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Foto: Josef Buček, profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22-23

NÁDRAŽÍ TIŠNOV
Foto: Josef Buček

Příští číslo Tišnovských novin (TN 2/2017) vyjde 26. 1. (s uzávěrkou 16. 1.). 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 9. 1. (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 na tel. 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. Autor fotografie z titulní strany: Josef Permedla
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O dvou letech na radnici se starostou Jiřím Dospíšilem
Roman Skřepek

Sportovní terminologií řečeno, nedávno 
skončil první  poločas. Přestože se nyní žád-
ná přestávka nekoná, využiji toho, že vychá-
zí první číslo roku 2017, a zeptám se. Jak 
vy sám hodnotíte první polovinu volebního 
období v čele radnice?

Hodnocení své vlastní práce či svého výko-
nu ve sportu se z principu bráním. Předpoklá-
dám však, že obyvatele města zajímá skutečně 
konkrétní odpověď. Tak tedy – „první půlku“ 
si dovolím hodnotit jako vydařenou. A mlu-
vím teď za celý tým, tedy i své kolegy ve vede-
ní města, s nimiž jsme jakýmsi trenérským 
kolektivem. Tím, kdo podává výkon na onom 
pomyslném hřišti, jsou však především úřed-
níci a také pracovníci příspěvkových organi-
zací města. Především díky nim se nám daří 
postupně plnit cíle, které jsme si vytyčili před 
dvěma lety. Nebývalo zvykem chválit jejich 
práci, spíše naopak. Právě proto mi dovol-
te konstatovat, že jsem s jejich prací velmi 
spokojen!

A co vidím jako naše největší úspěchy? Jsou 
to zejména následující body:

 – celkové zlepšení atmosféry v zastupitelstvu 
a na úřadě

 – dokončení rekonstrukce kanalizace 
a komunikací v lokalitě Za Mlýnem

 – pokračující rekonstrukce místních komuni-
kací, chodníků a veřejného osvětlení 

 – vydání nového územního plánu města 
a také územní studie pro lokalitu Hony za 
Kukýrnou

 – podpora tišnovských trhů a trhových slav-
ností, podpora projektu Cesta hrdelního 
práva

 – vytrvalá podpora spolkového života 
a neziskových organizací

 – vyřešení neutěšené situace v MŠ 
U Humpolky

 – podpora školství rozsáhlými investice-
mi – půdní vestavba v ZŠ nám. 28. října, 
rekonstrukce sídla Inspira – střediska vol-
ného času Tišnov, opravy v budově na ul. 
Riegrova, rekonstrukce sociálních zařízení 
na obou základních školách

 – projektová příprava rekonstrukce ulice 
Brněnská

 – velmi dobré hospodaření města
 – revize kritérií pro přijímání do školek 

a zavedení elektronického systému přihla-
šování do MŠ

Letos došlo neplánovaně také ke změně ve 
složení Rady města i Zastupitelstva města 
Tišnova. Projeví se to na plánech do druhé 
poloviny volebního období?

Ano, střídání v poločase nebývá zase až 
tak obvyklé. V tomto případě šlo o osobní 

rozhodnutí Ing. Tomáše Komprse, které nezbý-
vá než respektovat. Já mu tímto děkuji za 
odvedenou práci pro naše město. Z mého 
pohledu byl platným členem týmu. Pokud jde 
o druhý poločas, může chvilku trvat, než se 
tým sehraje. Nečekaná změna sestavy může 
ale, dle mého názoru, tým „okysličit“ a ještě 
více „nakopnout“. Jistě je také potěšitelné, že 
v Radě města Tišnova zasedla žena. Na našich 
plánech se nic nemění, v tišnovském dresu 
makáme společně dál.

Nedávno proběhly krajské volby, projeví se 
nějak změna ve vedení kraje na projektech 
připravovaných Jihomoravským krajem 
v Tišnově?

Naše město tíží především stav krajských 
komunikací. Dopravní infrastruktura není 
v dobré kondici a důležité ulice v našem měs-
tě jsou toho bohužel dokladem. Kdo alespoň 
trochu sledoval předvolební kampaň před 
krajskými volbami, jistě zaznamenal, že inves-
tice tímto směrem byly prioritou téměř všech 
stran. Těšme se tedy, že se tyto sliby nyní napl-
ní. Nejbližší investicí by měla být rekonstruk-
ce ulice Brněnská, na kterou je město již nyní 
připraveno. V letošním roce došlo k vytvoření 
projektové dokumentace, nyní bedlivě sleduje-
me postup Správy a údržby silnic JmK při vyři-
zování potřebných povolení. Současně jsme již 
vstoupili v jednání s novým vedením kraje a na 
setkání s panem hejtmanem jsme jasně pre-
zentovali, že tato akce je pro město prioritou. 
O dalších tématech budeme s panem hejtma-
nem jednat při jeho návštěvě Tišnova, která 
je naplánována na polovinu měsíce ledna. Je 
potěšitelné, že naše město bude mezi první-
mi, které pan hejtman po svém zvolení navští-
ví. Tato schůzka bude příležitostí pro diskusi 
o dalších bodech možné vzájemné spoluprá-
ce – např. stav budovy školy na ul. Riegrova, 
otázky spojené se zdravotnictvím a tišnovskou 
nemocnicí, podpora projektů města v oblasti 
sportu, kultury a volnočasových aktivit a další. 

Důležitým rozhodnutím je také schválení 
rozpočtu na další rok. Které připravované 
projekty považujete za důležité pro město 
a jeho obyvatele?

O rekonstrukci krajské komunikace na uli-
ci Brněnské již byla zmínka. Pokud jde o další 
komunikace, také nechceme zahálet. Nový 
povrch (tzv. mikrokoberec) by měl zlepšit stav 
v ulicích Tyršova, Drbalova, Husova a v čás-
ti Hornické. V roce 2017 bude také konečně 
zahájena realizace parku pod kostelem. Jedná 
se o dvouletý projekt s plánovaným dokonče-
ním v polovině roku 2018, který obohatí cen-
trální část města o dosud chybějící klidovou 
zónu. Ve spodní části hotelu Květnice (bývalý 
bufet, později herna) vznikne zbrusu nové 
informační centrum s veřejnými toaletami. 

Budeme také řešit neutěšenou a nebezpečnou 
dopravní situaci před Základní školou Smíš-
kova vybudováním nové komunikace, chodní-
ků a parkovacích míst. V druhé naší základní 
škole na nám. 28. října pak bude dokončena 
vestavba nových učeben.

Město Tišnov významně podporuje i roz-
voj sportu a tělesných aktivit. Na co se 
mohou obyvatelé těšit v příštím roce? 

Další vylepšení bude v létě čekat návštěv-
níky koupaliště. Naši nejmenší se mohou těšit 
na nové brouzdaliště, rekonstruované budou 
též prostory bufetu. Rádi bychom realizovali 
i bezpečnou cyklostezku ke koupališti, ale tato 
investice má několik úskalí. Kromě nezbytné 
dotační podpory je to i participace na rekon-
strukci komunikace a zastávek ze strany 
Správy a údržby silnic JmK. U cyklostezky na 
Železné vznikne pumptracková dráha. Jde 
o atraktivní dráhu pro kola s vlnkami a klo-
penými zatáčkami. No a asi největší „peckou“ 
v této oblasti by měla být rekonstrukce hřiště 
a vybudování kluziště na ul. Smíškova. Pod-
mínkou je získání dotace či příznivě vysoutě-
žená cena. Tak držme palce.

Existuje investice, která by se měla v roz-
počtu objevit, ale musí ještě nějakou chvíli 
počkat?

Pilně pracujeme na projektu smuteční síně 
na novém hřbitově. Oslovili jsme čtyři kvalitní 
architekty, jejichž studie již v první polovině 
prosince hodnotila odborná komise. V sou-
časné chvíli bude Rada města Tišnova rozho-
dovat o výběru jednoho řešení ze dvou, které 
tato komise doporučila. Tento projekt bychom 
tedy chtěli v příštím roce dotáhnout do fáze 
stavebního povolení. Realizace se pak rýsuje 
na rok 2018. Z finančních důvodů jsme rov-
něž prozatím odložili realizaci poslední etapy 

Foto: Roman Skřepek
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rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ nám. 
28. října.

Jak letos oslavíte vánoční svátky a Nový 
rok?

Vánoce strávím tradičně se svojí rodi-
nou. Doufám, že příroda nás všechny odmě-
ní opravdovým zimním počasím, při němž si 
nejen děti užijí sněhových radovánek. Na Nový 
rok se pak chystám na tišnovské náměstí. 
Novinkou bude ohňostroj, který se tentokrát 
uskuteční právě v novoroční podvečer, aby se 
mohli zúčastnit i naši nejmenší. Všichni obča-
né jsou srdečně zváni!

A jaké je Vaše přání obyvatelům města 
i celého regionu Tišnovsko do roku 2017?

Přeji všem vánoční svátky strávené v pří-
jemné atmosféře a v kalendářním roce 2017 
bezedný koktejl zdraví, pohody a optimismu.

Informace z posledního letošního jednání Zastupitelstva města Tišnova 
Roman Skřepek, vedoucí odboru

Zastupitelstvo města Tišnova schválilo 
jako jeden z prvních bodů Rozpočet města 
Tišnova na rok 2017, který tentokrát počítá 
s výdaji ve výši 233 milionů korun. Starosta 
Jiří Dospíšil nejprve popsal některé výdajové 
stránky rozpočtu. Ten počítá s plánovanými 
investičními akcemi, s mírným navýšením 
řádných dotací pro oblast sportu a prorodin-
ných aktivit, dále např. s navýšením počtu 
strážníků Městské policie Tišnov na celkem 
pět osob, a to zejména s ohledem na aktuální 
vývoj v oblasti bezpečnosti a veřejného pořád-
ku (rozšíření směn na odpolední a víkendové 
služby). Výdaje na chod městského úřadu pro 
příští rok mírně narostou mj. v rámci vládou 
schváleného navýšení mezd, dále se úřad 
bude snažit v příštím roce vybudovat moder-
ní informační infrastrukturu za spoluúčas-
ti významné dotace z IROP, po Novém roce 
dojde také k plánované vnitřní rekonstrukci 
městské budovy, kterou v ulici Ráboňova až 
donedávna využíval Úřad práce ČR a do níž 
se přesunou pracoviště Městského úřadu 
Tišnov z ulice Radniční. Pro příští rok se také 
finančně počítá s odloženými nebo již zapo-
čatými projekty, jako jsou např. rekonstruk-
ce komunikací kolem ZŠ Smíškova, most 
přes Závistku v lokalitě Za Mlýnem, vestav-
ba učeben na ZŠ nám. 28. října, vybudování 
nového brouzdaliště a přestavba bufetu na 
tišnovském koupališti, rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Smíškova spojená s budováním kluziš-
tě aj. V neposlední řadě rozpočet zohledňu-
je i projektovou přípravu akcí, jako je např. 

revitalizace areálu letního kina, budování 
smuteční síně u nového hřbitova nebo rekon-
strukce náměstí Míru. Následně schválilo 
zastupitelstvo i Rozpočtový výhled města 
Tišnova na roky 2018 až 2020.

Další část jednání byla věnována několi-
ka novým vyhláškám. Jako první zastupitelé 
vydali vyhlášku o nočním klidu. Ta vznikla 
v reakci na novelu zákona o přestupcích. Sta-
novuje výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou oproti zákonem vymezené době noč-
ního klidu. Tato vyhláška bude platit od 1. 
ledna 2017 a zohledňovat kulturní akce, kte-
ré se budou konat zejména v první polovině 
roku 2017. 

Následně byla vydána obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. Zde došlo např. ke změně úlevy při sběru 
plastů do pytlů s čárovými kódy.

Změnou, která se dotkne zejména maji-
telů psů, je nově vydaná vyhláška o místním 
poplatku ze psů a vyhláška, kterou se stano-
vují pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství na území města Tišnova. Zásadní 
změnou je to, že po splnění ohlašovací povin-
nosti vydá město od roku 2017 každému 
držiteli psa známku označenou názvem obce 
a evidenčním číslem psa. Osoba doprovázející 
psa na veřejném prostranství je potom povin-
na zajistit, aby byl touto evidenční známkou 

vybaven. Změny proběhnou i v oblasti 
poplatků ze psů. Město zjednodušilo saz-
by (těch bylo do současné doby dvanáct) na 
konečných šest. Nově se snížil poplatek za 
každého psa na 1 000 Kč v bytech (důchod-
ci zaplatí 200 Kč), na 500 Kč v rodinných 
domech (důchodci zaplatí 100 Kč) a na 250 
Kč v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné 
a Pejškov (důchodci zaplatí 50 Kč). Ten, kdo 
má více psů, již nebude při přihlašování dru-
hého a dalšího psa finančně znevýhodněn. 
Město se snaží snížením sazeb odměnit pocti-
vé poplatníky a ty s více psy chce motivovat 
k jejich řádné evidenci. Na druhou stranu 
se ten, kdo psa dosud nepřihlašoval, může 
oprávněně obávat případného postihu.

Poslední vydanou vyhláškou je ta, kterou 
se stanoví od příštího roku školské obvo-
dy mateřských škol zřízených městem Tiš-
novem. Ke všem nově vydaným vyhláškám 
připravujeme podrobné informace, se kte-
rými seznámíme obyvatele prostřednictvím 
dalších čísel Tišnovských novin, Tišnovské 
televize, internetových stránek nebo samo-
statných letáků. 

Zastupitelstvo se v dalších bodech věno-
valo např. majetkovým záležitostem v sou-
vislosti s odkupy nebo prodeji pozemků. 
Na závěr vzali zastupitelé na vědomí zápisy 
z jednání jednotlivých výborů Zastupitelstva 
města Tišnova. Další jednání zastupitelstva je 
naplánováno na 6. února 2017.

 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 



Platba a nové sazby místních poplatků v roce 2017
Alena Lásková, vedoucí odboru

Finanční odbor města Tišnova připomíná 
povinnost hradit místní poplatky ze psů a za 
„komunální odpad“ za rok 2017. Poplatky 
jsou splatné k 30. dubnu 2017. 

Úhradu místních poplatků je možné 
provést v hotovosti nebo platební kartou 
přímo na pokladně Odboru finančního MÚ 
Tišnov nebo na účet města, číslo účtu je 
19-1425641/0100, bankovní účet má město 
Tišnov veden u Komerční banky v Tišnově. 
Jelikož se jedná o účet transparentní, není 
vhodné do identifikačních znaků plateb uvádět 
osobní údaje a jiné citlivé informace. 

Variabilní symbol u místního poplatku za 
komunální odpad zůstane stejný. Informace 
k platbě je možné získat na tel. 549 439 838, 
e-mail: alena.laskova@tisnov.cz.

Dále upozorňujeme, že došlo ke změně 
sazeb místního poplatku ze psů. Současně 
s jeho úhradou bude vydávána nová známka 
držitelům psů. V případě bezhotovostní 
platby je třeba si vyzvednout tuto známku na 
finančním odboru.

Tabulka sazeb místního poplatku 
ze psa dle obecně závazné 
vyhlášky města Tišnova č. 3/2016 
o místním poplatku ze psů

Variabilní symbol k platbě za místní 
poplatek ze psů pro rok 2017 zůstává stejný 
jako v roce 2016, v případě dotazů nás 
kontaktujte na tel. 549 439 843 nebo e-mailu 
helena.marvankova@tisnov.cz.
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Třídíme i drobná elektrozařízení
Václav Drhlík, vedoucí odboru

Společnost Asekol a. s. podpořila v letošním 
roce město Tišnov částkou 20 tisíc Kč určenou 
na rekonstrukci dvou stanovišť na elektrozaří-
zení, a to stanoviště u Pošty 3 a u horní brány 
starého hřbitova. Rovněž byla nově vydláždě-
na i ta pro ostatní kontejnery na třídění odpa-
du. K bráně hřbitova bylo stanoviště přesunuto 
z původního, méně vhodného místa, které se 
nacházelo u křižovatky a znemožňovalo tak 
řidičům dobrý výhled. Nová stanoviště obča-
nům zajistí mnohem pohodlnější přístup ke 
kontejnerům a snadnější možnost třídění. 

Současně společnost Asekol a. s. vyhověla 
žádosti města a dodala dva nové kontejnery 
na elektrozařízení na stanoviště při horním 
konci ulice Hornické a na začátek ulice Dlou-
hé. Celkem tak mohou občané třídit drobná 
elektrozařízení do šesti červených kovových 
kontejnerů umístěných kromě výše uvedených 
ještě na ul. Polní a před obchodem na sídlišti 
U Humpolky.

Do kontejnerů patří veškerá drobná 
elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti 
(s výjimkou zářivek), např. počítače a jejich 
příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotech-
nika, telefony a další. Do speciálního otvo-
ru můžete vhodit i drobné baterie. Vhozená 

elektrozařízení se dále recyklují.
Recyklace znamená opětovné použití, zno-

vuuvedení do cyklu, kdy se využíváním odpadů 
šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování 
životního prostředí škodlivinami. Druhot-
né suroviny získané z recyklace jsou levnější 
než nová těžba. Například průměrný mobilní 
telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g 

mědi, 0,4 gramu drahých kovů (zlato, stříbro, 
platina) a 30 gramů plastů.

Vhozový otvor červených kontejnerů má 
rozměr 40 x 50 cm, větší elektrozařízení je 
třeba předat na sběrném dvoře města. Drobná 
elektrozařízení v žádném případě nepatří do 
směsného odpadu, neboť tím byste enormně 
zatížili životní prostředí.

 Odbor finanční 

 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Poplatník Sazba v Kč

Držitel s příjmem

v rodinném domě

v místních částech 1. pes 250
2. a každý další pes

v Tišnově 1. pes 500
2. a každý další pes

v bytovém domě 1. pes 1000
2. a každý další pes

Poživatel důchodu

v rodinném domě

v místních částech 1. pes 50
2. a každý další pes

v Tišnově 1. pes 100
2. a každý další pes

v bytovém domě 1. pes 200
2. a každý další pes

Foto: archiv MěÚ



01/2017 05

RaDNICE INFORMUJE 

Vítání nových občánků 
města Tišnova 
Dagmar Dvořáková

Dne 2. prosince 2016 byly slavnostně přiví-
tány tyto děti narozené v létě roku 2016:

Petra Smutná
Barbora Zemánková
Václav Pintar
Adéla Kotolanová
Dominik Svoboda
Anna Slámová

Hugo Kupec
Richard Jan Veselý
Antonín Bartl
Richard Navrátil
Patrik Trnka
Nikolas Ayebeng
Julie Dušková
František Siuda
Karolína Tichá
Eliška Zuzaňáková
Marek Chocholáč
Kryštof Sobotka

Tomáš Kunc
Vilém Apeltauer
Vojtěch Dvořáček
Viktorie Ševčíková
Vojtěch Jeřábek

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

Další slavnostní obřady vítání občánků se 
budou konat na jaře 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časo-
vém předstihu zaslány pozvánky)

 Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova 

svoz odpadu o svátcích
Václav Drhlík, vedoucí odboru

Oznamujeme občanům, že v Tišnově 
a místních částech Hájek, Hajánky, Jam-
né, Pejškov proběhne o svátcích svoz 
směsného domovního odpadu stejně jako 
v běžných pracovních dnech.

Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr 
města (Wagnerova 1543) bude uzavřen 
23. až 26. 12. a 31. 12. 2016. Ostatní 
dny mezi svátky bude otevřen. Provozní 
doba sběrného dvora je v pondělí (7.00 až 
l6.30 hod.), v úterý až pátek (7.00 až l5.00 
hod.) a v sobotu (8.00 až 12.00 hod.).

Využijte, prosím, v období svátečních 
dnů otevíracích hodin sběrného dvora 
a nadměrné množství papíru a plastů 
z vánočních dárků zde předejte. I když 
budou kontejnery na plasty a papír jako 
každý rok mimořádně sváženy ve městě 
dvakrát týdně, jejich kapacita pravděpo-
dobně nevystačí svátečnímu náporu. 

svoz odpadu v roce 2017

Václav Drhlík, vedoucí odboru

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loň-
ském roce společnost KTS Ekologie s. r. o. 

Svoz směsného domovního odpadu 
zůstává v Tišnově a místních částech Jam-
né a Pejškov nezměněn. Probíhá celoročně 
v Tišnově týdně a v místních částech Hájek, 
Hajánky, Jamné, Pejškov pak jednou za 14 
dní, a to zase vždy v sudém týdnu v pře-
depsaných dnech (viz podrobně na webu 
města).

Svoz bioodpadu bude opět prováděn 
v lichých týdnech vždy ve čtvrtek (prosi-
nec až březen jednou za měsíc, duben až 
listopad jednou za 14 dní), a to konkrét-
ně v termínech: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 30. 3., 
13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 
20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 
26. 10., 9. 11., 23. 11. a 7. 12. 2017. Svoz se 
uskuteční i o svátcích 6. 7. a 28. 9. 2017. 
Systém je zajišťován v zástavbě rodinných 
domů. Občané, kteří mají zájem o svoz bio-
odpadu, si mohou speciální nádobu na bio-
odpad (hnědá a provětrávaná) zakoupit na 
sběrném dvoře u obsluhy. 

Nádoby slouží nejenom na bioodpad 
ze zahrad, ale především na bioodpad 
z domácnosti (např. zbytky ovoce a zele-
niny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, 
skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obil-
nin, papírové ubrousky, čajový a kávový 
odpad). Je třeba dbát o to, aby tento odpad 
nekončil ve směsném odpadu v případě, 
že máte nádobu na bioodpad či kompostér 
či kompostiště. Prosíme občany, kteří mají 

možnost kompostovat bioodpad na své 
zahradě, aby především ten ze zahrad takto 
zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpa-
dů. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpa-
du ze zahrad do nádob na směsný domovní 
odpad. Město Tišnov požádalo o dotace na 
pořízení kontejnerů na bioodpad (zástavba 
bytových domů) a na pořízení komposté-
rů (zástavba rodinných domů). V případě, 
že dotaci město získá, budou nádoby distri-
buovány v podzimních měsících roku 2017. 
O podrobnostech budeme včas informovat.

Pytlový sběr plastů bude nově prováděn 
jednou za čtyři týdny vždy ve čtvrtek v ter-
mínech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 
22. 6., 20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11. 
a 7. 12. 2017. V těchto dnech budou pyt-
le svezeny z celého města a místních částí. 
Umístěte je před dům nejpozději v den svo-
zu do 6.30 hod. V případě, že tento termín 
z různých důvodů propásnete, nedávejte 
pytle před dům v jiných dnech, ale využij-
te možnosti odvézt je na sběrný dvůr měs-
ta (Wagnerova 1543) kdykoliv v době jeho 
provozu. 

Drobná změna nastane i v otevírací době 
sběrného dvoru, nově můžete předat odpad 
v pondělí a ve čtvrtek až do 17 hod. Sběrný 
dvůr bude v roce 2017 otevřen takto: v pon-
dělí a ve čtvrtek (7.00 až l7.00 hod.), v úterý, 
středu, pátek (7.00 až l5.00 hod.) a v sobo-
tu (8.00 až 12.00 hod.). Zde můžete uložit 
velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, 
železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, 
elektrozařízení podléhající zpětnému odbě-
ru a další.
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„Šmejdi“ opět v akci
Jiří Sokol, vedoucí strážník 

Otázka nepoctivých prodejců, tzv. šmejdů, 
je stále aktuální a tímto bychom vás chtěli upo-
zornit na nové zkušenosti, poznatky a praktiky 
těchto prodejců.

Tentokrát „zaútočili“ na území Tišnova 
pod názvem společnosti BINAMED. Podle 
dostupných zdrojů tato firma nabízí produkty 
z oblasti hygienických výrobků a zdravotnic-
kých přípravků pro léčebné účely aj.

Po obdržení a přečtení dopisu, který 
samozřejmě hned na počátku upozorňoval 
na získání dárku ve výši 1 000 Kč, bylo nutno 
telefonicky imaginárně dárek převzít a potvr-
dit účast na předváděcí akci. Tato se kona-
la v měsíci říjnu v penzionu Červený Mlýn 
a samozřejmě jen pro ty, kteří potvrdili pře-
vzetí dárku a účast telefonicky.

V souvislosti s uvedenou akcí jsme vyslechli 
několik stížností od zklamaných občanů, kte-
ří se (po uspořádání myšlenek) marně chtěli 
s firmou zpětně spojit a zboží vrátit. Na tento 
popud jsme trochu zapátrali a naše zjištění 
bylo následující: firma BINAMED má sídlo na 
území Německa, uvedené telefonní spojení 
bylo použito toliko pro účely avizované akce, 

poté již bylo nedostupné. Místo, které si pro 
akci firma vybrala, bylo objednáno anonymně 
elektronicky přes zprostředkovatelskou agen-
turu a faktury byly hrazeny průběžně v hoto-
vosti, tudíž žádné kontakty, žádná jména… 
Bohužel.

Pozor také na to, s kým telefonujete nebo 
komunikujete elektronicky, protože novodo-
bými praktikami „šmejdů“ je využívání inter-
netu či telefonu. Nabízejí nejrůznější zboží 
prostřednictvím e-mailů či telefonních hovo-
rů. Podvodníci sází paradoxně především na 
důvěryhodnost svých nabídek. Často se v nich 
objevuje vychvalování nabízených výrobků 
a především výhodných či akčních cen, které 
mnohdy platí pouze „dnes“. Na nevyžádané 
e-maily je proto nejlepší vůbec nereagovat 
a v případě telefonních nabídek nikdy s ničím 
nesouhlasit. Už pouhý souhlas po telefo-
nu totiž může být uzavřením obchodu 
a prodejci tak budou následně požadovat 
peníze. 

Připomínáme, že se na nás můžete kdykoliv 
obrátit na telefonním čísle 603 577 252 nebo 
prostřednictvím e-mailu zaslaného na poli-
cie@tisnov.cz.

Na závěr vám Městská policie Tišnov pře-
je příjemné prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví v roce 2017.

Tišnovské noviny v roce 2017

číslo datum 
uzávěrky datum vydání téma

č. 2/2017 16. 1. 26. 1. Rozpočet města na rok 2017

č. 3/2017 13. 2. 23. 2. Doprava (stav silnic, problematická místa, parkování, doprava do okolních měst či obcí…)

č. 4/2017 13. 3. 23. 3. Vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy…)

č. 5/2017 13. 4. 27. 4. Životní prostředí (třídění odpadu, biokoridor, čistota města, veřejná zeleň...)

č. 6/2017 15. 5. 25. 5. Investiční akce města (proběhlé, probíhající i plánované)

č. 7 a 8/2017 19. 6. 29. 6. Život v komunitách (spolky, kluby, sdružení, koníčky...) 

č. 9/2017 14. 8. 24. 8. Tišnov – město sportu (sportovní kluby a oddíly, rady a tipy pro začínající sportovce, 
možnosti sportovního vyžití pro „nesportovce“…)

č. 10/2017 11. 9. 21. 9. Péče o zdraví (zdravotnická zařízení, lékaři, alternativní způsoby léčby, wellness, zdravé 
potraviny, ale také sociální péče)

č. 11/2017 16. 10. 26. 10. Tišnov žije kulturou (koncerty, divadla, plesy, výstavy…)

č. 12/2017 13. 11. 23. 11. Tišnov duchovní (duchovní život, vánoční tradice, vánoční akce…)

č. 1/2018 11. 12. 21. 12. Hospodaření města za rok 2017

 Městská policie Tišnov 
Provozní doba 
Městského úřadu 
Tišnov během 
vánočních svátků
Iva Dvořáčková, tajemnice

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

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

 – pondělí 26. 12. 2016, ZAVŘENO  
2. svátek vánoční

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

 – středa 28. 12. 2016, ÚŘEDNÍ DEN 
úřední hodiny od 7.00 do 17.00 hod.

 – čtvrtek 29. 12. 2016 není úřední den 
 podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
15.00 hod.

 – pátek 30. 12. 2016, ÚŘEDNÍ DEN 
úřední hodiny od 7.00 do 12.00 hod.
 podatelna úřadu v provozu od 7.00 do 
12.00 hod. (v tento den lze přijímat plat-
by výhradně v HOTOVOSTI)

 Městské kulturní středisko 



akce knihovny v lednu
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2017
Nevěnujete čtení tolik času, kolik byste chtěli? Nevíte, co číst? Nebo 
jen chcete čelit výzvě? 
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje celoroční soutěž pro čtenáře 
knihovny Čtenářská výzva 2017. Vybrat si můžete ze čtyř kategorií: 

 = Čtenářská výzva
 = Čtenářská výzva pro odvážné
 = Čtenářské bingo pro zaneprázdněné 
 = Čtenářské bingo pro děti do 15 let

Pravidla soutěže:
Čtenářská výzva začíná 2. 1. 2017 a končí 31. 12. 2017.
Do výzvy se mohou zapojit pouze registrovaní uživatelé Městské 
knihovny Tišnov.
Čtenářské archy si můžete vyzvednout v tišnovské knihovně nebo 
stáhnout na jejím webu.
Jednu knihu nelze použít pro splnění více zadání.
Ke každému bodu musí být uveden daný titul, autor a čím splňuje 
zadání.
Vyplněné archy odevzdávejte v Městské knihovně Tišnov nejpozději 
do 5. 1. 2018.
Každý soutěžící bude za svoji vytrvalost odměněn, majitelé nejorigi-
nálnějších hracích karet obdrží knižní dar. 

JDETE DO TOHO? TĚŠÍME SE NA VÁS!
Přednáška
TECHNIKY EMOCIONÁLNÍ SVOBODY
26. 1. 2017 v 17.30

Srdečně vás zveme na přednášku paní Aleny Navrátilové o techni-
kách emocionální svobody.
Také vás občas někdo vytočí tak, že nemůžete reagovat v klidu?
Udělali jste rozhodnutí pod vlivem nepříjemných emocí, kterého jste 
později litovali?
Máme pro vás inspiraci – pomocí jednoduché techniky EFT vás nau-
číme mít své negativní emoce pod kontrolou. EFT nás umí zbavit 
omezení jak fyzických, tak i psychických. Mezi ta fyzická patří pře-
devším bolest a nemoc, psychická omezení jsou hlavně různé stra-
chy, které se dají najít skoro za každým omezením. EFT se řadí mezi 
metody energetické psychologie, mladého oboru, který si získává 

čím dál větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, 
ale i lékaři, psychology a psychiatry. Metody energetické psychologie 
velmi efektivně spojují práci na psychice a fyzickém těle, čímž obvyk-
le rychle dosahují skvělých výsledků.

ALENA NAVRÁTILOVÁ – konzultantka, 
terapeutka
Pracovala třicet let v bankovním sektoru – patnáct na obchodních 
pozicích a patnáct ve vzdělávání jako koučka a konzultantka. Z toho 
posledních pět let jako manažerka vzdělávání pro Moravu, má na sta-
rosti vedení a rozvoj nejen manažerských pozic, ale i koučů a kon-
zultantů. Souběžně se posledních téměř pět let věnuje koučinku 
a konzultacím i mimo bankovní sektor a také využívá skvělou meto-
du EFT, která umí téměř zázraky.
Metodu studovala u Zuzany Katayamy – přední české autority na 
metodu EFT, kterou před deseti lety do ČR dovezla a úspěšně zde 
zavedla. Více informací najdete na http://www.eft.cz/.

PASTEL – Kurz kreslení pravou mozkovou 
hemisférou 
25. až 26. 2. 2017 
Přemýšlíte nad vánočním dárkem? Co ještě pod stromeček? V únoru 
2017 pořádáme další Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. 
Tentokrát PASTEL. 
Na kurzy PASTELu není třeba mít absolvovanou TUŽKU ani PASTEL-
KY. Přijít tedy může úplný začátečník, a přesto si odnese domů nád-
herné obrázky plné barev. 
PASTEL je výborná relaxační záležitost pro všechny, kdo se nebojí 
„ušpinit si“ ruce. Pomocí pastelu malujeme, rozmazáváme a mísíme 
barvičky přímo prsty. 
Tuto techniku velice doporučuji, vracíme se do tvořivosti malých 
dětí, které při hře používají ruce bez jakýchkoliv nástrojů. Snad proto 
to dospělé vždy tak baví, protože jak víme, kdo si hraje, nezlobí.
Přihlašovat se můžete na www.opravdovysvet.cz.

Univerzita volného času

KRÁSNÁ ZAHRADA I BALKON – 
přednášky zimního semestru UVČ
2. 1., 16. 1. a 30. 1. 2017 v 16.45
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Vážení příznivci 
Tišnovských novin, 
čtenáři i přispěvovatelé.

Počínaje tímto číslem vznikla nová rubrika 
Nabídky práce, kde můžete najít inzeráty na 
volná místa z města a z neziskových a příspěv-
kových organizací. Doufáme také, že se vám 
bude líbit nový seriál s názvem Malá galerie 
tišnovských fotografů, který připravuje náš 
redaktor Václav Seyfert.

Od února budeme každé číslo zaměřovat na 
určité téma týkající se našeho města. Chceme 

vám tak vytvořit určitý prostor, kde můžete 
vyjádřit svoje názory, postřehy, nápady (nekri-
tizujme jen, ale buďme zároveň i konstruktivní 
) k aktuálnímu tématu. Zároveň se pokusíme 
zajistit také názory lidí „fundovaných“ a umož-
nit tak pohled z více stran. Je možná také 
důležité zdůraznit, že příspěvky vztahující se 
k danému měsíčnímu tématu budou v případě 
přetlaku materiálů upřednostňovány.

Chtěli bychom vás také informovat o někte-
rých změnách ve Statutu TN, které se týkají 
především rozsahu příspěvků:

„Příspěvky každé organizace, spolku nebo 
fyzických osob jsou omezeny horní hranicí 5000 

znaků včetně mezer v celkovém rozsahu pro jed-
no číslo TN z důvodu omezené kapacity novin.“ 
(článek IV, bod 1a).

Stále platí, že Komise pro komunikaci a 
média má právo rozhodnout o neotištění pří-
spěvku a doprovodné fotografie či grafiky 
v podobě letáčků a plakátů jsou zveřejňovány 
dle volné kapacity aktuálního čísla.

Děkujeme za vaši přízeň i spolupráci 
v celém uplynulém roce a přejeme vám klidné 
prožití vánočních svátků a co nejlepší start do 
nového roku.

Vaše redakce

 Městská knihovna Tišnov 
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PO STOPÁCH JEŽÍŠE – 
přednášky zimního semestru UVČ
4. 1. a 18. 1. 2017 v 16.45

KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ – 
přednášky zimního semestru UVČ
11. 1. a 25. 1. 2017 v 16.45

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor až kvě-
ten) nové cykly přednášek.

KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ II. Od počátků 
moderního umění do současnosti
V osmi přednáškách se dozvíte, jak se umění vyvíjelo od konce 19. 
století do dneška. Jakou revoluci v umění provedli van Gogh, Cézanne 
či Gauguin? Kam posunul umění Picasso? Jak vysvětlit složitá díla Sal-
vadora Dalího? Kdo vymyslel abstrakci? Proč se secese nazývá sece-
se? Kam zmizel artefakt v dílech land-artu? Jak tvoří současní umělci?
Přednáší: Mgr. Pavla Hrdinová
Termíny: 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5. a 24. 5. 2017 
v 16.45

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Ing. Aleš Svoboda je znám jako největší znalec brněnského podze-
mí. Víc než třicet let vstupoval do podzemních prostor a sklepů, část 
z nich pomáhal zpřístupnit pro veřejnost.
Mincmistrovský sklep, labyrint pod Zelným trhem a kostnice u koste-
la svatého Jakuba se staly neodmyslitelnou součástí brněnských turi-
stických atraktivit. Samozřejmě jde jen o část podzemních prostor, 
z nichž lze vyčíst mnohé o minulosti města.
K podzemí, jeho odkrývání a poznávání se váže množství událostí, 
příběhů, historek i legend. Kdo by mohl hovořit zasvěceněji než ten, 
kdo po léta skryté prostory a jejich tajemství odkrýval a je autorem 
knih o brněnském podzemí?
Přednáší: Ing. Aleš Svoboda
Termíny: 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5. 2017 v 16.45

GENEALOGIE II
Cyklus čtyř dvouhodinových seminářů s převažující náplní čtení sta-
rých textů a sestavení modelového rodokmenu.
Účelem kurzu je poskytnout posluchačům základní orientaci v četbě 
starých textů především na příkladech matričních zápisů.
Přednáší: Ing. Jan Kos (člen Moravské genealogické a heraldické 
společnosti v Brně)
Termíny: 13. 2., 27. 2., 13. 3. a 27. 3. 2017 v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na pouť českou histo-
rií. Odkryjeme mnohá tajemství i zajímavosti z našich dějin i ze života 
velmožů, knížat a králů. Jedna z přednášek bude věnována největ-
šímu českému králi a římskému císaři Karlu IV. Seznámíme se také 
s problémy 14. století i s tím, jak se může krize stát motorem dějin.
Termíny: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2017 v 9.30
Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se musí přihlásit osobně do 
pátku 27. 1. 2017 v městské knihovně nebo na telefonním čísle 
549 121 001-2, kde obdrží další informace. 

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
10. 1. a 24. 1. 2017 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci)

Další lekce trénování paměti budou věnovány technice paměťových 
háčků, procvičování smyslových orgánů i propojování levé a pravé 
mozkové hemisféry pomocí jednoduchých tělesných cvičení.

Výstavy
SKLENĚNÝ PLES 
Za korálky do knihovny? Vyrazte se v lednu podívat na plesové šper-
ky. Nejkrásnější sklo je v Jablonci nad Nisou, ale co když se tam zrov-
na člověku nechce? Korálkové šperky inspirované českým sklářským 
uměním najdete od ledna v tišnovské knihovně na výstavě Skleněný 
ples. Barevné náhrdelníky, náušnice, náramky i celé sady jsou vyro-
bené převážně z českých skleněných korálků, třeba z drobného rokaj-
lu, ohňovek nebo ručně vinutých perel. K nim se přidaly i kousky 
dovezené z Velké Británie a také korálky z polodrahokamů. Přijďte si 
do knihovny vypůjčit knížku a prohlédnout si skleněné plesové šper-
ky od Evy Nováčkové.
„Je krásné skládat korálky na vlasec, lanko nebo drátek a sledovat, 
jak dílo přibývá a jak vzniká něco úplně nového. Několikrát jsem byla 
v Jablonci a pokaždé mi zůstával rozum stát nad vší tou krásou. Jutové 
pytle, do kterých u nás dáváme brambory, tam mají plné korálků. Stačí 
se sehnout a ponořit ruce do desítek kilogramů skla, které hraje všemi 
barvami. Někdy jsem měla skoro pocit, že si místní těch korálků vlast-
ně ani moc neváží, protože jich mají všude plno. To naštěstí není můj 
případ. Jak se mi šperky povedly, posuďte sami na začátku roku 2017 
v přízemním oddělení knihovny pro dospělé.“

Foto: Eva Nováčková

Oddělení pro dětské čtenáře 
JAK SE LOVÍ PERLY V TIŠNOVSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna Tišnov se již podruhé zapojila do projektu Knihov-
ny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o celoroční hru pro 
děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává 
zábava. Vybrané dětské knížky jsou perlorodkami a přinášejí svým 
čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. 
Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlepších 
lovců perel v Kině Svratka. Pro všechny děti, které se zapojily, bylo 
připraveno promítání filmu Lichožrouti i drobné odměny. Ti nejlep-
ší získali pěkné knižní ceny a samozřejmě diplomy Lovců perel. Děti 
soutěžily ve čtyřech kategoriích: Mateřské školy, 1. stupeň základních 
škol, 2. stupeň základních škol a nejlepší „lovec“ celkově. V letošním 
roce vyhrála Adéla Kohoutová s 48 přečtenými knihami a celkovým 
počtem 62 nasbíraných perliček. Byl to velice těsný čtenářský souboj. 
Všem „lovcům“ gratulujeme. Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství 
Sursum a město Tišnov, kterým za podporu dětského čtenářství patří 
velký dík. V roce 2017 budeme v lovu perliček pokračovat. Můžete 
se těšit na nové knihy „perlorodky“. Začínáme v lednu 2017. Přesné 
datum bude upřesněno, sledujte webové stránky knihovny.
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Rok zdraví 
Pavlína Mariánková, knihovnice

Příští rok se v Městské knihovně Tišnov můžete těšit ze série před-
nášek zaměřených na různá témata týkající se zdraví. 

V době plné komerčního nátlaku a každodenního stresu najděme 
odvahu naslouchat moudrosti vlastního těla. Hledejme cesty, který-
mi můžeme poznat a odstranit překážky a nasměrovat svůj život ke 
skutečnému zdraví. Život v poklusu, nedokázat se zastavit v koloběhu 
každodenních povinností, přináší dříve či později řadu zdravotních 
a psychických problémů. Proto se mnozí z nás vracejí k starým osvědče-
ným metodám, jimiž chtějí uvést svůj organismus znovu do rovnováhy 
s okolním prostředím. Přijďte se jednou měsíčně, v podvečer, do naší 
knihovny na chvíli zastavit a poslechnout si odborníky z různých oblastí 
tradičních či moderních léčebných metod.

Můžete se těšit na přednášky z oblasti tradiční čínské medicíny, psy-
chologie, detoxikace a léčebného půstu, celostní medicíny, bylinkářství, 
klinické smrti, EFT, výživové problematiky aj.

Vánoční otevírací doba v TIC

18. 12. 2016 až 23. 12. 2016 8.00–12.00, 13.00–17.00

24. 12. 2016 až 2. 1. 2017 zavřeno

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na Vás 
opět v novém roce. 

 ZŠ Smíškova 

 ZŠ ZaHRAda 

Zimní olympiáda
Markéta Svobodová, učitelka 1. B

Ve středu 30. listopadu proběhl v hale SSK 
Tišnov první ročník zimní olympiády dětí 
mateřských škol a prvních tříd ZŠ. Akci orga-
nizoval tým Lokomoce místní akční skupiny 
Brána Vysočiny.

Olympiády se zúčastnilo osm týmů po pat-
nácti členech. Za naši školu ZŠ Tišnov, Smíško-
va, soutěžily tři skupiny žáků z I. A, I. B a I. C. 
Děti absolvovaly opičí dráhu a sbíraly míčky 
určené barvy. Téma olympiády byla Arktida. 
Každému družstvu bylo přiděleno zvíře žijící 

na tomto území. Pro nás to byli racek, mrož 
a velryba.

Paní učitelky připravily pro své týmy trička 
s motivem daného zvířete.

V průběhu listopadu také uskutečnily 
s dětmi krátkou besedu o Arktidě a jejích zví-
řecích obyvatelích. Filmové dokumenty při-
blížily život v Severním ledovém oceánu. Děti 
se dozvěděly mnoho zajímavých informací, 
například že racek létá v blízkosti lodí, mro-
ži jsou savci a jejich mláďata ještě nemají kly 
nebo že i velryby jsou savci a kdysi žily na 
souši.

Všechny týmy namalovaly obrázek se 
„svým“ zvířetem. Jejich výkresy potom byla 
sportovní hala vyzdobena. V průběhu akce 
organizátoři přiřadili každému týmu dva stu-
denty, členy Lokomoce, kteří koordinovali její 
průběh.

Během soutěžení v druhé tělocvičně pro-
bíhala ukázka cvičení správného držení těla. 
Smyslem této akce bylo podpořit celkový roz-
voj dětí, soutěživost a zdravý pohyb.

Žáci z naší školy se umístili na pěkném prv-
ním, druhém a šestém místě.

Tišnov mluví o vzdělávání na téma alternativa ve vzdělávání
Milan Růžička, organizátor diskuze, 
ředitel Základní školy ZaHRAda

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla ve velké 
zasedací místnosti tišnovské radnice panelová 
diskuze „Tišnov mluví o vzdělávání na téma 
alternativa ve vzdělávání“. Na radnici si v tento 

předvánoční čas našly cestu zhruba čtyři desít-
ky lidí, kteří měli možnost sledovat diskuzi 
ředitelů tří tišnovských škol – ZŠ 28. října, 
ZŠ Smíškova a ZŠ ZaHRAda, doplněných o paní 
ředitelku základní školy v Deblíně a ředitele 
nově otevřené ScioŠkoly v Brně. Akce se kona-
la pod záštitou místostarosty města Tišnova 

Martina Sebery.
Tématem setkání byly nejenom alternati-

vy ve vzdělávání, ale také směřování školství 
jako takového, došlo i na hodnocení ve školách 
a velmi rezonovala také angažovanost rodičů 
ve vzdělávání. Jen těžko lze přesně vyložit, co 
bylo řečeno. Proto vás, kteří máte zájem se to 
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 Gymnázium Tišnov 

dozvědět, odkážeme na www.skolazahrada.cz, 
kde najdete videozáznam celé diskuze.

Co se ale shrnout dá, je, že možná pro 
někoho překvapivě panovala mezi řečníky 
poměrně výrazná shoda. Shodli se také v tom, 
jak je v současnosti důležité přitáhnout do 
škol a k zájmu o podobu vzdělání rodiče dětí. 
V tomto bodě je to tedy na vás, milí čtenáři, 
rodiče. Chceme slyšet váš názor, zajímáme se 
o to, jaká by moderní škola podle vás měla 
být. Přeci jenom vaše děti pouze v průběhu 
základní školní docházky stráví ve třídách 
nejméně 9 600 hodin čistého času, což je 

zatraceně hodně.
Pokud bychom tedy měli mluvit o nějakém 

výstupu z této diskuze, pak je to určitě shoda 
v tom, že podobné diskuze jsou potřeba, že by 
bylo skvělé, kdyby se rodiče více podíleli na 
podobě vzdělávání, a že se budeme snažit, aby 
se do budoucna v něčem podobném pokra-
čovalo. A to například i s ohledem na zájem 
podnikatelů, kteří ve výsledku s „produktem“ 
školství pracují, nebo se zapojením samotných 
dětí, kterých se vzdělávání samozřejmě nejví-
ce týká.

Už nějakou dobu je v plánu navázat na 

květnovou konferenci, která se konala na ZŠ 
28. října. Předpokládaný termín konání kon-
ference je podzim roku 2017. Zároveň protože 
vzdělávání je aktuální téma a nechce se nám 
čekat až do podzimu, pokusíme se na proběh-
lou diskuzi navázat již dříve, například v rámci 
festivalu „Jeden svět“, který bude letos Základ-
ní škola ZaHRAda v Tišnově spolupořádat.

Na závěr vám tedy přejeme klidné svát-
ky, radostné děti a třeba i několik nadšených 
hodin nad zajímavostmi, které si děti ze školy 
na prázdniny přinesou.

Pomůžeme, poradíme
Jitka Alexová

V roce 2016 získala SŠ a ZŠ Tišnov dotaci 
z programu Jihomoravského kraje na podpo-
ru minimálních preventivních programů na 
realizaci projektu „Poradíme, pomůžeme II“. 
Díky tomu na škole působí školní psycholož-
ka Mgr. Soňa Bajerová, která nabízí konzul-
tace žákům, jejich rodičům i zaměstnancům 

školy. Paní psycholožka pracuje také s tříd-
ními kolektivy. Na začátku školního roku 
realizovala v nově vzniklých třídách seznamo-
vací programy, některé třídy měly možnost 
se zapojit do programu na diagnostiku stylů 
učení, sociálního klimatu třídy nebo prevence 
zneužívání návykových látek. Díky projektu 
se žáci školy zúčastnili několika preventiv-
ních programů v Inspiru a přednášky majora 

JUDr. Jaromíra Badina na téma Drogová scéna 
a my v roce 2016. 

Tvůrci projektu mysleli i na vzdělávání 
pedagogů. Pro zaměstnance školy byl určen 
seminář „Co dělat, když…“ zaměřený na řeše-
ní krizových situací ve škole včetně pravidel 
poskytnutí první pomoci.

Partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov a Gymnáziem Vojtecha 
Mihálika v seredi pokračuje – tišnovští učitelé navštívili slovenskou školu
Barbora Holubová

Spolupráce obou škol (Gymnázia Tišnov 
a Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď) má již 
dlouhou tradici. První kontakty byly navá-
zány během společných projektových pra-
cí v rámci multilaterálního mezinárodního 
projektu Comenius v roce 2008. Mezi učiteli 
i žáky obou škol vznikly přátelské vazby, byla 
realizována celá řada společných akcí, jejichž 
přínos je nezpochybnitelný. Uskutečnilo se 
několik vzájemných studentských výměn 
a sportovně zaměřených setkání, během 
nichž měli žáci partnerských škol příležitost 
změřit své síly na sportovním poli. Rozvíjí se 
také spolupráce pedagogických sborů obou 
škol. Na jaře 2016 přivítalo tišnovské gymná-
zium slovenské učitele a 18. listopadu 2016 
navštívila skupina čtrnácti pedagogů z Gym-
názia Tišnov partnerskou školu na Slovensku. 
Během pracovního jednání byla řešena mimo 
jiné také podoba následující spolupráce obou 
škol. Bylo dohodnuto, že v příštím školním 
roce proběhne v případě zájmu ze strany žáků 
oboustranná studentská výměna. V průběhu 
pracovní schůzky si učitelé obou partnerských 
škol vyměnili zkušenosti z praxe. Tišnov-
ští učitelé si mohli prohlédnout slovenskou 

školu a zúčastnili se doprovodného kulturního 
programu. 

Spolupráce partnerských škol je v obecné 
rovině jedinečnou příležitostí pro děti i peda-
gogy k tomu, aby se účastníci akcí mohli velmi 

blízce seznámit s životní realitou v partner-
ském městě, na partnerské škole a v zemi, 
která je navštívena. Všechny výše popsané 
aktivity se mohly uskutečnit díky finanční 
podpoře z prostředků MěÚ Tišnov.

Foto: Barbora Holubová



adventní hudba – adventní Praha
Helena Zelinková, učitelka

25. a 26. listopad byly důležitými dny pro oba pěvecké sbory Gym-
názia Tišnov – Gloria Cantate a Jubilate. Své umění jely porovnat s dal-
šími pěveckými sbory na 26. ročník Mezinárodního festivalu adventní 
a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena do Prahy.

První den čekalo na sbor starších studentů vystoupení v kostele 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Vystoupení sice nebylo soutěž-
ní, ale i tak zpěváci pod taktovkou Mgr. Petry Glosr Cvrkalové odvedli 
skvělou práci.

Soutěž se konala až druhý den dopoledne v koncertní síni pražské-
ho Hlaholu. Oba gymnaziální sbory podaly precizní výkon a byly v silné 
mezinárodní konkurenci oceněny bronzovým pásmem.

Po soutěži program pokračoval na Staroměstském náměstí, kde oba 
naše sbory předvedly své umění početnému publiku. V 16 hodin pak 
všechna zúčastněná tělesa zazpívala několik písní pod taktovkou jedno-
ho z porotců, pana Johanna van der Sandta z Jihoafrické republiky.

Večer celý festival vyvrcholil v nádherném kostele sv. Anny. (Mimo-
chodem, bylo to oblíbené místo pana prezidenta Havla.) Oceněným sbo-
rům byly předány diplomy a ti nejlepší se ještě utkali o cenu Grand Prix. 
Naslouchat ostatním pěveckým tělesům bylo nejen krásným zážitkem, 
ale i cennou zkušeností, jakých kvalit může sborový zpěv dosáhnout.

Akce proběhla díky finanční podpoře z prostředků MěÚ Tišnov 
a Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov.
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Základní umělecká škola: co není, co je a co z toho vyplývá (pohled zevnitř)
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

Základní umělecké školy, známé též pod 
zkratkou ZUŠ, jsou pevnou součástí naší škol-
ské soustavy. Méně informovaná část veřejnos-
ti mívá o těchto školách zkreslené představy. 
Spatřuje v nich cosi na způsob školních dru-
žin, k ničemu nezavazujících kroužků nebo jen 
velmi povšechně koncipovaných zájmových či 
volnočasových zařízení. „Jak u vás v kytarovém 
oddíle?“ vyslechl jsem dokonce z rozhovoru 
místní mládeže. Nuže takto: žádný kroužek, 
žádný oddíl, žádná družina, žádné zájmové či 
volnočasové zařízení. Tyto a podobné předsta-
vy o našich ZUŠ jsou zcela mylné. Každá z nich 
je hlavně – má to uvedeno přímo v názvu! – 
škola. Proto plánuje ve výhledu krátko- i dlou-
hodobém, rozvíjí svůj vlastní školní vzdělávací 
program (ŠVP), závazný vůči zřizovateli i Čes-
ké školní inspekci, vyžaduje soustavné žákov-
ské úsilí, vydává vysvědčení.

Je to dokonce výběrová škola. Tu a tam 
se vyskytne žák, který polevil. Například 
v hudebním oboru přestal cvičit na svůj 
hudební nástroj. Je žákem umělecké školy? 
Je! Měl by tudíž, byť je to „jen“ na základním 

stupni, umět. Pokud necvičí a v důsledku 
toho neumí, brzy se tím prozradí. Nejpozdě-
ji před komisí učitelů u postupové zkoušky. 
Pak nebývá neobvyklé se s ním předčasně 
rozloučit. („Řekneme mu pápá!“ – tak poeticky 
se vyjádřila naše kolegyně.) Nepozbylo zatím 
platnosti rčení, že je to jen a jen cvičení, co 
dělá mistra. A ne-li snad rovnou mistra, pak 
hudebníka zvládajícího vše, co ve svém roční-
ku a s přihlédnutím ke svým osobním předpo-
kladům zvládat má. Ve skupinových oborech 
žáci sami, bez učitele, dokážou svému méně 
pilnému spolužákovi dát jednoznačně najevo, 
že jim kazí společnou práci a měl by s tím začít 
něco dělat. Anebo tam raději už nechodit?

Žák, který právě předčasně opustil základní 
uměleckou školu, není pro umělecké směřová-
ní ještě zcela ztracen. Má možnost pokračovat 
v některém ze zájmových či volnočasových 
zařízení. Například ve zdejším občanském 
sdružení TIGAL. Tam platí téměř bez výjimky, 
že učitel si pilného žáka časem přivede k sobě 
do základní umělecké školy, zatímco ten méně 
pilný od učitele předčasně odejde i z TIGALu. 
Žák případně může pokračovat ve školní dru-
žině. Jestliže se tam vyskytuje umělecky slibné 

dítě a dosud nechodí do základní umělecké 
školy, my učitelé se na ně do družiny přijde-
me rádi podívat a bude jistě přijato. Žák může 
koneckonců pokračovat i sám doma. Zbývá jen 
popřát mu více píle než dosud a hodně zdaru.

Zdaleka ne vždy žák hodnotí svůj předčas-
ný odchod ze základní umělecké školy jako 
výhru. Bývá tomu právě naopak. I když mu to 
docházívá spíše pomalu a někdy až po letech. 
Žák usiluje o návrat a v hudebním oboru sli-
buje, že teď už bude poctivě cvičit. Pokud 
nepřekročil věkovou hranici, může být za blíže 
vymezených okolností přijat. Dostane druhou 
šanci. Využije ji, nebo znovu promarní? Druhý 
předčasný odchod ze základní umělecké školy 
by byl nejspíš definitivní… 

Naše ZUŠ, díky soustavnému, zevrubnému 
a začasté i velmi náročnému zaměření na růz-
né druhy umění, poskytovanému již na základ-
ním stupni vzdělávání, jsou školami ve světě 
zcela jedinečnými. Řada osobností, a to nejen 
z oblasti umění a kultury, na to upozornila 
už nesčetněkrát. Pociťovat jistou stavovskou 
hrdost učitele a žáka základní umělecké školy 
je tudíž nejen oprávněné, ale i žádoucí.

Miniveletrh středních 
škol opět v Deblíně
Pavlína Rohanová

Stalo se již tradicí, že se v půlce listopadu 
na naší škole koná Miniveletrh středních škol. 
Tentokrát se uskutečnil v úterý 15. listopadu 
a sešlo se celkem dvacet čtyři zástupců škol. 
Žáci i rodiče s nimi měli možnost prokonzul-
tovat možnosti studia, uplatnění absolventů 
a mohli nasbírat a prostudovat propagační 
materiály konkrétních škol. Občerstvení pro 
hosty nachystali žáci 8. a 9. třídy v duchu zásad 
zdravého stravování. 

Celé setkání provázela velmi příjemná 
a pohodová atmosféra. Všem zúčastněným 
moc děkujeme a již teď se těšíme na příští lis-
topadové setkání.

Den otevřených dveří 
a otevřená výuka 
Pavlína Rohanová

Základní škola a Mateřská škola v Deblíně 
pořádají pro všechny děti a jejich rodiče Dny 
otevřené výuky, které se konají 10. až 12. 
ledna 2017 vždy od 8.25 do 12.00. Přijďte 

s námi strávit jednu vyučovací hodinu nebo 
celé dopoledne v příjemné rodinné atmosféře. 

Zároveň Vás srdečně zveme na den ote-
vřených dveří, který se uskuteční ve středu 
11. ledna 2017. Můžete se těšit na přátelskou 
besedu s vedením školy, a to v 11.00 a v 16.00. 
Od 16.00 do 18.00 budete mít možnost si pro-
hlédnout prostory školy. Zároveň týž den od 
15.00 zveme všechny předškoláčky a jejich 
rodiče na již třetí lekci adaptačního setkání 
s názvem Knížka je náš kamarád, v němž se 
tentokrát zaměříme na sluchové a zrakové vní-
mání a rozvíjení kladného vztahu ke knihám. 
Těšíme se na viděnou!

Naše škola nabízí: 
 – adaptační kurz pro předškoláky „Hrajeme 

si ve škole“
 – program „Začít spolu“
 – Hejného metodu výuky matematiky v 1. až 

4. ročníku
 – v 5. ročníku klasickou matematiku s prvky 

Hejného matematiky pro zvídavé žáky
 – vzájemné učení mladších a starších 

spolužáků 
 – výuku angličtiny od první třídy
 – doučování hlavních předmětů
 – pomoc speciálního pedagoga – dysklub
 – devět asistentů – téměř v každé třídě dva 

dospělí 
 – otevřenou komunikaci, přátelské učitele

 – třídní schůzky ve třech (dítě, rodič, učitel) 
ve smluvený čas

 – certifikáty „Férová škola“ a „Rodiče vítáni“
 – projektové vyučování
 – terénní vyučování
 – družinu pro menší děti
 – odpolední klub pro větší děti
 – výtvarné a hudební oddělení ZUŠ Tišnov
 – množství zájmových kroužků

adventní dílničky 
a vánoční jarmark
Iveta Kosová

Vůně punče pro děti, cukroví od mami-
nek, světýlka na stromečku, vánoční melodie 
a spousta tvořivých dětí a jejich rodičů. To 
vše umocnilo atmosféru adventních dílniček 
v deblínské základní škole. Děti si vyrobily 
krásné vánoční dárečky a ochutnaly dobroty 
napečené od maminek z Klubu přátel školy 
„Kamarád“. Vánoční čas nám přiblížily malé 
zpěvačky z Přípravného pěveckého sboru 
a také sbor větších slečen „Sasanek“. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku 
a dílniček, a zvláště žákům a rodičům za pří-
jemnou atmosféru.

 ZUŠ Tišnov 

 ZŠ a MŠ Deblín  



01/2017 13

OsTaTNÍ ZaŘÍZENÍ 

 RC Studánka 
Leden ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim aktivním rodičům, návštěvníkům, dárcům, sponzo-

rům a příznivcům za jejich podporu v roce 2016. Všem přejeme krásné 
Vánoce a pohodový rok 2017. Děkujeme rovněž za poskytnuté dotace 
Ministerstvu práce a sociálních věcí v dotační oblasti Rodina, za finanč-
ní podporu Jihomoravskému kraji a městu Tišnovu. 

V novém roce RC studánka srdečně zve:
ZDRAVÁ A KRÁSNÁ – cvičení pro ženy s hlídáním dětí

Zveme všechny ženy na další kurz cvičení s fyzioterapeutkou Jaro-
slavou Jeřábkovou. Pozornost bude věnována zejména správnému 
držení těla. V osmi lekcích se zájemkyně naučí cviky na posílení břiš-
ních a zádových svalů a svalů pánevního dna, které zejména po porodu 
ochabnou. Cílem je nejen protáhnout tělo, ale naučit ženy správně cvičit 
a předcházet tak bolestem šíjových svalů a beder. 
Kdy: ve středu od 10.30 do 11.15, začínáme 4. ledna 2017
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za osm lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Informace 
a rezervace na tel. 777 706 721 nebo prostřednictvím e-mailu studan-
ka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí (60 Kč za 
dítě na jedné lekci).

Cvičení pro maminky
Pro maminky po porodu nebo s malými dětmi připravila fyziote-

rapeutka Mgr. Martina Šaclová cvičení, které je zaměřené na posílení 
svalů pánevního dna, břišních, prsních, hýžďových a hlubokých stabili-
začních svalů páteře. Pohybová aktivita je přiměřená a směřuje ke zvý-
šení kondice a psychické pohody maminek. Nelezoucí děti mohou mít 
maminky u sebe v tělocvičně, pro starší děti zajistíme hlídání (60 Kč za 
dítě na jedné lekci).
Kdy: v pátek od 10.15 do 11.00, začínáme 6. ledna 2017
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za osm lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Informace 
a rezervace na tel. 777 706 724 nebo prostřednictvím e-mailu studan-
ka.tisnov@gmail.com. 

Cvičení pro těhotné 
V lednu začíná také cvičení pro těhotné s fyzioterapeutkou Mgr. 

Petrou Zemanovou. Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukonče-
ného prvního trimestru fyziologického těhotenství. Cvičební lekce jsou 
zaměřeny na protažení a posílení důležitých svalových skupin, nácvik 
správného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice nezbytné k samot-
nému porodu. 
Kdy: v pondělí od 17.30 do 18.15, začínáme 9. ledna 2017
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 600 Kč za osm lekcí. Je nutné se nahlásit předem. Informace 
a rezervace na tel. 777 706 724 nebo prostřednictvím e-mailu studan-
ka.tisnov@gmail.com.

Kurz předporodní přípravy 
V pondělí 9. ledna 2017 začíná nový kurz předporodní přípravy 

s certifikovanou dulou a laktační poradkyní Martinou Blahovou. Skládá 
se ze tří setkání, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na 
porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondin-
gu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Vaše otázky jsou v kurzu 
vítány.

Kdy: v pondělí 9. 1. 2017, 16. 1. 2017 a 23. 1. 2017, 
od 18.30 do 20.00 
Kde: v herně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 450 Kč za kurz. Je nutné se nahlásit předem. Informace a rezer-
vace na tel. 777 706 724 nebo prostřednictvím e-mailu studanka.tis-
nov@gmail.com.

Cyklus setkání „a co dál po porodu?“
Cyklus je určen maminkám po porodu, které chtějí sdílet s ostatní-

mi tuto novou životní etapu. Během pěti setkání se seznámí s různý-
mi tématy jako kontaktní rodičovství, šetrná manipulace s miminkem, 
nošení v šátku, babymasáže, psychomotorický vývoj, cvičení a hry 
s kojenci, plavání ve vaně a v bazéně, otužování, kojení, příkrmy, očko-
vání, rodina a sourozenci, výchovné přístupy, školky a školy a případ-
ně dalšími tématy podle vašeho zájmu. Setkáním provází Mgr. Viktorie 
Šťastná. Přijďte i s tatínky či staršími sourozenci.
Kdy: v pondělí od 15.00 do 16.30, začínáme 9. ledna 2017
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 100 Kč za 1 setkání, za 5 setkání 400 Kč. Informace a rezervace 
na tel. 731 617 168 (Viktorie Šťastná) nebo prostřednictvím e-mailu 
viktorie.stastna@gmail.com.

Šikulkové – tvoření pro rodiče s dětmi od dvou let
Přijďte si zamazat ručičky při prvním lednovém tvoření. Vyrobíme si 

zimní krajinu malovanou zajímavou technikou.
Kdy: ve středu 11. ledna 2017, od 16.30 do 17.30
Kde: herna RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 50 Kč za rodinu. Na tvoření je třeba nahlásit se předem na e-mail 
greenm@seznam.cz do 10. ledna 2017 do 12 hodin.

O mužích pro ženy
O čem muži přemýšlí? Co pro muže znamená ticho? Jaké prožívají 

emoce? Proč se ženami mluví málo a s kamarády vedou dlouhotrvají-
cí debaty? Co ženy na mužích štve? Odpovědi budeme hledat se zku-
šeným lektorem Mgr. Petrem Smékalem. Zaměříme se na rozdíly mezi 
muži a ženami v návaznosti na jejich potřeby. Seminář je určený ženám, 
které chtějí pochopit svého muže. 
Kdy: ve středu 18. ledna 2017, od 17.00 do 20.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena: 250 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.
Lektor: Mgr. Petr Smékal pracuje s manželskými páry i jednotlivci. 
Věnuje se zejména mužsko–ženské komunikaci, slaďování vzájemných 
představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem 
a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.

Motivační kurz pro ženy
Víte, v čem Vás rodičovství posílilo? Jak lze uplatnit nové dovednosti 

nabyté péčí o rodinu na trhu práce? Jak komunikovat se zaměstnava-
telem? Jak dostát nárokům zaměstnání, když na mě doma čekají děti? 
Motivační kurz pro ženy nabízí odpovědi! Jedná se o osm dopoledních 
setkání s odborníky na různá témata, jejichž cílem je připravit ženu na 
návrat do práce a sladění rodinného a pracovního života. 
Kdy: ve středu jednou za 14 dní – začínáme 8. února 2017, od 9.00 
do 12.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Cena kurzu: 900 Kč za osm setkání. Je nutné se nahlásit předem. Infor-
mace a rezervace na tel. 777 706 721 nebo prostřednictvím e-mailu 
studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí 
(cena 60 Kč za dítě). Rádi Vám připravíme vánoční poukaz.
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Novinky v RC studánka
V průběhu ledna 2017 budeme v RC Studánka zavádět nový rezer-

vační systém pro přihlašování na kroužky. Změna se bude týkat vět-
šiny studánkových kroužků. O podrobnostech vás budeme informovat 
na našem webu a v průběhu ledna také ve všech kroužcích. Věříme, že 
tímto krokem zjednodušíme a zpřehledníme organizaci přihlašování 
a zajistíme optimální počet účastníků v kroužcích.

Od ledna 2017 dochází ke změnám v pravidelném programu RC 
Studánka. Jedná se zejména o změnu termínu kroužků Kulíšci a Brouč-
ci a o úpravu některých aktivit. Aktuální program naleznete od ledna 
2017 na webu www.studanka-tisnov.cz.

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

Ohlédnutí za adventní dílnou
Dáša Lazarová

Krásnou předvánoční atmosféru mohli nasát v sobotu 26. listopadu 
všichni návštěvníci druhého ročníku Adventních dílen, které pořádala 
LuKa spolu s Inspirem a MěKSem. Po úspěšných minulých tvořivých 
setkáních Vás přišlo opravdu hodně. Během osmi hodin tvoření ve tři-
nácti dílničkách bylo pořád plno a společně jste si vyrobili a odnesli 
spoustu vánočních dárků a dekorací. Jsme rádi, že je na Tišnovsku tako-
vý zájem o kreativní tvorbu. Na své si přišli dospělí i děti. Velký dík patří 
všem organizátorům za jejich trpělivou práci. Ať vše, co jste si na Váno-
ce vyrobili, přinese radost Vám i obdarovaným. Další podobné setkání 
připravujeme na jaro.

Foto: Dáša Lazarová

Mikulášský florbalový turnaj
Ondřej Smutný

Mikulášské nadílky v podobě florbalového turnaje se mladí spor-
tovci dočkali i letos. Na rozdíl od zkušenějších florbalových kamarádů, 
kteří již od listopadu zápolí ve druhém ročníku StyleSport Tišnovské 
florbalové ligy (TFL), se dočkali i ti, co florbalovou ligu letos ještě nehra-
jí. Celá padesátka florbalistů poměřila svoje síly v neděli 4. prosince 
v hale a tělocvičně v ZŠ Smíškova. Hráči v osmi týmech byli rozděleni 
do dvou kategorií – mladší (1. až 3. třída) a starší (4. až 7. třída). Týmy 
byly velice vyrovnané a většina zápasů končila těsným výsledkem včet-
ně častých rozuzlení v rozhodujících samostatných nájezdech. Diváci 
v hledišti podporovali své oblíbence a především v mladší kategorii 
byla atmosféra zápasů opravdu bouřlivá a utkání měla patřičný náboj. 
Ve starší kategorii jsme byli naopak častěji svědky oku lahodících flor-
balových akcí. Kluci a holky bojovali s velkým nasazením a odměnou 
jim byly sladké dobroty i věcné ceny. Každý si odnesl pamětní butonek 
a nějakou sladkost a ti nejlepší se dočkali i dalších cen. Na závěr turnaje 
byli vyhlášeni a odměněni cenou rozhodčího nejlepší hráči a branká-
ři z obou kategorií. Děkujeme firmě StyleSport za pěkné odměny pro 
nejlepší hráče. Poděkování patří i ZŠ Smíškova a všem pomocníkům za 
spolupráci s organizací turnaje. Hlavní dík pak Vám hráčům, rodičům 

a fanouškům za účast na této úspěšné akci. Další florbalová utkání 
můžete sledovat v rámci StyleSport TFL již v lednu. Srdečně Vás zveme!

Výsledky: 
Mladší kategorie
1. místo: tým Tygři – Daniel Bernacik, Jan Humpola, Marek Komárek, 
Richard Salaš, Drahomír Skalník, Karolína Skalníková
Cena rozhodčího: nejlepší hráč – Jan Humpola, nejlepší brankář – 
Daniel Bernacik

Starší kategorie 
1. místo: Tým FCB – Martin Bábor, Ondřej Bábor, Gabriel Budai, Samuel 
Václav Garay, Jakub Müller, Zbyněk Navrátil, Jan Roučka
Cena rozhodčího: nejlepší hráč – Adam Šváb, nejlepší brankář – Gab-
riel Budai

Inspiro pozvánky
Karneval pro děti – Letem světem
Dáša Lazarová

Zveme všechny malé cestovatele na velký a zábavný karneval. Indiáni, 
Eskymáci, Japonky, faraóni, Afričani, Mexičani, námořníci, piloti, letuš-
ky, přijďte a procestujeme spolu celou zeměkouli. Budeme tančit na 
hudbu z celého světa. Rodiče, pojďte si to užít spolu s dětmi a přijďte 
také v masce. Určitě to vaše dítě ocení a od nás dostanete malou pozor-
nost v podobě výborné kávy. Nejoriginálnější masky odměníme. Pro 
dospělé bude připravený oblíbený kvíz. Bohatý program plný her, sou-
těží a zábavy pro vás připravilo divadlo Navlnce.cz. Karneval pořádá 
Inspiro – středisko volného času Tišnov v neděli 22. 1. 2017 od 15.30 
do 18.00 hod. v tišnovské sokolovně. Vstup a občerstvení možné již 
od 15 hodin. Vstupné je 80 Kč/ osoba. Děti do 1 roku zdarma.

Přednáška první pomoci a resuscitace 
s MUDr. Milanem brázdilem

MUDr. Milan Brázdil je vedoucí lékař a primář urgentní medicíny, 
v současné době pracuje u zdravotnické záchranné služby Olomouc-
kého kraje, pětadvacet let je lékařem letecké záchranné služby a je 
také držitelem Ceny za počin roku v kategorii hrdinský čin.

Přednáška je vedena velice zajímavým, interaktivním a poutavým 
způsobem, s humorem sobě vlastním a názorně tak, že vám její obsah 
zůstane v mysli na hodně dlouho a v případných nečekaných krizových 
situacích vám značně ulehčí nutné jednání k záchraně lidského života. 
Naučí vás organizovat záchranný řetězec, komunikovat s dispečerem, 
pacientem, zvládat paniku; naučí vás zvládnout stresové situace při 
pomoci člověku v ohrožení života. Je určena široké veřejnosti, vhodná 
pro rodiče s dětmi, mládež, seniory, pedagogy v ZŠ i MŠ, hasiče, seniory, 
zdravotnické pracovníky…

 – čtvrtek 26. ledna 2017 od 17.00 ve Slunečním sále Inspira 
(doba trvání je přibližně tři hodiny)

 – přihlášky do 19. ledna 2017 přes e-mail synkova@svcinspiro.cz
250 Kč/osoba
Po dobu přednášky bude zajištěno hlídání dětí (30 Kč/dítě).

 SVČ Inspiro 
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Z mikulášské zábavy
František Kratochvíl

Tak jako v každém roce i letos se konala v Centru sociálních služeb 
mikulášská zábava. Mikuláš s doprovodem k nám našel cestu 6. prosin-
ce. V jídelně, kde ho čekalo více než sedmdesát seniorů, hrála již od 14 
hodin naše známá Malá kapela pod vedením Mirka Falty. Snad nikoho 
nenechala jejich hudba v klidu a přímo lákala všechny na parket. 

Přesto, že jsme tančili a výborně se bavili, netrpělivě jsme očekáva-
li příchod nebeské návštěvy. Objevila se chvíli po 16. hodině. Mikuláš 
s čerticí, která pěkně rozproudila zábavu, a s Andělkou, která se k nám 
do jídelny snesla snad přímo z nebeské výše. Tentokrát se úlohy zhosti-
li sami obyvatelé „penzionu“ a byli opravdu krásní v kostýmech zapůj-
čených z tišnovského Inspira. Po úvodním proslovu Mikuláše proběhla 
nadílka v podobě jablek a perníčků. A poté následovalo sólo pro nebes-
kou návštěvu a všichni přítomní senioři se k jejich tanci čile přidali. 
Zábava se zpěvem, tancem a bohatým občerstvením pokračovala až do 
18. hodiny.

Všem, kteří toto krásné odpoledne připravili, patří náš dík. 

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou 

cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje 
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.

Poslechové pořady v roce 2017 se konají ve středu 11. led-
na, 8. února, 8. března, 12. dubna a 10. května od 15.00 hodin 
v knihovně DPS Králova.

Poslechový pořad Já ti dával různá jména
Ve středu 11. ledna 2017 od 15.00 hodin se opět sejdeme 

v knihovně domu s pečovatelskou službou na Králově ulici a zaposlou-
cháme do písní Waldemara Matušky, Petra Nováka, Štěpána Mátla, ale 
také například Petra Muka.

O Šípkové Růžence
Centrum sociálních služeb Tišnov zve na hudební pohádku O Šípko-

vé Růžence v podání nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové 
Cvrčci. Představení se koná v pondělí 16. 1. 2017 od 14 hodin v jídelně 
DPS Králova. Vstupné dobrovolné.

 Centrum sociálních služeb 

Mikulášská zábava, foto: Jana Wildová
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Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. pololetí 2017

Leden 18. 1. 2017

Únor
1. 2. 2017

15. 2. 2017

Březen
1. 3. 2017

15. 3. 2017

Duben 5. 4. 2017
19. 4. 2017

Květen
3. 5. 2017

17. 5. 2017

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

adventní dění (nejen) v Klubu Čas 
Richard Mašek

Víme, že každý má před Vánoci naspěch. Uklidit, napéct cukroví, 
popřemýšlet o dárečcích. I v klubu je cvrkot jako v mraveništi. Rádi 
bychom se s vámi alespoň v krátkosti podělili o adventní dění v klubu 
i mimo něj. Adventní období doprovází vánoční trhy, na různých mís-
tech v různý čas. Pro klubáky je to příležitost, jak přiblížit klub veřej-
nosti a podpořit prodejem našich výrobků jeho fungování. Začali jsme 
již 19. listopadu na Lomnickém jarmarku. Na tradičním rozsvícení stro-
mu v Tišnově jsme rozhodně nemohli chybět, stejně tak na jarmarku 
v Čebíně. Děkujeme Tišnovu, Lomnici a Čebínu nejen za to, že jsme se 
mohli zúčastnit těchto akcí, ale hlavně za jejich celoroční podporu. Díky 
těmto akcím měl každý z vás příležitost nejen pořídit hezký dáreček 
pro své blízké, ale i podpořit dobrou věc a dozvědět se víc informací 
o Oblastní charitě Tišnov a jejích službách. Děkujeme všem. 

Mimo to jsme měli možnost absolvovat dvě akce, pro nás zcela nové. 
Jednu, která proběhla v Brně, zastřešila společnost E.ON. Ta druhá 
vznikla za podpory prodejní sítě Albert. V rámci programu prodejních 
míst v Albertu jsme tak mohli otevřít náš stánek v Blansku, škoda jen, 
že se do programu nezapojila prodejna v Tišnově. Jsme moc rádi a vděč-
ni těm, kteří takové programy vytvářejí nebo se do nich zapojují, patří 

vám rovněž velký dík. 
„Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov je realizován za finanční pod-

pory města Tišnova, městyse Lomnice, obce Čebín.“
„Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov je spolufinancován Jihomo-

ravským krajem.“

 Oblastní charita Tišnov 

Děkujeme za Vaši podporu
Jana Marečková

Oblastní charita Tišnov by ráda vyjádřila své díky společnosti Art 

Periscope s. r. o., která pořádala akci v rámci 10. výročí nejužší Kože-
lužské uličky. Vstupné z tohoto programem nabytého dne věnovali 
Oblastní charitě Tišnov. Celkový výtěžek byl 2 858 Kč. 

Děkujeme pořadatelům, zejména panu Zdeňku Jílkovi, sponzorům 
a všem, kteří přispěli a přišli podpořit tuto milou akci.

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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Projekt „Plná bříška“
 Aneta Ambrosová

Oblastní charita Tišnov se tento podzim zapojila do projektu „ČSOB 
pomáhá regionům“, jenž si klade za cíl finančně podpořit realizaci veřej-
ně prospěšných projektů a tím přispět ke zlepšení kvality života v regio-
nech. Svým dílem můžete pomoci i Vy.

Projekt „Plná bříška“, který bude s dalšími třemi projekty soutěžit 
o Vaši přízeň, je zaměřen na pomoc dětem vyrůstajícím v sociálně slab-
ších rodinách. Ty často nemají dostatečné finanční příjmy na to, aby 
hradily svým potomkům obědy ve školních jídelnách. Jsme přesvědče-
ni, že školní obědy by měly být dostupné všem dětem, a chceme tímto 
pomoci těm, kteří z objektivních důvodů finance na školní stravování 
nemají.

Oblastní charita Tišnov plánuje na tomto projektu spolupracovat se 
základními školami v Tišnově a okolí, s orgánem sociálněprávní ochra-
ny dětí a také s pracovníky sociálního odboru města Tišnova. Tímto 
bude zajištěna podpora právě těm, kteří ji nejvíce potřebují. 

A jak tedy můžete projekt podpořit Vy? Na webu csobpomaharegio-
num.cz probíhá od 6. prosince výběr příspěvků od Vás, drobných dárců. 
Pokud se nám podaří vybrat alespoň 5 000 Kč, ČSOB náš projekt podpo-
ří další finanční částkou. 

Rozhodnete-li se tyto Vánoce udělat dobrý skutek a pomoci lidem 
v nouzi, kteří žijí mezi námi tady na Tišnovsku, pošlete v termínu 6. 12. 
2016 až 6. 1. 2017 libovolný příspěvek na účet 1017777101/0300 
s variabilním symbolem 20166106.

Děkujeme a přejeme Vám všem krásný předvánoční čas.

soutěž o nejkrásnější okno 
Tišnovska přinesla velké 
poznání
Michaela Nečasová

Když jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější okno Tišnovska, podpoře-
nou městem Tišnovem, nečekali jsme, jaký může mít krásné okno pře-
sah. Děkujeme všem, kteří poslali fotografie svého okna nebo okna ze 
sousedství, i těm, kteří hlasovali, a všem, kdo se na akci podíleli a pod-
pořili nás. Rádi bychom se touto cestou podělili se souhlasem autora 
e-mailu o text, který přišel se dvěma fotografiemi.

„Vážení příznivci krásy a přírody nebo také přírodní krásy,
zdravíme vás a posíláme obrázky do vaší zajímavé soutěže, která má 

název O nejkrásnější okno Tišnova. To znamená, že se jedná o pohled na 
okno z náměstí, z ulice nebo z volného prostranství našeho města. Je to 
určitě dobrý počin, protože tato rozkvetlá okna a balkóny zkrášlují naše 
město. U nás doma se však staráme nejenom o pohled zvenčí, ale také 
o pohled na rozkvetlé okno zevnitř ven. Manželka je již totiž více jak pět 
roků na lůžku, a tak má dobu strávenou na posteli zpříjemněnou těmito 
krásnými pohledy. V zimě jsou před oknem na stromě zavěšeny ptačí bud-
ky a v létě závěsy rozkvetlých surfinií, fuchsií, vějířovek atd. A ještě k tomu 
když v létě rozkvete bílými květy katalpa... No řekněte sami, není takovýto 
pohled z okna také krásný až léčivý?“

Toliko citace z textu e-mailu, děkujeme a doufáme, že to bude moti-
vací nám všem, jak potěšit nejen sebe, ale i druhé rozkvetlým oknem 
či předzahrádkou. Kolik z vás se například zastaví u rozkvetlého okna 
dalších vyhlášených, restaurace Na Skleníku a tišnovského balkonu. 

Vyhlášeni a odměněni byli tři vítězové dle hlasování.
Přejeme všem poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku 

2017 dostatek času pro sebe.

Zdroj: archiv ČPS.

 Čas pro sebe 

 MAS Brána Vysočiny 
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Kam na výlet?
Sylva Veselá

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s., která zahrnuje členské 
obce Borovník, Braníškov, Březina, Lažánky, Lubné, Maršov, Níhov, Sva-
toslav, Úsuší, městys Deblín a město Tišnov, vydala brožuru Kam na 
výlet? s podtitulem Poznáváme krásy oblasti MAS Brána Vysočiny.

Smyslem této brožurky, která se vám hravě vejde do kabelky či bato-
hu, je provést vás po zajímavých místech, která jsou součástí území 
MAS Brána Vysočiny.

U každého z výletů je stručně popsáno, kudy trasa vede, její délka či 
náročnost, ale také to, kde se můžete občerstvit nebo jaké zajímavosti 
na cestě potkáte. Brožurka je doplněna i o fotky z jednotlivých výletů. 
Mapky tras jsou vloženy pomocí QR kódů pro chytré telefony. 

Tyto brožurky jsou bezplatně k dispozici na obecních úřadech člen-
ských obcí, v Ekoporadně Tišnovsko, v Turistickém informačním centru 
v Tišnově či přímo v kanceláři MAS (budova MěÚ Tišnov, Radniční 14, 
Tišnov). Brožura je také ke stažení v elektronické podobě na stránkách 
MAS, www.masbranavysociny.cz v sekci Informační letáky MAS. 

Naplánujte si výlet a poznejte krásy oblasti MAS Brána Vysočiny!

slavíme třicítku
Lucie Dymáčková

Letos na jaře to bylo 30 let, kdy si skupinka věřících adventistů v Tiš-
nově začala plnit svůj sen o vlastní modlitebně. Máme velkou radost, 
že se to podařilo, a chtěli bychom se o ni podělit i s vámi. Dovolte nám 
proto krátké ohlédnutí do časů minulých, ale ne zase až tak dávných…

Adventisté se v Tišnově začali pravidelně scházet od roku 1985, a to 
v prostorách na ulici Dvořáčkova. Místnost, ve které se konaly sobot-
ní bohoslužby, byla ale už v dost špatném stavu. Stěny „zdobil“ nános 
sazí z kamínek, která i přes hřejivou atmosféru přátelských vztahů 
byla naprosto nezbytná především v zimních měsících, a soupeřil tak 
s plísní o to, kdo vytvoří originálnější vzor… Zkrátka bylo to pro ostudu. 
I dům na ulici Procházkova byl v té době pro ostudu, proto na tehdej-
ším Městském národním výboru Tišnov jen přivítali, že ho někdo chce 
koupit a zrekonstruovat. Povolení adventisté dostali bez obtíží, a tak 
se na jaře roku 1986 mohli pustit do práce. Každou středu a neděli se 
tehdy scházela skupina nadšenců nejen z Tišnova, ale vypomáhat jez-
dili i adventisté z Brna a vlastně i z různých dalších koutů republiky. 
Velmi rádi pamětníci vzpomínají na partu mladých lidí, kteří přijeli 
pomoct o prázdninách, a především na veselé zážitky s nimi – napří-
klad na cesty do práce, které se někdy absolvovaly na korbě náklaďáku. 

Jednou večer jim cestu ze stavby zpestřila i policejní prohlídka (Polici-
sta: „Co vezete?“ Nahlíží pod plachtu. „Vy přepravujete osoby. Víte, že 
se to nesmí? Kolik jich tam máte? Alespoň pět, ne?“ Řidič: „No skoro… 
Patnáct.“). Jako veselé se teď už jeví i zážitky, při kterých tehdy přímým 
účastníkům příliš do smíchu nebylo, např. epidemie úplavice nebo 
propad lidmi přetíženého lešení. Naštěstí se ale po celou dobu stavby 
nestal žádný úraz, což byl opravdu zázrak, vzhledem k tomu, že se vše 

Začátek roku ve znamení manželství 
Tomáš Dymáček

„Tak jak vám to spolu klape?“ se občas ptáme, když věříme, že se 
nám dostane alespoň trochu pozitivní reakce. „Ale jo, jde to...“ bývá jed-
na z častých, ovšem nicneříkajících odpovědí. A tak se s tím spokojíme, 
však je to dobré, když to alespoň jde, a pokračujeme dál v naší cestě.

Pojďme to letos udělat jinak! Už v únoru nás čeká Národní týden 
manželství, který se pro nás může stát skvělou příležitostí, jak si doma 
„uvařit“ mnohem více štěstí, protože letos to bude s názvem „Recept na 
dobré manželství“. 

Chceme se na toto téma zaměřit už v předstihu a vzít to skutečně 
z gruntu, protože příležitostí na tvoření dobrých vztahů není nikdy 
dost. A tak vás pro začátek zveme na tři setkání se zajímavými hosty 
i tématy. Věříme, že to pro vás bude velkým povzbuzením a inspirací.

Pátek 20. ledna 18.00 Filipíny – ráj na zemi?
Manželský pár, který na oslavu svého výročí strávil tři týdny cestová-

ním po Filipínách, se s vámi podělí o pár fotografií, poznatků a zážitků…

Pátek 27. ledna 18.00, Jan Dymáček, B.Th.: 
MUŽ A ŽENA aneb Vztah chce soukromí 

Jak správně rozumět roli muže a ženy v partnerství, jaké je jejich 
místo ve vztahu a jak vypadá jejich vzájemná provázanost? Nakolik 
mohou do vztahu dvou lidí vstupovat další osoby? Co rodiče partnerů, 
společné bydlení s rodiči, přijímání jejich pomoci? Na tyto a ještě další 
otázky budeme hledat odpovědi v rámci této přednášky.

Pátek 3. února 18.00, Martin Žůrek, 
B.Th.: Rozdílné potřeby mužů a žen aneb 
Když to muži mají jinak

Pokud si myslíme, že náš partner má stejné potřeby jako my, dopouš-
tíme se v manželství velkého omylu. I když se snažíme sebevíc, obšťast-
ňujeme zpravidla jenom sebe. V našem večeru si pokusíme ukázat, co 
se ve skutečnosti děje, když se žena dívá na muže svými brýlemi a obrá-
ceně. A jak vlastně z tohoto začarovaného kruhu ven...

Místo konání: hlavní sál adventistů Tišnov, Procházkova 427.  
https://www.facebook.com/adventacitisnov

 Církev adventistů sedmého dne 

Dům na ulici Procházkova v roce 1986. Foto: archiv sboru CASD
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Dům na ulici Procházkova v roce 2016. Foto: Tomáš Dymáček

Rok 2016 ve znamení cyklovýletů
Jitka Malášková

Uběhl další rok a za námi jsou tradiční akce jako pálení čarodějnic, 
dětský den, loučení s prázdninami, maškarní karneval, drakiáda, miku-
lášská nadílka. Díky dotaci města Tišnova na naše projekty „Věnujeme 
se našim dětem“ a „Poznej lépe svého souseda“ se akce velmi povedly, 
nakoupilo se vybavení a výzdoba a děti s úsměvy na tvářích si odnášely 
krásné výhry ze soutěží. Co bylo v tomto roce ale nové?

Po dlouhé době jsme společně s Jamným uspořádali masopustní 
průvod. Obešli jsme občany Jamného, Hájku a Hajánek, večer pohřbi-
li basu a uspořádali masopustní zábavu. I když akce byla pro masky 
náročná a dlouhá, hodně jsme se nasmáli a spoustu lidí pobavili.

Další akcí byl první ročník Hajáneckého kolečka, které letos dostalo 
novou trať okolo Stanoviska. Základna byla na jeho vrcholu, odkud byl 
krásný výhled na celou asi dvoukilometrovou závodní trasu. Navíc při-
byla další kategorie tzv. Bromptonů, kdy se jelo na speciálních skláda-
cích kolech Brompton a cyklisté byli v maskách. Bylo to krásné oživení 
celého závodu. Hajánecké kolečko se velmi vydařilo a jeho spoluorga-
nizátor Pavel Klepárník nás motivoval, abychom s ním vyjeli na cyklo-
výlet po okolí. Cesta kolem rybníků na rozhlednu na Kozárově nás tak 

nadchla, že jsme dovybavili svá kola a jeli na společný cyklovýlet ještě 
celkem osmkrát. Zdolali jsme s dětmi i cíle jako Pernštejn nebo Ranč 
u Bizona. Nejednou nás vyjel peloton více než dvaceti cyklonadšenců. 

Spolek Vinohrad se těší na setkání všech sousedů na Štědrý 
den u kapličky a přeje všem krásné prožití Vánoc a šťastné vykročení do 
nového roku 2017!

dělalo svépomocí pod dozorem jediného odborníka. Původní povolení 
bylo pouze na opravu domu, ale brigádníci to vzali, jak se říká, „z grun-
tu“, a když konečně dostali povolení stavební, uvnitř už nebyla jediná 
zeď (když pán z úřadu chodil kolem, díval se prý raději na druhou stra-
nu ulice). Stavební povolení se pak slavnostně vystavilo za okno a zbou-
ral se zbytek – zůstal pouze kus obvodové zdi právě do výše oken…

Nová modlitebna s přistavěným druhým patrem, kde vznikl byt pro 
kazatele, a podkrovními prostorami byla otevřena na konci roku 1989. 

Koupě domu číslo 427 na Procházkově ulici tehdy stála přesně 
43 396,24 Kč. Mnoho dalších financí z kapes obětavých lidí bylo použito 
na kompletní rekonstrukci domu. Nevyčíslitelnou hodnotu však má čas 
a úsilí všech, kteří se na stavbě podíleli. Za těch 30 let v tomto domě 
proběhlo kromě pravidelných sobotních bohoslužeb také mnoho kon-
certů, přednášek, vzdělávacích programů, besed, akcí pro děti, silves-
trovských oslav… Jsme za to moc vděční a věříme, že takto bude naše 
modlitebna sloužit ještě minimálně dalších 30 let. Přijďte se za námi 
podívat – třeba hned 24. prosince v 9.30 na vánoční bohoslužbu. O pár 
dní později nás uvidíte na náměstí na „Živém betlému“. A pokud se rádi 
bavíte, otevřené dveře u nás najdete i na Silvestra.

 Spolek Vinohrad 

 Svaz tělesně postižených Tišnovsko 
Mikulov – město s vůní svařeného vína
Ludmila Cvrkalová

Za mrazivého, ale slunečného dne v úterý 29. listopadu vyjížděly dva 
autobusy se seniory z Tišnova na adventní zájezd do Mikulova, města 
s vůní svařeného vína. Pod tímto názvem nám Info Mikulov nabídlo pro-
hlídku s průvodcem. A ta splnila naše očekávání, protože jsme strávili 
velmi příjemné odpoledne i s tím svařeným vínem. Prošli jsme náměs-
tí, Dietrichsteinskou hrobku, krásný zámecký park a nově opravenou 
židovskou část města. V 16 hodin jsme odjížděli na zpáteční cestu se 
zastávkou v klášterní taverně v Rajhradě. Tam byl čas na dobrou večeři 
a posezení po dobře prožitém odpoledni. Zájezd pro členy Svazu těles-
ně postižených, z. s., Tišnovsko, byl zdarma, z dotace Městského úřadu 
Tišnov a pro ostatní za 100 Kč. Letos jsme jím zakončili naše putování 
po krásách Moravy a v prosinci budeme plánovat, kam se vypravíme 
v roce 2017.

Všem seniorům přejeme klidné Vánoce, hodně zdraví v nadcházejí-
cím roce a sil pro další toulky po naší krásné vlasti.

Foto: Pavlína Pospíšilová

Foto: Květa Menšíková
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bez nehod s panem Jílkem
Květa Menšíková

Výbor Svazu tělesně postižených, z. s., Tišnovsko, děkuje panu Jose-
fu Jílkovi, našemu milému řidiči, který nám již řadu let zajišťuje auto-
busovou dopravu pro naše zájezdy. Je vždy spolehlivý, přesný, ochotný, 
trpělivý a hlavně chová se mile a vstřícně k účastníkům našich zájezdů.

Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti, sil a mnoho kilometrů bez 
nehody i v nadcházejícím roce 2017.

Foto: archiv STP

Za Josefem Zavřelem
Josef Ondroušek

22. listopadu zemřel náhle ve věku 81 let pan Josef Zavřel. Narodil se 
za humny Tišnova, v Březině. Zde u každé usedlosti, tak jak to na ven-
kově bývalo, rostlo alespoň několik stromů. A ty pro děti představovaly 
příležitost k prvním hrám. V Tišnově žil pan Mlčoch, učitel a zahradník 
z tišnovské hospodářské školy, přítel otce J. Zavřela, a ten poznal, že má 
malý Pepík trochu jiný zájem o ovocné stromy než ostatní děti, a začal 
se mu věnovat, stal se jeho prvním učitelem. Od něho také dostal prv-
ní nářadí na ošetřování a pěstování stromů. Když Josef Zavřel chodil na 
měšťanskou školu v Tišnově, zapsal se do Kroužku mladých zahrádká-
řů a jeho vedoucím byl legendární učitel zahrádkář Jaroslav Hudec. Zde 
získal teoretické a na Hudcově zahradě i praktické znalosti. Často vzpo-
mínal, jak ve svých třinácti letech narouboval první strom.

I když profesně se stal Josef Zavřel strojařem, tedy technikem, život-
ním koníčkem mu bylo zahrádkaření, konkrétně ovocnářství. Přiženil se 
do Tišnova, a tak se dostal do úzkého kontaktu s tišnovskými zahrádká-
ři, jako byli Boh. Křivan, už zmíněný Jar. Hudec, dr. Jaroch, K. Strommer, 
Št. Alexandr, K. Zemánek a mnozí další. Tišnovští zahrádkáři pořádali 
přednášky, zájezdy, exkurze, to byla škola. A tak se dostal i k práci v tiš-
novské zahrádkářské organizaci, kde prošel různými funkcemi. Byl dva-
cet roků místopředsedou, od roku 2004 pak předsedou. Od toho roku 
až do smrti zastával rovněž funkci předsedy územní rady Brno-venkov 
ČZS, dále byl členem nejvyššího orgánu Českého zahrádkářského svazu 

– republikové rady a vzhledem k tomu, že byl jedním z našich největších 
odborníků na určování starších odrůd jablek, se stal také dlouholetým 
členem pěstitelské komise svazu. 

Je to překvapující, ale nežil jen zahrádkou, i když podle předchá-
zejícího výčtu se to zdá nemožné. S manželkou chodili pravidelně na 
koncerty, do divadla, a to nejen v Tišnově, jezdili na zájezdy, a dokon-
ce absolvovali studia na Univerzitě třetího věku. Hodně času věnoval 
vnoučatům. Rodina mu to oplácela pomocí na zahrádce. Těžko, přetěž-
ko se bude hledat náhrada za takového odborníka a zároveň obětavého 
člověka, který byl ochotný každému nezištně pomoct a zájmy ostatních 
kladl nad zájmy svoje.

MaLÁ GaLERIE TIŠNOVsKÝCh 
FOTOGRaFŮ
Václav Seyfert, redaktor TN

Počínaje tímto číslem se Vám budou v Tišnovských novinách po celý 
ročník 2017 představovat tišnovští fotografové. Každý měsíc se setkáte 
s jedním z nich, takže během roku zmapujeme alespoň tímto skromným 
způsobem činnost 11 autorů, bez ohledu na to, zda jde o členy zdejšího 
Klubu přátel fotografie nebo nikoliv.

Josef Buček
Fotografií se vážněji zabývám již zhruba od svých 20 let. V roce 1981 

jsem absolvoval Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci a v roce 
1986 ukončil dvouleté studium pro lektory a porotce amatérské foto-
grafie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze. Z fotografic-
kých úspěchů té doby si nejvíce cením získání Hlavní ceny v celostátní 
soutěži amatérské fotografie v roce 1984.

Nástup digitální fotografie celý foto-
grafický proces zrychlil, zjednodušil a 
zpřístupnil širším vrstvám populace a 
zároveň ho umožnil značně ovlivňovat, 
což v černobílé fotografii nebylo tak jed-
noduché. Také já v současné době fotogra-
fuji již pouze digitálně, a to fotoaparátem 
Nikon D7000.

Motto: Jakékoliv dělení fotografie je 
dle mého názoru bezpředmětné. Existuje pouze dobrá a špatná foto-
grafie. Princip dobré fotografie spočívá v jejím tzv. „ozvláštnění“. Jejím 
cílem není zachytit realitu jako takovou, ale na základě dané reality 
vyjádřit a sdělit svoje emoce, pocity, nálady, názory. Způsob dosažení je 
individuální. Nezáleží tedy na druhu reality, ale na způsobu jejího vidě-
ní a následující transformaci za pomoci specifických fotografických pro-
středků, jakými jsou např. volba optiky, osvětlení, úhel záběru, změna 
tonality, kompoziční řešení, speciální fotografické techniky apod.

A právě tento princip „ozvláštnění“, neboli výběr a transformace 
dané reality, je to, co mě na fotografii vzrušuje a baví.

 Český zahrádkářský svaz Tišnov 

Foto: Marie Kulhánková
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Dolnoloučské adventní zastavení se stalo již tradicí
Pavla Caudrová

27. listopadu, na první neděli adventní, jsme 
se v Dolních Loučkách sešli u adventního 
věnce, na kterém byla zapálena první sví-
ce. V milé předvánoční atmosféře proběhlo 

setkání u punče a svařeného vína. Dobrou 
náladu navodila i spousta krásných výrobků, 
mnohých ručně zhotovených. Bylo nádherné 
těšit se z jejich krásy. Mohli jsme obdivovat 
i ukázky šikovnosti řemeslníků při ruční výro-
bě některých věcí. A také kdo mohl, pomohl, 

všichni se snažili, aby setkání mělo milý a pří-
jemný průběh.
Ve slavnostní náladě zazněl vánoční příběh 
i nádherné tóny adventních a vánočních písní. 
Za zvuku trubky byl do tmy rozsvícen vánoční 
strom i betlém, který svým světlem bude pro-
zařovat naši obec až do slavnosti Tří králů.

betlémy a andělé v Předklášteří
Zdeněk Jílek, Art Periscope

V sobotu 10. prosince v 15.00 hodin byla 
oficiálně v prostorách OÚ Předklášteří zahá-
jena zajímavým programem předvánoční 
výstava s názvem „(Nejen) historické betlémy 
a andělé“. Jednalo se již o osmý ročník, který 
pořádala společnost Art Periscope ve spolu-
práci s OÚ Předklášteří. Za první dva dny si 
ji prohlédlo 523 návštěvníků. Pořadatelům 
se letos podařilo shromáždit velice zajímavé 
a unikátní skvosty. Celkově měla výstava něko-
lik vrcholů. Ten nej byl frýdlantský přes sto let 
starý betlém nebo pohyblivé betlémy z kostelů 
v Tišnově a v Drásově nebo králický mechanic-
ký či dřevěné plastiky Jiřího Netíka nebo…, ale 
to již všichni návštěvníci posoudili sami. Výsta-
va byla zakončena 18. prosince slavnostní der-
niérou, kde v bohatém programu vystoupil Jiří 
Helán se svým novým vánočním pořadem.

Děkujeme našim příznivcům a fandům za 
jejich přízeň a těšíme se na akce v roce 2017. 
První z nich bude neobyčejná výstava obrazů 
v OÚ Předklášteří s názvem „Sedm krát deset“. 
Každý malíř zde vystaví svých deset obrazů 
a budou to opravdoví Mistři: Ivan Svatoš, Josef 

Velčovský, Antonín Vojtek, Stanislav Sedláček, 
Stanislav Bělík, Ivan Kulheim a také jedna 
dáma Milada Kollárová. Výstava se bude konat 
od 5. do 10. března 2017. 

Přeji Vám vše nejlepší, hodně zdraví  
a spoustu uměleckých zážitků v roce 2017.

Pozvánka na 
3. charitativní ples – 
tentokrát v Tišnově
Kristýna Čermáková

Na začátku letošního roku proběhl v Ned-
vědici druhý ročník charitativního plesu, který 
pořádá zapsaný spolek ZpěvAhra vždy s cílem 
pomoci konkrétní osobě či organizaci. Dru-
hý charitativní ples podpořil rodinu Barunky 
Haráskové. Díky štědrým příspěvkům spon-
zorů a výtěžku z celého večera se pro dobrou 
věc podařilo vybrat celkem 65 000 Kč. Rodina 

tento finanční obnos využije k zaplacení ope-
race, která Barunku v příštím roce čeká. 

Rádi bychom Vás jménem zapsaného spol-
ku ZpěvAhra srdečně pozvali na 3. charitativní 
ples, který se uskuteční v sobotu 21. 1. 2017 
v 19.30 v sále sokolovny v Tišnově (z důvodu 
rekonstrukce nedvědické sokolovny).

Výtěžek z letošního programu a spon-
zorských darů bude poskytnut Nadačnímu 
fondu VRBA, který pomáhá ovdovělým rodi-
nám s dětmi vrátit se zpátky do života. Jeho 
posláním je psychická i praktická podpora 
těchto rodin, zaměřená především na dlou-
hodobé zlepšování jejich psychické a fyzické 
kondice. (Více informací najdete na webových 

stránkách www.nadacnifondvrba.cz.)
A na co se můžete letos během slavnostního 

večera těšit? K tanci a poslechu zahraje opět 
skvělý Broadway Band Brno se sólisty Měst-
ského divadla Brno, o předtančení se postará 
taneční obor ZUŠ Tišnov a bude možné zhléd-
nout i ukázky profesionálních tanečníků, potě-
ší vás květinové překvapení. Hlavním hostem 
plesu bude známá zpěvačka Linda Finková.

Předprodej vstupenek: Cukrárna Milena 
v Nedvědici, TIC Tišnov.

Přijďte zažít atmosféru slavnostního večera 
a vyzkoušet si hřejivý pocit z pomoci druhým.

Foto: Michal Beneš

Klub přátel výtvarného umění zve
Josef Ondroušek

První akcí Klubu přátel výtvarného umě-
ní v Tišnově v novém roce bude výstava Naši 
význační krajináři 20. století, na které se 
představí dvacet šest malířů, mezi nimi na 

příklad Josef Jambor, Oldřich Blažíček, Ota-
kar Nejedlý, Vojtěch Sedláček, Alois Kalvoda 
a další.

Výstava bude probíhat od 28. ledna do 
26. února 2017 v tišnovské galerii Diana 

a bude otevřena vždy v sobotu a neděli od 
10 do 17 hod.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 
v sobotu 28. ledna 2017 od 15 hod. O vysta-
vujících promluví galerista František Vej-
pustek, součástí vernisáže bude kulturní 
program.
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Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 10.

21: ZaKLaDaTEL saNaTORIa FRaNTIŠEK KUThaN
Václav Seyfert, redaktor TN

V tišnovské městské kronice je s datem 
28. března 1895 uveden nenápadný zápis 
následujícího znění: „Městské zastupi-
telstvo se usneslo zříditi na obecním 
pozemku Rybníčku pod Klucaninou kou-
pelnu.“ Pozdější historikové pak v souvis-
losti s tímto datem uvádějí, že Tišnov byl 
prohlášen za „klimatické místo se stu-
denými lázněmi“. Nebýt této skutečnosti, 
pravděpodobně by v našem městě nebylo 
vybudováno sanatorium a seznam čest-
ných občanů by byl určitě o jedno jméno 
chudší…

František Kuthan se narodil 5. března 
1862 v Krahulově, malé vsi mezi Okříškami 
a Třebíčí, která i v současné době (k 1. lednu 
2016) čítá pouhých 269 obyvatel. Byl v široce 
rozvětvené rodině nejstarším dítětem z deví-
ti sourozenců a podle přání své matky Josefy, 
rozené Němcové, se měl stát knězem. Tuto 
matčinu tužbu však nevyslyšel: absolvoval nej-
prve v Třebíči nižší gymnázium a v roce 1882 
s vyznamenáním maturoval na vyšším gym-
náziu v Německém Brodě. Lékařskou fakultu 
v Praze ukončil o šest let později a následně 
pak praktikoval jak na klinikách pražských, tak 
také v Brně – na chirurgickém oddělení Zem-
ské nemocnice byl jeho nadřízeným tišnovský 
rodák, primář MUDr. Karel Katholický.

Kuthan sám záhy onemocněl vážnou plicní 
chorobou, léčil se v tyrolských lázních Gries 
u Bolzana a po zlepšení svého zdravotního sta-
vu zde zůstal další tři roky jako vedoucí lékař 
sanatoria. V mnohých lázeňských ústavech pak 
i nadále rozšiřoval svoje získané zkušenosti 
– jmenujme například Kaltenleutgeben, Sulz 
nebo Lindenweise. Dvě působiště však byla 
pro Kuthana zřejmě obzvláště důležitá. Jedním 
byl Gräfenberg, tedy dnešní lázně Jeseník: slav-
ný Vincenz Priessnitz sice v té době již nežil 
(zemřel 11 let před Kuthanovým narozením), 
ale jeho vodoléčba tu významně zapustila svo-
je kořeny. Druhým klíčovým místem pak byl 
Wörishofen, lázně asi 80 kilometrů západně od 
Mnichova, kde působil proslulý německý kněz 
Sebastian Kneipp, jeden z dalších spoluzakla-
datelů přírodní léčby vodou. 

Stále ještě poměrně revoluční metody zau-
jaly MUDr. Kuthana určitě i proto, že do té doby 
zavedené zdravotnické postupy příliš nepo-
máhaly při léčbě dlouhodobé nemoci ani jemu 
samotnému. Konzervativní kolegové sice těm-
to novinkám zpočátku příliš nedůvěřovali, jak 
ale ve své stati uvádí Vladimír Koželuha, „svo-
je názory diametrálně změnili, když se MUDr. 
Kuthanovi podařilo chladnými vodními pololáz-
němi zachránit z těžkého zápalu plic brněnského 

biskupa Františka Saleského Bauera.“ 
Místo, kde by mohl uplatňovat v širším 

měřítku své četné zkušenosti, nalezl Franti-
šek Kuthan v Tišnově. Zřejmě k tomu přispěla 
jeho výše uvedená známost s MUDr. Katholic-
kým, nepochybně již vzpomínané prohlášení 
Tišnova klimatickým místem a také vstřícnost 
tehdejšího vedení města, které poskytlo svoje 
pozemky ke zřízení vodoléčebného ústavu úpl-
ně zdarma. Ocitujme znovu městskou kroniku, 
tentokrát ze dne 28. října 1898: „Městský výbor 
jednal o bezplatném přenechání pozemku na 
Rybníčku pod Klucaninou o výměře 6–7 měřic 
Dru. Frant. Kuthanovi z Brna ku zřízení sanato-
ria. Obec kladla podmínku, že s umístěným tam 
vodovodem nesmí Dr. Kuthan nic podniknouti 
bez souhlasu města.“

Sanatorium bylo budováno podle archi-
tektonického návrhu Karla Huga Kepky, mezi 
jehož nejznámější díla patří například kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích, brněn-
ské Kounicovy koleje nebo nová radnice v Pro-
stějově. Stavělo se velmi rychle, takže práce 
trvaly pouhý jeden rok a již 8. listopadu 1899 
vydal obecní úřad doklad o tom, že na par-
celách 1481–1484 je vystavěno sanatorium 
náležející MUDr. Františku Kuthanovi, které 
bylo označeno domovním číslem 279. Léčily se 
zde choroby nervové, vnitřní a výměny látek, 
přičemž věhlas ústavu rychle vzkvétal a sou-
běžně s tím narůstal i význam Tišnova jako 
města. V roce 1900 byl objekt vysvěcen nám 
již známým biskupem Bauerem a budova i její 
okolí byly z iniciativy samotného Kuthana dále 
rozšiřovány. Chloubou se stal krásný park, poz-
ději byla na pozemku postavena kaple a nako-
nec došlo i k přístavbám prvního a druhého 
poschodí, v němž byl umístěn také byt zakla-
datelovy rodiny. Není bez zajímavosti, že ústav 
byl veden nejen jako sanatorium, ale rovněž 
jako hostinec, takže dostal i úřední povolení 
k nálevu alkoholických nápojů. V dokumentu 
Okresního hejtmanství z 30. 7. 1899 se praví: 
„Ve vyřízení podání Vašeho uděluje se Vašemu 
blahorodí koncese ku nálevu piva a vína, pak ku 
poskytování pokrmů ve Vašem vodoléčebném 
ústavu v Tišnově pro hosty vodoléčebného ústa-
vu pod tou podmínkou, že živnostensko-policej-
ních předpisů vždy šetřeno bude.“

1. srpna 1904 se František Kuthan v olo-
mouckém kostele svatého Mořice oženil s dce-
rou tamního advokáta Dobruškou Odstrčilovou 
(1883–1934), s níž měl dva syny, Františka 
(1905–1994) a Stanislava (1907–1983). Oba 
se později stali rovněž významnými lékaři. 
Samotný František senior se záhy po defini-
tivním přistěhování do Tišnova zařadil mezi 
vážené občany města a věnoval se i rozsáh-
lé veřejné činnosti. Zastával důležité posty 

v obecním zastupitelstvu, městské radě a pře-
devším ve Spořitelně města Tišnova, kde byl 
předsedou výboru i ředitelství. Spořitelna měla 
velký význam pro rozvoj městského hospodář-
ství i stavebních a kulturních aktivit. V oblasti 
zdravotnictví nezapomínal na důležitou osvě-
tu; zejména po vypuknutí 1. světové války 
organizoval řadu přednášek o nakažlivých 
nemocech, jejichž obsah pak publikoval v bro-
žuře rozesílané do všech obcí okresu. Stejně 
tak nezištně pomáhal potřebným i v druhém 
válečném konfliktu minulého století, když 
poskytoval ve svém sanatoriu bezpečný úkryt 
mnoha pronásledovaným.

Více než 80letý MUDr. František Kuthan si 
při jedné z kontrol v ústavní kuchyni přivodil 
zlomeninu nohy v krčku. Se sádrovým obva-
zem zůstal odkázán na invalidní vozík a ke zra-
nění se přidal ještě zápal plic, jemuž 15. ledna 
1944 podlehl. Jak napsal ve své publikaci Karel 
Krejčí, „byl tak alespoň ušetřen bezmocného 
přihlížení devastaci sanatoria na počátku roku 
1945“. Koncem války se totiž v útrobách objek-
tu vystřídaly německé i ruské vojenské jed-
notky, což se na stavu celého komplexu budov 
dosti neblaze podepsalo.

Další poválečné osudy Kuthanova sanatoria, 
to už je jiný příběh. Zájemce o něj si dovoluji 
odkázat na brožuru již citovaného Karla Krejčí-
ho, vydanou v roce 2012. 

Zdroje:
Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. měs-
to Tišnov, 2013
Kronika města Tišnova
Karel Krejčí: Kuthanovo sanatorium v Tišnově, 
vyd. město Tišnov, 2012
Vladimír Koželuha: MUDr. František Kuthan 
a Tišnov, Tišnovský kulturní zpravodaj č. 2, 1981
http://encyklopedie.brna.cz
http://www.nemtisnov.cz
https://cs.wikipedia.org
http://mic.hranet.cz/cs/historie-a-pamatky/
vyznamne-osobnosti/kuthan-stanislav.html

Rodinná fotografie zakladatele sanatoria 
MUDr. Františka Kuthana s manželkou a syny 

Františkem a Stanislavem. Archiv Podhorác-
kého muzea v Předklášteří



LEDNOVÉ KaLENDÁRIUM 
TIŠNOVsKa 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. LEDNA
PŘED 105 LETY
V pondělí 1. ledna 1912 se narodil Ros-

tislav Major. Syn známých tišnovských 
divadelníků patřil v 30. létech minulého sto-
letí k nejlepším sportovcům města – v lehké 
atletice byl držitelem šesti župních rekordů, 
patřil do základního kádru fotbalového týmu 
AFK, hrál i tenis či košíkovou a působil jako 
cvičitel v Sokole. V roce 1937 ukončil stu-
dium práv na Masarykově univerzitě v Brně. 
Po vypuknutí 2. světové války se pokusil 
přes Slovensko utéci z protektorátu, ale byl 
dopaden a celý zbytek války strávil v kon-
centračním táboře v Dachau. Po osvobození 
žil v Praze; v únoru 1952 byl zvolen před-
sedou Ústřední sekce kopané ČOS (neboli 
tehdejšího Československého fotbalového 
svazu) a jako vedoucí naší výpravy se zúčast-
nil i mistrovství světa 1954 ve Švýcarsku. 
Ve funkci šéfa československého fotbalu setr-
val téměř tři roky. Zemřel 7. dubna 1974.

9. LEDNA
PŘED 165 LETY
V pátek 9. ledna 1852 se narodil Karel 

Seyfert, starosta města z let 1909–1914. 
Do Tišnova přišel jako chlapec z Němec-
kého Brodu; jeho rodina patřila do okruhu 
uvědomělého vlasteneckého faráře Josefa 
Fettera. Stal se advokátem a do místní poli-
tiky vstoupil společně s generačním druhem 
Františkem Müllerem, svým předchůdcem na 

starostenském postu. Roku 1905 se stal rad-
ním a vedl právnický odbor města. V době 
jeho působení ve funkci starosty přijalo měs-
to poprvé v historii vlastní jednací řád, do 
provozu byla uvedena nově postavená měst-
ská elektrárna. Kvůli srdeční chorobě v říjnu 
1914 na pozici starosty rezignoval, ale nadá-
le působil v obecním výboru. Mnoho let měl 
v pronájmu obecní honitbu. Zemřel 22. října 
1924.

13. LEDNA
PŘED 95 LETY
V pátek 13. ledna 1922 se narodil Bohu-

mír Matal. Rodák z Brna absolvoval jako 
dvacetiletý Školu uměleckých řemesel a poté 
odešel do Prahy ke kreslenému filmu. Zde byl 
brzy zatčen a umístěn do pracovního tábora 
Lohbruck, odkud se mu podařilo v roce 1945 
uprchnout. Po válce se stal členem Umělec-
ké besedy a také Skupiny 42, v níž kromě 
výtvarníků (Gross, Hudeček, Lhoták) působi-
li i básníci (Blatný, Kainar, Kolář) nebo umě-
lečtí teoretici (Chalupecký, Kotalík). V roce 
1966 byl vybrán na výstavu mladého česko-
slovenského umění v Paříži. O čtyři roky poz-
ději zakoupil mlýn v Prudké u Doubravníka 
a přestěhoval se sem společně se svou dru-
hou manželkou. Začínající normalizace však 
pro něj znamenala na téměř deset let zákaz 
výstavní činnosti. Zemřel 7. července 1988 
a je pohřben na hřbitově v Lomnici.

PŘED 65 LETY
V neděli 13. ledna 1952 zemřel akade-

mický malíř Josef Zeithammel-Záhořan-
ský. Narodil se 13. března 1891 v Roudnici 
nad Labem jako Zeithammel, na Akademii 
výtvarných umění v Praze byl žákem Maxe 
Švabinského. Poté působil jako středoškolský 

profesor na mnoha gymnáziích v celé repub-
lice, mimo jiné od roku 1942 i v Tišnově, kde 
se usadil natrvalo. Po válce si změnil příjme-
ní na české Záhořanský. Věnoval se malbě 
krajiny, portrétům i zátiším, ovládal rovněž 
grafickou tvorbu – plakáty, diplomy, ex libris. 
Odhaduje se, že během života vytvořil přes 
dva tisíce děl, část z nich je součástí expozice 
v Městském muzeu a galerii v Dačicích.

21. LEDNA
PŘED 125 LETY
Ve čtvrtek 21. ledna 1892 zemřel lékár-

ník František Svoboda. Narodil se 6. listo-
padu 1833 v Německém Brodě, roku 1859 
byl v Praze na Karlově univerzitě promován 
na magistra farmacie. Pracoval v lékárně 
na Vinohradech a věnoval se i probouzejí-
címu se vlasteneckému životu. V roce 1865 
zakoupil lékárnu v Tišnově (na dnešním 
Komenského náměstí) a ta se tak poprvé 
dostala do českých rukou. Lékárník Svoboda 
byl rovněž dlouholetým tišnovským radním, 
zakladatelem Občanské záložny, předsedou 
místní školní rady a také tělocvičného hasič-
ského spolku. I po jeho smrti zůstala tišnov-
ská lékárna ještě dlouhá léta v rukou jeho 
rodinných pokračovatelů.

26. LEDNA
PŘED 60 LETY
V sobotu 26. ledna 1957 se narodil Vlas-

timil Havlík, dosud poslední tišnovský 
účastník olympijských her, kterých se zúčast-
nil v roce 1980 v Moskvě jako člen našeho 
basketbalového týmu. Vlastimilu Havlíkovi 
je v tomto čísle věnován i samostatný článek.

JaK sE U NÁs ODChÁZELO ZE ZasTUPITELsTVa
Václav Seyfert, redaktor TN

V souvislosti s listopadovým předčasným 
odchodem bývalého místostarosty Tomáše 
Komprse z městského zastupitelstva nebude 
jistě bez zajímavosti podívat se do nedávné 
historie a shrnout si, kteří zastupitelé v uply-
nulých 25 letech rovněž ukončili svůj mandát 
ještě před uplynutím příslušného volebního 
období.

1990–1994: Po prvních svobodných vol-
bách mělo ještě tišnovské zastupitelstvo 21 
členů a ve třech případech se jeho obsazení 
měnilo dříve než následným volebním aktem. 
Již v roce 1991 odstoupil kandidát Občanské-
ho fóra František Wágner a byl nahrazen Kar-
lem Švábenským. 23. dubna 1992 se mandátu 
vzdal Zdeněk Melkes (tehdy KSČM) a teprve po 
více než dvou měsících jej 9. července vystří-
dal Jan Běluša. Do třetice pak 25. března 1993 

vzalo zastupitelstvo na vědomí rezignaci Milo-
še Bučka, který zastupoval sdružení nezávis-
lých kandidátů – 6. května jeho místo zaujal 
Miroslav Vašíček.

1994–1998: Zastupitelstvo již bylo pouze 
patnáctičlenné. První změna nastala v roce 
1995, kdy se svého postu vzdala kandidátka 
KSČM Miloslava Mašková a nahradil ji Libor 
Moudrý. 17. října 1996 jako druhý abdikoval 
zástupce nezávislých Jan Modrák a přenechal 
svoji pozici Martinu Chutnému, který složil 
slib zastupitele 28. listopadu.

1998–2002: Poprvé – a naštěstí prozatím 
i naposledy – došlo k úmrtí člena zastupitel-
stva v době jeho funkčního období. 2. dubna 
2000 zemřel kandidát KDU-ČSL Vladimír 
Tichý a ještě v témže měsíci obsadil uvolněné 
místo Rudolf Vrzal.

2002–2006: Uvedené čtyřleté voleb-
ní období bylo podle dostupných podkladů 

dosud jediným, během něhož nedošlo ve slo-
žení městského zastupitelstva k žádné změně 
a celý orgán ukončil dobu své „vlády“ v téže 
sestavě, v jaké byl na jejím počátku ustaven.

2006–2010: Ještě před prvním zasedáním 
nového zastupitelstva 8. listopadu 2006 se 
svého mandátu za ODS vzdal bývalý starosta 
Petr Fruhwirt a přenechal své křeslo Mikulá-
ši Brdíčkovi. Zhruba o dva roky později abdi-
koval 19. listopadu 2008 zastupitel za ČSSD 
Jaroslav Komprs a 11. prosince byl vystřídán 
Markem Babákem.

2010–2014: V polovině března 2014 ze 
zdravotních důvodů rezignoval na zastupitel-
ský post kandidát TOP 09 Lukáš Válka, jehož 
místo zaujala Monika Chlupová Fruhwirtová.

2014–2018: V listopadu 2016 opustil 
zastupitelstvo a tím i pozici místostarosty 
Tomáš Komprs, reprezentující volební sdru-
žení STAN. Stejně jako v předcházející volební 
čtyřletce se novou členkou tohoto orgánu sta-
la Monika Chlupová Fruhwirtová.
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27. LEDNA
PŘED 20 LETY
V pondělí 27. ledna 1997 zemřela česká 

katolická filozofka Božena Komárková. 
Narodila se v Tišnově 28. ledna 1903, v domě 
č. 95 na dnešní Halouzkově ulici. Po studiu 
na Filozofické fakultě Masarykovy univer-
zity působila ve školské službě. V průběhu 
války byla za odbojovou činnost odsouze-
na k 12 letům káznice, odkud ji osvobodila 
až Rudá armáda. Po roce 1948 musela kvů-
li svým názorům opustit místo ve školství, 
Chartu 77 podepsala již mezi prvními signa-
táři ještě koncem roku 1976. Své filozofické 

práce vydávala především v zahraničí, pří-
padně v samizdatu. Jejími stěžejními díly 
jsou monografie Původ a význam lidských 
práv a Sekularizovaný svět a evangelium. 
V roce 1991 jí byl udělen za zásluhy o demo-
kracii Řád T. G. Masaryka III. třídy. 

28. LEDNA
PŘED 105 LETY
V neděli 28. ledna 1912 se v Předklášteří 

narodil Eduard Smejkal, předseda Místního 
národního výboru v Tišnově v období 1950 
až 1952. Od pěti let bydlel s rodiči v Tišnově, 
převážně na Družstevní ulici. Byl vyučeným 

cukrářem, po začátcích v Dělnické pekár-
ně v Brně na Cejlu následně přešel do Tiš-
nova do družstva Včela (pozdější Jednota). 
V posledním roce jeho působení ve funkci 
došlo na Tišnovsku k událostem, které patří 
k často uváděným příkladům protikomu-
nistického odboje a které bohužel skončily 
popravou studentů Vlastimila Železného 
a Aloise Pokorného. Smejkal byl v té době 
již vážně nemocen, léčil se v Jeseníku a před 
připravovaným sloučením Tišnova s Před-
klášteřím na funkci předsedy MNV rezigno-
val. Vrátil se k práci v Jednotě jako instruktor, 
později byl skladníkem střeliva v uranových 
dolech. Zemřel 26. listopadu 1983.

strakapoud velký, 
doktor stromů
Bohumil Kabeš

Když uslyšíte na jaře hlasité bubnování na 
suché větve stromů, je to samec, ale někdy 
i samice strakapouda, která si tak v době toku 
označuje svůj revír. Je to silně rozšířený špl-
havec z čeledi datlovitých. Teritorium páru 
strakapoudů je poměrně rozsáhlé a měří až 

půl kilometru čtverečního. Toto velké hnízd-
ní území hájí pár urputně proti jedincům 
stejného druhu a svému hnízdišti je po dlou-
hou dobu věrný. Jenom v zimě se tito ptáci 
potulují po krajině a při nedostatku potravy 
jsou častými hosty i na krmítku. 

Strakapoudi jsou typičtí obyvatelé lesa 
se starými stromy, ale rádi se usadí i v měst-
ských parcích a letitých sadech. Potravu zís-
kávají tak, že svými silnými zobáky klovou do 
kůry a dřeva stromů, kde hledají ve skulinách 

larvy hmyzu, které obratně nalepují na svůj 
dlouhý mrštný jazyk, na konci opatřený 
jakousi štětičkou. Občas plení i hnízda jiných 
ptáků, např. sýkor. Když je živočišné potravy 
nedostatek, živí se i různými plody. V zimě 
jsou jejich hlavní potravou semena jehlična-
nů, která jazykem dobývají ze šišek. 

Hnízdní dutinu si strakapoud v kmenech 
stromů tesá sám a na jejím hloubení se podí-
lejí oba ptáci. Strakapoudi pohlavně dospíva-
jí ve věku jednoho roku. Na rozhraní dubna 
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sILVEsTROVsKÉ VZPOMÍNÁNÍ NaD sTaROU FOTOGRaFIÍ
Václav Seyfert, redaktor TN

Dívám se na fotografii, které bude letos 
na Silvestra přesně 60 let. Objevil jsem 
ji v archivním albu Orchestru Karasova 
divadla s popiskem „31. 12. 1956“. Je to 
v podstatě běžná momentka, dokumentu-
jící jeden z desítek nebo spíš stovek veče-
rů (a nocí), v nichž tišnovskou sokolovnou 
zněly tóny „taneční“ hudby a spolehlivě 
bavily sál přeplněný spokojenými návštěv-
níky v počtu, o němž se dnes může každé-
mu pořadateli kulturní akce pouze zdát.

Vlevo vzadu sedí bubeník Josef Novák, 
který v těch časech nehrál pouze na bicí, ale 
také tenis. A pak je tu šest hráčů na decho-
vé nástroje, kteří už vesměs nejsou mezi 
námi. Ze sekce „plechů“ vykukují tromboni-
sta Libor Jedon a dvojice trumpetistů Vítěz-
slav Pavlíček a Antonín Matulka. V popředí 
stojí tři saxofonisté. Ten vlevo s tenorem, 
to je Karel Životský, ten pro změnu hrával 
hokej. Napravo František Hubáček, který po 
čase přivedl do kapely i svého syna Honzu. 
A uprostřed s altkou můj otec, tehdy 31letý. 
Tváří se spokojeně – není divu, hudba byla 
jeho život a možná už taky věděl, že za 
necelého půl roku se mu narodím já… Tak 
si i Vy toho letošního Silvestra řádně užijte!
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a května naklade samička do vytesané dutiny 
pět až sedm bílých vajíček, na kterých sedí 
deset až dvanáct dnů většinou sama. O krme-
ní mláďat se pak pečlivě starají oba rodiče po 
dobu 20 až 23 dnů.

Mláďata jsou v dutině poměrně hlučná, 
a tak hnízdící rodinku podle hlasových pro-
jevů malých opeřenců snadno objevíte. Čer-
venou skvrnu v týle má jen sameček, samičce 
tato ozdoba chybí. Mezi časté predátory 
dospělých ptáků patří jestřáb lesní nebo kra-
hujec obecný. U mladých ptáků je to zejména 
kuna lesní a v městských parcích a zahra-
dách kočka domácí.

Je zajímavé, že při prudkém klování do 
dřeva neutrpí ptáci otřes mozku. Je to způ-
sobeno anatomií jejich hlavy a krku. Nárazy 
tlumí také zobák, ale i svaly jazyka, porézní 
kost lebky a mozkomíšní mok. Strakapoudi 
dokonale šplhají po stromech díky svým ost-
rým drápkům a takzvanému vratiprstu. To 
znamená, že jejich dva prsty na nohou jsou 
namířeny dopředu a dva dozadu. Tuhý ocas 
pak používají jako „třetí nohu“. Tito nadmíru 
užiteční datlíci se dožívají v průměru devíti 
až jedenácti let.

Štěstí 
Josef Permedla

V Evropě jsou populární polibky pod 
vánočním jmelím, které mají dotyčným při-
nést štěstí a lásku. Tak možno charakterizovat 
tuto nejrozšířenější poloparazitickou rostlinu 
českých dřevin. Díky svému způsobu růstu 
a přetrvávající zelené barvě je opředena mno-
ha pověrami a pověstmi. Tato bylina má široké 
uplatnění i v léčitelství.

Jmelí (Viscum) patří do rodu poloparazitic-
kých keříčkovitých rostlin. U nás se vyskytuje 
pouze jeden jeho druh, a to jmelí bílé (Viscum 
album). V rozsochách a na vrcholech větví 
vykvétají vidlany dvoudomých květů, z nichž 
se po oplodnění vyvinou bobule. V Evropě 
mají bílou až nažloutlou barvu. Rostou v koru-
nách stromů na jehličnatých a listnatých stro-
mech, kde rostlina vytváří kulovité trsy. Jejich 
stáří může být až několik desítek let. Kvete 
v březnu a v dubnu nevýraznými květy. Proto-
že je to rostlina dvoudomá, krásné bílé plody – 
bobule, někomu připomínající perly, najdeme 
jen na samičích keříčcích. Uvnitř bobulí jsou 
v lepkavé dužnině semena.

Čarovná moc je jmelí přisuzována snad od 
nepaměti. Pohanští Slované jej nazývali „met-
lou duchů“ a odháněli jím nemoci, uřknutí, 
zloděje, zlé duchy i požáry. V antice sloužilo 
i jako kadidlo a vykuřovaly se s ním domy. 

Mělo také otvírat brány do podsvětí, proto se 
kladlo do hrobů. Keltští kněží a druidové ho 
považovali za posvátnou rostlinu a jeho snít-
ky věšeli v domech k zahánění zlých duchů 
a čarodějnic. Za posvátné bylo pokládáno, 
neboť si drželo svou zelenou barvu po celý 
rok. Keltové věřili, že vyléčí každou chorobu 
a že funguje i jako protijed. Byli přesvědčeni, 
že jmelí je štěstí a polibek pod ním nosí i lás-
ku, plodnost, odvahu a poutá k sobě milence.

Odtud tedy plyne zvyk, že se lidé o vánoč-
ních svátcích a zejména o Štědrém večeru 
líbají pod zavěšeným jmelím. V tento den 
směl muž políbit každou ženu procházející 

pod touto rostlinkou. Po každém polibku 
pak dotyční společně utrhli jednu bobulku, 
ta poslední pro štěstí však musela zůstat na 
zavěšené větvičce až do příštích Vánoc.

Lidé jsou fascinováni touto rostlinou již od 
pradávna. Je tak zmíněna i ve snářích, které se 
zabývají výklady snů. Bude-li se vám napří-
klad zdát o zeleném jmelí se spoustou bílých 
bobulí, pak na vás čeká štěstí. Přetrvává rov-
něž pověra, že by se o vánočních svátcích mělo 
jmelí darovat, neboť jen tak může přinést ono 
štěstí. V novém roce 2017 přeji všem pohodu, 
štěstí a lásku.

Na snímku je samička strakapouda,
které červená ozdoba v týlu hlavy chybí.

Foto: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla
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Procházka osmi šampionáty šedesátníka Vlasty havlíka

Václav Seyfert, redaktor TN

Heslo z encyklopedie:
Vlastimil Havlík (* 26. 1. 1957 v Brně) je 

bývalý český basketbalista a trenér. V roce 
1986 byl vyhlášen nejlepším basketbalis-
tou ČSSR. V roce 2001 skončil na 20. místě 
ankety o nejlepšího českého basketbalis-
tu 20. století. V řadách reprezentace byl 
účastníkem 8 světových a evropských bas-
ketbalových soutěží. Za československý 
tým odehrál v letech 1977–88 celkem 370 
zápasů, z toho na OH, MS a ME 61 zápasů, 
v nichž zaznamenal 439 bodů. V nejvyšší 
domácí basketbalové lize získal 6x titul 
mistra ČSSR se Zbrojovkou Brno (1976–8 
a 1986–8) a 2x titul mistra ČR s BK Opava 
(1997–8). S týmem Zbrojovky se zúčastnil 
6x Poháru evropských mistrů (1976–9, 
1986–8) a 2x Koračova poháru (1980–2), 
s BK Opava hrál FIBA EuroCup (1997–8). 

Mistrovství světa – Manila 
a Quezon City, 1. až 14. 10. 1978:

„Zápasy na mistrovství světa na Filipínách 
byly zajímavé i tím, že se do základní sestavy 
dostal Vlasta Havlík. Když se Ádovi Pospíšilo-
vi nevedlo, dal jsem příležitost teprve 21leté-
mu Vlastovi. ,Hraj klidně, máš na to, abys byl 
perfektní rozehrávač, zkus to právě tady,’ řekl 
jsem mu, když jsem ho posílal prvně v základ-
ní pětce na hřiště. Vlasta se chopil příležitos-
ti. Netrvalo mu to ani tak dlouho a splnil, co 
jsem od něj očekával. Hru dirigoval, vymýšlel, 
střílel a byl jedním z našich nejlepších hráčů.“ 
(reprezentační trenér Pavel Petera v knize 
Svět dlouhánů)

V základní skupině naše družstvo porazilo 
pouze Dominikánskou republiku a prohrá-
lo s USA i Austrálií (68:71). Ve skupině o 9. 
až 14. místo pak zvítězilo ve všech pěti due-
lech (Portoriko, Čína, znovu Dominikánská 
republika, Jižní Korea a Senegal) a obsadilo 
9. příčku na světě. 

Mistrovství Evropy – Mestre 
a Turín, 9. až 19. 6. 1979: 

„PŘEKVAPIL HAVLÍK… Kapitána Pospíši-
la v úloze dirigenta týmu tentokrát rozhod-
ně předčil mladý Havlík.“ (Mladá fronta, 22. 
června 1979)

Náš tým vyhrál svoji skupinu, když kro-
mě domácí Itálie porazil i Belgii a Řecko. 
V 6členné finálové části pak znovu zvítězil 
nad Itálií a také nad Španělskem, ale podle-
hl SSSR, Jugoslávii a bohužel i o bod Izraeli 
(93:94). V tomto utkání měl Vlastimil Havlík 
šest vteřin před koncem možnost otočit 

skóre, ale jeho střela bohužel košem nepro-
padla. V souboji o bronz se naši podruhé 
utkali s Jugoslávií a opět prohráli – skončili 
tedy těsně bez medaile na 4. místě. 

Olympijské hry – Moskva, 
20. až 30. 7. 1980: 

„Druhý polčas priniesol zmenu iba v tom, že 
sa naše mužstvo predsa len vyplo k zúfalému 
náporu. Azda v posledných piatich minútach, 
keď už bolo o výsledku takmer rozhodnuté, 
začala hrať naša pätorka to, čo vie. Bolo to 
však príliš neskoro.“ (úryvek z knihy Olympij-
ské hry 1980 popisující úvodní a rozhodující 
utkání proti Brazílii)

Podobně jako v Manile 1978 nás i v Mosk-
vě připravila o postup ze skupiny těsná 
porážka, tentokrát od Brazílie (70:72) hned 
v zahajovacím střetnutí; podle očekávání 
družstvo podlehlo i domácímu SSSR a pora-
zilo pouze Indii. V zápasech o 7. až 12. místo 
následovala další dvě vítězství nad Švédskem 
a Senegalem, po porážkách od Austrálie 
a Polska ale patřila československé reprezen-
taci opět devátá pozice. Bylo to naposledy, 
co byl pod pěti kruhy zastoupen náš mužský 
basketbal. 

Mistrovství Evropy – Bratislava 
a Praha, 26. 5. až 6. 6. 1981:

„Na mém postu hraje z našich velmi dob-
ře Havlík. Je dobrý v obraně, má rychlé ruce, 
pohotovou reakci, řadu míčů dokáže soupeři 
vypíchnout.“ (bývalý reprezentant Jiří Růžič-
ka během utkání proti Itálii, Československý 
sport, 3. června 1981)

Základní skupiny byly tentokrát 6členné. 
V té naší jsme podlehli jen Španělsku, úspěš-
nější jsme byli proti Izraeli, Francii, Anglii 
a Řecku, což znamenalo postup z 2. příčky. 
Pak jsme sice zvítězili nad Itálií, ale podleh-
li SSSR i Jugoslávii, což znamenalo 4. místo 
v tabulce a po dvou letech opět boj o bronz. 
V něm se odveta proti Španělsku vydařila 
(101:90) a tým si z domácího šampionátu 
odnesl cenné bronzové medaile. 

Mistrovství světa – 
Bucaramanga a Cúcuta, 
15. až 28. 8. 1982: 

„HAVLÍK SÁM NA VŠE NESTAČIL… Nej-
lepším hráčem čs. kolektivu byl rozehrá-
vač Havlík, ostatní podali průměrný výkon. 
Na mužstvu se projevuje narůstající únava 
z herního zatížení a z nekvalitních povrchů, 
na kterých se turnaje pod širým nebem hra-
jí.“ (Mladá fronta o utkání proti armádnímu 

výběru Itálie na turnaji v Rossetu, kde se naši 
reprezentanti připravovali na kolumbijské 
mistrovství světa, 22. července 1982)

Na světových akcích to v té době s naším 
týmem vypadalo, jako by hrál přes kopírák. 
V základní fázi pokaždé vítězství nad outsi-
derem (tentokrát Uruguay), snadná porážka 
od favorita (Jugoslávie) a těsná prohra v klí-
čovém utkání o postup (s Kanadou 99:104). 
3. příčka znamenala start jen v utkáních 
o pořadí na 8. až 13. místě a v konečném 
účtování pak 10. místo na světě (výhry nad 
Čínou, Pobřežím slonoviny a Panamou, 
porážka od Brazílie). 

Mistrovství Evropy – Nantes 
a Caen, 25. 5. až 4. 6. 1983: 

„Většina hráčů podala horší výkony než 
před dvěma lety… Hráli jsme bázlivě, málo 
agresivně v obraně, jen málo jsme se snaži-
li prosadit systémem rychlých protiútoků.“ 
(novinář Bořek Hanuš, Mladá fronta, 8. červ-
na 1983)

Hodně nevydařená akce. Poslední příčka 
v 6členné základní skupině po jediném vítěz-
ství nad Nizozemskem a čtyřech porážkách 
(od Německa, Polska v prodloužení, Izraele 
opět v prodloužení a SSSR). Ve vyřazovacích 
bojích o 9. místo jsme sice nejprve porazili 
Řecko, ale poté znovu podlehli Polsku; 10. 
místo v Evropě bylo velkým zklamáním. 

Mistrovství Evropy – 
Leverkusen a Stuttgart, 
5. až 16. 6. 1985:

„Brabenec, Kropilák, Havlík, Rajniak i Ská-
la, vlastně všichni ,dědkové’, dokázali svý-
mi technickými fintami, střelbou a precizní 

Foto: vlastní archiv Vlastimila Havlíka
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obranou rozleptat hru Jugoslávců. Experti se 
chytali za hlavy, labužníci se dívali a tleskali. 
Byla to demonstrace už dávno zapomenutého 
basketbalu. Bez agresivity, hrubosti, síly; byl 
to naopak festival techniky a rychlého myšle-
ní.“ (reprezentační trenér Pavel Petera v kni-
ze Svět dlouhánů)

Šampionát začal rozpačitě a skončil 
obrovským a překvapivým úspěchem. Ve 
skupině se našim nedařilo: zvítězili pouze 
nad Nizozemskem a o bod přehráli Izrael, 
podlehli ovšem nejen těsně Itálii, ale výrazně 
Německu, a dokonce i Bulharsku! Ze čtvrté-
ho, tedy posledního postupového místa se 
šlo do čtvrtfinálového pavouka proti vítězi 
sousední skupiny, jasně favorizované Jugo-
slávii. Naše družstvo ovšem senzačně zvítě-
zilo 102:91 a v semifinále si pak poradilo i se 

Španělskem (98:95). Vysoká finálová prohra 
se SSSR (89:120) už nic nezměnila na tom, 
že v Německu tahle generace docílila ziskem 
stříbrné medaile životního úspěchu. 

Mistrovství Evropy – Atény, 5. 
až 16. 6. 1987: 

„Trénoval jsem večer individuálně podle 
plánu na Zbrojovce, když najednou cítím, jak 
mě pod kolenem něco pálí. Podívám se a vidím 
krevní podlitinu asi tak velikosti ořechu. Tre-
nér dorostenců Miki Pospíšil mě okamžitě 
naložil do auta a jeli jsme na úrazovku, kde se 
mě ujal primář Kolář, vynikající cévní specia-
lista.“ (Vlastimil Havlík v deníku Práce o zra-
nění, které ho postihlo 20. května, tedy asi 14 
dnů před začátkem šampionátu, a vyústilo 

v operaci křečové žíly v ohbí kolena)
Poslední velká reprezentační akce 30leté-

ho Vlasty Havlíka. V základní skupině opět 
pouze 4. pozice (výhry nad Německem 
a Nizozemskem, porážky od Izraele, Polska 
a Itálie), ale žádná spanilá jízda jako ve Stutt-
gartu tentokrát nenásledovala. Ve čtvrtfiná-
le náš tým jasně podlehl Sovětskému svazu 
91:110, pak v bojích o 5. příčku Německu 
a opět i Polsku a obsadil 8. místo. 

Epilog: 
„Poctivost ve sportu? To je jako v životě: 

mít čisté svědomí. Že jsem v přípravě udělal, 
co bylo třeba, že jsem v zápase stoprocentně 
odvedl, co ve mně bylo, i když hra tak nemu-
sela vypadat…“ (Vlastimil Havlík, Svobodné 
slovo 15. března 1986)

aktuální stav projektu revitalizace fotbalového areálu Tišnov-Ostrovec
Radim Buček, člen výboru AFK Tišnov

Rádi bychom tímto navázali na příspěvek 
publikovaný v září a seznámili příznivce klubu 
i širokou veřejnost o posledních událostech 
ohledně revitalizace místního fotbalového 
areálu.

Jak už si mnozí všimli, namísto čilého sta-
vebního ruchu je v dotčené lokalitě po skon-
čení podzimní části sezóny klid. Vedení klubu 
se bohužel nepodařilo do stanoveného data 
doložit Ministerstvu školství a mládeže veš-
keré požadované doklady a nemohlo tak dojít 
k načerpání schválené dotace. Jelikož tato 
dotace představovala více jak polovinu finanč-
ních prostředků projektu a na její načerpání 
bylo vázáno čerpání dotace od Jihomoravské-
ho kraje, nemohlo vedení klubu v projektu 
pokračovat.

Hlavním dokumentem, který se nepodařilo 
včas zajistit, bylo souhlasné stanovisko Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

k projektové dokumentaci pro vydání územní-
ho rozhodnutí a pro vydání stavebního povo-
lení. Na konci října, příliš pozdě pro načerpání 
dotací, vedení klubu toto souhlasné stanovisko 
s třinácti podmínkami obdrželo. Pro ty, které 
by tato problematika zajímala blíže, je stano-
visko SŽDC k dispozici na webových stránkách 
klubu.

V průběhu listopadu se vedení klubu zaobíra-
lo jednotlivými podmínkami SŽDC a variantami 
dalšího postupu. Vedení AFK Tišnov přijalo 
jednomyslně usnesení, že tento projekt zahr-
nující vybudování nového hlavního hřiště 
včetně nových tribun a zázemí, demolici stá-
vajících šaten, přebudování současného trav-
natého hřiště na tréninkové s umělou trávou 
a uvolnění pozemku pro tenisové kurty a cyk-
lostezku není již schopno po zohlednění všech 
rizik a rovněž z finančních důvodů realizovat.

Vedení AFK Tišnov také přijalo jednomysl-
ně usnesení, že novým investičním záměrem 
je modernizace fotbalového areálu tak, aby na 

pozemku pronajatém od města mohlo vznik-
nout tréninkové hřiště s umělou trávou o roz-
měrech pro krajské mládežnické soutěže při 
respektování všech požadavků SŽDC. Násled-
ně bude pokračovat dle finančních možností 
v rekonstrukci stávajících šaten a travnatého 
hřiště. Jelikož je tento záměr odlišný od pro-
jektu, pro který byla získána podpora ze strany 
města, bude klub po dopracování nové studie 
opět o podporu žádat zastupitelstvo města.

Pro možnost získání investiční dotace od 
Ministerstva školství a mládeže v roce 2017 na 
upravený projekt v rozsahu výstavby nového 
tréninkového hřiště s umělou trávou podalo 
vedení klubu na konci listopadu novou žádost 
s celkovým rozpočtem 24 520 tis. Kč a požado-
vanou dotací 17 164 tis. Kč. 

Pokud se podaří získat pro tento záměr 
podporu města i Ministerstva školství a mlá-
deže, bude reálné již na začátku příští sezony 
2017/2018, tedy v září příštího roku, odlehčit 
přetěžovanému travnatému hřišti.

sK basketbal Tišnov 
přeje všem hráčkám, 
trenérům, fanouškům, 
sponzorům mnoho 
úspěchů v roce 2017. 

V tomto roce oslaví 
klub 80 let od svého 
založení.

 Fotbal 
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První ročník olympiády dětí a mládeže v Tišnově
Martina Knoflíčková, Jaroslava Chlupová, 
Vladimíra Knoflíčková 

Ve středu 30. listopadu uspořádal v Tiš-
nově ve sportovní hale SSK Tišnov spolek 
Lokomoce první ročník olympiády dětí a mlá-
deže v Tišnově. Cílem spolku je naučit co nej-
více lidí, od těch nejmenších dětí až po dospělé 
spoluobčany, že správně prováděný a vhodný 
pohyb je to, co nás dlouhodobě udrží při síle 
a zdraví, ochrání nás před úrazy a nemocemi.

Téma olympiády pro rok 2016 byla Arktida, 
dozor nad jejími účastníky převzali kvalifiko-
vaní lektoři z Lokomoce. Velkými pomocníky 
organizátorů se staly hráčky basketbalového 
klubu SK Basketbal Tišnov a studenti Gymná-
zia Tišnov. Celým programem provázeli Adam 
Čtverák, Karolína Halouzková a Martina Knof-
líčková (fyzioterapeutka Lokomoce).

Závodníci byli rozděleni do dvou skupin: na 
devátou hodinu ranní do haly dorazilo sedm 
družstev, vždy po patnácti nominovaných 
předškolních dětech z mateřských škol z Tiš-
nova – Horova, Humpolka, MŠ Sluníčko, Před-
klášteří, Deblín, Svatoslav a Sentice, osmým 
účastníkem se stalo družstvo Lokomoce 

Tišnov, které již rok navštěvují děti od dvou 
let i školáci prvního stupně ZŠ. V půl jedenácté 
pak soutěžící z mateřinek vystřídali prvňáčci 
ze škol ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova, Předklášteří 
a Deblína, kteří tvořili celkem devět družstev. 
Všechna doprovázely paní učitelky a fanouš-
kovskou základnu tvořili rodiče, prarodiče 
a hlavně kamarádi a spolužáci ze škol a školek, 
kteří svým favoritům hlasitě fandili a možná 
trošku záviděli. Děti totiž mohly na opičí drá-
ze nejen prověřit své pohybové dovednosti, ale 
mohly se také perfektně protáhnout, zasoutě-
žit si, předvést, co dlouho trénovaly, a získat 
krásné medaile a ceny. 

Celkem se těchto her s nadšením zúčastnilo 
269 dětí ve věku tří až osmi let z regionu Tiš-
novska. Pro zakladatele Lokomoce je to moc 
hezké číslo, protože to znamená, že tyto děti 
jdou správným směrem – směrem zdravého 
a vhodného pohybu, který jim v budoucnu 
pomůže udržet si dobrou fyzickou i psychic-
kou kondici, a my doufáme, že je bude i nadále 
bavit a že u něj zůstanou. 

Musíme poděkovat všem, kteří pomohli 
s organizací olympiády a sponzorsky ji pod-
pořili. Velké díky patří také naší malé cvičence 

Lokomoce Adélce Humpolíkové, která sama 
zazpívala hymnu Lokomoce a předvádě-
la dětem, jak správně proběhnout soutěžní 
dráhu. 

Ti, kteří Lokomoci provozují, dělají vše 
zdarma a ve svém volném čase, často na své 
osobní náklady – pro tu myšlenku, že zdraví 
našich dětí je na prvním místě, je také obrov-
skou devízou do naší společné budoucnosti.

Krajský přebor žen na Ostrovci
Zdeněk Kunický

Víkend 19. až 21. listopadu patřil v nafu-
kovací hale na Ostrovci ženskému tenisu. Na 
halový krajský přebor přijelo 29 účastnic, 
které měly možnost bojovat o postup na MČR 
v Milovicích. Na poslední chvíli se přihlásila 
Hana Kováčová (TC Brno), která se stala jako 
první nasazená hráčka favoritkou na vítěz-
ství. Ve startovní listině bylo však dost kvalit-
ních dorostenek, které se mohly poprat o titul 
přebornice kraje. Z domácích hráček bohužel 
nenastoupila Martina Seyfertová, která mohla 
po loňském třetím místě bojovat o možnost 
postupu. Pět hráček domácího klubu, které 
nastoupily na turnaj, bohužel nestačilo na sou-
peřky hned v prvním kole.

Velice dobře se na turnaji předvedly Nicol 
Maršálková (TK Blansko), která nejprve pora-
zila dobře hrající Veroniku Lebišovou (Sokol 
Letovice) a po vítězství nad druhou nasazenou 
Veronikou Koudelkovou (ŽLTC Brno) postou-
pila do semifinále. Dále Pavlína Sigmundová 
(TC Austerlitz), která ve třech setech potrá-
pila první nasazenou Kováčovou, a výborně 

a pestře hrající Kateřina Mandelíková (TK 
Agrofert Prostějov). Katka je ještě starší žačka, 
ale svojí hrou všechny přesvědčila o svém vel-
kém potenciálu do budoucna.

Ve čtyřhře společně s Maršálkovou dokon-
ce vybojovaly vítězství, když ve finále přehrály 
pár Veronika Lebišová (Sokol Letovice), Deni-
sa Huňková (TK Agrofert Prostějov) poměrem 
7/5, 6/2. Poslední výraznou hráčkou, která 
předvedla výborné výkony, je Denisa Huňko-
vá. Ta s přehledem postoupila do finále, kde 
nestačila na favorizovanou Hanu Kováčovou 
a podlehla jí 6/3, 6/1. Denisa v letošní sezóně 
nastupovala za Tišnov, jako hostující hráčka 
v družstvu dorostu.

Vítězce přeboru Haně Kováčové gratulu-
jeme a přejeme další úspěchy. Ukázala, že je 
zkušená hráčka, která bude Jihomoravský 
tenisový svaz dobře reprezentovat na halovém 
MČR.

Nábor dětí do 
futsalového oddílu 
Petr Hrdina

Futsalový oddíl 1. FC Tišnov zve všech-
ny děti na nábor! Rádi bychom navázali 
na tradici mládežnického futsalu, který 
v Tišnově v minulosti získal mnoho úspě-
chů (mimo jiné 3. místo v druhé lize ČR). 
Nábor se týká dětí narozených v letech 
2001–2009. Těšíme se na vás!

Bližší informace: Petr Hrdina, tel. 
773 514 781, petrfutsal@atlas.cz.

Je třeba, aby děti přišly v doprovodu 
alespoň jednoho z (pra)rodičů.

 Futsal  Spolek Lokomoce 

 Tenis 

Finalistky turnaje Hana Kováčová
a Denisa Huňková.

Autor: Zdeněk Kunický
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POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 
ZÁbaVNÁ sOUTĚŽNÍ sTRÁNKa PRO DĚTI a JEJICh RODIČE – 10. KOLO
Václav Seyfert, redaktor TN

Naposledy dnes otiskujeme naši deseti-
dílnou hádankovou soutěž, určenou pro děti 

narozené ne dříve než v roce 2004, kterým 
ovšem při luštění mohou pomáhat jejich rodiče 
nebo starší kamarádi. Řešení závěrečných úko-
lů nám můžete klidně poslat i v případě, že jste 

se předcházejících kol dosud nezúčastňovali. 

správná řešení úkolů z minulého čísla:

osmisměrka – ONDŘEJ VAŠINEC
hřebenovka – BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ
skrývačky – SOKOL, CASKA, JUNEC, VALA, CHLUP, PETLÁK, 
ŠTAMBACHR, BARTOŇ, FICOVÁ, ŠIKULOVÁ
křížovka – BUDOVA TATO VYSTAVĚNÁ BYLA V ROCE 1895 (jde o část 
nápisu na pamětní desce, která byla nedávno odhalena na budově 
bývalého chudobince na Riegrově ulici)
poznávací obrázek – BRUMOV

Svoje odpovědi nám posílejte do 16. ledna 2017 na e-mailovou adresu 
noviny@kulturatisnov.cz. V příštím čísle budou vyhlášeny výsledky 
celého seriálu, oznámeni vítězové, kteří obdrží ceny od Městského 
kulturního střediska, a také budou otištěny nejvydařenější z Vašich 
fotografií. 
U osmisměrky, hřebenovky a skrývaček stačí poslat správná řešení.

POZNÁVaCÍ ObRÁZEK

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

Tenisový turnaj mužů 
Zdeněk Kunický

O víkendu 26. až 28. listopadu pořádal 
tenisový klub turnaj mužů, na který přijelo 29 
účastníků. Mezi největší favority patřili Domi-
nik Křipský (SK Tenis Tišnov), Vojtěch Prokop 
(TCMJ Brno) a Ondřej Čtverák (TK Agrofert 
Prostějov). Všichni tito hráči patřili v loňském 
roce do špičky dorostu v ČR.

Za domácí ještě nastoupil Filip Křipský, 
který nejprve vyřadil dorostence Kryštofa Vít-
ka 6/3, 6/1 a poté v těsném souboji podlehl 
Martinu Hlavačkovi (TC Brno) 6/1, 5/7, 9/11. 
Do druhého kola postoupil dorostenec Tomáš 
Stříteský, narazil však na dalšího domácího 
hráče Dominika Kučeru, který po nevyrov-
naných sadách 1/6, 6/0, 10/8 Tomáše z tur-
naje vyřadil. V dalším kole nestačil Kučera na 

výborně hrajícího Ondřeje Čtveráka, který si 
vítězstvím zajistil postup do semifinále. Nej-
větší domácí favorit Dominik Křipský hladce 
postoupil do čtvrtfinále, kde narazil na Vojtě-
cha Prokopa, se kterým má zápornou bilanci. 
Ve vyrovnaném zápase byl lepší Prokop a zví-
tězil 6/2, 6/2. Do turnaje také zasáhli domácí 
veteráni Zdeněk Kunický a Zdeněk Hrabálek. 
Hrabálkovi los přidělil do prvního kola Pro-
kopa, a tak se po výsledku 1/6, 1/6 s turna-
jem brzy rozloučil. Kunický měl v prvním 
kole dorostence Lukáše Vaculíka (TK Agrofert 
Prostějov), se kterým hrál vyrovnané utkání 
a zvítězil 7/5, 4/6 a 10/6. Ve druhém kole na 
něho čekal druhý nasazený Josef Vágner (TC 
Austerlitz) a i v tomto vyrovnaném utkání se 
Kunickému podařilo zvítězit 7/6, 6/0. Další 
nasazený hráč Martin Cikl (ŽLTC Brno) vedl 
ve čtvrtfinále nad Kunickým 6/2 a 4/2, ten ale 

průběh zápasu otočil na konečných 2/6, 7/5, 
10/4 a postoupil do semifinále. Tam na něho 
čekal Prokop, který hrál celý turnaj opravdu 
výborně. Nejprve v semifinále porazil Kunic-
kého 6/2, 6/0 a poté v pondělním finálovém 
utkání Ondřeje Čtveráka 6/3, 6/3. Ondřej hrál 
po zranění na první akci, ale ve všech pěti 
zápasech, včetně semifinálového utkání s Mar-
tinem Hlavačkou, který vyhrál 6/3, 6/4, ukázal 
výborný tenis. 

Do soutěže čtyřher zasáhlo deset dvojic. 
Dobře se dařilo nenasazenému domácímu páru 
Stříteský, Hrabálek, kteří v semifinále podleh-
li těsným výsledkem sourozencům Křipským 
6/4, 4/6, 7/10. Filip a Dominik Křipští poté 
ve finále porazili dvojici Josef Vágner, Domi-
nik Podsedník (TK Precheza Přerov) 6/2, 6/1 
a zaslouženě zvítězili v soutěži čtyřher.



01/2017 33

POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO) 

KŘÍŽOVKa V tajence křížovky je nápis, který je k nalezení na fasádě jednoho z domů v ulicích Tišnova. Kromě zaslání tajenky je nutno 
se před tímto nápisem vyfotografovat, stejně jako před příslušným „soutěžním“ kostelem zařazeným na dnešní poznávací obrázek, a tyto 
fotografie zaslat společně s řešeními. 

hŘEbENOVKa
 = 1 kravata
 = 2 potravina sladké chuti
 = 3 nejsevernější část USA
 = 4 známý český tanečník
 = 5 vyznavači „bílého“ sportu
 = 6 synové
 = 7 téměř nikdo
 = 8 stát ve střední Africe
 = 9 vnitrozemský stát v jižní Africe
 = 10  opakovaný oběh látek (např. v rámci přírodního systému)
 = 11 obrovské nepravdy
 = 12 druh dortu
 = 13 potřeba k zametání smetí
 = 14  druh mimořádné stížnosti (přídavné jméno)
 = 15 druh polévky

V tajence je jméno a příjmení jednoho z Tišnováků, kteří 
se mezinárodně proslavili v oblasti sportu.
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RŮZNÉ 

OsMIsMĚRKa
BOTANIK, FLIRT, HROMOTLUCI, IKEBANA, INKOUST, KARASÍN, 
KARTEL, KOJOT, KOMORA, KULATINA, NÁMEL, POT, PRESTIŽ, 
PROLOG, RYPÁK, SANITA, ŠALINA, ŠIPKA, ŠKODA, ŠKOLNICE, 
TARTAN, TETA, ŽARGON

sKRÝVaČKY
V každé z deseti vět je ukryto jméno jedné hudební skupiny, která 
v Tišnově v období 1980–2015 koncertovala.

 – KOLEKTIV ZKUŠENÝCH ŽEN TO URČITĚ BEZ PROBLÉMŮ 
DOKÁŽE.

 – V NAŠEM KRBU TYHLE KOUSKY DŘEVA POUŽIJEME K ZATOPENÍ.
 – V BLÍZKOSTI MĚLKÉHO BRODU NAJDETE BEZPEČNÝ PŘECHOD 

PŘES ŘEKU.
 – NASTAL RANNÍ PŘÍBOJ A VORY ODPLULY OD BŘEHU NA ŠIRÉ 

MOŘE.
 – V PRODEJNĚ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ KOUPILA MIRKA 

MELOTRON.
 – JEŠTĚ DLOUHO ZNĚLA DĚDEČKOVI V UŠÍCH PÍSEŇ JEHO MLÁDÍ.
 – VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ SLEDUJE KAŽDÝ INTROVERT 

I GOBELÍNY.
 – VŽDYŤ PŘECE ŽÁDNEJ PÓVL TA VAŠE ROZHLASOVÁ STANICE 

NEVYSÍLÁ.
 – TO VYSTOUPENÍ MĚLO OPRAVDU ŠVIH A DLOUHÝ POTLESK TO 

JEN POTVRDIL.
 – SKORO KAŽDÝ ČECH O MORAVĚ MLUVÍ ÚPLNĚ JINÝM 

ZPŮSOBEM.

Vyškrtáte-li v uvedeném obrazci v osmi směrech uvedená slova, 
zbude Vám 12 písmen, která čtena po řádcích tvoří tajenku.
Obsahem tajenky je název jednoho tišnovského hudebního 
seskupení.

Víte, co je mankala?
Kamila Marek Ševčíková

V říjnovém čísle TN mne zaujal nápad pana 
Seyferta, představovat sportovce z našeho 
regionu, kteří dosáhli úspěchů v méně zná-
mých sportovních odvětvích. Ráda bych tedy 
také někoho zmínila a zároveň vás seznámila 
s něčím novým. Chci Vám představit Radku 
Nezvalovou.

Od 4. třídy ZŠ v Tišnově se mnou chodila 
do třídy Radka Křivánková, která bydlela stej-
ně jako já na sídlišti na Květnici. Vychodily 
jsme spolu základku, po ní jsme se rozešly 
na studia, Radka absolvovala chemickou prů-
myslovku v Brně, brzy se vdala, narodila se jí 
dcera. Do Tišnova stále jezdí za maminkou. 
Za pár let jsme si pořídily potomky ve stejný 
čas, začaly jsme se více stýkat, občas spolu 
jedeme na dovolenou. Na jedné z dovolených 
jsem zjistila, že Radka je vášnivá hráčka spo-
lečenských her. Baví ji poker, deskovky, karty 
i sudoku. Letos jsem se ale dozvěděla, že se 
posunula o hodně dál, než jsem tušila, než mi 
řekla. Je velmi skromná, nikdy se nechlubí.

Když naše děti přijely letos z tábora, hlásily 
mi, že teta je vicemistryní Evropy, že to psala 
dětem v dopise. Nevěděla jsem, o co jde, tak 
jsem Radce napsala a koukla na její faceboo-
kové stránky. Spadla mi brada údivem. Při její 
neuvěřitelné skromnosti – neboť kdo by se 

rád nepochlubil – jsem zjistila, že Radka se 
stala vicemistryní Evropy v tzv. mankalových 
společenských hrách. V červenci t. r. se zúčast-
nila ME na Toguz Kumalak Championship 
ve Schweinfurtu v Bavorsku a v mankalové 
hře Toguz Kumalak rapid (hraje se na 2x 20 
min.) získala 3. místo, ve variantě blitz (hra-
je se na 2x 7 min., hráč má na odehrání všech 
svých tahů pouhých 7 min.) se umístila druhá, 
obé v kategorii žen. Hodiny jsou stejné jako 
u šachu. 

O co vlastně jde, co to mankalové hry 
jsou? Jsou to jednoduché deskové hry, během 
nichž člověk procvičuje své schopnosti 
v oblasti paměti, kombinatoriky, představi-
vosti, rychlého rozhodování. Jsou založeny 
na zkušenostech a schopnostech hráčů, ale 
základní princip a pravidla mají velmi jedno-
duché. Jde o dřevěnou desku s důlky a hra-
cími kameny, které se přesouvají z jednoho 
důlku do dalších dle přesně stanovených pra-
videl a cílem je získat více než polovinu 
hracích kamenů. Hra je běžně určena pro 
dva hráče. Mankalových her je více dru-
hů, např. Toguz Kumalak je národní kazaš-
ská hra, která je součástí i výuky na školách 
i univerzitním předmětem. V Africe, Evropě 
a Asii se hrají varianty Wari, Oware, Kalaha, 
Mangala či Bao – základ je vždy stejný, hrací 
kameny často nahrazují různé tropické plo-
dy či semínka a pravidla se lehce obměňují. 
Vždy však hráč musí spoléhat pouze na své 

schopnosti, myšlení, předvídavost, stejně 
jako třeba u šachu, jen je hra svižnější. Je 
i velmi zábavná, umožňuje také rozvoj myš-
lení a schopností, pomáhá při prevenci civi-
lizačních degenerativních onemocnění (např. 
Alzheimerova choroba). Nyní už je možné 
hrát mankalové hry i virtuálně, lidé z růz-
ných kontinentů se potkávají online u svých 
počítačů.

Od roku 2012 existuje Česká federace 
mankalových her, která už pořádala v České 
republice i druhé mistrovství světa v těchto 
hrách. Federace sdružuje mankalové a tzv. 
abstraktní hry, má dva kluby – Národní klub 
Oware a Národní klub Toguz Kumalak. A prá-
vě přes NK Toguz Kumalak se probojovala na 
mistrovství Evropy do Almaty (rodiště hry) 
v Kazachstánu v roce 2015 i Radka. Byl to 
její první šampionát, umístila se v různých 
typech soutěží na osmém, desátém a třinác-
tém místě. A letos se v Německu stala vice-
mistryní Evropy v TK v nejrychlejší variantě 
„blitz“.

Nedalo nám to, abychom si nezahrály spo-
lu. Zkuste však pochopit pravidla za chodu, 
když protihráč už má v hlavě dohráno a vaše 
kameny ve svém důlku. Přesto se mi hra vel-
mi zalíbila, ani nejsem otrávená z perma-
nentní prohry – přeci jen hraji s vicemistryní 
Evropy. Občas mám pocit, že se to nenaučím, 
že Radku nemůžu nikdy dohnat, že je příliš 
chytrá (členem Mensy také není kdekdo), ale 
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nevzdávám to. Radka vše trpělivě vysvětluje, 
občas udělá „tah pro mě“, ubezpečuje mne, 
že každý začátek je těžký. Budu muset pro-
mrskat sčítání, odečítání a násobilku. Rych-
lost, s jakou Radka počítá a zná několik tahů 
dopředu, je ohromující. Říká, že v Kazach-
stánu se člověk musí připravit, že 99 % her 
s Kazachy prohraje a to 1 % bude remíza. Ale 
krása a jednoduchost hry jsou tak fascinující, 
že se člověk prostě znechutit nenechá a zkou-
ší to znovu. Líbí se mi, že v ČR se pořádají tur-
naje pro zkušené i pro úplné začátečníky. Kdo 
to chce zkusit, jednoduše přijde a přihlásí se. 
Pořádají se turnaje i pro děti školou povinné. 

Radka už se teď připravuje na další sou-
těže v Toguz Kumalaku/Warri v roce 2017. 
Nejbližší je turnaj ve Warri v únoru 2017 
v Cannes (FR), Mistrovství republiky v čer-
venci 2017 a 4. mistrovství světa v Toguz 
Kumalaku v září 2017 v hlavním měs-
tě Kazachstánu Astaně. Tam už má účast jis-
tou! Kromě úžasné turnajové atmosféry tak 

Radka navštíví i země, kam by se běžně asi 
nedostala.

Mě k TK přivedla Radka, Radku k manka-
lovým hrám Hana Kotinová, která spoluza-
ložila zmíněnou federaci v České republice. 
Třeba i vás tato úžasná společenská aktivita 
nadchne. Myslíme si, že by o tyto deskové hry 
měly být obohaceny třeba zájmové kroužky 
či družiny ve školách, knihovny, určitě by se 
to nejen našim dětem vyplatilo. Více informa-
cí o mankalových hrách naleznete na webu 
www.mankala.cz. 

A ještě prostor Radce: Hraní deskových 
a obzvláště mankalových her je nádherný, 
vzrušující svět plný napětí, radosti, objevování 
a překonávání sebe sama. Stokrát se to nepo-
daří a najednou přijde chvíle, kdy to jde, všech-
no do sebe začne zapadat. Albert Einstein řekl: 
„Rozum, když už jednou rozšířil svoje hranice, 
se nikdy nevrátí do těch původních.“ Pokud i vy 
chcete rozšířit svoje hranice, vyzkoušejte man-
kalové hry na iggamecenter.com (stránky lze 

přepnout do češtiny). Uvidíte-li hráče s českou 
vlajkou a jménem jellyfish, můžeme to spolu 
zkusit.

A já dodávám: zkuste si mankalovou hru 
zahrát a držte se mnou Radce palce, ať se jí 
v dalších turnajích stále daří! Já se těším na 
svou první desku a možnost „mučit“ členy své 
rodiny a přátele, aby si zahráli se mnou.

Otevření naučné stezky v Jamném
Kateřina Motyčková, Michal Suchomel

Je již zvykem, že obyvatelé měst a obcí 
dávají různým místům názvy, které se vážou 
nějaké události či vznikly jen v rámci hovoru. 
Stejně tak tomu bylo i v Jamném. Některé tako-
vé názvy používají místní dodnes, jiné je mož-
né zaslechnout jen při rozhovorech starších 
obyvatel. Mnohdy se při pojmenování některé-
ho z míst člověk i zasměje. A protože by byla 
škoda, aby tyto názvy upadly v zapomnění, 
byla vybudována v Jamném naučná stezka. 

Nejprve bylo nutné zavzpomínat nad turi-
stickými, katastrálními i starými mapami 
a upřesnit názvy daných lokalit. Někteří z nás 
znali například Rejholec, jiní říkali Réholec 
nebo Na Rejholcu. Bylo tedy zapotřebí vybrat 
nejčastější pojmenování nehledě na spisov-
nost. Některé názvy lokalit jsou obvyklé jako 
například Humna, U Rybníka nebo Skalka, jiné 
jsou dost kuriózní jako Posraná zmola nebo Na 
Devítníku. 

Dalším krokem bylo rozhodnout, kudy 
stezka povede a kde budou jednotlivá návěstí 
a ukazatele. Vybrali jsme okruh okolo Jamného 
a názvy jsme postupně zakreslovali do mapy, 
která se následně vytiskla ve velkém formátu 
a je umístěna na začátku stezky. Podle plánku 
pak místní truhlář vyrobil dřevěné ukazate-
le a cedulky a vyřezal do nich názvy lokalit. 
Všechny cedulky se potom u kováře opálily 
a vynikly tak jedinečné rysy dřeva. Členové 
Osadního výboru Jamné spolu s dalšími oby-
vateli rozvěsili ukazatele po stezce a na jejím 
začátku usadili rozcestník ze samorostu.

Slavnostní otevření proběhlo příznačně při 
druhém ročníku „Setkání jamenských rodá-
ků“, které se konalo 28. října. Před samotným 

otevřením byla uctěna památka padlých rodá-
ků v první světové válce a byl položen věnec 
k památníku. Následně se zúčastnění přesu-
nuli k rozcestníku, který se nachází u cesty 
z Jamného do Lomničky, kde byla symbolicky 

přestřižena stuha a stezka oficiálně otevřena. 
V rámci setkání rodáků proběhla i výstava his-
torických ffotografií a motocyklů i čtení z kro-
niky. Byl také přichystaný program pro děti 
v nově zbudovaném komunitním centru.

RŮZNÉ 

 Foto: vlastní archiv Radky Nezvalové 



Dne 4. prosince jsme si připomněli osmdesát let od narození a 6. 
října tomu bylo třicet tři let od bolestného odchodu mého drahého 
manžela a našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana ALOISE ŠPAČKA, 
známého řidiče a později dispečera osobní dopravy ČSAD Tišnov.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka Milada, 
děti Jaromír, Věra a Milada s rodinami.

Dne 4. prosince uplynulo šest smutných roků, 
co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček 
pan CYRIL ŠMERDA. 
V našich srdcích však žije dál. S láskou a úctou 
vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Za tichou vzpomínku děkujeme.
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Díky za záchranu života
Ludmila Bartošová

Vřelé díky za záchranu života Záchranné službě Tišnov, zdravot-
nímu personálu, který měl službu 4. prosince 2016, a dále lékařům 
Fakultní nemocnice Bohunice. 

Poděkování Charitě
Manželé Jílkovi z Tišnova

Již několik roků je tomu, co paní Jílková z Tišnova vážně one-
mocněla a chodí za ní sestřičky nebo pečovatelky z Charity Tiš-
nov. Pomáhají léčit nebo ulehčovat péči při jejím neutěšeném 
stavu. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat sestřičkám 
pod vedením Zuzany Švábové a pečovatelkám pod vedením Lenky 
Sodomkové za kvalitní plnění jejich služeb. Kdo se do této situa-
ce nedostal, tak si neumí představit, jaký je to pro nás přínos. Ono 
totiž pokud někdo takto dlouhodobě onemocní, ztratí postupně 
všechny „kamarády“, a tak zbývá jenom rodina a právě pracovní-
ci Charity. Proto si jejich práce tolik vážíme a přejeme jim hodně 
zdraví, štěstí a spoustu spokojených klientů i v roce 2017. 

Dne 10. ledna uplynou dva roky od úmrtí 
paní DRAHOMÍRY VLČKOVÉ, rozené Bártové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Sourozenci



„Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.“

Dne 29. prosince to budou tři roky, co nás 
opustil pan JAROSLAV HRDINA.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka, synové a vnoučata.

Dne 22. prosince jsme vzpomněli čtrnácté 
výročí, kdy nás opustil drahý manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček pan JOSEF HAMŘÍK.

 S láskou stále vzpomínají manželka Ludmila 
 a dcera Věra s rodinou.

V čase druhého vánočního svátku uplyne
již pátý rok od chvíle, kdy odešel
pan ING. LUDVÍK HROMNÍK.

Chybí nám, vzpomínáme… Manželka a synové

„Dík za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.“

Dne 7. ledna uplyne čtrnáct smutných let
od chvíle, kdy nás opustil náš manžel, tatínek
a dědeček pan ING. JAN HUMPOLEC.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina a kamarádi.
Vzpomínáme.

Dne 31. ledna uplyne šest let, co nás navždy 
opustil pan MILOSLAV MUSIL z Čebína.

S láskou stále vzpomínají rodiče.

Dne 23. ledna uplyne devatenáct let od úmrtí 
pana MILOSLAVA MUSILA. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 3. ledna 2017 uplyne pět let, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
JOSEF PAVLÍČEK.

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dne 29. prosince uplyne pátý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, bratr a strýc
pan VLADIMÍR PAVLÍČEK.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinou.

Dne 13. ledna 2017 uplyne sedmnáct let, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka a babička 
paní MARIE MICHÁLKOVÁ.

S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují syn a dcera s rodinou.

Dne 24. prosince uplyne pět smutných let,
co nás opustil manžel, tatínek, dědeček
pan STANISLAV KUKLÍK.

S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 15. ledna 2017 uplyne patnáct let, kdy nás 
opustil náš milovaný syn, bratr a kamarád
pan SVATOSLAV NOVOTNÝ. 

S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují maminka a bratr s rodinou.

Dne 20. ledna by se dožila sto let
paní MARIE NOVOTNÁ. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Děkuje syn Pavel s rodinou.

Dne 19. prosince uplynul osmý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček pan JOSEF REŽNÝ.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami.
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Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov,
hledá pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice: 

pečovatelka 
k provádění pečovatelské služby v domácnostech uživatelů pečovatelské služby ve městě Tišnově.  

Platový tarif určen v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb., v závislosti na vzdělání a praxi. 
 Nástup možný ihned. Zájemci mohou zaslat strukturovaný životopis písemně na adresu: 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
Králova 1742, 666 01 Tišnov, e-mailem na adresu: info@css.tisnov.cz.

Podrobnější informace: Ing. Mgr. Jana Wildová, tel. 549 410 310

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, STAROSTA MĚSTA TIŠNOVA VYHLAŠUJE VÝBĚ-

ROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice:

strážník Městské policie Tišnov
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění poz-
dějších předpisů:

 – státní občanství ČR
 – středoškolské vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou
 – zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění 

a povinností strážníka dle zákona 553/1991 
Sb.

 – věk minimálně 21 let
 – bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 

553/1991 Sb.
 – spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 

553/1991 Sb.

Další požadavky:
 – řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič
 – tělesná a duševní způsobilost

Výhodou je:
 – platné Osvědčení o odborné způsobilosti stráž-

níka obecní (městské) policie
 – praxe u obecní policie nebo Policie ČR
 – uživatelská znalost PC
 – platný zbrojní průkaz sk. D

Platové podmínky se řídí zákoníkem práce 
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění (platová 
třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, 
příplatek za směnnost).

Nástup dohodou, pracovní poměr na dobu 
určitou, po zapracování na dobu neurčitou.

Bližší informace k uvedené pracovní pozici 
podá Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov, 
tel. 731 127 453.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 16. 1. 
2017

 – písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 
666 19 Tišnov

 – osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 16. 1. 2017 
– do 17.00 hod.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – strážník 
Městské policie Tišnov“. 

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

 – k přihlášce připojte strukturovaný životopis, 
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládá-
ním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

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

 – Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Domov pro seniory Předklášteří, p. o., hledá
vedoucí/ho technicko-hospodářského úseku – na plný úvazek s nástupem od 1 – 2/2017

Požadavky:
 – vzdělání úplné střední s maturitou (technický 

směr vítán)
 – organizační a řídící schopnosti
 – zkušenosti s vedením podřízených pracovníků
 – potřebné kvalifikační zkoušky (např. kotelna) 

a technická 
 – způsobilost pro obsluhu potřebné techniky 

(výtahy, kotelna, EPS apod.) vítány
 – praxe na podobné pozici vítána
 – řidičský průkaz skup. B podmínkou

 – uživatelská znalost PC
 – předpoklad pro týmovou práci
 – orientace v příslušné legislativě
 – samostatnost, kreativita, flexibilita
 – komunikační schopnost

Nabízíme:
 – pružná pracovní doba
 – jistota zaměstnání ve veřejném sektoru
 – pět týdnů dovolené
 – služební telefon a další benefity

Kontakt: DpS Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
tel. 549 439 610, 734 448 014, (po až pá 7.00–15.30 hod.), e-mail: info@domovpredklasteri.cz

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte písemně do 15. 1. 2017.
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 ° Hledám paní na pravidelný úklid 
zubních ordinací v Tišnově ul. Brněnská 
(utírání prachu, umytí umyvadel, setření 
podlahy, WC a chodeb). Úklid je každých 
14 dnů v daném měsíci odpoledne. 
Nejlépe maminky na MD nebo schopné 
důchodkyně. Nástup možný ihned. 
Tel. 723 469 902.

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

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

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

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

 ° Nabízím práci velice zkušenému 
automechanikovi v nově otevřené 
provozovně v Čebíně. Nástup 1. 3. 2017. 
Tel. 775 125 148.

 ° Navštivte nově otevřený second hand 
MONA-TEX na Brněnské ul. vedle městské 
knihovny. Butik společný se second 
handem – hračky, masky, boty a textil. 
VÁNOČNÍ SLEVY!

 ° Penzion Červený Mlýn přijme 
brigádníka na přípravu a výdej snídaní. 
Také přijmeme na HPP nebo brigádu 
obsluhu do restaurace. Zájemci, hlaste 
se na tel. 603 812 787 nebo na adrese 
Penzion Červený Mlýn 170, Tišnov.

 ° Restaurace Krček. 
Pro naši provozovnu hledáme číšníka/
servírku na výpomoc přes obědy. Nástup 
možný ihned. Tel. 605 734 760.

 ° Suché palivové dřevo, tel. 608 065 337.

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

pracovník/pracovnice Tišnovské televize

Popis pracovní pozice:
 – zajišťování samostatné publicistické, fotore-

portérské a televizní zpravodajské činnosti
 – zajišťování kameramanské, střihačské a jiné 

technické činnosti

Požadujeme: 
 –  střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské 

technické vzdělání, nejlépe filmového nebo
 – žurnalistického zaměření
 – znalost práce s nelineárním střihovým zaříze-

ním SD/HD (EDIUS výhodou)
 – znalost práce s kamerou SD/HD – kompaktní 

automat i profesionální kamera s manuálním 
nastavením

 – znalost práce v grafických programech
 – orientace v obrazových formátech SD/HD 

– MPEG2, DV, P2, v zapojení a ovládání AV 
techniky,

 – mikrofonů, osvětlení
 – výborná znalost práce na PC
 – schopnost tvorby textů, dobrá znalost češtiny
 – morální bezúhonnost
 – komunikativnost, samostatnost, loajálnost, 

 časová flexibilita a kreativita
 – kultivované vystupování
 – řidičský průkaz skupiny B
 – výhodou: předložení ukázky vlastní práce 

v délce trvání 3 minut ve formátu MPEG-2 
 program stream CBR, 8 Mbit/s

Nabízíme: 
 – práci na plný pracovní úvazek 
 – platové podmínky dle nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. v platném znění, 9. platová tř. 
 – nástup možný od 1. 2. 2017, případně dle 

domluvy

Přihlášky podávejte nejpozději do 11. 1. 2017 (směrodatný je termín doručení): 
poštou na adresu Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov 

e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz
 – v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, 

titul, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, 
podpis a telefonní spojení

 – k přihlášce připojte strukturovaný životopis, 
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas 
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji 

pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů

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

Výběrové řízení bude probíhat v týdnu 16. až 20. 1. 2017.
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta 

mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

PLOŠNÁ INZERCE
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společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou 
vyztužených plastů (kompozitů) se sídlem v Tišnově hledá 
vhodného kandidáta na pozici:

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

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

materiálu, čištění, odstraňování a prevence drobných 
závad

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

shromaždištích odpadů a na dalších plochách a dle 
plánu úklidu areálu

• výkon práce dle instrukcí a požadavků od vedoucího 
směny

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

Nabízíme:
• základní měsíční mzda s příplatky za noční směny 

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

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

Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj 
životopis na adresu společnosti Za mlýnem 5, k rukám paní 
Cibulkové případně emailem cibulkova@gdpkoral.com
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NAD TIŠNOVSKÝM NÁMĚSTÍM SE POMALU SMRÁKÁ 
A ADVENTNÍ TRHOVÁ SLAVNOST SE CHÝLÍ KE SVÉMU KONCI… 
27. listopadu 2016 
Foto: Michal Beneš

„NEBESKÁ“ NÁVŠTĚVA V MUZEU 
 MĚSTA TIŠNOVA – KDO BYL CELÝ ROK HODNÝ? 
4. prosince 2016 
Foto: Michal Juříček 

TORZO PLASTIKY
Foto: Josef Buček, profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22-23

NÁDRAŽÍ TIŠNOV
Foto: Josef Buček

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