny shromažďují do 
hejn, která později táhnou do zimovišť.

Divoký holub hřivnáč se loví většinou na 
podzim. Je ovšem velmi ostražitý, což vyža-
duje velkou šikovnost a opatrnost lovce nebo 
fotografa. Je to holub snadno určitelný podle 
bílé skvrny – korálku na krku a bílého zrcátka 
v křídlech. Takové znaky nemá žádný z našich 
holubů. Přizpůsobil se civilizaci, a není pro-
blém ho dnes spatřit i v centru Tišnova.

Poštolka obecná 
v Tišnově
Hana Ondrušková, Ekoporadna Tišnovska

Poštolka je přibližně stejně velká jako 
holub a má rozpětí křídel mezi sedmdesáti až 
osmdesáti centimetry. Poznáte ji podle třepo-
tavého letu a charakteristického volání „kli kli 
kli kli“.

Poštolky se vyskytují v celé Evropě, v Africe 
a ve velké části Asie. Jedná se o částečně stě-
hovavého ptáka, v jižnějších oblastech zůstává 
celoročně, ze severních na zimu odlétá jižněji, 

mnohdy až do Afriky. Česká republika je na 
rozhraní těchto pásem, z Tišnova, díky mír-
ným zimám, poštolky zpravidla neodlétají. 
Pohybují se nad otevřenou zemědělskou kra-
jinou, kde loví, v lesích se nevyskytují. V 70. 
letech 20. století vlivem necitlivého hospoda-
ření došlo k vytlačení poštolek z přírody do 
měst. Proto je dnes často vidíme na sídlištích. 
Nevytváří si svá výhradní loviště, ale naopak, 
při dostatku potravy a vhodných hnízdišť, jich 
můžeme vidět pohromadě hned několik.

Poštolka se živí především drobnými obrat-
lovci, hlavně hraboši, dále loví větší hmyz 
a menší ptáky. Je tedy bezesporu tvorem 

užitečným. Způsob lovu je pro poštolku cha-
rakteristický. V třepotavém letu, kdy se drží ve 
vzduchu na jednom místě, vyhlíží kořist. Jak-
mile se nějaká objeví, přitáhne křídla k tělu 
a řítí se střemhlav dolů. Těsně před dopadem 
křídla opět rozevře a pařáty uchopí kořist.

Poštolka si hnízdo nestaví, ani skoro nevy-
stýlá. Většinou vyhledává větší, opuštěná hníz-
da, skalní dutiny. Ve městech potom střechy či 
balkony vysokých domů. Díky tomu je může-
me pozorovat i přímo v Tišnově, kde víme 
o třech hnízdištích. Na věži kostela sv. Václava, 
ve dvorním traktu Inspira a pak také ve větrací 
šachtě komory bytu v ulici Květnická. Poštolka 

Foto: Josef Permedla

Čáp bílý – naši čápi létají na zimoviště přes 
východní Afriku, často až do Jihoafrické republi-

ky. Foto: Bohumil Kabeš
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je běžně plachým ptákem, jak ale vyrůstají dal-
ší generace v blízkosti lidí, postupně svou pla-
chost ztrácí. Tato jejich přizpůsobivost jim 
umožňuje přežít zničení volné přírody a vytvá-
řet hnízdiště na budovách.

Hnízdění probíhá jednou ročně v době od 
dubna do července. Za příznivých podmínek 
může výjimečně zahnízdit i dvakrát. Sami-
ce poštolky snáší tři až sedm vajec, doba mezi 
jejich snesením a vylíhnutím mláďat je dva-
cet osm dnů. Poštolka snáší vejce postupně 
(obden), ačkoliv na nich pořádně začne sedět 
až po snesení posledního. Po vylíhnutí uply-
ne další měsíc, než se mladé poštolky vydají 
na svůj první let. Poté ještě několik týdnů tráví 
mláďata v blízkosti rodičů a učí se od nich lovit, 
pohlavně dospívají až v dalším roce. Pokud 
naleznete mládě poštolky sedící na zemi, 
může dojít k tomu, že se stane obětí psa. Pro-
to je vhodné jej opatrně chytit a vyzvednout na 
vyvýšené místo. Matka si své mládě najde.

Vlivem necitlivé lidské činnosti spous-
ta druhů volně žijících zvířat vymírá. Poštol-
ky, díky své přizpůsobivosti, zůstávají, ale 
nemají to lehké. Lidé často naprosto bezdů-
vodně a svévolně likvidují jejich hnízda na 
budovách. Pokud se stanete svědkem tako-
vé činnosti nebo i jen záměru, obraťte se na 
odbor životního prostředí místně příslušné-
ho úřadu, protože poštolka obecná sice není 
zvláště chráněným druhem, ale vztahuje se na 
ni tzv. „obecná ochrana“ (§ 5a zák. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny). Uvedený 
paragraf se týká ochrany volně žijících ptá-
ků. Zákon o ochraně přírody a krajiny posky-
tuje ochranu všem druhům ptáků, kteří se 
vyskytují na území Evropské unie, přičemž 
je výslovně zakázáno úmyslné poškozování 
nebo ničení jejich hnízd a vajec či odstraňo-
vání hnízd a kromě toho i úmyslné vyrušová-
ní těchto ptáků, zejména během rozmnožování 
a odchovu mláďat. V případě porušení zákona 

zasahuje Česká inspekce životního prostředí, 
která může udělit nemalou pokutu.

Poštolky jsou krásní a užiteční dravci, kte-
ří jsou součástí naší krajiny od pradávna. 
Respektujme jejich právo na život, a ačkoliv 
jejich přítomnost může znamenat omezení, 
hledejme cesty k našemu soužití.

střípky z atletiky
Martin Sebera

15. 10. 2016 Kuřim – 
čtyřboj, 8- a 12minutovka

 – Od září 2016 se do dětských tréninkových 
skupin Atletického klubu Tišnov přihlá-
silo přes 160 dětí, které zkoušejí základy 
tělovýchovných a sportovních cvičení. Sou-
částí je i mnoho závodů, zejména v nejbliž-
ší Kuřimi a pak v Brně. První možností byl 
atletický čtyřboj v Kuřimi v neděli 9. října. 
Zde si naši nejmladší vedli výborně, vítěz-
ství si odnesli Kája Lamačová, Jiří Merel, 
Natálka Mazálková, Ondra Černý, Magda 
Kundrátová, na „bednu“ se dále vešli Anet 
Seberová, Radka Mašková, Jakub Marek, 
Iveta Chromá.

 – Na vytrvaleckém závodě na 8 minut dále 
dominovali v kategorii dívky do 7 let 
Amálie Kundrátová (2. místo, 1 410 m), 
v minidívkách 8 až 9 let vyhrála Natálka 
Mazálková (1 694 m), druhá skončila Anet 
Seberová (1 640 m), 6. Silvie Kundráto-
vá (1 389 m). V chlapcích do 7 let zabojo-
val Miroslav Motúz (2. místo a 1 502 m), 
Matyas Sebera (4. místo, 1 341 m), Marek 
Mazálek (5. místo, 1 295 m). Na 12 minut 
nebojácně vyběhli a skvěle zabojovali 
v kategorii mladších žaček Magda Kundrá-
tová (2. místo, 2 600 m) a přípravka chlapci 
Jakub Marek (4. místo, 2 481 m).

8. 10. 2016 Vokolo príglu
Rok se s rokem sešel a na jeden z nejpopu-

lárnějších běžeckých závodů kolem brněnské-
ho moře vyrazila tentokráte čtveřice běžců AK 
Tišnov. Nespočet dalších Tišnováků, Lomni-
čáků, Drásováků, Hradčaňáků a Čebíňáků 
jsme pak ještě potkávali na trati. Počasí bylo 
pro běžce ideální. Příjemné chladno, téměř 

bezvětří, takže už když jsme přijížděli, dých-
la na nás příjemná až prázdninová atmosféra. 
Nelze tvrdit, že bychom svými výsledky oslnili, 
ale na druhou stranu jsme rozhodně neselha-
li a hráli ve více jak dvoutisícovém startovním 
poli důstojnou roli. Nejrychleji zvládla trať 
Petra Seberová, která doběhla v čase 1:06:44 
na 25. místě kategorie ZA (celkově 442. místo). 
Potřetí Prígl běžel Jarek Kundrát a podařilo se 
mu potřetí zlepšit. V čase 1:07:22 doběhl na 
112. místě kategorie MB (celkově 472. místo) 
v novém osobním rekordu. V čase 1:09:38 se 
na 13. místě v kategorii ZB objevila v cíli Kačka 
Hanušová (celkově 604. místo). Na 23. místě 
v kategorii ZB (celkově 912. místo) se blýskla 
v čase 1:14:33 Danča Vojtová. Všichni běžci AK 
Tišnov se tak vešli do první poloviny startov-
ního pole, což je pěkné. A důležité je, že jsme si 
ze závodu odnesli příjemný pocit.

1. 10. 2016 Opava, Mistrovství 
České republiky žáků

Určitě nezapomenutelná jízda a výsledek, 
který doslova až čas ocení… Již výhra v trojko-
lové soutěži Přeboru Jihomoravského kraje byl 
výsledek, na který družstvo starších žáků AHA 
Vyškov pracovalo dlouhá léta. Postup na Mis-
trovství Moravy a Slezska byl tedy suverénní 
a v šumperském klání tohle družstvo vybojo-
valo bramborovou medaili, což nebylo zklamá-
ní, ba naopak! Čtvrté místo znamenal postup 
mezi celkem deset super týmů Česka. Za druž-
stvo žáků AHA Vyškov pravidelně nastupova-
li celou sezónu a důležité body přidávali Filip 
Drhlík a Filip Misař. Právem se mohou hono-
sit 8. místem v republice mezi opravdovými 

 Atletika 

Vletové otvory se dají citlivě upravit tak, 
aby nedocházelo ke znečištění omítek. 

Foto: V. Pospíšil

Foto: závodníci z Atletického klubu AK Tišnov 
na závodech v Kuřimi, archiv Martina Sebery
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Tak jsme čtvrtí, no a co, no a co, no a co-o-o!
Tomáš Hudec

V sobotu 10. září jsme se se soutěžním 
družstvem HS Tišnov zúčastnili mistrovství ČR 
v požárním sportu (respektive přeboru mezi 
moravskou a českou hasičskou jednotkou) 
konaném v Přerově.

Naše prázdninová příprava probíhala přes-
ně, jak jsem zmiňoval v článku před prázd-
ninami. Tréninky jsme měli dvakrát týdně, 
někdy se nás sešlo víc, jindy zase míň. Párkrát 
byl trénink přerušen hasičským zásahem, při 
kterém ze hřiště v Březině odjelo pravidelně 

tři čtvrtě družstva, což pro zbytek zname-
nalo čekat, až se vrátí zpátky. Kromě pozitiv 
i negativ jsme pilně trénovali a zlepšovali svo-
ji kondici a zpracování jednotlivých disciplín, 
abychom neudělali ostudu.

Do Přerova jsme se vydali již v pátek odpo-
ledne, abychom nemuseli v den závodu vstávat 
v brzkých ranních hodinách. V sobotu po sní-
dani na sebe celé družstvo obléklo nové dre-
sy, které zakoupila firma Steinhauser s. r. o., za 
což bych jí chtěl jménem svým i jménem druž-
stva moc poděkovat. Vydali jsme se na hřiš-
tě, kde byly zahájeny tréninky na překážkách. 

Soutěž začala slavnostním nástupem, jako prv-
ní disciplína bylo 100 m překážek, následova-
la štafeta 4 x 100 m a na závěr se běžel požární 
útok.

Po sečtení jednotlivých pořadí ve všech dis-
ciplínách nám bylo řečeno, že jsme čtvrtí. 
I když je to bramborová medaile, nám to vůbec 
nevadí, protože cíle, s kterými jsme do Přerova 
jeli, jsme splnili. Pro nás to bylo vítězství, pro-
tože jsme družstvo fungující osmý měsíc, kte-
ré na sobě maká a u něhož jsou vidět pokroky. 
Pokud se nestane nic závažného, tak příští rok 
budeme bojovat znovu.

Kroužek miniházené v Tišnově
Jan Schneider

Klub Házená Tišnov připravil pro školní rok 
2016/2017 pro kluky a holky z prvních, dru-
hých, třetích a čtvrtých tříd sportovní kroužek 
miniházené. Jeho cílem je všeobecný pohybo-
vý rozvoj se zaměřením na házenou. Děti se 
v kroužku miniházené naučí základní doved-
nosti, které je třeba umět při míčových hrách 
(běhat, házet, driblovat). Miniházená se liší od 
klasické házené menším hřištěm, speciálním 
gumovým míčem, se kterým prakticky nehro-
zí zranění. V rámci tréninku je kladen důraz 
na hravost, potěšení a prožitek hry s míčem. 
Trénink je veden především formou her, které 
u dětí všestranně rozvíjí pohybové schopnosti, 
rychlost, pozornost, koordinaci a házenkářské 
dovednosti. Hra jim rovněž přináší pozitivní 
zážitky podporující správný vývoj jejich cho-
vání, a to i ve skupině. Je pro ně navíc velmi 
atraktivní.

Tréninky pod vedením zkušených hráčů 
házené a licencovaných trenérů Jiřího Havláta 

a Martina Novotného se budou konat pravidel-
ně až do konce školního pololetí ve sportov-
ní hale v Tišnově v pondělí od 15.00 do 16.00 
hodin a ve středu od 16.00 do 17.00 hodin. 
Poplatek za účast v kroužku miniházené (pra-
videlný členský klubový příspěvek) je sta-
noven pro tento školní rok ve výši 800 Kč za 
každé pololetí (tj. 1 600 Kč za celý školní rok). 
Snížení nebo prominutí příspěvku ze sociál-
ních nebo jiných závažných důvodů je možné 
a řeší se individuálně na základě předložené 
žádosti. Přihláška je ke stažení na webových 
stránkách klubu, dále pak k dispozici u trené-
rů a vedení školy. Členové klubu jsou pojiš-
těni úrazovým pojištěním prostřednictvím 
Pojišťovny VZP, a. s. To se vztahuje na tréninky 
i sportovní utkání.

Veškeré informace poskytují trenéři na 
telefonních číslech 605 732 756 (Jiří Havlát) 
nebo 777 840 592 (Martin Novotný). Vede-
ní klubu je možné kontaktovat na telefonu 
777 837 883 (Jan Schneider) nebo e-mailem 
na hazena@hazenatisnov.cz.

atletickými giganty a pravidelnými líhněmi 
nejlepších žákovských atletických talentů 
v ČR.

25. 9. 2016 Atletický čtyřboj 
mládeže a Skokanský trojboj 
družstev O pohár Geodetické 
kanceláře Souček

Rekordní počet závodníků (celkem 201; 
194 dětí v čtyřboji + 7 další trojbojařů) se 
setkal na tradičním sportovním vyvrchole-
ní Václavských hodů v Tišnově. Velký počet 
závodníků + sehraný tým pořadatelů a roz-
hodčích + trpěliví rodiče + vlídné počasí = sice 

delší, ale úspěšná zatěžkávací zkouška atletic-
kého hřiště u ZŠ nám. 28. října.

Ze sportovního hlediska je potěšující velká 
konkurence oddílů z širokého okolí: Vyškov, 
Blansko, Brno, Bílovice nad Svitavou, Slavkov, 
Kuřim, Židlochovice, Šumperk, které vytvá-
řejí domácím tišnovským atletům opravdové 
zrcadlo jejich výkonnosti a to je dobře. Určitě 
je potěšující velké množství mladých začínají-
cích závodníků, kteří při pravidelné návštěvě 
našich čtyřbojů mohou vidět svůj výkonnostní 
růst. Dobrá zpráva pro Tišnov je, že první cena 
z tomboly, dort dinosaura z dílny Veroniky 
Součkové, zůstal v Tišnově v rukou Káji Janus-
zové! Vítězové jednotlivých kategorií jsou Jiří 
Merel, Pavla Polášková, Zbyněk Navrátil, Lucie 

Daněčková, Václav Hamšík, Adéla Sigmundová, 
Matyáš Dankovský, Hana Blažková, Filip Drhlík 
a Valentýna Peringerová.

Ve skokanském trojboji obhájilo loňské 
prvenství družstvo zkušených veteránů Slou-
ka, Škvařil a Holoch, následovaní mladíky Fili-
pové Drhlík a Misař a Vojta Dušek. Na třetím 
místě skončili smělí a obrovskou kuráží oplý-
vající Hanka a Michal Klíčníkovi s Mirkem 
Floriánem. Na závěr děkujeme sponzorům 
a partnerům závodu a atletického klubu: měs-
to Tišnov, Geodetická kancelář Souček, Vitar s. 
r. o., ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova. Komplet-
ní a podrobné výsledky, včetně bohaté foto-
galerie, jsou k nahlédnutí na www.aktisnov.
wz.cz/rok2016.htm.

 Hasičský sport 

 Házená 
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Šerkovický pétanque
Miroslav Randuch

V neděli 18. září se uskutečnil otevřený tur-
naj dvojic pro děti i dospělé v pétanque Šer-
kovické koulení – Loučení s prázdninami 
v příjemném prostředí sportovního areálu 
v Šerkovicích. Co jiného si mohou pořadate-
lé jubilejního, již dvacátého turnaje od roku 
2007 přát? Dostatečný počet soutěžících párů 
a přízeň počasí. Obě přání se splnila: turnaje 
se zúčastnilo rekordních padesát soutěžících 
dvojic, a to třicet osm párů dospělých a dva-
náct párů dětí. Nedělní odpolední příjemné 
počasí dovolilo odehrát plánovaná kompletní 
čtyři kola turnaje, celkem sto zápasů.

Ve čtyřkolovém pétanquovém klání první 
místo v kategorii dětí získala dvojice Štěpán 
Šimánek a Roman Dolíhal ze Šerkovic před 
dvojicemi z Brna: David Hanák a Petr Bejšovec, 
Gabriela Štrublová a Josef Pacula.

V kategorii dospělých prošly turnajem bez 
jediné porážky první tři dvojice: brněnské 
Gabriela Krupicová a Petr Juráň, Franjo Kví-
tek a Tomáš Olbort a šerkovická dvojice Klára 
a Táňa Kubíčkovy.

Konečné celkové výsledky dospělých:
1. Gabriela Krupicová a Petr Juráň (Brno)
2. Franjo Kvítek a Tomáš Olbort (Brno)
3. Klára a Táňa Kubíčkovy (Šerkovice)
4. Jakub Cimala a Zdeněk Handl (Brno)
5.  Aleš Eichmeier a Petr Giacintov 

(Šerkovice)
6.–8. Lukáš Herman a Pavel Ziegler, Radek 

Smolík a Zdeněk Smolík, Jakub Bahen-
ský a Monika Vlachová

Konečné pořadí v kategorii dětí:
1.  Roman Dolíhal a Štěpán Šimánek 

(Šerkovice)
2. David Hanák a Petr Bejšovec (Brno)
3. Gabriela Štrublová a Josef Pacula (Brno)
4.  Boris Šindelář a Míša Krylová (Brno, 

Šerkovice)
5. Jan Botek a Vítek Cimala (Brno)
6. Jan Smolík a Martin Bobek (Brno…)

Turnaje v Šerkovicích završily prvních 
deset let a staly se vyhledávanou příležitos-
tí k setkávání příznivců této hry nejen z blíz-
kého okolí. Věcné ceny pro všechny a medaile 
se symboly pétanque soutěžícím věnovala 

obec Šerkovice a další sponzoři akce (Montá-
že staveb – Květoslav Tesař, Ing. Dana Bute-
rinová – Vinotéka, Vít Libor – Palivové dřevo, 
Výroba bramborových lupínků Šerkovice, 
Partners Financial Services (Martin Randuch), 
STYLE SPORT – Renata Zámečníková, MONTE-
NERGO BRNO, Pila Kupka, Reakce s. r. o., Pavel 
Novák a Ivanka).

Zájemci o tuto zajímavou hru se v Šerko-
vicích setkají příští rok v již tradičních termí-
nech – v červnu a září.

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

Mistrovství České republiky v družstvech dorostu
Zdeněk Kunický

V předposledním zářijovém týdnu čekal 
náš klub vrchol letošní sezóny – mistrovství 
ČR. Ligové družstvo dorostu nejprve zavíta-
lo v úterý 20. září na vyzývací finále do Pro-
stějova „poprat se“ o titul přeborníka JmTS. 
I přes nepříznivý výsledek 1:8 Tišnováci 
bojovali a zanechali dobrý dojem. Prostějov-
ský tým, pod vedením bývalého daviscupové-
ho reprezentanta Jiřího Nováka, jel na MČR 
obhajovat loňské prvenství.

MČR družstev dorostu začalo na dvorcích 
pražské Sparty ve čtvrtek 22. září. Tišnová-
ci si do prvního kola vylosovali nasazené TK 
Neridé, které vyhrálo s přehledem oblast-
ní soutěž ve Středočeském tenisovém sva-
zu, stejně jako Tišnov vyhrál oblastní soutěž 

v Jihomoravském tenisovém svazu. Utká-
ní bylo od začátku velice vyrovnané. Domi-
nik Křipský na postu jedničky družstva měl 
v prvním setu setbol, ale bohužel set ztra-
til v tiebreaku 6/7 a druhý set taktéž pomě-
rem 3/6. Bratr Dominika Filip doslova vydřel 
utkání v třísetové bitvě 4/6, 6/4, 6/4. Liba 
Čermáková nestačila na 24. hráčku v republi-
ce a podlehla jí po setech 1/6, 1/6. Naše jedi-
ná hostující hráčka Denisa Huňková vyhrála 
první set 7/6 a ve druhém vedla už 3/0. Sou-
peřka však zpřesnila hru a Denisa podlehla 
ve druhém setu 4/6 a ve třetím neuhrála ani 
gem. Tomáš Stříteský vyhrál první set 6/2 
a ve druhém vedl 4/3 a měl výhodu. Ani toto 
vedení se však nepodařilo udržet a Tomáš 
prohrál 4/6 a třetí set 2/6. V poslední dvou-
hře se Kryštof Vítek ve vyrovnaném prvním 
setu probojoval v tiebreaku také k setbolu. 

Štěstí však tento den přálo více soupeřům 
a po setech 6/7 a 2/6 si došli pro důležitý 
pátý bod. Následné čtyřhry se nehrály, pro-
tože vítězné TK Neridé čekaly další tři dny 
plné utkání. Pro tišnovské družstvo bohužel 
porážkou účinkování na mistrovství skončilo 
v prvním kole a zařadilo se na 9. až 12. místo. 
Papírový výsledek 1:5 však neodpovídal veli-
ce vyrovnanému průběhu utkání.

I přesto byl pro Tišnov obrovský úspěch 
zahrát si na takto významné akci mezi těmi 
nejlepšími týmy z republiky jako: LTC Par-
dubice, TK Slavia Plzeň, LTC Tábor 1903, TK 
Slavia Orlová, TK Neridé, TK Agrofert Prostě-
jov, TK Olymp Praha, Severočeská tenisová o. 
s., I. ČLTK Praha, TK PRECHEZA Přerov o. s., 
TK Sparta Praha (konečný vítěz MČR 2016). 
Stačí se podívat na jakýkoli výše uvedený 

 Pétanque 

 Tenis 

Foto: František Mach



tým a je zřejmé, že všechny mají daleko jiné 
možnosti tréninkové přípravy než Tišnov-
ští, kteří hrají na čtyřech venkovních a dvou 
halových dvorcích. Navíc s výjimkou Denisy 
Huňkové se všichni hráči od malička připra-
vují na Ostrovci. Díky spolupráci s městem 
Tišnov a Jihomoravským krajem se však teni-
sovému klubu daří vytvářet pro mládežnické 
hráče co nejlepší podmínky.

Za reprezentaci klubu a města Tišnova 
patří poděkování těmto hráčům: Dominik 
Křipský, Filip Křipský, Tomáš Stříteský, Kryš-
tof Vítek, Libuše Čermáková, Denisa Huňková 
a Kamila Prudká, pod vedením trenérů Zdeň-
ka Kunického a Martiny Seyfertové.
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 Turistika 
Ohlédnutí za Tišnovskou 
padesátkou
František Mach

V sobotu 8. října uspořádal náš Klub čes-
kých turistů Tišnov již 46. ročník dálkového 
a turistického pochodu Tišnovská padesát-
ka, který byl opět zařazen do seriálu pocho-
dů Dvoustovka. Finančně akci podpořily město 
Tišnov, JMO KČT a kavárna Pohoda.

Příprava pěších tras v délce 8, 14, 20, 27, 
37 a 50 km byla v tomto roce o něco jednoduš-
ší, neboť jsme využili zkušeností z loňska, jen 
jsme trasy vedli v opačném směru. Nejkratší 
trasa v délce osmi kilometrů byla opět zařaze-
na do projektu Toulavý kočárek.

Od časných ranních hodin byl v sokolovně 
čilý ruch a přesně v šest hodin se na nejdelší 
pěší trasu 50 km postupně vydalo třicet sedm 
dálkových turistů. První teplotně podzim-
ní víkend s občasným sluníčkem prožilo 147 
účastníků na nejkratší osmikilometrové tra-
se. Zde bylo pět kontrolních stanovišť s úkoly, 
které byly ve spolupráci s rodinným centrem 
Studánka připraveny pro děti. I ti nejmlad-
ší, mnohdy ještě v kočárku, plnili úkoly vever-
ky Alice, za jejich splnění pak obdrželi razítko. 
V cíli na ně čekala ještě sladká odměna, kterou 
podpořily OZP a BESIP.

Okruhem v délce 14 km prošlo 125 turis-
tů a spolu s trasou T8 byly nejvíce obsazené 
dětmi do 15 let (133 ze 168 na všech trasách). 
Kontrolním stanovištěm v Borači na dvaceti-
kilometrové trase pak prošlo 94 turistů a na 
trase dlouhé 27 kilometrů pak dalších 24, kte-
ří však ještě museli projít i nejfrekventovaněj-
ší kontrolou s občerstvením v Jamném. Lesy 
kolem vrcholu Sýkoř s kontrolním stanovištěm 

prošlo 19 účastníků trasy 37 km. Tři cyklotra-
sy 26, 34 a 50 km projelo celkem 55 cyklistů. 
Na cyklotrasu 50 km se krátce po dvanácté 
hodině k radosti pořadatelů vydal ještě 501. 
účastník!

Všichni zejména v cíli chválili práci orga-
nizátorů, značení a přípravu samotných tras 
a také barevné mapky s vyznačením jednot-
livých tras, což není na pochodech obvyklé! 
Stejně jako kontrolní stanoviště s čerstvým 
chlebem se sádlem a cibulí (mizely prý oprav-
du s velkou rychlostí). V cíli také účastníci 
obdrželi nový pamětní list s logem pochodu, 
jehož autorem je výtvarník Jiří Ondra, a zhléd-
li výstavku nejlepších fotografií z akcí v rámci 
fotosoutěže členů našeho odboru KČT.

Oproti loňskému roku byl velký zájem 

o turistickou nálepku č. 27 s dominantami Tiš-
nova a dřevěnou turistickou známku, vydanou 
ve speciální edici pro tuto akci.

Pro zájemce ještě pár dalších statistických 
čísel: celkem bylo na akci 168 dětí do 15 let, 
Tišnováků bylo 180 (36 %), z toho 95 dětí, 
z Brna přijelo 112 turistů (22 %) a z okolí 
Tišnova a ostatních míst 209 (42 % ze všech 
účastníků). Celkem všichni ušli, ujeli na kole 
nebo v kočárku 10 421 km. Zřejmě doposud 
nejvzdálenějším účastníkem na Tišnovské 
padesátce byla právě letos paní Sonia Urcia 
z Barcelony (T8 km).

Na závěr bych rád poděkoval všem našim 
příznivcům za účast a mým spoluorganizáto-
rům za jejich aktivní podíl na zdaru pochodu.

Družstvo dorostu v areálu pražské Sparty.
Foto: Martin Klouda

Foto: M. Vlčková
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 Turistika 
Toulky – 
s kolem na sýkoř
Jaroslav Jebáček

V tomto díle seznámím případné zájem-
ce s trasou cyklovýletu, který má za cíl nej-
vyšší kopec našeho regionu Sýkoř (704 m n. 
m.). Dosahuje celkové délky 33 kilometrů. 
Výpis obcí, kudy je trasa koncipována: Tišnov, 
Lomnička, Šerkovice, Lomnice, Sýkoř, Synalov, 
Osiky, „Stanislávek“, Dolní Žleby, Lomnice, Šer-
kovice, Tišnov.

Zajímavá místa: Lomnice – fara, radnice, 
zámek, morový sloup, kašna, pivovar, kostel 
Navštívení Panny Marie, synagoga, židovský 
hřbitov, panská sýpka, Nový Svět, měšťan-
ské domy, hájovna pod Sýkořem, plastika Járy 
Cimrmana, retranslační stanice, památník 
ruským parašutistům v Osikách, kostelík sv. 
Stanislava.

V Lomnici žila až do roku 1940 počet-
ná židovská komunita, která se zabývala pře-
vážně obchodem se suknem, které se tkalo 
v okolních vesnicích a židovští obchodníci je 
od tkalců vykupovali. Život tkalců na počát-
ku minulého století popisuje ve svých knihách 
spisovatel Uher z Borače. Zámek v Lomnici 

stojí na místech původního gotického hradu 
založeného koncem 13. století Tasovci. Éra 
pánů z Lomnice končí rokem 1558, kdy hrad 
převzali částečně dědictvím a částečně odku-
pem Žerotínové. Fridrich z Kounic o lomnic-
ké panství přišel r. 1623 z důvodu účasti ve 
stavovském povstání. Od r. 1662 do r. 1945 
byl zámek v majetku uherské šlechty Serényi. 
Tento rod provedl na budovách přestavby ve 
stylu baroka a novogotiky. Zámek nyní slouží 
školství.

Morový sloup, stavba dokončena r. 1710 
za hraběte Antonína Amata. Je dílem brněn-
ského sochaře Mathiase Thomasberge-
ra. Z vrchnostenských budov se na náměstí 
dochovala panská hospoda s erby Františka 
Gabriela Serenyiho a jeho manželky Benig-
ny a především budova pivovaru z poloviny 
19. století postavená stavitelem Fr. Vašíčkem. 
Socha Gambrina je od Josefa Břenka. Fara 
pochází také z poloviny 19. století. Panská sýp-
ka byla stavebně dokončena r. 1759. Kašna 
postavena r. 1670 za hraběte Františka Gab-
riela Serényiho především jako zdroj vody 
při hašení požárů. Jediná studna se nachá-
zela na náměstí před pivovarem. Do stej-
né doby se datuje i stavba kostela, který byl 
vysvěcen r. 1775. Synagoga byla dostavěna r. 

1794. Židovský hřbitov – nejstarší zachované 
náhrobky jsou z r. 1686. Velmi půvabnou čás-
tí Lomnice je Nový Svět, který se rozprostí-
rá vlevo od silničky ze Šerkovic. Retranslační 
věž radiokomunikací na Sýkoři byla postavena 
počátkem šedesátých let k přenosu radiových 
a televizních signálů. Jedná se o čtyřicet met-
rů vysoký tubus na vrcholu Sýkoře v bukovém 
lese, ke kterému vede komunikace. Koste-
lík sv. Stanislava u Osik nad údolím Besénku 
je osamocený a jednolodní, postaven byl na 
místě staršího chrámu, který tam stál již v r. 
1407. Tato barokní stavba pochází z 18. sto-
letí. Vzhledem k vymezenému prostoru jsem 
vypsal zase jen to nejpodstatnější. Přeji hezké 
počasí a příjemné zážitky.

Foto: Jaroslav Jebáček

POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 
Zábavná soutěžní stránka pro děti a jejich rodiče – 8. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Osmým kolem pokračuje naše pravidelná 
hádanková soutěž, určená pro děti narozené 
v roce 2004 a mladší, s nimiž se mohou do luš-
tění zapojit i jejich rodiče nebo starší kamarádi. 
Řešení jednotlivých úkolů nám s nadějí na závě-
rečnou odměnu můžete zaslat i v případě, že 
jste se předcházejících kol dosud nezúčastnili.

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

správná řešení úkolů 
z minulého čísla:
osmisměrka – JAN Z PERNŠTEJNA
hřebenovka – FERIÁLNÍ KLUB BARÁK
skrývačky – HORTOVÁ, LAMAČ, MÁCA, 
KUPSKÁ, KUČA, VALOVÁ, MELKES, 
MEDUNOVÁ, ZVAŘIČ, KADLEC
křížovka – PADLÍ V BOJI ZA SVOBODU 
A OBĚTI OKUPACE (nápis je umístěn na 
pamětní desce, která je součástí pomníku 
na náměstí 28. října)
poznávací obrázek – ŠERKOVICE
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V tajence křížovky je nápis, který je k nalezení na zdi jednoho z domů poblíž cent-
ra Tišnova. Kromě zaslání jeho textu je nutno se před tímto nápisem vyfotografovat, stejně jako 
před příslušným „soutěžním“ kostelem, zařazeným na dnešní poznávací obrázek, a tyto fotogra-
fie zaslat společně s řešeními.

hŘEbENOVKa
 = 1 město v Bavorsku poblíž Norimberka (ü=ue)
 = 2 hliníková fólie
 = 3 nejpopulárnější míčový sport (slovensky)
 = 4 mužské jméno
 = 5 japonská automobilová značka
 = 6 fotbalista Slavie Praha (Jaromír)
 = 7 batoh
 = 8 nepodlehnout
 = 9 město v Českém ráji
 = 10 větrovka, plášť s kapucí
 = 11 logická hra
 = 12 závodník v honu na lišku
 = 13 Evropané z Balkánu
 = 14 vydávat jasný kovový zvuk
 = 15 obec na Blanensku

V tajence je název části Tišnova 
nacházející se poblíž centra města.
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RŮZNÉ 

OsMIsMĚRKa
BARD, BERLA, BRADA, HRAD, KALFAS, KINO, KOŠICE, NAPALM, OKAPY, 
OLDA, POVOZY, PRESTIŽ, PROSTATA, PŘEMET, RADNICE, STRŽ, SUDÝ, 
ŠVANCARA, TRENÝRKY, TURNAJ, VILDA, ZÁPAS, ZÁSADA, ZETOR

Vyškrtáte-li v uvedeném obrazci v osmi směrech uvedená slova, 
zbude Vám 13 písmen, která čtena po řádcích tvoří tajenku.

Obsahem dnešní tajenky je událost, ke které došlo v Tišnově 
1. dubna 1991.

sKRÝVaČKY
V každé z deseti vět je ukryto příjmení jednoho z čestných občanů města Tišnova.
TA ŽENA BYLA NAPROSTO POSEDLÁ ČEKÁNÍM NA KONEC SVĚTA.
UDĚLAL JSEM ÚPLNĚ VŠE, CO PO MNĚ VILMA CHTĚLA.
ŽÁDNÝ ČESKÝ SPORTOVEC UŽ NEMÁ ŠANCI POSTOUPIT DO FINÁLE.
NA ZÁVĚR PROMLUVIL DOCENT HÝSEK O RACIONALIZACI VE ZDRAVOTNICTVÍ.
PŘES ROZVODNĚNÉ LABE NEŠLO TENTOKRÁT VŮBEC PŘEPLAVAT.
LOŇSKÝ MRSKUT HANKA PROŽÍVALA OBZVLÁŠŤ RADOSTNĚ.
PO VYDATNÉM DEŠTI SE ZA DOMEM LESKLA ÚPLNĚ MOKRÁ LOUKA.
POSLANCI NEPŘIJALI NOVÝ ZÁKON A VRÁTILI VŠE K DALŠÍMU PROJEDNÁNÍ.
NA VÁNOCE MNE POTĚŠILI JOSEF I CYRIL KRÁSNÝMI DÁRKY.
CESTUJÍCÍ OPUSTIL AUTOKAR A SEDL SI U SILNICE NA PATNÍK.

Svoje odpovědi nám posílejte do 

14. listopadu 2016 na e-mailovou 

adresu noviny@kulturatisnov.cz. Vítě-

zové soutěže budou vyhlášeni po 

skončení 10. kola, kdy bude celý seri-

ál vyhodnocen současně. Ceny pro 

nejúspěšnější luštitele zajistí Měst-

ské kulturní středisko, nejvydařeněj-

ší z Vašich fotografií budou otištěny 

v únorovém čísle ročníku 2017.

Vyhodnocení soutěže fotoklubů
Miloš Buček

Dne 3. září proběhlo ve Velkém Poříčí 
u Hronova vyhodnocení 45. ročníku fotografic-
ké soutěže Ratibořický mapový okruh, kterého 
se tišnovští fotografové pravidelně zúčastňu-
jí. Do loňského ročníku se přihlásilo dvacet 
fotoklubů s celkem 400 fotografiemi. Každý 
sestavil soubor dvaceti snímků, který ostatní 
účastníci bodově ohodnotili. KPFT Tišnov se 
letos celkově umístil na osmém místě. V jed-
notlivcích se do první padesátky dostali Josef 
Buček, Pavel Smékal a vynikající osmé místo 
obsadil Oldřich Výleta se snímkem „Staletím 
pošlapané“. Zvláštní ocenění Jiřího Všetečky 
za výtvarnou fotografii získal Josef Maruška 
za snímek „Trojský most“ a ocenění Jiřího Vše-
tečky a rádia Impuls za výtvarnou fotografii 
obdržel Milan Sítora za snímek „Metro“. Bliž-
ší informace jsou dostupné v posledním čísle 
časopisu FotoVideo. Předesíláme, že ve dnech 
12. až 27. listopadu 2016 se uskuteční v pro-
storách galerie Diana výstava fotografií členů 
KPFT Tišnov, kteří zde představí své nejlepší 
snímky z posledního období. Srdečně zveme 
všechny příznivce fotografie.

Metro. Foto: Milan Sítora
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Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017
Zdeněk Jílek, Art Periscope

V těchto dnech byl vydán očekávaný 
a avizovaný nástěnný kalendář na rok 2017 
s názvem Významné osobnosti Tišnovska, 
jehož autorem je tradičně společnost Art 
Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.

Jedná se opět o výpravný regionální kalen-
dář, tentokrát připomínající význam a věhlas 
některých našich – již nežijících – spoluobča-
nů. V tomto unikátním díle jsou představeni 
Emanuel Ranný, Vladimír Josef Procházka, 
Karel Seyfert, Karel Fic, Boženka Škrabál-
ková, Lubomír Kostelecký, Alois Řezáč, Jan 
Šmarda, Anna Pammrová, Andrej Sučko, Petr 
Fruhwirt a Josef Šindar.

Kalendář byl vydán jako obvykle v ome-
zeném nákladu několika set kusů a předpo-
kládá se, že bude zase brzy rozebrán. Pokud 
byste tento kalendář chtěli získat, letos se 
bude prodávat v TIC na ul. Brněnská 475, 
v tišnovském muzeu a ve V-galerii pana Vaš-
čáka na ul. Jungmannova. K dostání bude 
pravděpodobně také na dalších akcích pořá-
daných společností Art Periscope, např. při 
oslavách 10. výročí otevření nejužší uličky 

Koželužské 12. listopadu nebo během výsta-
vy betlémů ve dnech 10. až 18. prosince 
v prostorách OÚ Předklášteří.

Starosta města Tišnova pan Jiří Dospí-
šil, v rámci svatováclavských hodů v sobo-
tu 24. září 2016, představil nový tišnovský 

Foto: Roman Skřepek

Trojský most. Foto: Josef Maruška



Nejužší ulička v Tišnově slaví desáté výročí
Zdeněk Jílek, Art Periscope

V březnu tomu bylo již deset roků, co 
pražský malíř Ivan Svatoš pronesl při pohle-
du na uličku Koželužskou památnou větu: 
„Tahle ulička by mohla být zapsána v České 
knize rekordů jako nejužší.“ A díky iniciativě 
tehdejšího vedení firmy JICOM a pochopení 
města Tišnova se již v listopadu 2006 – za 
přítomnosti agentury Dobrý den z Pelhři-
mova – ulička křtila a přeměřovala. Na cer-
tifikátu bylo zapsáno 77,5 cm, což tehdy 
znamenalo prvenství v ČR. Mistr Ivan Svatoš 
průčelí uličky Koželužské zvěčnil do svého 
obrazu, který se stal symbolem pamětních 
listů, triček a brožurek.

To vše znamená, že 12. listopadu 2016 
oslavíme desáté výročí tohoto skvělého 
počinu, neboť ulička se stala turistickou zají-
mavostí nejen pro Tišnováky. Rozhodli jsme 
se tuto událost znovu veřejnosti připome-
nout, zase u toho bude firma JICOM a měs-
to Tišnov, zase přijede moderátor Vráťa Ebr 
a historická skupina šermířů VICTORIUS 
a nově také společnost Art Periscope. Dále 
se do oslav zapojí i stavební firma RIGI s. r. 
o., která před pěti lety opravila a slavnost-
ně otevřela uličku Ševcovskou. Celá akce se 
uskuteční v prostorách zahrádky U Pal-
ce a pohostinství Na Perštýně na ulici 

Jungmannově v Tišnově v sobotu 12. lis-
topadu 2016 od 10 do 16 hodin.

V programu budete moci spatřit předvá-
dění dobových řemesel, např. koželuha, kte-
rého zastoupí Kristýna Vlachová z Popůvek, 
jež svoje šperky a jiné výrobky tvoří z rybí 
kůže. Každý kus je originál, stejně tak jako 
její produkty z netradičních dřevin. Jirchy 
(vydělané kůže) nám ukáže při ruční výrobě 
různých kožených předmětů Jana Valnohy ze 
Skalice nad Svitavou. Své sedlářské řemes-
lo předvádí od jara do podzimu na Šiklově 
mlýně, kde se někdy objevuje i v roli kov-
boje. Kovářské řemeslo předvede Bedřich 
Řezáč z Velkého Meziříčí, jehož krédem je 
„život v umění, umění v životě“. Již od mlá-
dí se zabýval moderním zpracováním železa 
a ostatních kovů, jejich tvarováním, skládá-
ním, svařováním a jinými úpravami. Na naší 
akci 12. listopadu uvidíte tvorbu vánočních 
ozdob a svícnů ohýbáním za studena. Další 
předvádějící bude Renata Kocůrová z Draho-
nína, která o svém umění říká: „Dlouho jsem 
nevěděla, co vlastně chci. Až když jsem vzala 
poprvé hlínu do ruky a začala tvořit, zažila 
jsem chvíle naplněné sněním a láskou. Jeden 
den vymodeluji na hrubo sošku a po zaschnu-
tí jí dodám tvar, jako kdybych vyřezávala ze 
dřeva.“ Opracovávání dřeva představí zná-
mý řezbář Václav Mašek z Velké Bíteše, kte-
rý umí vyřezávat svá díla i motorovou pilou. 
Jedinečné jsou jeho betlémy a dřevěné 
obrázky. V neposlední řadě se můžeme těšit 
i na košíkářské umění Ivana Sošky z Brna. 
Jeho speciální vrbové proutky dodávají všem 
těmto výrobkům přírodní vzhled. Zajíma-
vý sortiment přiveze z Ostrova nad Oslavou 
Monika Lorencová, která je autorkou ručně 
vyráběných dárkových produktů, především 
netradičních svíček a dalších originálních 
předmětů, doplňků vašich domácností.

Celou akci bude uvádět – stejně jako před 
deseti lety – pražský moderátor, knihkupec, 
sepisovatel a knihomol Vráťa Ebr. Společ-
ně se starostou města Tišnova pokřtí nově 
vydané pohlednice tišnovských uliček, které 
nafotil dvorní fotograf společnosti Art Peri-
scope Michal Beneš, a pak také nový krimi-
román tišnovského občana Oldřicha Sobotky 
s názvem Hrnec zlaťáků na konci duhy. Kni-
hu vydalo pražské nakladatelství Daranus. 
Pro dobrou náladu zahraje cimbálová muzi-
ka VERONICA se svými sólisty a zhlédneme 

napínavé klání šermířů skupiny VICTORIUS. 
K zakoupení bude i svatomartinské občerst-
vení (rohlíčky a koláčky od Jaroslavy Ťapko-
vé ze Svatoslavi), dále svatomartinské víno 
s pamětními etiketami, pohlednice, nový kri-
miromán a upomínkové předměty na tuto 
slavnost.

Součástí akce bude také výstava obra-
zů tišnovských uliček. Symbolem desáté-
ho výročí otevření Koželužské uličky se stal 
obraz od doubravnického malíře Stanisla-
va Bělíka, který jej namaloval ve svých 97 
letech. Mistře, děkujeme Vám!

Na závěr ještě upozornění pro sportu-
chtivé návštěvníky – od 10 do 12 hodin 
pořádá Atletický klub Tišnov druhý roč-
ník rodinného běhu tišnovskými uličkami. 
Bližší informace na www.aktisnov.wz.cz.

Děkujeme sponzorům – firmě JICOM 
spol. s r. o., firmě RIGI s. r. o. a městu 
Tišnov. Věříme, že si Tišnované nenechají 
ujít výjimečnou oslavu, která určitě přispě-
je k dobré podzimní náladě a opět zvidi-
telní dříve opomíjenou historickou část 
našeho města. Vstup je zdarma a možná při-
jede i svatý Martin na bílém koni. Máme se na 
co těšit!
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kalendář i jeho tvůrce a rodinné příslušníky 
významných osobností.

Snímky v kalendáři nafotil Michal 
Beneš nebo byly zapůjčeny z rodinných 
archívů. Poděkování patří všem, kdo se 

jakýmkoliv způsobem na vydání tohoto 
díla podíleli, především pak Jiřímu Dvořá-
kovi z agentury JABARA s. r. o. za trpělivost 
a kvalitní zpracování všech podkladů. Pře-
jeme tomuto kalendáři, aby jeho životnost 

nekončila 31. prosince roku 2017, ale aby 
zůstal v rodinných archivech nebo domácích 
šuplících, a aby se tak i další generace moh-
la seznámit s našimi úspěšnými tišnovskými 
spoluobčany.



Pomník Josefu Jamborovi
Marta Sylvestrová

Na tišnovském hřbitově naleznete nyní 
nově zhotovený pomník malíře Josefa Jambo-
ra. Je tvořen balvanem, který se pravděpodob-
ně oddělil od masivu Drátenických skal vlivem 
mrazového zvětrávání v minulých dobách 
ledových. Ocitl se na rozcestí mezi Blatinami 
a Samotínem, kudy malíř Josef Jambor cho-
díval za svými krajinnými motivy do plenéru. 
V loňském roce ho tam objevili malíř Zdeněk 
Bernát a fotograf Petr Baran při natáčení fil-
mového dokumentu s Alenou Jamborovou, 
dcerou Josefa Jambora. Z místa, kde kamen-
ný milník po staletí spočíval, ho drapákem 
vyzvedl pan Bohumil Klíma. Poté ho přepravil 
z Vysočiny a umístil pomocí jeřábu na tišnov-
ském hřbitově pod rozsochatým letitým jasa-
nem. Jeho kořenovité vlnobití vytváří kolem 
hrobového místa, které pro svého otce vybrala 
Alena Jamborová, přirozené přírodní prostře-
dí. Stavební úpravy vůkol zajistila tišnovská 
firma, jejíž šéf, Daniel Dvořák, musel sestavit 
tým silných mužů, aby kámen dokázali spo-
lečnými silami přemístit od hřbitovní zdi na 
místo určení. Krajinná architektka paní Yvona 

Lacinová s krajinným ekologem panem Janem 
Lacinou vybrali jasan, vřes a mateřídoušku, 
které utvářejí krajinné prostředí Vysočiny, 
a vysadili je kolem kamene. Ztvárnění a umís-
tění Jamborovy signatury na pomníku provedli 
umělečtí kováři Milan Žáček a jeho syn Matěj. 
Průběh prací na nově vznikajícím památníku 

dokumentoval fotograf Petr Feifer. Děkujeme 
všem, kteří se na vytvoření pomníku společný-
mi silami podíleli. Z místa pod jasanem je nád-
herný výhled na tišnovský kostel a na prudce 
se zvedající zalesněné kopce Podhorácka. Ať 
se malíři Josefu Jamborovi a jeho paní Boženě 
na novém místě pokojně odpočívá.
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Nápis na kámen přidělávají Matěj Žáček 
a Petr Ščudla. Foto: Petr Feifer
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Ohlédnutí za výstavou 
chovatelů drobných zvířat
Jaroslav Jebáček

Po mnoha letech, kdy byly výstavy pořádá-
ny v Jamném, se tato akce vrátila díky ochotě 
a přičinění Městského úřadu v Tišnově, Inspira 
a Gymnázia Tišnov zpět do Tišnova. Proběhla 
ve dnech 23. až 25. září ve venkovních prosto-
rách vzdělávacího zařízení Inspira v Tišnově.

Vystavováni byli králíci, drůbež, holubi 
a exoti od dvaapadesáti vystavovatelů nejen 
z Tišnova a okolí, ale i z Bystřice nad Pernštej-
nem, Kuřimi, Olešnice a dalších obcí z jiných 
regionů. Tato výstava byla jubilejní, kona-
ná při příležitosti stodesátého výročí zalo-
žení chovatelství v Tišnově. Záštitu nad ní 
převzal senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, 
CSc., který věnoval a osobně předal pohár pro 

nejúspěšnějšího chovatele holubů příteli Jose-
fu Jurnému z Dolních Louček. Dále ceny předá-
vali místostarosta Městského úřadu v Tišnově 
Ing. Václav Šikula a zastupující ředitelka Inspi-
ra Mgr. Ivana Kroutilová. Všichni jmenovaní 
přednesli i krátké projevy.

Hlavní vítězné ceny:
králíci jednotlivci – Ing. Zdeněk Koláček
králíci kolekce – Ing. Dagmar Malá
holubi – Ing. Zdeněk Koláček
drůbež – Dominik Urbánek, mladý chovatel

Myšlenka vrátit výstavy do Tišnova se stala 
šťastnou volbou, neboť prostory byly připra-
veny na úrovni a zájem veřejnosti byl enorm-
ní, což je potěšitelné, poněvadž dnes už jsou 
pro mnoho dětí hospodářská zvířata sko-
ro vzácností. Výstava dopadla úspěšně a je 
výzvou pro další roky. Je co zlepšovat: zázemí 

pro návštěvníky, výstavní fundus a zabezpe-
čení vystavovaných zvířat. Ještě jednou je nut-
no poděkovat za vstřícnost Městskému úřadu 
v Tišnově, Inspiru, Gymnáziu Tišnov, vystavu-
jícím a vedení ZO ČSCH v Tišnově, jmenovitě 
jednateli Antonínu Chroncovi.

Změna u daně z nabytí 
nemovitých věcí
Milan Halouzka

Dle současné právní úpravy je v přípa-
dě nabytí vlastnického práva koupí nebo 
směnou poplatníkem daně z nabytí nemo-
vitých věcí prodávající. Nicméně převodce 
a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlou-
vě mohou doposud dohodnout, že poplatní-
kem bude namísto převodce nabyvatel, tedy 
kupující. Pokud se nyní smluvní strany tak-
to nedohodnou, je poplatníkem daně z naby-
tí nemovitých věcí automaticky prodávající 
a kupující se stává ručitelem.

Na základě novely zákonného opat-
ření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí, účinné od 1. lis-
topadu 2016 se nově stanovuje, že poplat-
níkem daně z nabytí nemovitých věcí bude 
vždy výlučně nabyvatel vlastnického prá-
va k nemovité věci, tedy kupující. Rozhod-
ným okamžikem pro uplatnění nové úpravy 
bude až účinnost nabytí vlastnického práva 
k nemovité věci, tedy datum podání návr-
hu na vklad práva do katastru nemovitostí, 
jsou-li nemovité věci předmětem evidence 
v ní, popř. datum účinnosti smlouvy, pokud 
jde o nemovité věci nezapsané v katastru 
nemovitostí. Současně dojde k zániku ruče-
ní za úhradu daně pro případ, že by kupující 
daň neuhradil, a nebude ji tedy moci finanč-
ní správa již vymáhat po prodávajícím. Po 
účinnosti novely proto bude zavázán k úhra-
dě daně a k podání daňového přiznání pouze 
kupující, který bude hradit jak kupní cenu, 
tak zmíněnou daň.

Tato změna bude znamenat, že kupující 
si při plánování financování koupě nemovité 

věci bude muset zajistit též částku odpo-
vídající dani z nabytí nemovitých věcí, což 
může činit problémy při financování koupě 
hypotečním úvěrem, a to především pro ty, 
kteří kalkulovali se 100% hypotékou. Vět-
šina bank je však údajně připravena posky-
tovat hypotéku jak na kupní cenu, tak i na 
úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Výše 
daně, jejíž roční státní výnos činil v minulém 
roce téměř 11 miliard Kč, se zatím nemě-
ní, nový majitel bude platit čtyři procenta 
z „nabývací hodnoty“ nemovité věci. Důleži-
té je však upozornit, že za nabývací hodnotu 
se vždy nepovažuje reálná kupní cena domu 
či pozemku. Z důvodu předcházení možným 
daňovým podvodům či únikům se daň vymě-
řuje buď z ceny zjištěné na základě znalec-
kého posudku, nebo ze směrné hodnoty 
nemovité věci. Vláda si od změny zákona sli-
buje jeho větší transparentnost a především 
lepší vymahatelnost daně státem. Zákon 
i nadále umožní poplatníkům odečítat si 
od základu daně z příjmu úroky z hypoté-
ky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvě-
ru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň 
z nabytí nemovitých věcí.

Od daně z nabytí nemovitých věcí bude 
osvobozeno první úplatné nabytí, ke které-
mu dojde nejpozději do pěti let ode dne, od 
kterého lze podle stavebního zákona novou 
stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jed-
notku změněnou stavební úpravou užívat. 
Zatímco dosud se toto osvobození vztahuje 
i na rozestavěné stavby, podle novely zákon-
ného opatření se osvobození uplatní pouze 
na již dokončené nebo užívané nové stavby. 
Zjednodušuje se také určení základu daně 
při směně nemovitých věcí. Nové stavby 
a jednotky budou i nadále při prvním úplat-
ném nabytí od daně osvobozeny, nově se to 
ale bude týkat jen nemovitých věcí skutečně 

dokončených nebo užívaných, nikoliv tepr-
ve rozestavěných. Výlučné určení osoby 
poplatníka bude třeba odpovídajícím způso-
bem promítnout i do textu nově uzavíraných 
smluv, a to zejména v případě, kdy realiza-
ci nemovitostní transakce lze očekávat až po 
účinnosti novely zákonného opatření. Týká 
se to nejen smluv kupních, ale rovněž smluv 
o úschově, smluv o smlouvě budoucí, popř. 
smluv rezervačních.

Z důvodu, že novela nabude účinnos-
ti v řádu několika měsíců, je vhodné se na 
novou úpravu připravit a zohledňovat ji 
v nově uzavíraných smlouvách již nyní. Zřej-
mě nejjednodušším řešením je ujednání, 
že poplatníkem daně bude nabyvatel, což 
umožňuje i současná právní úprava. V přípa-
dě již uzavřených smluv, u nichž je patrné, 
že se nabytí nemovitých věcí zřejmě nestih-
ne zrealizovat do doby nabytí účinnosti 
novely zákonného opatření, by bylo vhodné 
iniciovat uzavření dodatků smluv tak, aby 
obě smluvní strany měly i za nové úpravy 
plnou právní jistotu a nedošlo k problémům 
s podáváním daňového přiznání, placením 
daně, uvolňováním prostředků z úschovy 
atd. Je lepší (i méně nákladné) případným 
problémům včas předejít než následně řešit 
již nastalé spory prostřednictvím soudního 
řízení.

Dle mého názoru uvedená změna práv-
ní úpravy bude mít za následek krátkodo-
bý útlum růstu cen nemovitých věcí, neboť 
předmětná nemovitá věc se stane pro kupu-
jícího o 4 % dražší, což v případě např. jed-
nopokojového bytu v Tišnově činí přibližně 
40 tisíc Kč. V delším časovém horizontu však 
očekávám, že dojde k cenovému srovnání, 
a to zejména díky vysoké lokální poptávce 
po nemovitostech v atraktivních lokalitách, 
jako je Tišnovsko.

Foto: Jaroslav Jebáček
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Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska
Miriam Jedličková, manažerka projektu

V průběhu června 2016 obdržel Dob-
rovolný svazek obcí Tišnovska na základě 
žádosti o finanční podporu z operačního pro-
gramu Životní prostředí schválené rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
pod názvem „Doplnění systému odděleného 
sběru bioodpadů obcí Tišnovska“ reg. č. CZ.05. 
3. 29/0.0/0.0/15_005/0000747.

Předmětem podpory je vytvoření systé-
mu pro separaci odpadů na území Jihomo-
ravského kraje. Cílem projektu je rozšíření 

sběru odděleně vytříděných odpadů v obcích 
regionu Tišnovsko, zejména biologicky rozlo-
žitelného odpadu pro 18 obcí v regionu. Reali-
zací projektu bude pořízeno 30 ks kontejnerů 
o objemu 12 m3 na bioodpad a 3 ks štěpkova-
čů na drcení dřevní hmoty. Projekt svým roz-
sahem 18 obcí vytvořil významný společný 
záměr meziobecní spolupráce obcí: Heroltice, 
Olší, Unín, Maršov, Rohozec, Bukovice, Želez-
né, Šerkovice, Štěpánovice, Řikonín, Malho-
stovice, Předklášteří, Hluboké Dvory, Újezd 
u Tišnova, Hradčany, Lomnička, Dolní Loučky 
a Rozdrojovice (ORP Kuřim), které zastřešuje 

DSO Tišnovsko.
Tento projekt je spolufinancován Evrop-

skou unií, a to ve výši 85 %. Celkové náklady 
projektu činí 2 888 270 Kč.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 
je 18. 9. 2016. Předpokládané datum ukončení 
realizace projektu je 31. 12. 2016.

Projekt „Doplnění systému odděleného 
sběru bioodpadů obcí Tišnovska“ reg. č. CZ.0
5. 3. 29/0.0/0.0/15_005/0000747 je spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti v rámci operačního programu Životní 
prostředí.

Tišnovští radioamatéři 
opět bodovali
Josef Stryk

Stejně jako v minulých letech se kolektivní 
stanice OK2KEA radioklubu Tišnov zúčastni-
la největšího mezinárodního závodu na velmi 
krátkých vlnách v pásmu 145 MHz známém 
pod názvem Polní den. Ten se koná každoroč-
ně vždy první celý prázdninový víkend – letos 
tedy 2. a 3. července. Soutěžící stanice vyjíždí 
v těchto dnech do terénu obsadit nejvýhod-
nější kóty na vrcholcích kopců a hor, aby svým 
umístěním v navazování radioamatérských 
spojení vytvořily předpoklady pro co nejlep-
ší umístění vyjádřené počtem získaných bodů.

Za každý překlenutý jeden kilometr vzdá-
lenosti mezi soutěžícími stanicemi se totiž 
započítává právě jeden bod. Nejde tedy o cel-
kový počet oboustranně navázaných spojení, 
ale o největší součet bodů – tj. kilometrů mezi 
těmito soutěžícími závodníky. Naše tišnovská 
kolektivní radiostanice OK2KEA letos vysílala 
ze střediska Veselský chlum nedaleko Lomnice 
a obsadila v tomto mezinárodním klání pěkné 
jedenácté místo z celkového počtu 75 tuzem-
ských závodících stanic. Ve své kategorii získa-
la 118 557 bodů. To představovalo v letošním 
roce absolutní rekord v navázání celkové-
ho počtu 412 spojení za 24hodinovou dobu 
konání závodu v šestapadesátileté existen-
ci radioklubu. Nejlepšího letošního výsledku 
se ziskem 972 bodů/kilometrů bylo dosaže-
no navázáním a potvrzením oboustranného 
spojení s bulharskou radiostanicí volací znač-
ky LZ7J. Průměrná překlenutá vzdálenost 
na jedno spojení činila 288 km, tj. 288 bodů. 
Těchto velmi dobrých celkových výsledků 
bylo dosaženo s výkonem vysílače 800 wattů 
do dvoupatrové Yagi antény, každé o dvanácti 

elementech. To je pro náš kolektiv o to cen-
nější umístění, že se v celkové výsledkové lis-
tině letos objevily stanice i s trojnásobným 
výkonem a nesrovnatelně lepším anténním 
vybavením. Na tomto místě bychom rádi podě-
kovali za podporu města Tišnova, a to nejen za 
finanční příspěvek, ale i za metodickou pomoc 

při transformaci původního občanského sdru-
žení na spolek dle nových podmínek občan-
ského zákoníku.

Foto: Příklad staničního lístku německé radio-
stanice DG1RZD potvrzující navázané spojení 

s naší kolektivkou z dubna letošního roku
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Pivní festival v Tišnově pomohl honzíkovi
Štěpán Pilný

Dne 10. září se v areálu letního kina Tišnov 
uskutečnil 4. ročník Pivního festivalu na pod-
poru tělesně postiženého Honzíka z Tišnova. 
Pořadatelům akce se zejména díky návštěv-
níkům podařilo získat výtěžek ve výši 6 000 
korun, který byl po skončení festivalu předán 
Honzíkovi v doprovodu jeho maminky v pro-
storách Rodinného centra Studánka Tišnov. 
Pořadatelé tímto děkují všem zúčastněným, 
kteří vypitím každého piva a návštěvou mini-
pivovaru přispěli na dobrou věc.

Poděkování 
Kynologickému klubu 
v Tišnově
Marie Procházková

V termínu od 8. 8. do 12. 8. 2016 se konal 
v Senticích přívesnický tábor spolku SENTI-
ČAN, z. s., pro děti předškolního a školního 
věku s názvem „Máme rádi přírodu“. V úterý 
10. 8. 2016 proběhla na lesním hřišti „Horka“ 
ukázka výcviků poslušnosti, obrany a agility 
psů. Děkujeme touto cestou členům Kynolo-
gického klubu v Tišnově za báječné dopoledne, 
které jsme mohli prožít za účasti třech pejsků 

a jejich majitelů. O nevšedním zážitku pro 
děti a poutavém komentáři k ukázkám svěd-
čí především to, že všechny děti nehnutě a bez 
povídání sledovaly hodinový program. Tato 
ukázková hodina byla jednou z mnoha akcí, 
které klub každoročně pořádá. Děkujeme i za 

osvětu, jak se chovat k cizím či vlastním psům. 
Závěrečné dovádění pejsků bylo již jen třešnič-
kou příjemného dopoledne na přívesnickém 
táboře. Věřím, že všechny děti zužitkují získa-
né poznatky při každodenní péči o své pejsky.

Foto: Roman Skřepek

Foto: Kateřina Procházková
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V neděli 27. listopadu uplyne již dvacet let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
ZDENĚK MELKES, náš táta, tišnovský hasič, 
velitel dobrovolných i profesionálních hasičů.

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

Dne 13. října uplynul rok ode dne, kdy nás 
navždy opustila manželka, maminka, babička 
MARIE MYNÁŘOVÁ.

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Dne 20. listopadu to bude dvacet let, co nás 
navždy opustila naše drahá, milá maminka 
a babička paní MARIE KUKLOVÁ. 
Stále s láskou vzpomíná vnučka Simonka, dcery 
Marie, Ludmila a Zdeňka s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Moc 
děkujeme.

27. listopadu uplyne deset roků, kdy zemřel 
pan JAROSLAV KUNC – FOUSEK.

Vzpomeňte s námi. Hana a Tereza

Dne 30. října uplyne devět let od úmrtí 
manželky, maminky a babičky 
ZDEŇKY JANDÍKOVÉ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel 
s dcerami a vnoučaty

Dne 22. září uplynulo pětadvacet let ode dne, 
kdy nás navždy opustil ve věku nedožitých 
třiceti pěti let náš milovaný syn a bratr pan 
MIROSLAV KADLEC.

Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Dne 28. listopadu uplyne sedm let, kdy jsme se 
naposledy rozloučili s panem 
BOŘIVOJEM KLUSÁKEM.

Za vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 5. října to byly dva roky, kdy nás navždy 
opustil manžel a tatínek pan 
JAROSLAV KRYŠTOF.

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

Dne 5. listopadu uplynou smutné čtyři roky, kdy 
nás opustil pan JINDŘICH HUMPOLÍK.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinou.

Dne 12. listopadu uplyne deset let od úmrtí 
paní ZDENKY CIHOVÉ.

Vzpomíná manžel s rodinou a děkuje všem 
přátelům za tichou vzpomínku.

Dne 26. října uplynul první smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička 
paní BOHDANKA ONDRÁČKOVÁ.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne 8. listopadu by se dožil pětaosmdesáti let 
pan KAREL SOUČEK, který nás opustil již před 
osmi roky 22. listopadu 2008. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Děkuje manželka a syn s rodinou.
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Dne 12. září by se dožil sta let pan JAN AUGUSTÝN 
a dne 22. listopadu by se dožila sta let paní OLGA AUGUSTÝNOVÁ.
Vzpomínají dcera Iva a synové Pavel a Petr.

„Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ti, kdo Tě nejvíc měli rádi, nepřestanou nikdy 
na Tebe vzpomínat.“

Dne 7. října před šesti roky nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan ANTONÍN ŠINDELKA 
ze Šerkovic. S úctou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Magda a děti 
s rodinami.

Dne 13. a 16. listopadu uplyne první smutný rok, kdy nás navždy 
opustily naše maminky a babičky, paní MARKÉTA ŠUDÁKOVÁ 
a MARTA NEČASOVÁ.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
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Co nabízí veterina Sanovet
Veterinární ordinace Sanovet v Tišno-

vě na Dvořáčkově ulici slouží svým paci-
entům již téměř dvacet let a stále se snaží 
rozvíjet, ať již novými službami, nebo mo-
derním vybavením.

V současné době v ordinaci pracuje 
kolektiv několika lékařek, přičemž každá 
z nich se specializuje na určitou oblast ve-
terinární medicíny, celý tým je tak scho-
pen řešit nejen komplexní terapeutickou 
péči, ale i složité případy.

MVDr. Jolana Kaplanová, majitelka 
ordinace, se specializuje na stomatolo-
gii, chirurgii a rehabilitaci psů a koček. 
Na pracovišti se provádí rozsáhlé spek-
trum operačních zákroků (kastrace, od-
stranění tumorů, ortopedické operace, 
ošetření zubů…), které vhodně doplňuje 
analyzátor krve pro předoperační vyšet-
ření a hospitalizační boxy pro následnou 
pooperační péči.

V objektu ordinace disponuje reha-
bilitačním centrem, které umožňuje jak 

výbornou diagnostiku díky digitálnímu 
rtg přístroji, tak následnou rehabilitaci 
pomocí Dornovy metody, baňkování či 
cvičení na míči. S využitím Dornovy meto-
dy máme skvělé výsledky u pacientů s ar-
trózou, dysplazií kloubů, onemocněním 
páteře, spondylózou, u starších a také 
u pracovně využívaných zvířat. Více si 
o této metodě můžete přečíst na strán-
kách www.psidornovametoda.cz.

MVDr. Alexandrová se věnuje interní 
medicíně, provádí ultrazvukové vyšetření 
srdce kvalitním ultrazvukovým přístrojem, 
který je v ordinaci k dispozici. Její spe-
cializací je také cytologické a mikrosko-
pické vyšetření, které umožňuje dobrou 
diagnostiku a terapii onemocnění. MVDr. 
Jančíková se specializuje na oftalmolo-
gické vyšetření, provádíme jak diagnos-
tická vyšetření, tak také operace víček.

Nově provozujeme rovněž veterinární 
výjezdovou službu VETERINÁŘ DOMŮ, 
kdy jsme schopni ošetřit pacienty nejen 
v ordinaci, ale i přímo doma, což ušetří 

majitelům čas a mnohdy i stres z převozu. 
Pokud je to potřeba, jsme schopni paci-
enta odvézt do ordinace, např. na složi-
tější ošetření a poté ho opět vrátit domů. 
Více informací najdete na www.veteri-
nar-domu.cz. Tuto službu si můžete ob-
jednat na telefonním čísle 720 966 725, 
které slouží také jako pohotovostní, tak-
že k akutnímu ošetření můžete volat 
nonstop. Kolektiv lékařek veterinární or-
dinace Sanovet se těší na vaši návštěvu. 
www.sanovet.cz
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 ° Hledá se ukradené kolo Ghost Cagua 6551 E:i. 
Kolo bylo odcizeno dne 2. 10. 2016 v obci Hradčany. Za informaci, 
která povede k jeho nalezení, vyplatím dotyčnému odměnu 10 000 
Kč. Informace na tel. 776 010 706 nebo na PČR.

 ° Obec Heroltice nabízí k pronájmu budovu č. p. 4 
pro provozování výčepu – pohostinství. Bližší informace 
na OÚ Heroltice.

 ° Hledám intelig. muže i nad 50 let. Ostatní ústně. 
Tel. 777 745 637.

 ° Pronajmu byt 2+1 v Tišnově pod Klucaninou. Tel. 776 683 765.

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

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

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

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

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

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

 ° Nabízím v Tišnově preventivní UZ vyšetření prsů, 
a to v sobotu dne 26. 11. 2016 od 8.00 hod. Vyšetření za úhradu 
300 Kč bude prováděno v ambulanci na náměstí Míru 114 
(řeznictví u Bártů). Objednání na vyšetření v kanceláři RTG odd. 
anebo na tel. 541 428 220. MUDr. Pícha Boris

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

 ° Prodáváte byt či dům? Máme kupce! www.real-projekt.cz. 
Tel. 604 986 677.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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DĚTI SE BAVÍ NA ODPOLEDNI S HASIČI 
V MUZEU MĚSTA TIŠNOVA 
16. září 2016 
Foto: Michal Beneš

HANA IRIDIANI TRIO – ŽHAVÉ RYTMY ŠPANĚLSKÉHO 
FLAMENCA V PROSTORÁCH GALERIE JAMBORŮV DŮM 
7. října 2016 
Foto: Michal Juříček

OBSAH TIŠNOVSKÝCH NOVIN NAJDETE NOVĚ TAKÉ NA
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