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k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit na tel. 777 706 714, noviny@kulturatisnov.cz, případně poštou 
na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov. 

	 Ačkoliv	 nejsou	 čtenáři	 Tišnovských	
novin	ohrožený	druh,	 je	 třeba	 jim	věno
vat	 tu	 nejlepší	 péči.	 Navzdory	 sluncem	
vyprahlému	 létu	 vás	 chceme	 osvěžit	
novou	grafikou	Tišnovských	novin.	Vsa
dili	 jsme	na	čerstvý	vítr	 a	 zahájili	 jsme	
spolupráci	se	zkušenou	matadorkou	gra
fického	designu,	Tišnovačkou	Kateřinou	
Válkovou,	 která	 je	 současně	 autorkou	
nového	vzdušného	a	čtivého	layoutu	Tiš
novských	novin.	Ani	nyní	však	nehodlá
me	 usnout	 na	 vavřínech.	 Do	 budoucna	
vás,	naše	milé	čtenáře,	hodláme	hýčkat.	
Už	nyní	chystáme	kroky	ke	zvýšení	kva
lity	papíru	a	tisku,	abyste	měli	naše	no
viny	ještě	raději.	

	 Pravidelnou	 rubrikou	 Tišnovských	
novin	 je	 cyklus	 redaktora	Václava	Sey
ferta	 mapující	 politické	 preference	
Tišnovanů,	 cyklus	 s	 názvem	 „Jak	 jsme	
volili...“.	Ve	dnech	5.	 a	6.	 října	nás	 če
kají	 komunální	 volby	do	 zastupitelstev.	
Budete	 mít	 tedy	 jedinečnou	 občanskou	
příležitost	 ovlivnit	 tvář	 našeho	 města	
a	 současně	 vytvořit	 obsahový	 materiál	
do	Tišnovských	novin.

	 Milí	čtenáři,	závěrem	vám	přeji,	abys
te	si	užili	krásný	konec	léta	a	ve	volbách	
měli	šťastnou	ruku.
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Upozornění pro přispěvatele:
Podle platného statutu není možné v čísle 10/2018 zveřejnit příspěvky, 
jejichž autory jsou aktuální kandidáti do zastupitelstva (s výjimkou prak-
tických informací o termínu, způsobu a konání komunálních voleb), pří-
padně všechny příspěvky, které ve svém obsahu odkazují na aktuální 
kandidáty, a to bez ohledu na to, jestli jsou označeni přímo či nepřímo.
Děkujeme za pochopení.



5 dobrých důvodů
PRO STAVBU MŠ na Honech

za Kukýrnou

1. Novou MŠ potřebujeme kvůli rekordnímu 
počtu narozených dětí

V roce 2017 se v Tišnově narodilo 156 dětí, což je o 40 dětí více než je průměr
za posledních 7 let. A nejde jen o počet narozených dětí, ale také o děti přistěho-
vané, jejichž počet také roste.

2. Nová MŠ vyřeší přeplněnost ostatních
mateřských škol

Současná situace ve stávajících tišnovských školkách je neutěšená – 46 dětí je umístěno na výjimku, mateřské školy jsou 
přeplněné. Myslet musíme také na budoucí rozvoj města. Např. jen v lokalitě Hony za Kukýrnou vzniknou nové rodinné
domy, a bude tak potřeba min. 20 nových míst v MŠ. 

3. Nová MŠ je umístěna
přímo v centru spádové
oblasti, v níž školka chybí

5. Každá nová MŠ patří
jednoznačně do města,
nikoliv mimo zástavbu

4. Nová MŠ je navržena moderně a velmi
citlivě a ohleduplně k okolnímu prostředí

Umístění je při pohledu na mapku znázorňující sídla ostatních MŠ a jejich do-
cházkovou vzdálenost naprosto logické. Zřízení školky v této lokalitě v posled-
ních letech požaduje stále více rodičů řešících umístění svých dětí do stávajících 
MŠ, které nejsou v optimální docházkové vzdálenosti. Nová MŠ je proto situo-
vána ve středu proluky, a je tak prakticky v centru potenciální cílové oblasti pro 
116 dětí. Z nejvzdálenějšího místa je to do nové MŠ cca 500 m. Toto umístění je
také v souladu s názorem městské architektky Ing. arch. Vydrové.

Občanská vybavenost patří do města, stejně jako stávající MŠ, ZŠ, Inspiro, Studánka, ZUŠ, gymnázium, kostel, sokolovna, ne-
mocnice, kluziště, sportoviště, parkoviště, frekventované ulice, park, železnice, letní kino, obchody, penzion... V tomto mají 
odborníci jasno, a Tišnov není výjimkou.

Autorem této územní studie – parkového řešení proluky s novou „školkou se zelenou střechou“ – je velmi uznávaný prof. Ing. 
arch. Petr Pelčák. S ukázkami jeho práce a kvalitními referencemi se můžete seznámit na www.pelcak.cz.

DĚTI NA PERIFÉRII NEPATŘÍ www.tisnov.cz/nova-skolka
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Mgr. Martin Sebera, PhD.,	není	jen	mís
tostarostou	města,	do	jehož	kompetence	
náleží	 mimo	 jiné	 problematika	 sportu,	
ale	 je	 také	odborným	asistentem	na	Fa
kultě	 sportovních	 studií	 Masarykovy	
univerzity	v	Brně,	předsedou	a	trenérem	
Atletického	klubu	Tišnov	a	stále	i	aktiv
ním	sportovcem,	úspěšným	veteránským	
atletem	 (vloni	 například	 vybojoval	 dvě	
sedmá	místa	v	kategorii	M40	na	mistrov
ství	světa	v	korejském	Daegu).	Žije	tedy	
sportem,	obrazně	řečeno,	denně	od	rána	
do	 večera.	Proto	 jsme	 se	 jej	 nejen	 ptali	
na	záležitosti	týkající	se	vztahů	a	spolu
práce	mezi	sportovními	kluby	a	městem,	
ale	pokusili	jsme	se	zjistit	také	jeho	osob
ní	 názory	 na	 některé	 současné	 aspekty	
zdejšího	 sportu,	 které	 mohou	 leckomu	
z	řad	našich	sportovních	 fanoušků	 ležet	
na	srdci.	A	zkusili	jsme,	jak	se	dnes	říká,	
být	lehce	„asertivní“…

Pane  Sebero,  v  roce  2017  poskytlo 
město do sportu na dotacích téměř 2,5 
milionu  korun,  zatímco  v  oblasti  kul-
tury šlo zhruba o 400 tisíc.  Jak byste 
zdůvodnil  případným  kritikům  tento 
výrazný nepoměr?
	 Uváděná	čísla	jsou,	pane	Seyferte,	vel
mi	nepřesná.	Nejširší	záběr	na	poli	kultu
ry	v	Tišnově	patří	Městskému	kulturnímu	
středisku	 (MěKS).	 Hudební	 a	 divadelní	
představení,	koncerty,	ples,	 trhové	slav
nosti,	 festivaly,	 činnost	kina,	 Jamborovy	
galerie	a	muzea	se	svými	výstavami,	ver
nisážemi	a	přednáškami,	provoz	městské	
knihovny	a	další	tvoří	velmi	bohaté	a	ši
roké	 žánrové	 pokrytí	 pro	 různé	 věkové	
kategorie.	 Do	 rozpočtu	 MěKSu	 přispívá	
město	10	milionů	korun.	Dále	je	vyhlašo
ván	dotační	titul	„Kultura“,	kde	se	např.	
v	roce	2018	rozdělilo	dalších	350	000	ko
run	mezi	17	žadatelů.	
	 Naproti	 tomu	ve	sportu	se	 ročně	 roz
děluje	1	600	000	korun	na	činnost	klubů	
a	provoz	sportovišť	a	cca	300	000	korun	
na	 podporu	 trenérů	 mládeže.	 I	 MěKS	
i	sportovní	kluby	jsou	aktivní	na	poli	do
tačním,	např.	v	roce	2018	tišnovské	spor
tovní	 kluby	 získaly	 z	 dalších	 dotačních	
titulů	(např.	od	ministerstva	a	Jihomorav
ského	kraje)	další	dva	miliony	korun!	In
vestiční	výdaje	do	kultury	a	sportu	za	po
sledních	10	 let	 jsou	vyrovnané,	do	obou	

oblastí	bylo	investováno	řádově	50	milio
nů	 korun.	 Zatímco	 do	 kultury	 je	 inves
továno	průběžně,	 investice	do	sportu	se	
významně	kumulují	v	roce	2014,	kdy	tvo
ří	řádově	10	milionů,	a	v	roce	2017,	kdy	
činí	 řádově	 30	 milionů.	 Takže	 v	 součtu	
se	jedná	o	nepoměr	v	neprospěch	sportu.	
Nakonec	 i	 v	 připravované	koncepci	kul
tury	se	konstatuje,	že	město	Tišnov	patří	
mezi	málo	měst,	kde	je	podpora	kultury	
vyšší	než	sportu!

Značnou  část  podpory  města  tvoří 
příspěvek  na  honoráře  trenérů  mlá-
deže. Proti  tomu v zásadě  jistě nelze 
nic  namítat,  ovšem  působí  pak  poně-
kud  zvláštně,  když  člověk  zjistí,  že 
v některých odvětvích to jde s tišnov-
ským mládežnickým sportem od desíti 
k  pěti.  Mám  teď  na  mysli  především 
házenou nebo volejbal… 

	 Jmenujete	 dva	 sporty,	 kde	 aktuálně	
nefunguje	 mládežnická	 základna	 a	 bez	
ní	není	možné	dlouhodobě	činnost	provo
zovat.	Zvláště	u	házené	je	situace	kritic
ká,	klub	s	velmi	bohatou	tradicí	a	šířkou	
záběru	v	podstatě	nefunguje.	O	této	pro
blematice	se	doma	bavíme	často,	přiženil	
jsem	 se	 do	 házenkářské	 rodiny,	 Miloš	
i	Martin	Novotní	patří	k	nejlepším	házen
kářům	své	doby	a	paradoxně	můj	syn	jez
dí	trénovat	házenou	do	Brna.	Cesta	zpát

ky	na	výsluní	tišnovského	sportu	povede	
jen	 přes	 reflexi	 vedení,	 získání	 trenérů	
a	 rozšíření	 členské	 základny.	 Nakonec	
tyto	dva	kluby	ani	z	dotačního	titulu	pod
pora	 trenérů	mládeže	nečerpají.	Naproti	
tomu	tady	jsou	další	kluby,	které	na	poli	
mládeže	fungují	velmi	dobře	a	tam	naše	
podpora	 cílí.	 Jen	 pro	 zajímavost	 v	 roce	
2018	jsme	takto	podpořili	40	trenérů.

V minulosti byli výraznou oporou mlá-
dežnického sportu učitelé  tělocvikáři; 
například  zlatá  léta  tišnovského  bas-
ketbalu byla postavena na  tom,  že  se 
hrálo ve školní tělocvičně na Smíško-
vě ulici a učitelé byli zároveň trenéry. 
Tato praxe téměř vymizela. I když jsou 
dnes  kluby  samostatnými  subjekty 
a  Sdružení  sportovních  klubů  (SSK) 
vlastně jen spravuje společný majetek 
(víceúčelovou  halu  u  sokolovny),  ne-

stálo by za to, kdyby se SSK centrálně 
začalo věnovat spolupráci se školami? 
Jaký je v této věci Váš názor?
	 Kupodivu	 zrovna	 v	 Atletickém	 klubu	
tato	 tradice	 přetrvává,	 z	 osmi	 trenérů	
jsou	všichni	učitelé	a	jen	jediný	není	uči
tel	tělesné	výchovy…	Praxe	minulých	let	
se	mění,	z	mého	úhlu	pohledu	je	nejtěžší	
najít	člověka,	který	vám	bude	chodit	pra
videlně	na	 tréninky.	Zatímco	pokud	děti	
či	rodiče	na	trénink	nepřijdou,	nic	se	ne

otázKY Na tělo pro MartiNa SeBeru
Václav Seyfert

Tišnovský místostarosta Martin Sebera coby český reprezentant na loňském Mistrovství 
světa veteránských atletů v korejském Daegu. Foto: webový archiv AK Tišnov
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děje,	trenér	zde	musí	být	připraven	vždy,	
dvakrát	až	třikrát	týdně	ve	stejný	čas,	bez	
ohledu	na	své	zaměstnání	či	rodinu.	A	to	
je	aktuálně	nejtěžší.	A	také	 je	to	důvod,	
proč	 jsme	 v	 městské	 radě	 prosadili	 do
tační	 titul	 na	 podporu	 trenérů	 mládeže.	
I	 tato	 symbolická	 podpora	 ve	 výši	 100	
korun	 za	 hodinu	 je	 snahou	 vedení	 měs
ta	 udržet	 trenéry	 a	 pomoci	 tak	 klubům	
v	jejich	činnosti.	A	můžeme	být	v	Tišnově	
o	to	víc	spokojenější,	neboť	města	v	okolí	
stejnou	myšlenku	podpory	trenérům	pře
bírají	a	realizují	podle	nás.	Model,	aby	se	
SSK	začalo	věnovat	centrálně	spolupráci	
se	školami,	 je	nosný	za	předpokladu,	 že	
najdete	lidi,	kteří	se	do	myšlenky	zapálí,	
vezmou	 ji	 za	 svou	a	uvedou	 ji	 v	 realiza
ci.	 Tuto	 roli	 de	 facto	 realizují	 jednotlivé	
sportovní	 kluby.	 Než	 debata,	 kdo	 zaští
tí	 tuto	 spolupráci,	 je	 důležité,	 abychom	
na	 naše	 sportoviště	 dostali	 co	 nejvíce	
dětí.	 Snižující	 se	 úroveň	 pohybové	 zdat
nosti	u	mládeže,	rostoucí	počet	dospělých	
i	dětí	s	obezitou	 jsou	alarmující.	Společ
nost	 si	 situaci	 uvědomuje	 a	 je	 naší	 po
vinností	podpořit	jakýkoliv	projekt,	který	
se	vydá	s	tímto	aspektem	bojovat.	Česká	
unie	sportu,	Český	olympijský	výbor,	Mi
nisterstvo	školství,	mládeže	a	tělovýcho
vy	a	 jednotlivé	sportovní	svazy	se	snaží,	
zvyšují	 objem	 peněz	 do	 sportu,	 realizují	
programy.	 Nejinak	 se	 k	 těmto	 aktivitám	
staví	i	Jihomoravský	kraj.	V	našem	Tišno
vě	 tomu	 jdeme	 také	naproti,	 staráme	se	
o	 infrastrukturu	 (sportoviště,	 tělocvičny,	
hřiště,	koupaliště,	kluziště),	podporujeme	
trenéry.	 Zbývá	 nám	 to	 jediné,	 zaháčko
vat	 i	 rodiče,	aby	své	děti	do	sportovních	
kroužků	posílali	a	ke	sportování	je	přitáh
li.	A	tady	se	musíme	spolehnout	na	práci	
spolků,	klubů	a	oddílů.	Jen	učitelé	tělesné	
výchovy	to	nezachrání.

Basketbalový  klub  je  dnes  tvořen  vý-
hradně  ženskými  složkami,  takže  po-
kud  jste  kluk  a  chcete  hrát  závodně 
basket, nemáte v Tišnově šanci. Mys-
líte si, že je taková specializace v pod-
mínkách malého města namístě?

	 Asi	 se	 nejedná	 o	 specializaci,	 prostě	
nabídka	je	pouze	v	kategorii	dívek,	stejně	
tak	fotbal	zas	nabízí	vyžití	jen	chlapcům.	

Tišnovem  v  poslední  době  notně  hý-
baly události kolem fotbalu. Mám teď 
na mysli  jak zhruba poslední tři roky, 
v  nichž  se  zdejší  klub  vyšplhal  až 
na špičku divize (ovšem za cenu toho, 
že  v  kádru  už  nebyl  prakticky  žádný 
opravdu tišnovský hráč), tak v podsta-
tě zákonitý a očekávaný letošní krach, 
kdy sponzor uzavřel penězovod, hráči 
odmítli nastupovat zadarmo a mužstvo 
mužů  ani  nedohrálo  svoji  soutěž.  Za-
jímalo by mne, co Vy si myslíte o celé 
této situaci…
	 Fotbalový	 klub	 má	 zdravé	 základy,	
na	kterých	může	stavět.	Tím	mám	na	my
sli	 velkou	 členskou	 mládežnickou	 zá
kladnu.	 Pokud	 zde	 byla	 vize	 dostat	 „A“	
tým	do	vyšších	soutěží,	je	zřejmé,	že	při	
plánování	musíte	počítat	s	náklady.	A	po
kud	nemáte	finance,	nelze	se	pohybovat	
ve	 vyšších	 sférách	 fotbalových	 soutěží.	
Otázkou	je,	zda	tato	vize	přísluší	tišnov
skému	fotbalovému	klubu	na	základě	své	
tradice	a	zázemí.	Vždy	je	to	na	rozhodnu
tí	 vedení,	 čeho	 chce	 dosáhnout.	 Vysoká	
návštěvnost	přes	200	lidí	na	zápas?	Po
stupovat	 každým	 rokem	 o	 soutěž	 výš?	
Určitě	najdeme	hodně	diváků,	pro	které	
je	tato	situace	atraktivní.	Nicméně	nemít	
v	mančaftu	jediného	tišnovského	hráče	či	
odchovance,	přijít	o	tradiční	derby	s	okol
ními	 městy?	 To	 zase	 může	 vadit	 druhé	
skupině	 skalních	 diváků.	 Ať	 tak	 nebo	
tak,	 věci	 se	 mají	 dotahovat	 do	 konce,	
na	 mě	 velmi	 negativně	 zapůsobila	 zprá
va,	 že	 sponzor	 odchází	 v	 půlce	 soutěže,	
uprostřed	 rozdělané	 práce.	 I	 odcházet	
a	končit	jednu	etapu	se	dá	s	grácií...

Ve  víru  dosavadních  „kritických“  do-
tazů  by  mohlo  snadno  zaniknout,  že 
Tišnov  i  přes  mnohé  zmíněné  problé-
my  dosahuje  v  řadě  sportů  zajíma-
vých úspěchů. Přelaďme tedy na závěr 
na pozitivnější notu. Co Vás v této ob-

lasti  v  poslední  době  nejvíce  potěšilo 
a  jak  vidíte  nejbližší  budoucnost  tiš-
novského sportu?
	 Těší	 mě	 každý	 úspěch	 tišnovských	
sportovců,	 atletickou	 terminologií,	 kaž
dá	 „bedna“	 (1.–3.	 místo)	 nebo	 „finále“	
(tedy	do	8.	místa)	na	mistrovství	České	
republiky	 je	 úspěch,	 který	 je	 ceněný.	
Za	posledních	10	let	zde	vidíme	i	několik	
reprezentantů.	Dobré	je	sledovat	i	odcho
vance,	kteří	válí	v	jiných	klubech	a	kteří	
se	 dostali	 na	 ta	 nejvyšší	 patra	 daného	
sportu.	Nesmíme	zapomenout	i	na	úspě
chy	ve	školních	soutěžích,	které	se	pra
videlně	opakují	a	na	úrovni	školních	re
publikových	finále	často	zní	jméno	města	
Tišnova…
	 Obnovili	 jsme	tradici	vyhlašování	nej
lepších	sportovců	Tišnova.	Nesnažíme	se	
v	 této	 každoroční	 přehlídce	 preferovat	
sportovce	dle	výběru	nějaké	komise,	na
konec	udělat	pořadí	mezi	nesrovnatelný
mi	sportovními	výkony	je	v	podstatě	ne
možné.	Při	slavnostním	oceňování	kluby	
nominují	 dle	 svého	 nejlepšího	 vědomí,	
proto	 zde	 jsou	 zastoupeni	 krom	 spor
tovců	i	trenéři	a	funkcionáři.	Letos	jsme	
přidali	i	nové	dvě	kategorie:	Cenu	za	mi
mořádný	sportovní	počin	a	Cenu	za	celo
životní	sportovní	přínos.
	 Asi	 nejvíc	 mě	 potěší	 hodně	 sportu
jících	 dospělých	 lidí,	 které	 potkáváme	
na	cyklostezce	nebo	v	lesích	pod	Kluca
ninou	 či	Květnicí.	A	 je	 jedno,	 zda	 jedou	
na	inlinech	či	na	kolech,	posilují	na	wor
koutovém	hřišti,	s	nordicwalking	hůlka
mi	zdolávají	kopce	nebo	běží	skrz	naskrz	
okolními	lesy.	Dobré	znamení	je,	že	i	ta
kových	sportujících	je	stále	více.
	 Jako	životní	optimista	i	situaci	tišnov
ského	sportu	vidím	pozitivně.	Je	tu	mno
ho	fungujících	klubů,	které	dobře	pracují	
s	 mládeží	 a	 nejsou	 to	 jen	 výkonnostní	
sporty.	 Nesmíme	 zapomenout	 na	 Sokol,	
velmi	bohatou	nabídku	prezentuje	i	Stře
disko	volného	času	Inspiro.	Takže	za	mě	
formou	lidového	pořekadla:	„…	jen	houšť	
a	větší	kapky…“

Příštím tématem měsíce bude v říjnovém čísle Péče o zdraví

(zdravotnická zařízení, lékaři, alternativní způsoby léčby, wellness, 

zdravé potraviny, ale také sociální péče). Těšíme se na Vaše příspěvky. 
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Pravidelná	 rubrika	 Téma	 měsíce	 nese	
v	tomto	čísle	název	Tišnov	–	město	spor
tu.	 Tohle	 motto	 ale	 neplatí	 jen	 pro	 sou
časnost,	 Tišnov	 rozhodně	 byl	 sportov
ním	 městem	 i	 v	 nedávných	 desetiletích.	
Na	„staré“	časy	zavzpomínalo	hned	sedm	
bývalých	tišnovských	sportovců,	zástupců	
zdejších	tradičních	odvětví.	Za	každý	sport	
jsme	 si	 vytipovali	 jednoho	 respondenta,	
a	 to	záměrně	takříkajíc	„napříč	časovým	
i	 výkonnostním	 spektrem“.	 A	 abychom	
nezůstávali	jen	u	vzpomínek,	položili	jsme	
každému	ještě	druhou	otázku,	týkající	se	
dneška.	Naše	dotazy	zněly	takto:
1) Co považujete za svůj největší spor-
tovní  úspěch  docílený  v  tišnovských 
barvách (ať už osobní, nebo týmový)?
2)  Sledujete  dodnes  tišnovský  sport 
ve svém, případně  jiném odvětví? Po-
kud ano, jaký je váš názor na jeho sou-
časný stav?

Seřadímeli	jednotlivá	odvětví	podle	abe
cedy,	odpověděli	nám	oslovení	sportovci	
takto:

Basketbal – Jaroslav Strnad (*1955):
1)	Vzpomínat	na	moje	úspěchy	ve	sportu	
je	už	hodně	retro.	Ty	největší	byly	 ještě	
v	dorosteneckých	letech,	v	dresu	Baníku	
Tišnov	jsme	vyhráli	krajský	přebor	a	vy
bojovali	si	přímý	postup	do	moravské	čás
ti	dorostenecké	ligy.	Zde	jsme	se	po	dvě	
sezóny	 pohybovali	 ve	 středu	 tabulky.	
Hrávali	jsme	s	týmy,	které	byly	tehdy	po
jmem,	 například	 Zbrojovka	 Brno,	 Baník	
či	 NHKG	 Ostrava.	 Naším	 spoluhráčem	
byla	i	budoucí	basketbalová	hvězda	Vlas
ta	Havlík.	Víc	než	výsledky	a	úspěchy	pro	
mne	ale	znamenalo,	že	jsem	se	mohl	po
hybovat	v	okruhu	lidí,	se	kterými	jsem	se	
cítil	velmi	dobře.	A	musím	zde	zmínit	člo
věka,	který	se	na	tomto	úspěšném	období	
výrazně	podílel,	byl	to	pan	Miloš	Pokorný	
starší,	který	družstvo	nejen	vedl,	ale	za
řizoval	i	vše	ostatní.
2)	I	když	byl	sport	mojí	celoživotní	záli
bou,	 sleduji	 ho	 čím	dál	 tím	méně,	 a	ne
jen	 ten	 tišnovský.	 Pokud	 ještě	 nedávno	
hráli	basketbal	lidé,	které	jsem	znal,	tak	
jsem	se	zašel	podívat.	Ale	jak	se	střídají	
generace,	tak	už	hráče	neznám	a	necho

dím.	Občas	si	přečtu	někde	výsledky.	Dle	
mého	názoru	je	o	sport	čím	dál	menší	zá
jem,	je	mnoho	možností,	jak	se	realizovat	
jinak.	 V	 poslední	 době	 jsem	 jen	 kroutil	
hlavou	 nad	 situací,	 která	 se	 odehrála	
v	AFK	Tišnov.	Celkově	si	myslím,	že	úro
veň	sportu	v	Tišnově	odpovídá	velikosti	
města	a	podmínkám,	které	zde	jsou,	včet
ně	těch	finančních.	A	hlavně	dnešní	uspě
chané	a	hektické	době.

Fotbal – Jiří Skřivánek (*1982):
1)	Tuto	otázku	bych	rozdělil	na	dvě	části.	
Pokud	 jde	o	osobní	úspěch,	byl	 jsem	ně
kolikrát	vybrán	s	pár	spoluhráči	do	kraj
ských	výběrů,	jednou	jsme	dokonce	hráli	
mezistátní	utkání.	I	když	šlo	pouze	o	přá
telský	 zápas	 žákovských	 výběrů	 Jihomo
ravského	a	Bratislavského	kraje,	ze	hřiště	
jsem	 mohl	 odcházet	 s	 pocitem,	 že	 jsem	
reprezentoval.	 Největším	 týmovým	 úspě
chem	 byl	 postup	 do	 1.	 A	 třídy	 v	 senior
ské	 kategorii,	 který	 se	 v	 Tišnově	 povedl	
po	zhruba	dvaceti	letech.	Velice	si	také	vá
žím	toho,	že	jsem	mohl	být	kapitánem	do
rosteneckého	 týmu,	 který	 několik	 sezón	
po	sobě	bojoval	o	špici	ve	své	kategorii.	
2)	Současné	sportovní	dění	v	Tišnově	z	ča
sových	důvodů	příliš	nesleduji,	ale	neunik
lo	mi	to,	co	se	stalo	v	tišnovském	fotbalo
vém	klubu.	Mrzí	mě,	že	klub	opustil	hlavní	
sponzor	 a	 s	 ním	 i	 většina	 hráčů	 prvního	
mužstva	mužů.	Tím	se	však	otevřela	pří
ležitost	pro	místní	odchovance,	a	přesto
že	budou	hrát	nižší	soutěž,	věřím,	že	je	to	
bude	motivovat	k	dobrým	výkonům.

Házená – Ivan Miovský (*1960):
1)	Největší	úspěchy	jsem	sklízel	v	mlad
ších	 kategoriích	 pod	 trenérským	 vede
ním	 pana	 Kabeše.	 Hrál	 jsem	 současně	
za	 starší	 žáky	 (zde	 jsem	 byl	 na	 pozici	
brankáře	 i	 ve	 výběru	 kraje)	 a	 souběžně	
s	 tím	 jsem	chytal	 i	 za	 tišnovský	dorost.	
V	 soutěži	 mužů	 jsem	 asi	 docílil	 největ
šího	 úspěchu	 v	 době,	 kdy	 se	 tišnovská	
házená	rozhodla	bojovat	o	postup	do	ná
rodní	 ligy.	První	 zápas	 se	hrál	 na	hřišti	
dalšího	adepta	na	postup,	v	Bystřici	pod	
Hostýnem.	 Protože	 nemohl	 chytat	 žád
ný	 brankář	 A	 týmu,	 musel	 jsem	 jet	 já.	
Odchytal	 jsem	jedno	ze	životních	utkání	

a	 podařilo	 se	 nám	 zde	 zvítězit	 a	 celou	
sezónu	 pak	 úspěšně	 zakončit	 postupem	
do	národní	ligy.
2)	 Dění	 okolo	 tišnovské	 házené	 delší	
dobu	sleduji	pouze	vzdáleně.	Totéž	platí	
i	 o	 počínání	 dalších	 tišnovských	 klubů.	
Z	mého	pohledu	je	ve	všech	situace	stej
ná.	Zájem	dětí	 o	 sport	klesá.	Než	běhat	
po	hřišti	je	pro	ně	zajímavější	sedět	u	po
čítače.	Pokud	sportují,	tak	cíleně	hodinu	
na	tréninku	daného	sportu,	kam	je	dove
ze	a	odveze	někdo	z	rodiny.	Výjimku	snad	
vidím	pouze	v	systematické	práci	v	bas
ketbalu	 dívek.	 V	 kategorii	 dospělých	 je	
ve	 všech	 sportech	 v	 Tišnově	 současný	
stav	neuspokojivý.

Lední hokej – Bohumír Špaček (*1940):
1)	V	paměti	mi	utkvěl	především	posled
ní	zápas	mé	první	tišnovské	sezóny,	kdy	
jsme	v	lednu	1966	museli	za	každou	cenu	
porazit	 Boskovice,	 jinak	 by	 následoval	
sestup.	Za	soupeře	tehdy	hrál	tišnovský	
odchovanec	a	bývalý	reprezentant	Honza	
Vala.	 Trenér	 mi	 dal	 za	 úkol	 celý	 zápas	
ho	 „otravovat“	 a	 starat	 se	 o	 to,	 aby	ne
dostal	 žádnou	 pořádnou	 přihrávku.	 Do
cela	se	mi	 to	podařilo,	ale	 jak	velký	byl	
tehdy	 můj	 podíl	 na	 vítězství	 4:2,	 to	 už	
dnes	nemůžu	říci.	Když	v	Tišnově	hokej	
skončil,	hrál	jsem	pak	ještě	do	svých	36	
let	v	Malhostovicích;	přestup	se	tenkrát	
upekl	na	Humpolce	a	Mirka	Junce	to	stá
lo	 jednu	kofolu,	kterou	jsem	snad	nikdy	
předtím	ani	potom	už	v	životě	nepil.

TéMA MěSíCE

S BýValýMi SportoVci
o čaSecH MiNulýcH i dNeŠNícH

Václav Seyfert

Jeden z respondentů naší ankety, hokejista 
Bohumír Špaček na snímku ze šedesátých let.

Foto: archiv tišnovského hokeje
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2)	 Sledoval	 jsem	 ty	 sporty,	 které	 jsem	
znal	ze	svého	rodného	Doubravníka,	tedy	
dříve	i	volejbal	a	jinak	až	dodnes	hlavně	
fotbal.	 Takže	 jsem	 samozřejmě	 vnímal	
také	až	nepřirozený	vzlet	a	stejně	nepři
rozený	pád	 tišnovského	AFK	v	poslední	
sezóně.	A	zpovzdálí	se	zajímám	i	o	tenis,	
který	jsem	kdysi	rekreačně	hrával.

Stolní tenis – Zdeněk Pásek (*1961):
1)	Hrál	jsem	v	tišnovském	oddílu	vždy	jen	
v	nižších	soutěžích.	Přesto	za	svůj	největší	
úspěch	považuji,	když	jsem	byl	začátkem	
května	 2000	 narychlo	 povolán	 jako	 ná
hradník,	abych	hrál	kvalifikaci	v	Blansku	
o	postup	do	krajského	přeboru.	Spíše	jsem	
asi	měl	jenom	obrat	soupeře	o	fyzické	síly,	
já	ale	vyhrál	proti	Slatině	hned	první	zá
pas	a	kvalifikace	se	rozhodla	překvapivě	
rychle.	Musím	při	tom	vzpomenout	na	své
ho	 kamaráda	 a	 člověka,	 který	 mě	 často	
uklidňoval	 a	 dával	 mi	 naději	 ve	 sportu	
i	v	životě.	Byl	to	Pavel	Souček,	se	kterým	
jsme	vytvořili	nezapomenutelnou	čtyřhru.	
Tuším,	že	 to	bylo	v	 letech	1980–81,	kdy	
jsme	neprohráli	ani	jediný	deblový	zápas.

2)	Současný	 tišnovský	sport	moc	nesle
duji,	 protože	mám	starosti,	 abych	 zvládl	
péči	o	nemocnou	maminku.	Nicméně	jsem	
zaregistroval	 vzestup	 fotbalu	 a	 obdivuji	
futsalisty	 za	 někdejší	 úspěšné	 působe
ní	 ve	 druhé	 lize.	 Chybí	 mi	 však	 nadšení	
diváků,	 skalních	 fandů,	 na	které	nostal
gicky	vzpomínám.	Za	všechny	bych	vzpo
menul	pana	Šmardu,	který	nesměl	chybět	
na	žádném	sportovním	klání.	Vzpomínám	
si,	jak	neváhal	napsat	dopis	Bordovi	Klu
sákovi,	co	že	si	to	dovolil	nepřeložit	zápas	
v	házené,	když	se	zároveň	hrál	fotbal.	

Tenis – František Čtverák (*1973):
1)	 Z	 doby	 mého	 závodního	 hraní	 v	 bar
vách	 tišnovského	 Baníku	 si	 nejvíce	 vá
žím	 titulu	 juniorského	 krajského	 pře
borníka	ve	čtyřhře	v	kategorii	do	16	let.	
Přebor	se	odehrál	na	kurtech	v	Luhačo
vicích,	kam	již	dvacet	let	pravidelně	beru	
své	potomky,	abych	jim	to	památné	místo	
ukázal.	Mne	na	těchto	kurtech	stále	fas
cinuje,	 že	 si	 zachovaly	 krásnou,	 téměř	
prvorepublikovou	kulisu,	stejnou,	 jakou	
jsme	 tam	 vnímali	 s	 tišnovskými	 spolu

hráči	 a	 trenéry	 také	 při	 klubovém	 sou
středění	v	roce	1989.	
2)	Z	tišnovského	sportu	se	kromě	baske
tu,	který	hraje	moje	dcera,	ohlížím	nejví
ce	po	tenise.	Je	s	podivem,	že	klub,	který	
na	 rozdíl	 od	 jiných	 nešel	 pouze	 cestou	
komerční	 a	 poskytuje	 možnost	 závodní
ho	 i	 rekreačního	 hraní	 spoustě	 zájemců	
za	rozumných	podmínek,	si	 léta	udržuje	
stabilní	 výkonnost	 a	 hraje	 na	 předních	
příčkách	divize.	Z	jednotlivců	sleduji	ka
riéru	Dominika	Křipského,	který	to	dotá
hl	do	republikové	špičky	v	dorostu,	a	pře
ji	mu	hodně	úspěchů	v	těžkém	přechodu	
mezi	dospělé.

Volejbal – Boris Páč (*1945):
1)	Za	největší	týmový	úspěch	svých	časů	
považuji	vítězství	Baníku	Tišnov	na	mezi
národním	mistrovství	Skandinávie	v	roce	
1968	v	Dánsku.	A	z	osobního	pohledu	bylo	
určitě	úspěchem	být	12	let	součástí	týmu	
budovaného	na	výchově	vlastních	talentů.
2)	Tišnovský	sport	sleduji	a	přeji	všem	tre
nérům	mnoho	úspěchů	v	práci	s	mládeží.

	 Některá	anglická	slova	u	nás	v	posled
ní	době	natolik	zdomácněla,	že	se	čeština	
vlastně	 ani	 nesnaží	 uplatňovat	 v	 běžné	
komunikaci	 jejich	domácí	podobu.	Říká
me	prostě	level,	layout,	billboard,	public	
relation	či	talkshow	a	vůbec	nám	to	ne
přijde	zvláštní.	
	 Do	této	kategorie	se	zařadil	ve	sportu	
také	termín	„Race“.	V	prostém	překladu	
je	to	vlastně	„závod“,	ale	když	se	někde	
tohle	slovo	objeví	v	názvu	příslušné	akce,	
každý	 už	 ví,	 že	 jde	 o	 některou	 z	 forem	
„extrémního“	 překážkového	 běhu,	 s	 ni
miž	se	nedávno	téměř	roztrhl	pytel.	První	
vlaštovkou	 se	 stal	 Spartan	 Race,	 který	
vznikl	v	roce	2010	v	USA	a	bleskově	se	
rozšířil	do	celého	světa.	Běh	v	terénu	je	
tu	 kombinován	 s	 řadou	 překážek,	 které	
je	nutno	zdolat	a	mezi	něž	patří	například	
přenášení	 těžkých	 břemen,	 plazení	 pod	
ostnatým	drátem,	ručkování	po	provazo
vé	síti,	šplhání,	horolezecká	stěna	a	mno
ho	 dalších.	 Z	 této	 disciplíny	 se	 časem	

vytvořily	další	velmi	podobné,	občas	více	
militarizované,	jako	Army	Run	nebo	Gla
diator	Race,	 jinde	spíš	humorné,	 jak	lze	
tušit	 třeba	 přímo	 z	 pojmenování	 závodu	
Bahňák.	 Společně	 se	 tyhle	 překážkové	
běhy	 označují	 anglickou	 zkratkou	 OCR	
(Obstacle	Course	Racing).
	 Do	Tišnova	tento	fenomén	pronikl	vloni	
na	podzim,	kdy	se	uskutečnil	první	ročník	
závodu	PT	Race,	přičemž	úvodní	dvě	pís
mena	 mohou	 znamenat	 PředklášteříTiš
nov,	ale	současně	jsou	i	zkratkou	pořáda
jícího	 spolku	 Plniči	 trubiček.	 Startovalo	
17	 odvážlivců	 (13	 mužů	 a	 4	 ženy),	 kteří	
museli	zvládnout	trať	z	hřiště	pod	Květnicí	
přes	samotný	vrchol	této	hory,	pak	lesem	
kolem	 lomu	 u	 Lomničky,	 podél	 Besénku	
a	 následně	 železničních	 kolejí	 ke	 Svrat
ce	(tu	bylo	nutno	překonat	přímo	vodou)	
a	nakonec	kolem	předklášterského	rybní
ka	do	parku	a	na	Klínek,	kde	po	závěreč
ném	výstupu	lyžařským	svahem	na	všech
ny	 čekal	 cíl	 a	 na	 ty	 nejlepší	 také	 pěkné	
ceny.	Na	trati	byla	zhruba	desítka	stano
višť,	 kde	 se	 přenášely	 pneumatiky,	 stou
palo	 za	pomoci	 lana	a	plnily	další	úkoly.	
Vydařená	akce	byla	podrobně	zdokumen
tována	 jednou	z	nejlepších	 reportáží	Tiš
novské	televize	za	celý	uplynulý	rok.
	 PT	 Race	 se	 letos	 dočká	 svého	 pokra
čování,	a	 to	v	sobotu	29.	 září.	Tentokrát	

i	ve	spolupráci	s	NEVZDAVEJTO.CZ.	Po
drobnosti	o	nástrahách	trati,	která	má	být	
letos	 ještě	 atraktivnější	 než	 vloni,	 zatím	
nebudeme	 prozrazovat,	 ale	 rozhodně	 si	
tuhle	zajímavou	akci	nenechte	ujít,	ať	už	
jako	diváci	(nejlepší	podívaná	pro	ně	vloni	
byla	u	Svratky,	kde	se	běžci	povinně	noři
li	do	vodního	živlu),	nebo	 ještě	 lépe	 jako	
přímí	 aktéři	 závodu.	 Na	 závěrečné	 after
party	rádi	zapomenete	na	všechny	nástra
hy,	kterými	jste	museli	projít,	a	budete	mít	
dobrý	pocit,	že	jste	potýrali	tělo	i	ducha.	
Podrobnosti	na	www.ptrace.borec.cz.

i tiŠNoV Má 
SVůj race

Václav Seyfert

Závodu PT Race se v roce 2017 zúčastnil 
dokonce i Radek Leifer, známý spíše pod 
přezdívkou Berry, který tentokrát vyměnil 
svůj počítač za vlny řeky Svratky.

Foto: Michal Juříček



TN 09/2018 9

Milí	Tišnováci,
	 dovolte	mi	pozdravit	vás	v	období	konce	
letošních	prázdnin	a	také	léta,	v	němž	nás	
sluníčko	svými	paprsky	obdařovalo	až	pří
liš.	Koupaliště	v	srpnu	„praskalo	ve	švech“	
a	soudě	dle	ohlasů	návštěvníků	panovala	
s	jeho	provozem	spokojenost,	což	je	potě
šitelné.	Horší	to	měli	zahrádkáři	a	ti	z	nás,	
kteří	tolik	sluníčka	zase	nemusí.	V	každém	
případě	věřím,	že	jsme	si	dokázali	odpoči
nout	a	odnášíme	si	spoustu	prázdninových	
a	dovolenkových	zážitků.
	 Září	bude	posledním	měsícem	volební
ho	období	2014–2018,	v	němž	 jsem	měl	
tu	 čest	 stát	 v	 čele	 našeho	 města.	 Rád	
bych	v	 této	 souvislosti	 vyslovil	 upřímné	
poděkování	členkám	a	členům	zastupitel
stva,	členům	komisí	a	výborů	a	také	pra
covníkům	městského	úřadu	a	příspěvko
vých	organizací	města	za	jejich	práci.	

	 Děkuji	 též	vám,	kteří	 jste	se	podíleli,	
ať	už	 více	 či	méně	aktivně,	na	bohatém	
dění	v	našem	městě.	A	že	jsme	toho	zaži
li!	Vážím	si	všech	vašich	konstruktivních	
podnětů	a	děkuji	také	za	hlasy	kritické,	
které	vždy	nutí	k	pochybnostem	a	zamy

šlení.	Věřte,	že	jsme	se	z	plných	sil	sna
žili	pracovat	pro	vás.	Jistě	se	ne	vše	po
dařilo	úplně	podle	představ,	ale	myslím,	
že	na	mnoha	místech	ve	městě,	a	nejen	
na	nich,	je	vidět	posun	vpřed.	
	 V	 říjnových	 volbách	 se	 bude	 o	 vaše	
hlasy	 ucházet	 celkem	 devět	 kandidu
jících	 subjektů,	 což	 je	 o	 dva	 méně	 než	
v	roce	2014.	V	každém	případě	je	z	čeho	
vybírat.	Jsem	si	jist,	že	si	dokážete	sami	
udělat	názor	na	to,	koho	volit.	Dovolím	si	
na	vás	 jen	apelovat,	 abyste	přišli	k	vol
bám	a	vyjádřili	svůj	názor.	Je	to	důležité,	
neboť	společně	rozhodneme	o	správě	na
šeho	města	po	dobu	dalších	čtyř	let.
	 Přeji	 vám	 úspěšné	 zvládnutí	 nástrah	
pracovních	 a	 prvních	 školních	 dní,	 dob
rou	náladu	a	také	šťastnou	ruku	v	komu
nálních	volbách.

	 Zastupitelstvo	 města	 Tišnova	 vzalo	 dne	 23.	 července	 2018	
na	 vědomí	územní	 studii	 přestavbové	plochy	P5	v	 lokalitě	Pod	
Klucaninou	–	ulice	Brněnská	(areál	bývalé	pily).	Podle	této	územ
ní	 studie	 (dostupná	 na	 http://materialy.tisnov.cz/2018/4)	 bude	
v	následujících	měsících	připravován	projekt	výstavby	bytových	
domů,	který	bude	zároveň	plně	v	souladu	s	platným	územním	plá
nem	města	Tišnova.
	 V	návaznosti	na	jednání	zastupitelstva,	obavy	občanů	bydlí
cích	v	sousedství	tohoto	areálu	a	také	zavádějící	a	účelově	ší
řené	 informace	 proběhlo	 v	 uplynulých	 dnech	 jednání	 majitele	
pozemku	a	budoucího	investora	s	vedením	města	Tišnova.	Vý
stupem	 tohoto	 jednání	 jsou	 následující	 ujištění	 investora	 pro	
obyvatele	města:

	 1)		Záměr	 výstavby	 je	 plně	 v	 souladu	 s	 veřejně	 dostupnou	
kupní	 smlouvou,	 kterou	 současný	 majitel	 pozemku	 uza
vřel	v	roce	2009	s	bývalým	majitelem.	V	ní	 je	konkrétně	
uvedeno:	„Kupující	prohlašuje	a	prodávající	bere	na	vědo
mí,	že	záměrem	kupujícího	je	vybudovat	na	předmětných	
pozemcích	 polyfunkční	 domy	 s	 bytovými	 a	 nebytovými	
jednotkami	a	bytové	domy	o	minimálně	třech	nadzemních	
podlažích…“

	 2)		V	lokalitě	nevznikne	v	žádném	případě	výstavba	bytů	urče
ná	pro	nízkopříjmové	rodiny	nebo	ohrožené	sociální	skupi
ny,	ale	bude	zde	realizována	výstavba	bytových	domů	pro	
nadstandardní	bydlení.

	 3)		Pro	výstavbu	nebudou	čerpány	dotace	na	sociální	či	podob
né	bydlení,	ale	celý	projekt	bude	hrazen	výhradně	z	 roz
počtových	prostředků	investora.

	 4)		Investor	nevlastní	bytové	domy	s	tzv.	nepřizpůsobivými	oby
vateli	v	jiných	lokalitách	a	rozhodně	tedy	není	jeho	záměrem	
tyto	obyvatele	přestěhovat	na	území	města	Tišnova.

	 5)		Investor	počítá	s	vybudováním	komerčních	prostor,	které	
budou	po	jejich	vybudování	nabídnuty	k	využití	provozova
telům	obchodů	s	potravinami	a	základních	služeb,	s	cílem	
vhodně	vylepšit	nabídku	těchto	služeb	v	této	části	města.

	 Vedení	 města	 Tišnova	 považuje	 za	 všeobecně	 prospěšné,	
že	se	podařilo	 změnit	původní	 záměr	 investora	na	vybudování	
osmipodlažních	 bytových	 domů	 a	 velkého	 nákupního	 centra	
se	značným	dopravním	zatížením	v	již	tak	velmi	exponované	kři
žovatce	ulic	Brněnská	a	Olbrachtova.	

RADNICE INFoRMujE

Foto: Roman Skřepek

SloVo StaroStY
Jiří Dospíšil, starosta Tišnova

SpolečNÉ proHláŠeNí
K záMěRu VýSTaVbY V aREálu býValÉ PIlY V TIŠNOVě

Jiří Dospíšil, starosta Tišnova
Ing. Milan Pangrác, majitel pozemku
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INFORMacE PRO VOlIčE
První	den	voleb	–	pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,	
druhý	den	voleb	–	sobota 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.	
	 Sčítání	hlasů	proběhne	v	sobotu	6.	10.	2018	 ihned	po	uza
vření	 volebních	 místností.	 Každý	 volič	 může	 v	 týchž	 volbách	
do	zastupitelstev	obcí	hlasovat	pouze	jednou.	Hlasování	na	úze
mí	města	Tišnova	proběhne	na	obvyklých	místech	v	9	volebních	
okrscích(podrobnější	informace	o	době	a	místu	konání	voleb	na
jdete	v	příštím	vydání	TN	č.	10/2018).

Kdo může volit:
	 Právo	volit	do	zastupitelstva	obce	má	občan	Tišnova	za	předpo
kladu,	že	jde	o	státního	občana	České	republiky,	který	alespoň	dru
hý	den	voleb,	tj.	6.	10.	2018,	dosáhl	věku	nejméně	18	let,	je	v	den	
voleb	v	této	obci	přihlášen	k	trvalému	pobytu,	a	státní	občan	jiného	
státu	(EU),	který	alespoň	druhý	den	voleb,	tj.	6.	10.	2018,	dosáhl	
věku	18	let,	je	v	den	voleb	v	této	obci	přihlášen	k	pobytu	a	jemuž	
právo	volit	přiznává	mezinárodní	úmluva,	kterou	je	Česká	republi
ka	vázána	a	jež	byla	vyhlášena	ve	Sbírce	mezinárodních	úmluv.
	 Tuto	skutečnost	prokáže	každý	volič	ve	volební	místnosti	před
ložením	platného	dokladu	totožnosti	(občanský	průkaz	nebo	ces
tovní	pas,	cizinci	předloží	průkaz	o	povolení	pobytu).
	 Překážkami	ve	výkonu	volebního	práva	pro	volby	do	zastupi
telstev	obcí	je	zákonem	stanovené	omezení	osobní	svobody	z	dů
vodu	výkonu	trestu	odnětí	svobody,	omezení	svéprávnosti	k	vý
konu	 volebního	 práva	 (musí	 být	 uvedeno	 ve	 výroku	 rozhodnutí	
soudu),	 zákonem	 stanovené	 omezení	 osobní	 svobody	 z	 důvodu	
ochrany	 zdraví	 lidu	 (karanténa),	 výkon	vojenské	základní	nebo	
náhradní	služby	nebo	služba	vojáka	z	povolání	v	zahraničí.
Stálý	seznam	voličů	vede	obecní	úřad	pro	voliče,	kteří	jsou	v	této	
obci	přihlášeni	k	trvalému	pobytu.	Voliče,	který	není	státním	ob
čanem	České	republiky,	zapíše	na	jeho	vlastní	žádost	obecní	úřad	
do	dodatku	stálého	seznamu	voličů	vedeného	jen	pro	volby	podle	
tohoto	zákona,	jestliže	tento	volič	prokáže	státní	občanství	státu	
(EU)	a	dále	přihlášení	se	k	pobytu	v	obci	(žádost	o	zápis	do	dodat
ku	naleznete	na	http://www.tisnov.cz/urad/informacekvolbam).
	 Z	 dodatku	 stálého	 seznamu	 voličů	 lze	 voliče	 vyškrtnout	
na	jeho	vlastní	žádost	nebo	z	důvodu	pozbytí	práva	volit.	Kaž
dý	volič	si	může	v	úředních	hodinách	na	obecním	úřadu	ověřit,	
zda	je	zapsán	v	seznamu;	může	požadovat	doplnění	údajů	nebo	
provedení	oprav.	Obecní	úřad	je	povinen	do	48	hodin	žadateli	vy
hovět	nebo	mu	v	této	lhůtě	písemně	sdělit	důvody,	proč	žádosti	
nelze	vyhovět.	Dva	dny	přede	dnem	voleb,	tj.	3.	10.	2018,	obecní	
úřad	seznam	včetně	dodatku	v	16:00	hodin	uzavře.

Voličské průkazy:
	 Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NE-
VYDÁVAJÍ.	 Volič	 hlasuje	 ve	 volebním	 okrsku,	 kde	 je	 zapsán	
ve	stálém	seznamu	voličů.

Volby v zahraničí:
	 Při	 volbách	 do	 zastupitelstva	 obce	 není  možné  hlasovat 
na zastupitelských úřadech v zahraničí.	Volič	hlasuje	pouze	
ve	 volebním	 okrsku,	 kde	 je	 zapsán	 ve	 stálém	 seznamu	 voli

čů.	Pokud	je	volič	zahrnut	do	zvláštního	seznamu	voličů	vede
ného	zastupitelským	úřadem	v	zahraničí	a	chtěl	by	hlasovat	při	
volbách	do	zastupitelstev	obcí,	musí	se	dostavit	do	svého	voleb
ního	okrsku	dle	místa	trvalého	pobytu	a	současně	musí před-
ložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu	vedeného	
zastupitelským	úřadem,	kde	byl	doposud	zapsán.

Volba do přenosné hlasovací schránky:
	 Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	zdravotních	důvo
dů	obecní	úřad	a	v	den	voleb	okrskovou	volební	komisi	o	to,	aby	
mohl	hlasovat	mimo	volební	místnost,	a	to	pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.	Požadavky	na	návštěvu	s	přenosnou	volební	
schránkou	můžete	zasílat	na	email:	zdenka.kralova@tisnov.cz	
nebo	 na	 tel.	 549	 439	 711	 –	 nahlásíte	 jméno,	 příjmení	 voliče,	
adresu	trvalého	pobytu	a	telefonní	kontakt	na	voliče.

Způsob hlasování:
	 Do	 Zastupitelstva	 města	 Tišnova	 se	 bude	 v	 říjnu	 2018	 vo
lit	 15  zastupitelů.	 Po	 obdržení	 hlasovacího	 lístku	 a	 úřední	
obálky	vstoupí	volič	do	prostoru	určeného	k	úpravě	hlasovacích	
lístků.	Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič	může	na	hlasovacím	lístku:
•		označit	v	rámečku	před	jménem	kandidáta	křížkem	toho	kan

didáta,	 pro	 kterého	 hlasuje,	 a	 to	 v	 kterémkoliv	 ze	 sloupců,	
v	 nichž	 jsou	 uvedeni	 kandidáti	 jednotlivých	 volebních	 stran	
(max.	15	křížků),	

•		označit	křížkem	ve	čtverečku	v	 záhlaví	 sloupce	s	kandidáty	
volební	 strany	 nejvýše	 jednu	 volební	 stranu	 (hlas	 dostanou	
všichni	kandidáti	této	strany),

•		označit	křížkem	ve	čtverečku	jednu	volební	stranu	a	zároveň	
může	označit	v	rámečku	před	jménem	kandidáta	křížkem	dal
ší	 kandidáty,	 pro	 které	 hlasuje,	 a	 to	 v	 libovolných	 samo
statných	 sloupcích,	 ve	kterých	 jsou	uvedeny	ostatní	 volební	
strany.	Takto	volí	předně	jednotlivě	označené	kandidáty,	dále	
tolik	kandidátů	označené	volební	strany,	kolik	činí	rozdíl	po
čtu	členů	zastupitelstva,	kteří	mají	být	zvoleni,	a	označených	
jednotlivých	kandidátů,	a	to	v	pořadí,	v	němž	jsou	kandidáti	
označené	volební	strany	uvedeni	v	jejím	sloupci.

Seznam	podaných	kandidátních	listin	volebních	stran	ve	městě	
Tišnově	(v	abecedním	pořadí):
•	ANO	2011
•	Česká	strana	sociálně	demokratická
•	Komunistická	strana	Čech	a	Moravy
•	Křesťanská	a	demokratická	unie	–	Československá	strana	lidová
•	Místní	Občanský	Spolek	Tišnováků	(MOST)
•	NEZÁVISLÍ	OBČANÉ	TIŠNOVa	(NOTa)
•	Občanská	demokratická	strana
•	STAROSTOVÉ	A	NEZÁVISLÍ
•	Strana	zelených
Informace  o  jednotlivých kandidátech  naleznete  v  nejbližších 
dnech na www.tisnov.cz VOLBY nebo přímo na www.volby.cz.	

RADNICE INFoRMujE

V říjNu NáS čeKají KoMuNálNí VolBY
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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RADNICE INFoRMujE

Přihláška pro zájemce o členství v okrskové volební komisi:
	 V	případě,	že	máte	zájem	o	členství	v	některé	z	okrskových	
volebních	komisí	v	rámci	města	Tišnova	pro	volby	do	zastupitel
stev	obcí,	které	se	uskuteční	ve	dnech	5.	a	6.	října	2018,	můžete	
se	předběžně	přihlásit	prostřednictvím	dotazníku	na
http://www.tisnov.cz/urad/informacekvolbam.
  Informace k podmínkám členství: Členem	okrskové	volební	
komise	může	být	státní	občan	České	republiky	a	státní	občan	ji

ného	státu,	jemuž	právo	volit	přiznává	mezinárodní	úmluva,	kte
rou	je	Česká	republika	vázána	a	která	byla	vyhlášena	ve	Sbír
ce	mezinárodních	smluv,	je	přihlášen	k	trvalému	pobytu	v	obci	
na	území	České	republiky	a	který	alespoň	v	den	složení	slibu	
dosáhl	věku	nejméně	18	let,	u	něhož	nenastala	překážka	výkonu	
volebního	práva	a	jenž	není	kandidátem	pro	volby	do	zastupitel
stva	obce,	pro	které	je	okrsková	volební	komise	vytvořena.

	 Dne	1.	září	2018	se	oficiálně	otevře	veřejnosti	i	druhá	část	Par
ku	pod	kostelem.	Tato	část	nazývaná	Farská	zahrada	byla	dříve	
tvořena	právě	zahradou	fary,	sadem	a	zahrádkami.	Zde	je	namís
tě	 vyslovit	 poděkování	 Římskokatolické	 farnosti	 Tišnov,	 která	
v	roce	2006	přenechala	zahradu	 fary	městu	Tišnovu	za	symbo
lickou	cenu	s	podmínkou	vybudování	parku.	Právě	tato	část	vždy	
patřila	a	patří	k	nejkouzelnějším	místům	celého	parku.	
	 Vstoupit	můžete	do	této	plochy	z	ulice	Radniční	(průchodem	
u	služebny	městské	policie)	nebo	z	ulice	Bezručovy	(pod	koste
lem).	V	parku	naleznete	mnohá	posezení	s	krásným	výhledem	
na	město	a	okolní	krajinu,	spočinout	můžete	i	ve	stínu	pergoly.	
Nejmenším	bude	od	konce	září	k	dispozici	i	dětské	hřiště	chrá
něné	 před	 sluncem	 korunou	 ořešáku,	 nyní	 zde	 musí	 nejdříve	
dorůst	tráva	vysetá	pod	herními	prvky.	Oko	potěší	rozkvetlé	tr
valkové	záhony	či	na	jaře	kvetoucí	stromy.
	 Tato	část	parku	blíže	k	centru	bude	během	noci	uzavírána	a	bude	
sem	zakázán	vstup	se	psy.	Respektujte,	prosím,	návštěvní	řád.	
	 K	příležitosti	100.	výročí	republiky	plánuje	město	v	této	části	
parku	vybudovat	zvoničku	dle	návrhu	výtvarníka	Milivoje	Husáka.
	 Celkové	náklady	na	tuto	II.	etapu	činily	4,8	milionu	korun,	
dotace	pokryla	náklady	490	tisíc	korun.	Projekt	vytvořila	Spo
lečnost	Zahradní	a	krajinářská	tvorba	Ing.	arch.	Jany	Janíkové	
z	Brna.	Realizaci	provedla	společnost	GARDENLINE,	s.	r.	o.,	se	

zapojením	subdodavatelských	firem	z	Tišnova	–	Stavitelství	Ze
mánek	s.	r.	o.	a	NATIVI	GARDEN	s.	r.	o.	
	 Tento	 projekt	 je	 spolufinancován	 Evropskou	 unií	 –	 Evrop
ským	fondem	pro	regionální	rozvoj	v	rámci	operačního	progra
mu	Životní	prostředí.

parK pod KoSteleM
BYl doKoNčeN

Václav Drhlík

Prvního září bude oficiálně otevřena veřejnosti i druhá část Parku 
pod kostelem. Foto: Roman Skřepek
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	 Na	 základě	 informací	 vyžádaných	
od	hlavního	dodavatele	stavby	společnosti	
EUROVIA	 CS	 a.	s.	 a	 majitele	 komunikace	
Správy	 a	 údržby	 silnic	 JmK	 předkládáme	
následující	sdělení:

Aktuálně probíhající práce
(od srpna 2018):
•			budování	kanálových	vpustí	v	celé	délce	

rekonstruovaného	úseku	vč.	přípojek;
•		budování	 nového	 veřejného	 osvětlení,	

které	bude	v	jednotlivých	úsecích	nahra
zovat	osvětlení	stávající,	tak	aby	byl	osvit	
ulice	v	nočních	hodinách	i	nadále	zacho
ván	(JICOM);

•		vložkování	 části	 staré	 kanalizace	 v	 úse
ku	ulic	U	Humpolky	a	na	Rybníčku,	neboť	
v	tomto	úseku	nebyla	dosavadní	kanaliza
ce	nahrazena	novou	(práce	probíhají	pod	
zemí);

•		odstranění	 povrchu	 chodníku	 v	 ulici	 Br
něnská	(podél	železniční	vlečky);

•		vybudování	nových	opěrných	zdí	v	místě	
nově	budovaného	chodníku	a	cyklostezky	
v	místech	vyústění	ulice	Hanákova	do	uli
ce	Brněnská.

Od měsíce září 2018 bude následovat:
•		rekonstrukce	povrchu	komunikace	a	po

kládka	 obrubníků	 v	 křižovatce	 ulic	 Br
něnská–Olbrachtova	 až	 po	 křižovatku	
Brněnská–Mánesova	(uvedený	úsek	bude	

po	dobu	prací,	 s	výjimkou	pro	obyvatele	
přilehlých	 nemovitostí,	 zcela	 neprůjezd
ný),	 přičemž	 vyznačená	 objízdná	 trasa	
pro	lokalitu	Trnec	bude	po	dobu	prací	(asi	
2	měsíce)	vedena	přes	nově	vybudovanou	
silnici	směrem	na	obec	Drásov;

•		rekonstrukce	povrchu	komunikace	a	po
kládka	 obrubníků	 na	 ulici	 Brněnská	
v	úseku	ulic	U	Humpolky	a	Na	Rybníčku,	
postupně	a	zvlášť	v	každém	směru	jízdy.	
Práce	v	tomto	úseku	budou	přizpůsobeny	
nutnosti	 zachování	 průjezdu	 nákladních	
vozidel	do	ulice	Wagnerova.	

  Stavebniny  BAUMAT  a  areály  firem 
v ulicích Wagnerova a Na Mlékárně budou 
po dobu prací přístupné střídavě z křižo-
vatky Brněnská – U Humpolky nebo Br-
něnská – Na Rybníčku. 

	 Prioritou	 je	dokončení	 celé	 stavby	v	 co	
nejkratším	 termínu,	 přičemž	 je	 nutné	 za
jistit	 dopravní	 obslužnost	 celé	 lokality	
po	 dobu	 probíhajících	 prací.	 Na	 rekon
strukci	 vozovky	 bude	 průběžně	 navazovat	
investiční	 akce	 města	 Tišnova	 –	 výstavba	
chodníků,	cyklostezky,	veřejného	osvětlení	
a	úprav	zeleně.	

Děkujeme	za	pochopení.

RADNICE INFoRMujE

rekonstrukce
ulice Kvapilova
omezí přístup

ke škole

Eva Jelínková, 
vedoucí Odboru investic 

a projektové podpory

S blížícím se začátkem školního 
roku Vás upozorňujeme na ome-
zený příjezd k Základní škole Smíš-
kova. ulice Kvapilova, příjezdová 
a přístupová komunikace k základ-
ní škole, prochází kompletní rekon-
strukcí a bude v následujících týd-
nech zcela uzavřena pro auta i pěší. 

Škola bude přístupná pěšky z ulice 
Husova, z ulice Na Rybníčku a dále 
vedlejším vchodem z ulice Smeta-
nova. Tato ulice bude 1. září 2018, 
po dobu probíhajících prací, zjed-
nosměrněna z ulice Na Rybníčku 
do ulice Dvořákova.

Vjezd do ulice Smíškova z ulice 
Husova bude povolen pouze zá-
sobování a občanům, kteří jsou 
vlastníky přilehlých nemovitostí. 
Respektujte, prosím, dopravní zna-
čení! Pokud děti doprovázíte osob-
ně, zaparkujte své vozidlo v ulicích 
Husova, Smetanova nebo Na Ryb-
níčku. Informujte rovněž své děti, 
aby nevstupovaly do prostor stave-
niště v ulici Kvapilova.

odklad stavebních prací, které byly 
původně plánovány na období let-
ních prázdnin, byl způsoben ne-
dořešeným vlastnickým vztahem 
k jednomu ze soukromých pozem-
ků, což ovlivnilo vydání stavebního 
povolení.

Děkujeme za pochopení. 

mapa investičních akcí

Realizace
a plány města
      přehledně

www.promeny-tisnova.cz

SpráVa a údržBa SilNic
zaHájila reKoNStruKci SilNice

V BrNěNSKÉ ulici
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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ŠKolSTVí

	 V	 rámci	 dramatického	 kroužku,	 který	 je	 k	 dispozici	 dětem	
ze	Základní	školy	Tišnov	Smíškova,	jsme	v	uplynulém	školním	
roce	nacvičili	Nezbednou	pohádku	od	Josefa	Lady.	Výběr	pohád
ky	volně	navazoval	na	čtenářský	projekt	Knihy	mého	srdce	za
měřený	právě	na	Ladovu	tvorbu	pro	děti.
	 Kdo	pohádku	nezná	a	má	rád	legraci,	měl	by	honem	spěchat	
do	nejbližší	knihovny	a	knížku	si	přečíst.	
	 V	pohádce	se	to	totiž	hemží	čerty	a	všelijakými	pohádkovými	
postavami	a	hodný	Honza	by	už	málem	musel	 zůstat	v	pekle,	
nebýt	statečné	princezny	Máni,	která	se	do	všeho	vložila	a	Hon
zu	z	pekla	vysvobodila.	Navíc	udělala	v	pekle	na	čas	pořádek	
a	čerti,	ač	neradi,	museli	Máňu	poslouchat.	Inu,	„ženská	ruka“	
je	potřeba	všude.	I	v	pekle!	
	 Vtipná	pohádka,	obohacená	o	improvizace	dětí,	se	všem	divá
kům	moc	líbila.	
Divadlo	jsme	tradičně	zahráli	nejen	spolužákům	z	prvního	stup
ně,	ale	i	dětem	z	MŠ	Sluníčko	a	Na	Paloučku	a	z	MC	Studánka.
	 Není	vděčnějších	diváků,	než	když	děti	hrají	dětem.	A	legraci,	
tak	tu	jsme	si	nakonec	užili	úplně	všichni!

	 Od	 4.	 do	 8.	 června	 se	 žáci	 devátých	
ročníků	ZŠ	Smíškova	zúčastnili	cyklotu
ristického	kurzu,	který	mohli	absolvovat	
na	 kole	 či	 pěšky.	 Ubytovaní	 jsme	 byli	
v	 rekreačním	 areálu	 Kamínka	 nedaleko	
obce	 Roštín.	 Náplní	 kurzu	 byly	 výlety	
do	okolí.	Naším	prvním	cílem	se	stal	vr
chol	Vlčák,	který	byl	pro	některé	namá
havý,	 ale	 přesto	 jsme	 to	 všichni	 zvládli.	
Dále	 jsme	 navštívili	 Buchlov,	 Velehrad	
a	rozhlednu	Brdo.	Odpočinkovým	se	stal	
výlet	do	Kroměříže,	kde	jsme	si	prohlédli	
zdejší	zámek	a	Květnou	zahradu.	Večerní	
program	 nechávali	 učitelé	 na	 nás.	 Měli	
jsme	 možnost	 sportovních	 aktivit,	 tábo
ráku	 nebo	 zpívání	 karaoke.	 Celý	 kurz	
jsme	 si	 všichni	 moc	 užili,	 získali	 jsme	
nové	 poznatky	 a	 zkušenosti.	 Velký	 dík	
patří	učitelům,	kteří	to	s	námi	celý	týden	
vydrželi.	Děkujeme!

děti draMaticKÉHo KroužKu
Si zaHrálY Na čertY

zŠ SMíŠKOVa

Alena Adamcová

deVáťáci Si užili cYKloturiSticKý Kurz 
zŠ SMíŠKOVa

Dagmar Lukasová, žákyně 9. B 

Děti ze Základní školy Tišnov Smíškova nacvičily Nezbednou 
pohádku od Josefa Lady. Foto: Věra Nixová

Žáci devátých tříd se zúčastnili cykloturistického kurzu – absolvovat jej mohli na kole či pěšky.
Foto: Jiří Lukas
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	 Posledním	 srpnovým	 dnem	 kon
čí	 nejenom	 prázdniny,	 ale	 i	 školní	 rok	
2017/2018.	Rok,	který	byl	v	naší	Základ
ní	 škole	 náměstí	 28.	 října	 ve	 znamení	
mnoha	aktivit	a	základní	vzdělání	v	něm	
ukončilo	92	žáků	devátých	tříd.	
	 V	 září	 2016	 se	 díky	 velkému	 pocho
pení	 vedení	 města	 podařilo	 zareagovat	
na	 problém	 s	 nedostatečným	 počtem	
učeben.	 Město	 Tišnov	 podalo	 žádost	
o	dotační	program	z	Ministerstva	financí	
České	republiky	a	získalo	dotaci	ve	výši	
10,3	milionu	korun.	Celkové	náklady	či
nily	13	570	000	korun.	
	 Během	 školního	 roku	 2016/2017	 tak	
v	 podkrovním	 prostoru	 nad	 pavilonem	
číslo	osm	naší	školy	vzniklo	šest	nových	
kmenových	 učeben.	 Červená,	 modrá,	
žlutá,	 zelená…	 Takové	 barvy	 se	 na	 vás	
smějí	při	vstupu	na	středovou	společnou	
chodbu.	Jednotlivé	třídy	mají	každá	svou	
barvu	 a	 atypický	 tvar,	 který	 se	 odráží	
i	v	prostoru	středové	chodby.	Tu	prosvět
lují	 zešikmené	 skleněné	 vhledy	 do	 jed
notlivých	tříd.	Dvě	ze	tříd	jsou	navíc	roz
šířeny	o	prostor	družiny,	ve	kterém	děti	
mohou	využít	velké	množství	variabilních	
i	 pevných	 hracích	 prvků	 jako	 například	
lezeckou	stěnu.	Sociální	zázemí	pro	žáky	
i	učitele,	kabinet,	šatny,	úklidové	prosto
ry	–	i	zde	vše	září	barvami	a	po	roce	uží
vání	stále	ještě	novotou.	Na	realizaci	to
hoto	projektu	jsme	velmi	hrdí	a	jsem	moc	
ráda,	že	zřizovateli	není	lhostejné	kvalit
ní	vzdělávání	školou	povinných	dětí.
	 Uplynulý	 školní	 rok	 se	 nesl	 také	
ve	 znamení	 inkluze,	 tedy	 společného	
vzdělávání	 všech	 dětí,	 ať	 už	 s	 handica
pem,	 nebo	 bez,	 ve	 stejné	 třídě	 základní	
školy.	Naše	školní	poradenské	pracoviště	
ve	složení	dvě	speciální	pedagožky,	psy
choložka,	výchovná	a	kariérová	poradky
ně	se	snaží	být	rodičům	i	učitelům	nápo
mocno	ve	zvládání	vzdělávání	a	výchovy	
dětí	 s	 mnoha	 diagnózami	 –	 ať	 jsou	 to	
poruchy	učení,	poruchy	chování,	poruchy	
autistického	 spektra,	 děti	 s	 mentálním	
i	tělesným	postižením	a	v	neposlední	řadě	
děti	nadané.	Letos	v	září	skončí	dvouleté	

přechodné	 období,	 během	 kterého	 měly	
běžné	základní	školy	zvládnout	přípravu	
na	 vzdělávání	 dětí	 bez	 rozdílu	 intelektu	
za	pomoci	nově	nastavených	podpůrných	
opatření	1.–5.	stupně.
	 Jak	se	to	povedlo	u	nás?	Na	škole	má	
tuto	 problematiku	 na	 starost	 Mgr.	 Eva	
Brázdová	 –	 výchovná	 poradkyně	 a	 zá
stupkyně	pro	1.	stupeň.	Díky	jejímu	vel
kému	 pracovnímu	 nasazení	 si	 dovoluji	
říct,	 že	 tuto	 problematiku	 zvládáme	 se	
ctí.	Od	prvního	asistenta	pedagoga	před	
devíti	 lety	po	22	asistentů	v	nadcházejí
cím	 školním	 roce	 2018/19,	 přes	 stálou	
péči	o	cca	200	žáků	s	různými	diagnóza
mi,	vyšší	vzdělanost	učitelů	díky	mnoha	
absolvovaným	 kurzům	 a	 seminářům	 tý
kajícím	se	inkluze.	Rozšířený	tým	školní
ho	poradenského	pracoviště	přináší	také	
odbornější	poradenství	pro	rodiče	a	snad	
také	vybudovanou	důvěru	rodičů	i	 jejich	
dětí	 v	 nás	 všechny,	 kteří	 se	 na	 procesu	
inkluze	podílíme.
	 Chci	 poděkovat	 všem	 rodičům,	 peda
gogům,	 asistentům	 pedagogů	 a	 v	 nepo
slední	řadě	vychovatelkám	školní	družiny	
za	jejich	nekonečnou	trpělivost	při	práci	
s	 těmito	dětmi.	Ta	 je	pro	všechny	velmi	
stresující	a	únavná,	někdy	se	zdá	k	nevy
držení,	zvláště	když	se	neobjevují	žádné	
větší	změny	k	lepšímu.	Nevzdávejte	to!
	 Důležitým	 prvkem	 ve	 vzdělávání	
v	naší	škole	stále	zůstává	ekologie.	Ko
ordinátorkou	 ekologických	 projektů	 je	
Mgr.	Lenka	Dufková,	která	během	roku	
organizuje	 mnoho	 celoškolních	 aktivit	
(sběr	starého	papíru,	hliníku	atd.).	Jsme	
zapojeni	 do	 mezinárodního	 výukového	
programu	 Les	 ve	 škole,	 který	 probíhá	
v	26	zemích	světa.	Tento	program	koor
dinuje	 vzdělávací	 centrum	 Tereza.	 Děti	
v	něm	získávají	vědomosti	o	lese	pomocí	
pozorování	a	vlastními	prožitky.	Aktivity	
–	 lesní	 výpravy,	 školy	 v	 přírodě,	 tvorba	
lesních	 deníků,	 herbářů	 aj.	 jsou	 u	 dětí	
velmi	 oblíbeným	 a	 vítaným	 zpestřením.	
Výuka	mimo	školní	lavice	prospívá	fyzic
kému	 i	psychickému	zdraví	dětí,	podpo
ruje	vzájemné	vztahy,	rozvíjí	jejich	krea
tivitu,	 schopnost	 soustředění	 a	 zvyšuje	
vnitřní	motivaci	se	učit.	Rozmanitost	pří
rody	kolem	Tišnova	a	jeho	okolí	se	k	těm

to	účelům	přímo	nabízí.	Pro	budoucnost	
nás	všech	buduje	u	dětí	odpovědný	postoj	
k	 životnímu	 prostředí.	 Třída,	 která	 ab
solvuje	během	roku	více	přírodovědných	
aktivit,	získává	pro	školu	certifikát	Lesní	
třída	a	 tím	 i	patronaci	nad	deseti	metry	
čtverečními	 Nového	 pralesa	 na	 Ještěd
ském	 hřebeni.	 Letos	 to	 byla	 třída	 2.	 D	
s	paní	učitelkou	Mgr.	Ivanou	Musilovou.	
Přestože	 je	 u	 nás	 výuka	 v	 některých	
třídách	 zaměřena	 na	 rozšířenou	 výuku	
matematiky	 a	 přírodovědných	 předmě
tů,	těší	se	i	cizí	jazyky	velkému	zájmu	ze	
strany	našich	žáků	i	 jejich	rodičů.	Hlav
ním	 jazykem	vyučovaným	na	naší	 škole	
je	angličtina,	kterou	mohou	žáci	navště
vovat	 již	 ve	 druhé	 třídě	 jako	 nepovinný	
předmět.	 Mimo	 tří	 až	 čtyřhodinovou	
týdenní	dotaci	mají	žáci	během	každého	
akademického	 roku	možnost	své	doved
nosti	 a	 komunikační	 úroveň	 prohloubit	
v	přípravných	kroužcích	na	mezinárodně	
uznávané	 zkoušky	 Cambridge	 English	
v	úrovních:	Starters,	Movers,	Flyers	nebo	
test	Key	for	Schools	(KET).	Jsme	rádi,	že	
naše	 žáky	 jazyky	 nejen	 zajímají	 a	 baví,	
ale	jsou	v	těchto	zkouškách	úspěšní.		
	 Mnoho	 žáků	 také	 využilo	 příležitos
ti	 zúčastnit	 se	 jednodenního	 zájezdu	
do	Vídně,	který	se	konal	v	prosinci	2017.	
Naše	 škola	 pro	 velký	 zájem	 vypravila	
hned	tři	autobusy.	Žáci	se	dozvěděli	mno
ho	 zajímavostí	 z	 historie	 a	 současnosti	
této	rakouské	metropole	a	zároveň	měli	
příležitost	 si	 procvičit	komunikaci	 v	ně
meckém	jazyce.	
	 Další	 možností	 pro	 naše	 žáky,	 jak	
veřejně	 prezentovat	 své	 skvělé	 jazyko
vé	 a	 komunikační	 dovednosti,	 byl	 Den	
jazyků,	 který	 se	 konal	 v	 dubnu	 letošní
ho	 roku	 v	 prostorách	 tišnovského	 Kina	
Svratka.	Pro	návštěvníky	byl	přichystán	
bohatý,	 téměř	 dvouhodinový	 program.	
V	něm	naši	šikovní	studenti	předvedli	své	
dovednosti	 ve	 všech	 třech	 významných	
světových	 jazycích	vyučovaných	na	naší	
škole:	 anglickém,	 německém	 a	 ruském.	
Starší	žáci	připravili	interaktivní	prezen
taci	 o	 Vídni	 a	 Los	 Angeles.	 Dále	 před
vedli,	 že	 jednoznačně	 zvládají	 počítat	
v	němčině,	ale	také	dokáží	přirozeně	ko
munikovat	s	číšníkem	a	objednat	si	jídlo	

ŠKolSTVí

oHlÉdNutí za uplYNulýM ŠKolNíM roKeM
zŠ NáM. 28. říJNa

Radmila Zhořová, ředitelka školy
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v	ruštině.	Celý	program	byl	také	protkán	
několika	 vtipnými	 scénkami	 na	 různá	
témata	jako	vykradení	banky	a	rozhovor	
loutek.	 Nechybělo	 ani	 animované	 video	
na	téma	možných	budoucích	změn	v	Ev
ropě.	 Cílem	 tohoto	 projektu	 bylo	 nejen	
upozornit	 veřejnost	na	 význam	učení	 se	
cizím	 jazykům,	 propagovat	 bohaté	 jazy
kové	a	kulturní	rozmanitosti	Evropy,	ale	
především	 podporovat	 celoživotní	 učení	
jazyků	našich	žáků	ve	škole	i	mimo	ni.	Ať	
již	pro	studijní	účely,	zaměstnání,	mobili
tu	či	jen	pro	radost.
	 Pevně	věřím,	že	se	našemu	učitelské
mu	týmu	bude	dále	dařit		žáky	motivovat	
a	připravovat	k	dalším	podobným	aktivi
tám,	 k	 mezinárodně	 uznávaným	 zkouš
kám	či	výletům,	kde	by	mohli	svoje	jazy
kové	 dovednosti	 sebevědomě	 a	 úspěšně	
použít	v	praxi.		
	 Během	letošního	jara	se	podařila	opět	
jedna	z	dalších	velkých	investičních	akcí.	

Částkou	 3	 700	 000	 korun	 z	 městského	
rozpočtu	byla	realizovaná	generální	rekon
strukce	 sociálních	 zařízení	 u	 tělocvičen.	
V	současné	době	vrcholí	přípravné	práce	
na	 projektu	 rekonstrukce	 a	 modernizaci	
školní	 kuchyně,	 kdy	 bylo	 město	 Tišnov	
opět	úspěšné	v	 žádosti	 o	dotaci	 z	Minis
terstva	financí	České	republiky	a	získalo	
tak	finanční	prostředky	ve	výši	8	500	000	
korun.	Tato	velká	investiční	akce	v	celko
vé	výši	12	200	000	korun	proběhne	během	
letních	prázdnin	v	roce	2019.
	 Slavnostní	událostí	bylo	pro	nás	všech
ny	udělení	titulu	Magister	Optimus	dvěma	
našim	 kolegyním	 Mgr.	 Lence	 Dufkové	
a	paní	učitelce	Soni	Kvíčalové.	Třetí	takto	
oceněnou	kolegyní	byla	na	návrh	ředitelů	
obou	ZŠ	Mgr.	Jaroslava	Antošová.
	 I	 méně	 příjemné	 události	 nás	 během	
uplynulého	školního	roku	potkaly.	Jednou	
z	 nejvíce	 závažných	 bylo	 vytopení	 dvou	
vybavením	nejnákladnějších	učeben,	a	to	

chemie	a	informatiky.	Voda	protekla	přes	
stropy	 učeben,	 chodbami	 až	 do	 žákov
ských	šaten	v	suterénu	na	celém	třetím	
pavilonu.	Za	personální	i	finanční	pomoci	
vedení	 města	 se	 podařilo	 i	 tuto	 potopu	
zdolat.
	 Při	 pohledu	 na	 krásnou	 budovu	 naší	
školy	 se	 mi	 ani	 nechce	 uvěřit,	 že	 nás	
na	podzim	čekají	oslavy	35.	výročí	jejího	
založení.	Sama	bych	jí	touto	cestou	ráda	
popřála	 ještě	 mnoho	 a	 mnoho	 dalších	
úspěšných	školních	roků!
	 Závěrem	 mého	 letošního	 bilancování	
bych	chtěla	zdůraznit,	že	každou	dobrou	
školu	tvoří	nejen	kvalitní	učitelé,	zvídaví	
žáci	 a	 spolupracující	 rodiče,	 ale	v	nepo
slední	 řadě	podporující	 zřizovatel.	Vede
ní	 města	 Tišnova	 tímto	 děkuji	 za	 velmi	
vstřícnou	spolupráci	a	podporu.

	 Dne	 21.	 června	 se	 studenti	 tercie	
z	 Gymnázia	 Tišnov	 vydali	 v	 rámci	 pro
jektu	„kariérové	poradenství“	na	exkurze	
do	různých	pracovišť.	Tomuto	dnu	před
cházel	 celodenní	 workshop,	 při	 kterém	
jsme	 se	 věnovali	 sebepoznání,	 silným	
stránkám	 a	 kompetencím,	 učebním	 sty
lům,	 prezentaci,	 zdrojům	 pro	 kariéru	
a	práci	 s	nimi	 a	nakonec	 jsme	se	podle	
zjištěných	 informací	 a	 vlastních	 zájmů	
rozdělili	 do	 skupin,	 ve	 kterých	 jsme	 se	
vydali	na	různá	pracoviště.	
	 S	první	skupinou	šesti	dívek	jsme	zů
staly	v	Tišnově	a	vyzkoušely	si,	jaké	to	je	
starat	se	o	dvou	až	čtyřleté	děti.	Strávily	
jsme	s	nimi	půl	dne	v	Rodinném	centru	
Studánka.	 A	 jelikož	 taková	 péče	 o	 děti	
neobnáší	 jenom	 obdivování	 „jak	 jsou	 ty	
děti	 roztomilé“,	byly	 jsme	po	celém	dnu	
poněkud	vyřízené,	ale	moc	se	nám	to	lí
bilo	 a	 určitě	 jsme	 se	 něco	 naučily	 nebo	
se	 v	 některých	 činnostech	 zdokonali
ly.	 Děti	 se	 nám	 představily	 a	 předvedly		
své	vystoupení	na	nadcházející	besídku.	
Vyzkoušely	 jsme	 si	 hry	 s	 autíčky	 a	 pa

nenkami	 na	 několik	 způsobů	 a	 ochut
naly	 mnoho	 jídel	 „uvařených“	 v	 dětské	
kuchyňce.	 Vyrazily	 jsme	 na	 procházku	
do	 lesa	 a	 vrátily	 se	 do	 dětských	 let	 při	
zpívání	lidových	písniček.	Nakonec	jsme	
děti	uložily	do	postýlek	na	polední	odpo
činek	a	přečetly	jim	pohádku.	
	 Druhá	 skupina	 navštívila	 firmu	 Sie
mens	v	Drásově.	Během	půldne	jsme	se	
dozvěděli	mnoho	informací	jak	o	technice	
a	výrobě,	tak	o	vedení	firmy.	Studenti	nej
prve	navštívili	výrobní	haly	a	poté	si	kaž
dý	 mohl	 promluvit	 se	 zástupcem	 z	 jed
notlivých	oddělení	(například	projektový	
manažer,	vývojář	nebo	obchodník),	která	
se	starají	o	správný	chod	firmy.	Z	rozho
vorů	jsme	získali	zajímavé	poznatky,	kte
ré	 jsme	 využili	 při	 řešení	 simulovaných	
problémů,	 které	 se	 ve	 firmě	 vyskytly,	
a	 úkolem	 bylo	 zajistit,	 aby	 se	 už	 znovu	
neopakovaly.	
	 Třetí	skupina	odjela	do	Brna.	Jako	prv
ní	 jsme	zavítali	do	budovy	Českého	roz
hlasu	Brno.	Připravili	si	pro	nás	krátkou	
prohlídku,	 při	 které	 jsme	 se	 dozvěděli	

plno	 informací	 o	 instituci	 a	 o	 profesích,	
které	zajišťují	chod	rádia.	Na	závěr	pro
hlídky	na	nás	čekalo	překvapení	v	podo
bě	 návštěvy	 studia,	 ve	 kterém	 jsme	 se	
stali	součástí	živého	vysílání	pořadu	Srd
covky	Zdeňka	 Junáka.	Po	 tomto	příjem
ném	zážitku	jsme	se	přemístili	na	Veteri
nární	kliniku	Jekl	&	Hauptman	v	Králově	
Poli,	kde	jsme	byli	seznámeni	s	prací	ve
terináře	a	na	závěr	jsme	se	mohli	podívat	
na	operaci	králíka.
	 Nezbývá	 než	 poděkovat	 zaměstnan
cům	ze	všech	pracovišť	za	jejich	ochotu,	
skvělý	 přístup,	 čas	 a	 spolupráci.	 Také	
bychom	chtěli	moc	poděkovat	našim	uči
telkám	 Petře	 Šnepfenbergové,	 Blance	
Dračkové	a	Marcele	Vašíčkové	za	úžas
nou	organizaci	projektu,	množství	naby
tých	zkušeností	a	skvělé	zážitky.	Doufá
me,	že	bude	projekt	pokračovat	i	nadále	
a	my	nebo	naši	spolužáci	se	tak	podívá
me	na	další	zajímavá	místa.

VYzKouŠeli jSMe projeKt
„KariÉroVÉ poradeNStVí“

GYMNázIuM TIŠNOV

Anna Drlíková, Dorotea Pokorná, Barbora Vondráková
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Poslední	týden	před	prázdninami	na	cesty?
Ano.
A	kam?
Jedině	do	Ráje!
A	proč?	
Za	prvé,	je	tam	opravdu	hezky.
Za	druhé,	je	tam	fakt	krásně.
A	za	třetí?		No...	Půlka	maturuje	z	cestovního	ruchu	(tedy	umět	
objednat	dopravu,	ubytování,	stravu,	poznat	Kost,	Trosky,	údolí	
Plakánku,	vesnici	Vesec,	Valečov)	a	druhá	z	gastronomie	(tedy	
poznat	krajová	jídla	a	speciality,	pivovar	Svijany,	prohlédnout	si	
KOMPLETNÍ	provoz	EA	Zámeckého	hotelu	Hrubá	skála	–	zde	
moc	děkujeme	za	ochotu	paní	ředitelce	Janě	Preinerové).	Také	

jsme	zažili	úžasné	ubytování	v	hotelu	Trosky,	kde	jsme	si	z	te
rasy	při	kávě	mohli	doslova	sáhnout	na	dominanty	stejnojmen
ného	hradu	–	Pannu	a	Babu.	Počasí,	příroda	a	lidé	kolem	–	RÁJ.	

	 Pica	pica	 je	krkavcovitý	pták	straka	obecná.	Často	 se	 říká		
„krade	jako	straka“.	Toto	rčení	má	kořeny	v	jejím	zájmu	o	lesklé	
předměty.	Tato	vlastnost	není	příčinou	toho,	že	je	mezi	lidmi	ne
oblíbená.	Může	za	to	hlavně	její	pověst	plenitele	ptačích	hnízd.
	 Černobílý	 pták	 straka	 obecná	 má	 dlouhý	 ocas,	 křídla	 se	
na	 slunci	 lesknou	 do	 modra,	 ocas	 žlutozeleně.	 Na	 Tišnovsku	
není	nejpočetněji	rozšířená.	Fotografie	byla	pořízena	mezi	Tiš

novem	 a	 Březinou,	 kde	 vyváděla	 své	 mladé.	 Za	 letu	 je	 dobře	
vidět	kontrastní	bílá	kresba	křídel	a	bílé	břicho.	Nápadným	zna
kem	je	černý	stupňovitý	ocas,	který	 je	delší	než	tělo.	Letícího	
ptáka	poznáme	také	podle	typických	veslovitých	úderů	křídel.
	 Patří	mezi	krkavcovité.	Nepřeslechnutelný	je	její	skřehotavý	
hlas,	který	svádí	k	pochybnostem,	zda	tento	pták	skutečně	patří	
mezi	pěvce,	tedy	do	stejné	skupiny	jako	třeba	kos,	nebo	dokonce	
slavík.	Straka	sem	ale	opravdu	patří,	 společně	s	vránou	nebo	
krkavcem.
	 Přestože	jsou	stračí	páry	většinou	trvalé,	nevěra	jim	není	ne
známá.	 V	 době	 hnízdění	 vnikají	 samci	 do	 sousedních	 teritorií	
s	cílem	spářit	se	s	cizími	samičkami,	které	jim	to	často	umožní.	
Vlastní	partnerku	si	však	pečlivě	hlídají.	Díky	snaze	žárlivých	
samců	se	však	rodí	převážně	manželská	mláďata.	Od	poloviny	
dubna	klade	samice	nazelenalá,	hustě	šedohnědě	skvrnitá	va
jíčka.	Sama	na	nich	sedí	po	dobu	tří	týdnů.	Mláďata	se	líhnou	
holá	a	slepá,	první	peří	se	objevuje	kolem	osmého	dne,	kdy	se	
jim	také	otvírají	oči.	Hnízdo	opouštějí	po	dvou	až	třech	týdnech.	
Další	 dva	 týdny	 se	 zdržují	 převážně	v	 blízkosti	 hnízda	a	 rodi
če	je	přikrmují	ještě	další	čtyři	týdny.	Teprve	po	šesti	týdnech	
od	 opuštění	 hnízda	 se	 mláďata	 stávají	 nezávislá	 na	 rodičích	
a	sdružují	se	do	skupinek	společně	s	dalšími	z	jiných	teritorií.	
Úspěšné	páry	odchovají	dvě	až	čtyři	mláďata	za	rok.	
	 V	 letních	 měsících	 je	 potrava	 živočišná	 a	 v	 zimě	 rostlinná.	
V	 době	 krmení	 mláďat	 sbírají	 malé	 pavouky,	 housenky,	 larvy,	
brouky,	červy,	drobné	hraboše,	ale	 také	vejce	a	mláďata	drob
ných	pěvců.	Živí	se	i	různými	plody,	třešněmi,	hruškami	a	seme
ny.	Ve	městech	do	svého	jídelníčku	přidávají	odpadky	a	živočichy	
uhynulé	pod	koly	aut.	Přizpůsobily	se	životu	v	 těsné	blízkosti	
člověka,	takže	je	můžeme	spatřit	i	v	centru	měst	a	velice	snadno	
se	dají	ochočit.

StudeNti FortiKY
BYli V ráji

FORTIKa lOMNIcE

Jiří Prášek

co Se třpYtí, MáM ráda
Josef Permedla

O tom, že jsou Trosky symbolem Českého ráje, se přesvědčili 
studenti Fortiky. Foto: Jiří Prášek

Černobílý pták straka obecná má dlouhý ocas, křídla se na slunci 
lesknou do modra, ocas žlutozeleně. Foto: Josef Permedla
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	 Kroužky	v	RC	Studánka	začínají	v pondělí 10. září.	Nachys
tali	jsme	několik	zajímavých	novinek,	zejména	Babymasáže	pro	
miminka	a	rozšíření	aktivit	pro	rodiče	s	hyperaktivními	a	neklid
nými	dětmi.	Aktuální	týdenní	program	naleznete	na	našich	strán
kách	 www.studankatisnov.cz.	 Pro	 informace	 a	 rezervace	 pište	
na	studanka.tisnov@gmail.com.
	 Těšíme	se	na	setkání	v	RC	Studánka!

uPOzORNěNí Na zMěNu
FuNGOVáNí REzERVačNíhO SYSTÉMu
Od	 září	 2018	 dochází	 ke	 změně	 v	 přihlašování	 na	 kroužky	
prostřednictvím	 našeho	 rezervačního	 systému.	 Přihlašování	
na	kroužek	bude	ukončeno	ve	20	hodin	předchozího	dne.	

1.  Studánkové narozeniny – slavte s námi!
Zveme	vás	do	Studánky	na	oslavu	již	14.	narozenin	našeho	cen
tra,	která	proběhne	v	pátek	7.	 září	 od	15:30.	Můžete	 se	 těšit	
na	divadelní	představení	O	pejskovi	a	kočičce	od	16:00	(divadlo	
Úsměv),	malování	na	obličej,	skákací	hrady,	tvořivou	dílnu	pro	
děti	a	samozřejmě	na	narozeninový	dort.	Předáme	také	Řád	dět
ského	úsměvu	–	společnost	přátelská	rodině.	

2. Pohlazení – babymasáže
Připravujeme	 nový	 kroužek	 Pohlazení	 aneb	 Babymasáže	 pro	
děti	 od	 6	 týdnů	 do	 6	 měsíců.	 Kroužek	 vede	 fyzioterapeutka	
Mgr.	Martina	Šaclová.	V	malé	skupině	se	naučíte	nejen	namasí
rovat	a	pohladit	miminko,	ale	bude	prostor	i	pro	sdílení	a	poví
dání.	Rezervace	probíhá	přes	rezervační	systém	RC	Studánka.	
Začínáme	ve	středu	12.	září	od	10:30	do	11:15.

3. Cvičení pro těhotné
Skupinové	cvičení	 je	vhodné	pro	ženy	od	ukončeného	prvního	
trimestru	fyziologického	těhotenství.	Cvičební	lekce	jsou	zamě
řeny	 na	 protažení	 a	 posílení	 důležitých	 svalových	 skupin,	 ná
cvik	správného	dýchání,	držení	těla,	na	zvýšení	kondice	důležité	
k	samotnému	porodu.	Cvičení	vede	fyzioterapeutka	Mgr.	Marti
na	Šaclová.	Začínáme	ve	čtvrtek	13.	září	od	17:00.

4. Anglická konverzace
Zvládáte	základy	angličtiny	a	potřebujete	se	rozmluvit?	Přijďte	
mezi	 nás!	 V	 hodině	 mluvíme	 pouze	 anglicky.	 V	 malé	 skupině	
účastníků	probíráme	různá	témata	a	opakujeme	složitější	gra
matické	jevy.	Kurz	pod	vedením	Mgr.	Gabriely	Hradilové	(dříve	
Sedlákové)	probíhá	v	úterý	od	9:00	do	9:45.	Začínáme	18.	září.	
Možnost	hlídání	dětí	v	Jezírku.

5. Němčina pro mírně pokročilé
Zlepšete	 si	 svou	 němčinu	 ve	 Studánce!	 Kurz	 je	 vhodný	 pro	
všechny,	kteří	se	již	někdy	s	němčinou	setkali.	Opakujeme	gra
matiku,	cvičíme	poslech	a	čtení,	mluvíme.	Výuka	probíhá	v	malé	
skupině	účastníků	v	přátelské	atmosféře.	Začínáme	ve	středu	
19.	září	od	8:30	do	9:15.	Možnost	hlídání	dětí	v	Jezírku.

6. Předporodní příprava 
Ve	 čtvrtek	 20.	 září	 v	 18:00	 začíná	 kurz	 předporodní	 přípravy.	
Základ	tvoří	tři	setkání	s	certifikovanou	dulou	a	laktační	porad
kyní	Martinou	Holíkovou	Blahovou,	v	nichž	se	budeme	věnovat	
těhotenství,	 přípravě	 na	 porod,	 výběru	 porodnice,	 porodnímu	
plánu,	 průběhu	 porodu,	 bondingu,	 šestinedělí,	 kojení	 a	 péči	
o	 novorozence.	 Čtvrté	 setkání	 s	 fyzioterapeutkou	 Mgr.	 Marti
nou	Šaclovou	je	zaměřeno	na	bezpečné	polohování	a	manipulaci	
s	novorozencem.	

7.  Dráčci a Draci – programy pro 
   rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Programy	se	soustředí	na	pozitivní	ovlivňování	psychomotoric
kého	vývoje	dítěte	a	podporu	vztahu	mezi	rodiči	a	dětmi.	Součás
tí	programů	jsou	aktivity	a	cvičení	pro	děti,	které	jsou	zaměřeny	
na	 posílení	 jemné	 a	 hrubé	 motoriky,	 koordinace,	 vnímání,	 po
zornosti	a	myšlení	dítěte,	verbálních	schopností,	ovlivňování	tě
lesného	neklidu	a	nácvik	relaxace,	podporu	spolupráce	ve	vzta
hu	 mezi	 rodičem	 a	 dítětem.	 V	 rámci	 programů	 mají	 účastníci	
možnost	konzultace	s	psycholožkou.	Programy	vede	Mgr.	Soňa	
Kappelová,	psycholožka	se	zkušeností	s	dětmi	s	ADHD,	lektor
ka	 kurzů	 Efektivního	 rodičovství.	 Na	 ukázkovou	 hodinu	 nebo	
na	celý	program	je	potřeba	se	přihlásit	na
studanka.tisnov@gmail.com	nebo	telefonicky	775	050	557.	

Dráčci  –  program pro  rodiny  s  hyperaktivními  a  neklidnými 
dětmi od 4 do 7 let 
Program	se	skládá	z	deseti	lekcí,	které	se	konají	každé	pondělí	
od	16:00	do	17:30	v	prostorách	tělocvičny	RC	Studánka,	Tišnov.	
První	hodina	proběhne	v	pondělí	24.	září.	

Draci (nově!) – program pro rodiny s hyperaktivními a ne-
klidnými dětmi mladšího školního věku (1. a 2. třída)
Ukázková	 hodina	 zdarma	 proběhne	 v	 pátek	 21.	 září	 od	 16:00	
do	 17:30	 v	 prostorách	 tělocvičny	 RC	 Studánka,	 Tišnov.	 Dále	
bude	následovat	devět	lekcí	ve	stejném	čase.	

8. Předškoláček
V	1.	pololetí	školního	roku	2018/2019	otevíráme	opět	dvě	edu
kativněstimulační	 skupinky	 pro	 předškolní	 děti	 a	 jejich	 rodi
če.	V	Předškoláčku	pracuje	s	dětmi	a	 jejich	rodiči	psycholožka	
Mgr.	 Hana	 Pelčáková	 Kubecová.	 Začínáme	 ve	 středu	 26.	 září	
od	15:00	a	od	16:00	na	ZŠ	28.	října	v	Tišnově	(15	setkání).	In
formace	a	přihlášky	získáte	na	tel.	777	706	721	nebo	emailem	
studanka.tisnov@gmail.com.

9. Podzimní burza dětského oblečení
Opět	připravujeme	podzimní	burzu	dětského	oblečení,	kde	mů
žete	prodat	a	nakoupit	podzimní	a	zimní	oblečení,	obuv,	hračky	
a	další	potřeby	pro	děti	od	0	do	15	let.	Proběhne	v	sokolovně,	
Drbalova	274,	Tišnov,	ve	dnech	8.	až	10.	října.	Formulář	na	bur
zu	a	podrobné	informace	si	stáhnete	od	pátku	14.	září	na

SPolEČNoST

podziM přiNeSe do StudáNKY NěKoliK NoViNeK
RODINNÉ cENTRuM STuDáNKa

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně
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www.studankatisnov.cz.	Přijímáme	jen	140	formulářů	pro	pro
dej.	Vítáme	pomoc	dobrovolníků	na	burze!	

V říJNu PřIPRaVuJEME:
•	 Mravenečci	aneb	Můj	první	oddíl	pro	děti	od	4	do	7	let

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem ve Studánce od těho-
tenství po školu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na. Jeho součástí jsou aktivity 3, 6, 7, 8.

Projekt Kulturní akce pro rodiny s dětmi (aktivita 1), Pro-
jekt psychologického poradenství pro rodiny (aktivita 7, 

8) a Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců (aktivita 2) 
je realizován za finanční podpory města Tišnova.

Aktivita 6 je součástí projektu Zvyšování rodičovských kompetencí na Tiš-
novsku. Aktivity 7 a 8 jsou součástí projektu Program na podporu rodičů 
a pečujících osob o děti s ADHD. Tyto aktivity jsou spolufinancované Jiho-
moravským krajem.

Program v RC Studánka od září 2018

PřED PRVNÍ NÁVŠTěVOU SI OVěřTE TERMÍNY, 
REZERVACE A PLACENÍ NA NAŠEM WEBU!
www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka, z. s., Riegrova 318, 666 01 Tišnov
www.studanka-tisnov.cz

www.facebook.com/StudankaTisnov
studanka.tisnov@gmail.com

tel. 777 706 721 nebo 777 706 724
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	 Po	 horkém	 létě	 plném	 prázdninových	
zážitků	 vás	 čeká	 osvěžení	 v	 podobě	 no
vých	 kroužků	 v	 naší	 nabídce.	 Z	 novinek	
vybíráme	například	Jógu	pro	děti,	Herbář,	
Bruslení	či	hru	na	ukulele	a	to	není	zdale
ka	všechno!	Přesvědčte	se	sami	na	našem	
webu	 www.svcinspiro.cz	 nebo	 na	 plaká
tech	 výlepových	 ploch	 města.	 Promýšlej

te,	plánujte	a	5. září 
elektronicky přihla-
šujte.	Pro	děti,	které	
již	kroužek	navštěvovaly	v	 loňském	roce,	
bude	 možnost	 rezervace	 místa.	 Kroužky 
začínají v pondělí 1. října 2018 a končí 
31. května 2019.
	 Chystáme	 pro	 vás	 novinku	 v	 podobě	
služeb  kariérového  poradce!	 Kroužky	
jsou	parádním	nástrojem	vyzkoušet	si	růz
né	činnosti,	zjistíte,	co	dítěti	sedne,	proč	
ho	 daná	 činnost	 nebaví	 či	 jaké	 jsou	 ná
vaznosti	na	 jeho	oblíbený	koníček.	Škol-
ní asistent	pak	dopomůže	Vašemu	dítěti	
v	daných	činnostech	kroužku.	Tyto	služby	
pro	děti	a	jejich	rodiče	jsou	zdarma.
	 Dětský  klub,	 který	 je	 realizován	
díky	 finanční	 podpoře	 EU	 –	 operačního	
programu	 Zaměstnanost,	 bude	 otevřen	
pro	 všechny	 školáky	 každý	 všední	 den	
od 12:00 do 17:00.	Služba	hlídání	dětí,	
odvod	z	družin	na	kroužek.	
	 Hledáme  lektory	 na	 kroužek	 šachů, 
florbalu  a  badmintonu.	 Práce	 na	 DPP	
na	jednu	až	dvě	hodiny	týdně	v	inspirují
cím	kolektivu.	Přijďte	rozšířit	naše	řady!	
Více	info	na	tel.	737	331	437	nebo	na
reditelka@svcinspiro.cz.
	 Všem	školákům	přejeme	úspěšný	a	po
hodový	 vstup	 do	 nového	 školního	 roku.	
Těšíme	se	na	vás	v	našich	kroužcích.

	 Černá	H/h/ora	může	pro	každého	člověka	znamenat	něco	ji
ného.	Pro	lyžaře	Černou	horu,	na	kterou	vyjede	lanovkou	z	Ján
ských	Lázní,	pro	milovníka	hudby	pobyt	v	Černé	Hoře	u	moře.	
A	pro	znalce	piva	 je	 to	Černá	Hora	vzdálená	asi	sedmnáct	ki
lometrů	 od	 Tišnova,	 známá	 pivovarem.	 A	 právě	 tam	 jsme	 my	
senioři	jeli	ve	čtvrtek	19.	června	na	exkurzi.	Prohlídka	byla	vel
mi	zajímavá	a	měl	na	tom	svůj	podíl	především	průvodce,	který	
nám	 přiblížil	 výrobu	 pivního	 moku,	 zaujal	 nás	 nejen	 fundova
ným	výkladem,	ale	i	historkami,	kterými	zpestřil	své	vyprávění.	
Po	skončení	prohlídky	jsme	navštívili	pivní	restauraci	Sladovnu,	
kde	 jsme	měli	 objednané	 jídlo,	 ale	 také	ochutnávku	 tří	 druhů	
piv.	Piva,	která	se	zde	vyrábějí,	jdou	především	na	export.	Dová
žejí	se	do	mnoha	států,	a	to	i	do	Číny.	
	 Velmi	 krásné	 odpoledne,	 které	 pro	 nás	 opětovně	 zajistila	
naše	kulturní	pracovnice	Markéta	Fišová.	Moc	jí	děkujeme,	a	to	
nejenom	za	tento	zájezd	do	Černé	Hory,	ale	i	za	všechny	ostatní,	
které	pro	nás	v	uplynulých	letech	zajistila,	a	přejeme	jí	hodně	
zdraví,	spokojenosti	a	radosti	do	dalších	dnů.	

NoVý ŠKolNí 
roK V iNSpiru

INSPIRO

Ivana Kroutilová

z Výletu do čerNÉ HorY
cENTRuM SOcIálNích SlužEb TIŠNOV

Ludmila Cvrkalová

Senioři z Centra sociálních služeb Tišnov zavítali do Pivovaru Černá 
Hora. Foto: Markéta Fišová
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Všechny	pravidelné	aktivity	budou	probí
hat	od	září	tak,	jak	jste	byli	zvyklí.
Cvičení:	 pondělí,	 středa,	 pátek	 v	 době	
od	8	do	9	hodin.
Tvořivé  dílny:	 od	 7.	 září,	 každý	 pátek	
v	době	od	13	do	15	hodin.
Procvičování paměti:	od	11.	září,	každé	
úterý	v	době	od	8:30	do	9:30	hodin.	
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	
z	Tišnova	(nejen	z	DPS)

Hodová taneční zábava
Srdečně	 Vás	 zveme	 na	 hodovou	 taneč
ní	 zábavu,	 která	 se	 bude	 konat	 v	 úterý 
25. září od 14:00 hodin v jídelně DPS 
Králova.	K	tanci	a	poslechu	zahrají	man
želé	Maškovi.	Bohaté	občerstvení	zajiště
no,	vstupné	dobrovolné.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
2. pololetí 2018
říjen – 3. 10. 2018, 17. 10. 2018
Listopad – 7. 11. 2018, 21. 11. 2018
Prosinec – 5. 12. 2018, 19. 12. 2018
Odjezd	 od	 Podhorácké	 restaurace	 je	
v  11:45  hodin.	 Doprava	 a	 vstupné:	
110 Kč.	V	případě	nízkého	počtu	účast
níků	se	v	daném	termínu	nepojede.	Kon

takty	pro	bližší	informace	a	přihlašování:	
Dagmar	 Šmídková	 (mob.	 730	 193	 325)	
osobně	v	knihovně	Centra	sociálních	slu
žeb	Tišnov,	Králova	1742.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme	 Vás	 na	 oslavu	 Mezinárodního	
dne	seniorů,	která	se	uskuteční	4. října 
od 14:00 hodin v jídelně DPS Králova.	
Jako	 každým	 rokem	 se	 můžete	 těšit	
na	 odpoledne	 naplněné	 pestrou	 přehlíd
kou	 vystupujících,	 kteří	 zahrají	 na	 růz
né	 hudební	 nástroje,	 předvedou	 taneční	
a	pěvecké	umění,	barmanskou	show	nebo	
módní	přehlídku.	K	tanci	a	poslechu	za
hraje	od	16	hodin	Cimbálová	muzika	To
máše	Zouhara.	Vstupné	dobrovolné.
Upozorňujeme	 účastníky,	 že	 akce	 bude	
fotografována.	Vybrané	 fotografie	budou	
zveřejněny	na	webových	stránkách	Cent
ra	sociálních	služeb	Tišnov,	v	části	Foto
galerie,	případně	v	Tišnovských	novinách	
nebo	v	novinách	TišnovskoKuřimsko.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V	úterý	9. října od 9:00 do 16:00 hodin	
proběhne	 v	 rámci	 Týdne	 sociálních	 slu
žeb	Den	otevřených	dveří	na	CSS	spojený	

s	 podzimní	 výstavou.	 Budete	 mít	 mož
nost	 si	 prohlédnout	nejen	 společné	pro
story	 v	 DPS,	 jako	 je	 jídelna,	 tělocvična	
nebo	 knihovna,	 ale	 lze	 nahlédnout	 také	
k	 některým	 obyvatelům	 přímo	 do	 jejich	
bytu.	Zájemci	získají	nejenom	informace	
o	domech	s	pečovatelskou	službou	a	pod
mínkách	bydlení	zde,	ale	dovědí	se	také	
o	 nabídce	 pečovatelské	 služby	 a	 o	 dal
ších	činnostech	Centra	sociálních	služeb	
Tišnov.	Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.

Poslechový pořad z cyklu Písničky ze 
starých časů Historie v písních žije
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 a	 de
TOX	 pokračují	 další	 sezónou	 cyklu	 po
slechových	 pořadů	 Písničky	 ze	 starých	
časů,	 které	 připravuje	 a	 komentuje	 pan	
Ing.	 Václav	 Seyfert.	 Začneme	 ve	středu 
10.  října	 pořadem	nazvaným	„VLÁDNE	
NÁM	TU	MOST“,	další	se	koná	14.	listo
padu	a	bude	nazván	„I	MUŽI	MAJÍ	SVÉ	
PÍSNĚ“.	A	v	adventním	čase	se	sejdeme	
12.  prosince,	 čekají	 nás	 „KRÁSNÉ	VÁ
NOCE“.	Všechny	pořady	začínají	v 15:00 
hodin v knihovně CSS Tišnov.

Koncem července 2018 odešla (snad jen dočasně) z CSS Markéta Fišová, dříve 
Prokopová. od července 2014, kdy k nám nastoupila, odvedla neuvěřitelný kus 
práce pro seniory. Výčet všech aktivit by vydal na dosti dlouhý text, takže alespoň 
toto málo: každý týden hodiny cvičení, trénování paměti, tvůrčích dílen, dále ná-
cvik pěveckého sboru, příprava společenských akcí, přednášek, besed a zejména 
zájezdů, které jsou pod jejím vedením velmi oblíbené a pokaždé plně obsazené. 
Vždy vše precizně zorganizováno a zajištěno. A že to nebyla jen idylka a procház-
ka růžovým sadem, ale někdy i pořádně stresující situace! 
Markéto, děkuji za všechny, které jste svou činností a přítomností v CSS obohati-
la. Mně osobně se s Vámi vždy skvěle spolupracovalo. Děkuji za výbornou práci, 
do které jste vkládala kus svého srdce, a na výsledku je to vidět. Každý nástupce 
bude mít velmi těžké dosáhnout na laťku, kterou jste nasadila hodně vysoko. Přeji, 
ať se Vám i miminku daří, a ve zdraví si užívejte svého nového života.

V ceNtru Si zataNčí i oSlaVí deN SeNiorů
cENTRuM SOcIálNích SlužEb TIŠNOV

Jana Wildová, ředitelka

poděKoVáNí
MarKÉtě FiŠoVÉ-proKopoVÉ

Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

NoVá KulturNí

pracoVNice

Jana Wildová, ředitelka

K 1. srpnu 2018 nastoupila na po-
zici kulturní pracovnice Dagmar 
Šmídková. Pokud se budete hlásit 
na zájezd, účastnit se našich akcí 
nebo pravidelných aktivit, bude-
te se nyní obracet na ni. Telefonní 
číslo 730 193 325 zůstává. Přeje-
me mnoho úspěchů a spokojenos-
ti v naší organizaci. 
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	 Prázdniny	 jsou	v	plném	proudu	a	my	
se	 opět	 hlásíme	 s	 rekapitulací	 naší	 čin
nosti	za	minulé	období.	Vezmeme	to	tedy	
postupně.	 Před	 koncem	 školního	 roku	
jsme	 se	 intenzivně	 věnovali	 přípravám	
do	 školy,	 probíhalo	 doučování,	 které	
bylo	 věnováno	 matematice,	 češtině,	 an
glickému	 jazyku,	 pedagogice	 nebo	 psy
chologii	tak,	aby	bylo	vysvědčení	našich	
klientů	co	nejhezčí.	Mimo	to	jsme	v	Tiš
nově	 a	 v	 Lomnici	 zvelebovali	 klub,	 při
čemž	 na	 této	 aktivitě	 se	 klienti	 podíleli	
a	učili	se	vzájemné	pomoci,	rozvíjeli	své	
dovednosti	 v	 třídění	 odpadu,	 domácích	
pracích	nebo	mezigenerační	komunikaci.	
Za	odměnu	jsme	si	pak	společně	v	obou	
klubech	připravili	 něco	 dobrého	na	 zub.	
Jednou	to	byly	kynuté	knedlíky	s	ovocem,	
podruhé	langoše.
	 Během	 prázdnin	 jsme	 několikrát	
s	 klien	ty	 z	 Tišnova	 i	 Lomnice	 navštívili	
tišnovské	koupaliště	a	také	stihli	přespá
vačku	s	grilováním	a	 filmovým	večerem	

dle	vlastního	výběru.	V	prvopočátku	byl	
program	nastaven	tak,	aby	klienti	nejen	
prožili	smysluplně	strávený	čas,	ale	také	
aby	si	procvičili	finanční	gramotnost.
	 Do	běžné	rutiny	naší	práce	stále	patří	
hovory	 například	 o	 prázdninových	 lás
kách,	které	jsou	často	velmi	složité,	o	vy
dařených	dovolených,	brigádách,	ale	i	o	ne
příjemnějších	 věcech,	 jako	 jsou	 opravné	
zkoušky	 na	 konci	 srpna	 nebo	 zdravotní	
problémy.	Dále	se	například	v	lomnickém	
klubu	snažíme	co	nejvíce	klien	ty	podporo
vat	v	jejich	hudebním	nadání,	které	rozví
jíme	díky	„hudebně“,	která	se	zde	nachází	
a	klienti	ji	hojně	využívají.
	 Mezi	 další	 plánované	 akce	 pro	 naše	
„klubáky“	v	příštích	měsících	patří	již	zmi
ňované	návštěvy	 tišnovského	koupaliště,	
výlet	 do	 vzdělávacího	 centra	 Vida	 anebo	
rovněž	na	výstavu	Cosmos	Discovery.
	 Toto	 vše	 můžeme	 klientům	 dopřát	
díky	velké	podpoře	města	Tišnova,	měs
tyse	 Lomnice	 a	 obci	 Čebín.	 Děkujeme	

i	 za	 vytváření	 příležitostí	 oslovit	 širší	
veřejnost	 projekty	 jako	 například	 „Zá
žitkové	 vzdělávání“,	 díky	 kterému	 jsme	
za	pomoci	Tesco	Stores	ČR	a.	s.	získali	
finanční	 dar	 na	 tento	 účel	 pro	 klienty.	
Vážíme	si	Vaší	podpory	a	vnímání	potřeb
nosti	 služby.	 Prevence	 je	 o	 vizích	 lepší	
společnosti.	Společně	je	můžeme	promě
nit	ve	skutečnost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je spolu-
financováno Jihomoravským krajem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas 
Tišnov je realizováno za finanční podpory města 
Tišnova.     

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 
Čas je spolufinancováno městysem Lomnice 
u Tišnova a obcí Čebín.

	 Mnozí	z	nás	vědí,	oč	tu	běží.	Určitě	jste	
měli	nebo	ještě	máte	doma	nějaký	stolní	
hokej.	Hráli	 jste	ho	s	 tátou,	sourozenci,	
kamarády	 anebo	 na	 návštěvách.	 Stiga	
hokej	 je	 napříč	 generacemi	 super	 zába
va.	 Nabízí	 mnoho	 podobného	 s	 ledním	
hokejem,	tedy	konkrétně	zábavu,	napětí	
i	adrenalin.	Hrát	můžete	proti	komukoliv,	
bez	ohledu	na	věk	či	pohlaví.
	 Ale	co	je	to	vlastně	Stiga	hokej?	Švéd
ská	firma	Stiga	začala	vyrábět	svůj	táh
lový	 hokej	 začátkem	 osmdesátých	 let.	
Na	hřišti	se	v	každém	týmu	pohybují	tři	
útočníci,	dva	obránci	a	brankář.	Každou	
figurku	 je	 možné	 ovládat	 samostatným	
táhlem	–	posouváním	a	rotací.	Díky	jeho	
zdařilému	provedení	a	také	díky	nadšení	
švédských	hráčů	se	postupně	 rozšiřoval	

i	do	okolního	světa.	Po	několika	úpravách	
hrací	plochy	se	dostal	až	ke	své	dnešní	po
době,	která	 zaručuje	 bezproblémový	prů
běh	 zápasů.	 V	 roce	 2017	 to	 bylo	 přesně	
šedesát	let,	co	se	Stiga	hokeje	vyrábějí.
	 Stiga	hokej	není	 jenom	hra,	na	které	
vyrostly	 již	 tři	 generace	 kluků	 a	 holek,	
ale	 rovněž	 sportovní	 disciplína.	 Umíte	
si	 představit,	 že	 byste	 se	 mohli	 účast
nit	turnajů	ve	Stiga	hokeji	v	rámci	měst	
České	republiky	nebo	třeba	na	celosvěto
vé	úrovni?	Že	už	je	to	moc?		Od	začátku	
osmdesátých	 let	 se	 po	 celém	světě	 pra
videlně	 pořádají	 mezinárodní	 turnaje,	
které	 vrcholí	 každé	 dva	 roky	 mistrov
stvím	 světa.	 A	 čeští	 reprezentanti	 patří	
ke	světové	špičce.	Tak	se	přijďte	podívat	
nebo	si	zahrát	a	uvidíte	sami.	Začínáme 

v  září  v  prostorách  budovy  tišnovské 
sokolovny,	 podrobné	 informace	 budou	
k	dispozici	včas	v	informační	vitríně	So
kolovny	Tišnov.

KlieNti KluBu Si užili prázdNiNY
OblaSTNí chaRITa TIŠNOV

 Jana Boudná, sociální pracovnice NZDM Tišnov

StolNí HoKej Stiga
je Sport pro KaždÉHo

T. J. SOKOl TIŠNOV

Jindřiška Halvová

Stolní hokej Stiga se bude hrát od září 
v tišnovské sokolovně.

Foto: Kamila Špičáková
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	 V	pořadí	XVI.	všesokolský	slet	nebyl	jen	sletem	České	obce	so
kolské,	ale	účastnili	se	ho	rovněž	cvičenci	zahraničních	sokolských	
organizací.	 Jedná	 se	 o	 dvanáct	 sokolských	 organizací	 z	 patnácti	
zemí	světa.	Mimo	to	na	sletu	vystupovali	i	mimosokolští	cvičenci	
například	z	Dánska	nebo	z	České	asociace	Sport	pro	všechny.	
		 Tradičně	 byl	 slet	 zahájen	 průvodem	 Prahou	 z	 Václavského	
náměstí	přes	vltavské	nábřeží	na	Staroměstské	náměstí.	V	čele	
průvodu	šli	nejvyšší	představitelé	ČOS,	dále	delegace	ostatních	
sokolských	organizací	z	jiných	států,	hosté	z	dalších	organizací	
a	cvičenci	všech	41	sokolských	žup.	
	 Nedílnou	součástí	sletu	 jsou	tradičně	další	sportovní	a	kul
turní	aktivity.	Slavnostní	zahájení	proběhlo	v	Národním	divadle	
představením	hry	Ladislava	Stroupežnického	Naši	furianti	v	po
dání	sokolských	ochotníků.	Bylo	to	poprvé	v	dlouhé	historii	Ná
rodního	divadla,	kdy	zde	vystoupili	neprofesionální	herci.	A	nut
no	dodat,	že	velice	úspěšně.	Díky	pochopení	vedení	Národního	
divadla	mohly	v	dalších	dnech	vystupovat	na	Nové	scéně	i	další	
sokolské	divadelní,	pěvecké	a	folklorní	soubory.	V	Divadle	Kam
pa	předváděla	svoje	umění,	především	pro	děti,	sokolská	lout
ková	divadla.	V	Tyršově	domě	si	mohli	návštěvníci	prohlédnout	
výstavu	z	historie	Sokola	i	sokolských	odznaků.
	 Málo	 je	 známo,	 že	 v	 ČOS	 jsou	 zastoupeny	 sportovci	 zhruba	
osmdesáti	sportovních	odvětví	od	rekreačních	přes	výkonnostní	až	
po	vrcholové.	Jejich	zástupci	vystoupili	v	náročném	programu	Sokol	
Gala	v	O2	areně.	Cvičení	doprovázel	stočlenný	symfonický	orchestr	
složený	převážně	z	hudebníků	Sokola	Brno	1.	Ve	dnech	1.	až	4.	čer
vence	v	odpoledních	hodinách	mohli	vidět	Pražané	a	návštěvníci	Pra
hy	pódiová	vystoupení	řady	gymnastických,	sportovních,	tanečních	
a	folklorních	skupin	z	dvanácti	zemí	světa	na	pódiích	na	Staroměst
ském	a	Malostranském	náměstí,	u	OC	v	Edenu	a	u	Tyršova	domu.	
	 Vyvrcholením	 sletu	 byly	 samozřejmě	 dva	 programové	 bloky	
ve	čtvrtek	večer	a	v	pátek	odpoledne,	ve	kterých	jsme	mohli	vidět	
167	cvičenců	naší	župy	v	devíti	skladbách	a	dva	praporečníky	se	
župním	praporem	a	praporem	Sokola	Tišnov.	Znamená	to,	že	spolu	
s	třináctičlenným	doprovodem	dětí	a	čtyřmi	ubytovateli	a	zdravot
níky	se	sletu	v	hlavním	městě	z	naší	župy	aktivně	zapojilo	186	osob.	
	 Nejvíce	nás	potěšil	zvýšený	počet	dětí.	Oproti	minulému	sletu	
je	to	zvýšení	z	dvaapadesáti	na	téměř	osmdesát.	Hlavní	záslu
hu	na	tom	mají	cvičitelky	Lenka	Novotná	a	Denisa	Krausová	ze	
Sokola	Předklášteří,	které	nacvičily	dvě	skladby	s	názvy	Děti	to	
je	věc	určené	pro	mladší	žactvo	a	Noty	pro	předškolní	děti.	Pro	
nácvik	žactva	přizvaly	i	děti	z	Tišnova,	pro	které	se	nepodařilo	
najít	cvičitele	v	Tišnově.	
	 Sletu	v	Praze	se	tak	mohlo	zúčastnit	27	dětí.	Dík	patří	i	ředi
telce	školy	v	Předklášteří	Iloně	Krausové,	která	obětavě	pomohla	
oběma	cvičitelkám	s	hlídáním	dětí.	Předškolní	děti	z	Předklášteří	
přijely	do	Prahy	až	v	pátek,	aby	si	také	zacvičily	v	Edenu.
	 Rovněž	 bych	 chtěl	 poděkovat	 Gabině	 Štětinové,	 Lence	 Du
fkové	z	Tišnova	a	Lucii	Mácové	z	Drásova	za	nácvik	a	hlavně	
doprovod	dětí	skladeb	V	peřině	a	Cirkus.	Určitě	není	jednoduché	
starat	se	o	ně	24	hodin	denně	po	celý	týden.	Po	prvé	se	vystou
pení	v	Praze	zúčastnil	jeden	pár	ze	skladby	rodičů	a	dětí	z	Tiš

nova.	Potěšitelný	 je	 i	nárůst	počtu	dospělých	cvičenců.	Zvlášť	
bych	chtěl	poděkovat	všem	cvičitelům	za	nacvičení	náročných	
skladeb.	Mé	díky	patří	i	manželům	Paďourkovým,	kteří	obětavě	
zajišťovali	hlídaní	našeho	ubytování	po	celou	dobu	sletu.
	 Celkem	se	z	naší	župy	do	nácviku	sletových	skladeb	zapojilo	260	
cvičenců	z	 tělocvičných	 jednot	Tišnov,	Předklášteří,	Moravských	
Knínic,	Lomničky,	Kuřimi,	Drásova	a	Dolních	Louček.	Těžko	hod
notit,	která	skladba	byla	nejlepší.	Myslím	si,	že	se	líbily	všechny.	

Pochopitelně	pro	cvičence	byla	vždy	nejlepší	ta,	kterou	cvičili.	Ani	
já	nejsem	výjimkou.	Jsem	rád,	že	se	nám	daří	udržovat	muže	v	pra
videlném	 cvičení	 a	 získávat	 mladší	 cvičence.	 Cvičení	 mužů	 naší	
župy	oceňují	i	vedoucí	skladby,	a	proto	nás	v	Praze	zařadili	do	prv
ních	řad.	Nejnáročnější	částí	naší	skladby	byla	silová	gymnastika,	
kterou	cvičilo	šest	mužů	pod	vedením	Pavla	Hrabce.	V	našem	kraji	
to	bylo	už	jen	dalších	devět.	O	to	větší	jim	patří	můj	dík.	
	 Myslím,	že	se	nám	dařilo	i	v	oblasti	propagace	naší	župy,	jed
noty	i	města	Tišnova.	V	pravidelném	Sokolském	zpravodaji	vysí
laném	Českou	televizí	byl	záznam	z	naší	župní	akademie	a	také	
ze	župního	přeboru	v	Zálesáckém	závodě	zdatnosti.	Ve	čtvrtek	
před	odjezdem	na	slet	do	Prahy	vysílala	Česká	televize	v	hlavní	
zpravodajské	relaci	i	záběry	z	posledního	nácviku	mužů	v	Tišno
vě.	A	to,	že	náš	župní	slet	jako	vůbec	první	navštívila	starostka	
České	obce	sokolské	Hanka	Moučková,	není	jistě	náhodou.	Ve
lice	děkuji	vedení	města	Tišnova	za	finanční	příspěvek	na	náš	
slet.	Jenom	mě	mrzí	jejich	neúčast	na	našem	župním	sletu.	
	 Úspěšné	propagaci	naší	činnosti	i	našeho	města	významně	napo
máhá,	že	zde	sídlí,	díky	našim	předkům,	župa	Pernštejnská.	Proto	
má	naše	župa	zástupce	ve	výboru	ČOS,	zúčastňujeme	se	porad	ná
čelníků,	župních	vedoucích	sportu,	vzdělavatelů	a	župních	vedoucích	
jednotlivých	věkových	kategorií.	Máme	tak	bezprostřední	možnost	
sledovat	nové	trendy	ve	sportovní	činnosti	zvyšovat	úroveň	našich	
cvičitelů.	A	v	neposlední	řadě	pořádat	župní	slety	a	akademie.
	 Slet	skončil.	Další	bude	v	roce	2024.	Zvu	zájemce	o	aktivní	
pohyb	 ve	 všech	 věkových	 kategoriích	 na	 pravidelné	 celoroční	
cvičení,	které	začíná	v	našich	TJ	od	září.	Věřím,	že	úspěšný	slet	
přiláká	do	našich	řad	další	cvičence.

XVi. VŠeSoKolSKý Slet Se VYVedl
T. J. SOKOl TIŠNOV

Jan Sláma, náčelník Sokolské župy Pernštejnské
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deN oteVřeNýcH dVeří
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří pořádaný

v sobotu 8. září od 14 hodin v areálu kynologického klubu v tišnově

Můžete se těšit na ukázky výcviku psů našich členů: 
poslušnost skupiny štěňat i pokročilých, agility, obrany a další kynologické sporty, 

bohatý doprovodný program a občerstvení

použité foto: web Kynologického klubu Tišnov

pátek 21. září 2018 – 3. ročník celostátní akce Noc sokoloven

V tišnovské sokolovně bude letošní Noc sokoloven probíhat formou hry 
za pokladem. Zájemci budou plnit jednotlivé úkoly rozmístěné po celé 

sokolovně. Účastníci tak mají možnost „prolézt“ celou sokolovnu od sklepa 
po půdu a nevynechají ani hřiště za sokolovnou. Pokud budou některé úkoly 

nad jejich síly, mohou se poradit s tajemným Dědem Vševědem. 
Ve sklepě možná potkají „ducha Sokola“.

Splnění všech úkolů pak vede k tajné místnosti s pokladem.
Start bude průběžný od 17 do 19 hodin, hrací karty se budou vydávat 

ve foyeru před velkým sálem. Hra bude ukončena po odchodu posledních 
hráčů, kdo se ztratí, stráví noc v sokolovně.

Hra je určena pro dvou- až tříčlenná smíšená družstva (mládež, rodiče 
plus děti od 6 let). Aspoň jeden z družstva by měl umět číst a psát. 

V ráMci Noci SoKoloVeN
Se Bude Hledat poKlad

cVičeNí
tj SoKol tiŠNoV
Ve ŠKolNíM roce

2018–2019

Pravidelné cvičení pro muže, 
ženy a seniory bude zahájeno 

od 3. 9. 2018. 
Pravidelné cvičení pro děti 

bude zahájeno od 10. 9. 2018.
První cvičení karate-začátečníci 

(nábor) bude 14. 9. 2018
v 17 hod. v tělocvičně.

Cvičení Rekondik
a gymbaly kondiční začne také 

od 10. 9. 2018.
Cvičení Pilates bude již

30. 8. 2018 v tělocvičně a pak 
pravidelně každý čtvrtek. 

Podrobné informace o cvičení 
a rozvrhu najdete na stránkách 

www.sokoltisnov.cz
a vývěskách T. J. Sokol Tišnov.
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	 Skupina	mladých	cestovatelů	se	rozhodla,	že	si	udělá	dovo
lenou	na	Bahamách.	Netušili	ovšem,	že	jejich	letadlo	ztroskotá	
a	oni	zůstanou	uvězněni	na	pustém,	neobydleném	ostrově.
	 Ale	je	opravdu	neobydlený?	Po	třech	dnech	bloudění	narazi
li	na	zvláštní	opuštěný	vědecký	tábor,	ve	kterém	se	ubytovali.	
Po	 krátkém	 čase	 stráveném	 v	 táboře	 vyvstávají	 otázky	 typu:	
„Kdo	byli	vědci	a	co	tu	zkoumali?“,	„Proč	tak	narychlo	opustili	
tento	tábor?“,	„Je	tu	snad	ještě	někdo?“
	 Naději,	že	budou	cestovatelé	zachráněni,	jim	boří	nález	první	
stránky	z	deníku	jediného	Čecha	z	výzkumné	mise.	Z	částí	dení
ku	se	postupně	dozvídali	o	osudu	vědců	a	hlavně	o	tom,	že	na	os
trově	nejsou	sami.	Jsou	tu	ONI.	Brzy	také	objevili	tajemné	mís
to,	možná	nějaké	obětiště,	a	postupně	nalézali	hliněné	destičky	
s	tajemnými	nápisy	zaznamenanými	obrázkovým	písmem…

	 K	záchraně	si	mladí	cestovatelé	museli	pomoci	sami,	a	proto	
postavili	velký	vor.	Při	cestě	k	místu	odplutí	však	došlo	k	ně
kolika	 podivným	 událostem,	 cestovatelé	 se	 setkali	 s	 kmenem	
domorodců	obývajícím	ostrov	i	vědcem,	který	psal	deník.	Dozvě
děli	se	také	o	principech	jejich	života,	kterým	říkají	čtyři	dohody.
To,	co	na	začátku	vypadalo	jako	katastrofa,	se	postupně	změnilo	
v	dobrodružství,	 ze	kterého	se	nikomu	nechtělo	domů.	Prostě	
dovolená,	jak	má	být!

zažili jSMe
o prázdNiNácH

KataStroFu
Na doVoleNÉ

ODDíl 1. bRďO TIŠNOV

za 1. Brďo Tišnov Gingo napsala družinka „GROOTI“

	 Na	sobotu	15. září připravuje	dětský	
oddíl	 1.	 BRĎO	 Tišnov	 oslavu	 třiceti	 let	
od	svého	založení.	Zveme	tímto	všechny	
na	společnou	akci,	která	proběhne	v	sále	
MěKS	Tišnov.
	 Nejen	 pro	 děti	 budou	 připraveny	 růz
né	soutěže	a	aktivity	uvnitř	 i	v zahradě 
MěKS.	

Program:
10:00–13:30 hod.
Bronto	stanoviště	s	úkoly	pro	děti	 i	 do
spělé	 (vyzkoušejte	 si	 naše	 BRONTÍKY	
–	 brontík	 lukostřelec,	 brontík	 uzlů,	 zví
řat,	rostlin,	vaření,	obratnosti…)

10:00–14:00 hod.
Ekostan	 (prodej	 triček,	 tašek	 a	 bronto
sauřích	drobností,	info	o	akcích)
Fotokoutek	(využijte	našich	rekvizit)
Brďonoviny,	promítání	fotek	a	videí

12:00–13:30 hod.
Opékání	špekáčků	a	jablek	

Od	14:00	hod.	je	přichystán	program	jen	
pro	pozvané	hosty	a	členy	oddílu.

Těšíme	se	na	setkání	se	všemi	bývalými	
i	 současnými	 členy,	 jejich	 rodiči,	 kama
rády	i	všemi,	kteří	by	chtěli	vědět,	co	to	
vlastně	BRĎO	je.

Mladí cestovatelé objevili obětiště a destičky u jeskyně. 
Foto: archiv 1. Brďo Tišnov Gingo

Brďo SlaVí 30 let
ODDíl 1. bRďO TIŠNOV

za 1. Brďo Tišnov Gingo Šárka Alfík Ondráčková
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Výzva č. 2

MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura sociálních slu-
žeb a sociálního začleňování	s	vazbou	na	výzvu	ŘO	IROP	č.	62	
„Sociální	 infrastruktura	–	 Integrované	projekty	CLLD	v	rámci	
specifického	cíle	IROP	4.1	Posílení	komunitně	vedeného	míst
ního	 rozvoje	za	účelem	zvýšení	kvality	života	ve	venkovských	
oblastech	a	aktivizace	místního	potenciálu.	Podporovanou	akti
vitou	je	Rozvoj	sociálních	služeb.

Pro	 žadatele	 je	 připravena	 částka	 1  575  000 Kč.	 Informace	
o	vyhlášení	výzvy	budou	uvedeny	na	http://masbranavysociny.
cz/index.php/vyzvyirop.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 
Podpořeny	budou	projekty	na	modernizaci	zázemí	a	pořízení	vyba
vení	pro	terénní,	ambulantní	či	nízkokapacitní	pobytové	so	ciální,	
zdravotní	 a	 návazné	 služby	 a	 vybavení	mobilního	 týmu	pro	 po
skytování	zdravotně	sociální	pomoci.	Jedná	se	o	nákup	zařízení	
a	vybavení,	automobilu,	výstavbu	a	stavební	úpravy,	které	vytvoří	
podmínky	 pro	 kvalitní	 poskytování	 sociálních	 služeb	 definova
ných	 zákonem	č.	108/2006	Sb.,	 o	 sociálních	 službách	ve	 znění	
pozdějších	předpisů,	obnovu	a	zkvalitnění	materiálně	technické	
základny	stávajících	služeb	sociální	práce	s	cílovými	skupinami.	
Podporovány	budou	projekty,	které	se	zaměřují	na	vybudování	
zázemí	pro	centra	denních	služeb,	denní	stacionáře,	týdenní	sta
cionáře,	domovy	pro	osoby	se	zdravotním	postižením,	chráněné	
bydlení,	azylové	domy,	domy	na	půl	cesty,	zařízení	pro	krizovou	
pomoc,	 nízkoprahová	 denní	 centra,	 nízkoprahová	 zařízení	 pro	
děti	a	mládež,	noclehárny,	terapeutické	komunity,	odborné	so
ciální	poradenství,	sociálně	terapeutické	dílny,	sociální	rehabili
tace,	pracoviště	rané	péče,	intervenční	centra,	zařízení	následné	
péče,	podpora	samostatného	bydlení,	pečovatelská	služba,	osob
ní	asistence,	odlehčovací	služby,	sociálně	aktivizační	služby	pro	
seniory	a	osoby	se	zdravotním	postižením,	sociálně	aktivizační	
služby	pro	rodiny	s	dětmi,	kontaktní	centra,	terénní	programy,	
tísňová	péče,	průvodcovské	a	předčitatelské	služby.	Podporova
né	sociální	služby	nemohou	být	určeny	výlučně	pro	seniory.

Na  jakém území  podporujeme  projekty?	Území	MAS	Brána	
Vysočiny,	z.	s.,	vymezené	ve	schválené	strategii	CLLD.	V	přípa
dě	terénní	sociální	služby	musí	mít	území	MAS	(obec	zahrnutá	
do	MAS)	z	realizace	projektu	prokazatelně	úplný	nebo	převažu
jící	prospěch.	

Kdo může žádat?	Kraje	a	organizace	zřizované	a	zakládané	kra
ji,	obce	a	organizace	zřizované	a	zakládané	obcemi,	dobrovolné	
svazky	 obcí	 a	 organizace	 zřizované	 a	 zakládané	 dobrovolnými	
svazky	obcí,	organizační	složky	státu	a	jejich	příspěvkové	organi
zace,	nestátní	neziskové	organizace,	církve,	církevní	organizace.

Kdo je cílovou skupinou ve výzvě?	Osoby	sociálně	vyloučené	či	
ohrožené	sociálním	vyloučením,	osoby	se	zdravotním	postižením.

Výzva č. 3

MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy	s	vaz
bou	na	výzvu	ŘO	IROP	č.	53	„Udržitelná	doprava	–	Integrované	
projekty	CLLD	v	rámci	specifického	cíle	IROP	4.1	Posílení	ko
munitně	vedeného	místního	 rozvoje	 za	účelem	zvýšení	kvality	
života	ve	venkovských	oblastech	a	aktivizace	místního	potenciá
lu.	Podporovanou	aktivitou	je	Bezpečnost	dopravy.

Pro	 žadatele	 je	 připravena	 částka	 4  210  540 Kč.	 Informace	
o	vyhlášení	výzvy	budou	uvedeny	na	http://masbranavysociny.
cz/index.php/vyzvyirop.

Jaké typy projektů budeme podporovat?
Podpořeny	budou	projekty	zaměřené	na	rekonstrukci,	moderni
zaci	a	výstavbu	chodníků	podél	silnic	I.,	II.	a	III.	třídy	a	místních	
komunikací	nebo	chodníků	a	stezek	odklánějících	pěší	dopravu	
od	silnic	I.,	 II.	a	III.	 třídy	a	místních	komunikací,	přizpůsobe
ných	osobám	s	omezenou	schopností	pohybu	a	orientace,	včetně	
přechodů	pro	chodce	a	míst	pro	přecházení.	Dále	na	rekonstruk
ci,	modernizaci	a	výstavbu	bezbariérových	komunikací	pro	pěší	
k	zastávkám	veřejné	hromadné	dopravy,	na	rekonstrukci,	mo
dernizaci	a	výstavbu	podchodů	nebo	lávek	pro	chodce	přes	sil
nice	I.,	II.	a	III.	třídy,	místní	komunikace,	přizpůsobené	osobám	
s	omezenou	schopností	pohybu	a	orientace	a	navazující	na	bez
bariérové	komunikace	pro	pěší,	realizaci	prvků	zvyšujících	bez
pečnost	silniční,	cyklistické	a	pěší	dopravy.	

Na jakém území podporujeme projekty?	Území	MAS	Brána	Vy
sočiny,	z.	s.,	vymezené	ve	schválené	strategii	CLLD.	V	odůvod
něných	případech	je	možný	přesah	realizace	projektu	za	hranice	
vymezeného	území	MAS,	např.	pokračování	výstavby	či	moderni
zace	úseku	komunikace	pro	pěší	nebo	cyklisty	za	hranicí	MAS.	

Kdo může žádat?	Kraje,	obce,	dobrovolné	svazky	obcí,	organi
zace	zřizované	nebo	zakládané	kraji,	organizace	zřizované	nebo	
zakládané	obcemi,	organizace	zřizované	nebo	zakládané	dobro
volnými	svazky	obcí,	provozovatelé	dráhy	nebo	drážní	dopravy	
podle	zákona	č.	266/1994	Sb.	(Správa	železniční	dopravní	cesty,	
s.	o.,	a	obchodní	společnosti).

Kdo je cílovou skupinou ve výzvě?	Obyvatelé,	návštěvníci,	do
jíždějící	za	prací	a	službami,	uživatelé	veřejné	dopravy.

Kontaktní údaje na pracovníky MAS:
Poskytují	informace	při	zpracování	žádosti	o	podporu	a	posouze
ní	jejího	souladu	s	výzvou	MAS
Vedoucí pracovník SCLLD	–	PhDr.	Libuše	Beranová
manager@masbranavysociny.cz,	tel.	777	706	722
Koordinátor pro IROP	–	Ing.	Petr	Šústal,	MBA,
irop@masbranavysociny.cz,	tel.	704	426	282

VYHláŠeNí dalŠícH dVou VýzeV
MaS bRáNa VYSOčINY

Libuše Beranová
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	 V	srpnu	roku	1917	se	stal	čestným	ob
čanem	Tišnova	Alois	Jirásek	za	manifest	
spisovatelů	 adresovaný	 českým	 poslan
cům	tehdejšího	rakouského	parlamentu.	
Jirásek	byl	ovšem	 jen	 tím	nejznámějším	
z	 více	 než	 dvou	 set	 podepsaných	 signa
tářů	 tohoto	 dokumentu,	 s	 jehož	 zněním	
jsme	vás	podrobně	seznámili	před	dvěma	
roky	v	páté	části	našeho	seriálu;	jeho	au
torem	 byl	 jiný	 český	 umělec	 –	 Jaroslav	
Kvapil.	 I	on	se	nakonec	nejvyššího	oce
nění	 našeho	 města	 dočkal,	 ovšem	 stalo	
se	 tak	 teprve	 o	 více	 než	 28	 let	 později,	
21.	 prosince	 1945,	 a	 to	 podle	 oficiální	
formulace	 „za	 celoživotní	 dílo“.	 Lze	 dů
vodně	předpokládat,	že	tím	bylo	myšleno	
nejen	jeho	úctyhodné	dílo	umělecké,	ale	
také	„dílo	občanské“,	neboť	Kvapil	aktiv
ně	působil	do	té	doby	ve	dvou	a	nakonec	
dokonce	ve	 třech	českých	odbojích	dva
cátého	století.	A	na	rozdíl	od	Jiráska	měl	
s	Tišnovem	i	výraznou	osobní	zkušenost,	
která	souvisela	právě	s	jeho	celoživotním	
neúnavným	 bojem	 proti	 jakékoliv	 formě	
nezřízené	moci.

PROTI RaKOuSKu,
FaŠISTůM I KOMuNISTůM
	 Jaroslav	 Kvapil	 má	 jedno	 společné	
i	s	Ladislavem	Suchomelem,	o	němž	jsme	
psali	 v	 minulém	 čísle.	 Každému	 z	 nich	
byl	 totiž	 věnován	 jeden	 díl	 televizního	
dokumentárního	 cyklu	 Neznámí	 hrdino
vé.	V	části	nazvané	„Ve	třech	odbojích	–	
Jaroslav	Kvapil“	je	zmiňován	nejprve	ten	
protirakouský	z	doby	první	světové	války,	
nejvýrazněji	 vyjádřený	 právě	 autorstvím	
Manifestu	českých	spisovatelů.	Nebyl	to	
však	v	tomto	směru	zdaleka	jediný	Kva
pilův	počin,	on	totiž	„bojoval“	i	na	svém	
domácím,	 uměleckém	 poli	 v	 Národním	
divadle,	kde	v	té	době	působil	jako	šéf	či
nohry.	V	roce	1916	zde	inscenoval	během	
pouhých	38	dnů	 cyklus	patnácti	Shake
spearových	her,	oficiálně	věnovaný	300.	
výročí	autorova	narození,	ale	v	podtextu	
naznačující,	že	český	národ	je	dostatečně	
sebevědomý,	aby	mohl	vystupovat	–	a	to	
nejen	 na	 kulturním	 poli	 –	 sám	 za	 sebe.	
Ještě	výraznější	počin	inicioval	v	posled
ním	válečném	roce	1918,	kdy	pod	hlavič

kou	oslav	50	 let	od	položení	základního	
kamene	 Národního	 divadla	 realizovala	
„Zlatá	kaplička“	mezi	květnem	a	zářím	45	
her	a	22	oper	od	38	výhradně	českých	au
torů.	Kvapil	se	snažil	dát	oslavám	velko
rysý	celonárodní	ráz,	v	čele	mimodivadel
ního	přípravného	výboru	například	stála	
vůdčí	 osobnost	 domácí	 politické	 scény	
Karel	Kramář.	Jaroslav	Kvapil	byl	ovšem	
také	významným	členem	Maffie,	hlavního	
orgánu	 českého	 domácího	 odboje.	 Poté,	
co	Edvard	Beneš	zůstal	v	zahraničí	a	po
stupně	 byli	 zatčeni	 Karel	 Kramář,	 Josef	
Scheiner	a	Alois	Rašín,	stál	právě	Kvapil	
společně	 s	 Přemyslem	 Šámalem	 v	 čele	
tohoto	seskupení	a	při	svých	uměleckých	
cestách	po	Evropě	zprostředkovával,	po
dobně	 jako	 například	 Ema	 Destinnová,	
důležitý	 kontakt	 s	 představiteli	 našeho	
odboje	 v	 zahraničí.	 Po	 ustavení	 Česko
slovenské	 republiky	 byl	 právě	 Jaroslav	
Kvapil	tím,	kdo	byl	pověřen	přivítat	v	Pa
říži	 Tomáše	 Garrigua	 Masaryka	 po	 jeho	
návratu	z	Ameriky.
	 Koncem	 třicátých	 let	 neváhal	 Kvapil	
vyrazit	 do	 boje	 proti	 novému	 zlu:	 spo
lupracoval	 s	 odbojovou	 skupinou	 Lípa,	
psal	 letáky	 a	 satiry	 na	 nacistické	 po
hlaváry	a	byl	v	tom	tak	neúnavný,	že	už	
v	závěru	roku	1939	byl	nucen	se	skrývat,	
protože	 se	 ocitl	 v	 hledáčku	 nepřítele.	
Neblaze	 proslulý	 ministr	 Emanuel	 Mo
ravec	 dokonce	 osobně	 zakázal	 vydávat	
jeho	knihy.	Jednou	z	lokalit,	kam	rodina	
Kvapila	 pro	 jistotu	 „odklidila“,	 byl	 prá
vě	 Tišnov,	 kde	 se	 opakovaně	 objevoval	
i	coby	fiktivní	pacient	Kuthanova	sanato
ria.	Spřátelil	se	zde	zejména	s	Bohušem	
Sedlákem,	o	čemž	jsme	v	našem	seriálu	
již	rovněž	psali.	Kromě	Tišnova	se	Kvapil	
skrýval	také	v	Hranicích	či	Poděbradech,	
kde	byl	ovšem	26.	června	1944	přece	jen	
zatčen	a	převezen	na	Pankrác.	Z	 vazby	
se	 dostal	 na	 svobodu	 až	 po	 květnovém	
povstání	1945.
	 Komunisté	 se	 po	 válce	 sice	 snažili	
získat	Jaroslava	Kvapila	na	svou	stranu,	
v	lednu	1946	mu	byl	dokonce	udělen	titul	
národního	 umělce	 a	 byl	 jmenován	 čest
ným	doktorem	filozofie	Karlovy	univerzi
ty,	ale	měli	to	marné.	Když	v	únoru	1948	
vydali	v	časopise	Tvorba	výzvu	nazvanou	

„Kupředu,	zpátky	ni	krok“,	podepsala	se	
pod	ni	postupně	velká	část	české	kultur
ní	 fronty,	 dokonce	 včetně	 osob	 později	
řazených	spíše	mezi	oběti	režimu	(napří
klad	další	divadelník	Jiří	Frejka),	ovšem	
Kvapil	 nikoliv.	 Ten	 naopak	 jako	 jediný	
z	divadelních	umělců	signoval	prohlášení	
zcela	opačné,	totiž	výzvu	k	zachování	de
mokracie.	Pikantní	situace	nastala,	když	
byli	s	nabídkou	zapojit	se	do	národní	fron
ty	osloveni	dokonce	zednáři,	k	nimž	Kva
pil	 rovněž	 patřil	 (v	 období	 1924–25	 byl	
dokonce	velmistrem	Národní	veliké	 lóže	
československé).	 Tuto	 kuriózní	 nabídku	
při	 zednářském	 zasedání	 odmítl	 slovy:	
„Celý	život	jsem	bojoval	za	to,	abych	byl	
svobodným	 zednářem,	 a	 teď	 nechci	 být	
zednářem	s	prezervativem.“

JaK ŠEl žIVOT
	 Jaroslav	 Kvapil	 se	 narodil	 25.	 září	
1868	 na	 tzv.	 Starém	 zámku	 v	 Chude
nicích	 u	 Klatov.	 Jeho	 otec	 Hynek,	 míst
ní	 lékař,	 byl	 znám	 jako	 velký	 vlastenec	
a	lidumil.	Gymnázium	navštěvoval	mladý	
Jaroslav	 postupně	 v	 Klatovech	 a	 Plzni,	
také	při	studiu	na	vysoké	škole	nezůsta
lo	jen	u	jediné	fakulty.	V	osmnácti	začal	
nejprve	v	Praze	studovat	lékařství,	odtud	
ale	přešel	na	filozofickou	fakultu	a	nako
nec	ještě	na	práva,	kde	ale	vydržel	pouze	
jeden	 rok.	 Od	 navštěvování	 přednášek	
jej	stále	více	odrazoval	 jeho	sílící	zájem	
o	 uměleckou	 tvorbu,	 především	 sklá
dání	 básní.	 Jeho	 verše	 byly	 publikovány	
ve	Světozoru	a	v	roce	1889	mu	vyšla	prv
ní	sbírka	Padající	hvězdy,	po	níž	následo
valy	postupně	Reliquie,	Růžový	keř,	Bás
níkův	deník	a	řada	dalších.	Intenzivně	se	
věnoval	i	novinařině,	stal	se	redaktorem	
Hlasu	národa,	České	stráže	a	Národních	
listů,	redigoval	Zlatou	Prahu	a	Světovou	
knihovnu.
	 V	 roce	 1890	 se	 seznámil	 s	 herečkou	
Hanou	Kubešovou,	která	byla	o	osm	 let	
starší	 než	 on.	 Vztah	 skončil	 sňatkem	
a	 milovaná	 manželka	 navíc	 Kvapila	 při
vábila	 k	 divadlu.	 V	 roce	 1898	 založil	
s	přáteli	výstavní	divadlo	Urania,	v	němž	
i	 poprvé	 anonymně	 režíroval.	 Populár
ní	 diva	 Hana	 Kvapilová	 ovšem	 již	 roku	

12: uMělec i odBojář jaroSlaV KVapil
DlOuhODObý SERIál O čESTNých ObčaNEch MěSTa TIŠNOVa – 28. Díl

Václav Seyfert 
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1907	náhle	zemřela	na	následky	cukrov
ky	a	Kvapil	tři	roky	poté	spojil	svůj	život	
s	 další	 herečkou,	 tentokrát	 pro	 změnu	
o	16	let	mladší	Zdenkou	ČížkovouRýdlo
vou,	která	bývala	Haninou	někdejší	žač
kou.	 V	 roce	 1911	 se	 jim	 narodila	 dcera	
Eva,	 později	 provdaná	 Pittrová.	 Kvapil	
byl	v	té	době	již	velkou	osobností	českého	
divadla,	v	roce	1900	se	stal	dramaturgem	
nově	vzniklé	Společnosti	Národního	diva
dla	a	ve	vedení	samotného	divadla	působil	
nejprve	jako	literární	poradce,	poté	jako	
vrchní	režisér	a	v	létech	1911–18	jako	již	
zmiňovaný	 šéf	 činohry.	 V	 roce	 1918	 jej	
potřeby	nově	vzniklého	státu	na	nějakou	
dobu	odvály	od	divadla	k	politice:	půso
bil	 jako	sekční	šéf	ministerstva	školství	
a	národní	osvěty.	Vydržel	tu	ale	pouze	tři	
roky	a	vrátil	se	zpět	k	divadlu,	tentokrát	
v	pozici	ředitele	Divadla	na	Vinohradech.	
V	 létech	1912	a	1920	navíc	připravoval	
hromadné	scény	pro	sokolské	slety.
	 V	roce	1928	se	výrazně	zhoršily	Kvapi
lovy	dlouhodobé	problémy	s	očima,	které	
plynuly	z	dávné	choroby	rohovky	prodě
lané	 v	 dětství;	 jeho	 vnuk	 Prokop	 Pitter	
vzpomínal,	 že	 „dědeček	 byl	 v	 pozdějším	
věku	 v	 podstatě	 téměř	 slepý“.	 Soustav
nou	práci	 v	divadle	musel	 tedy	 ze	 zdra
votních	důvodů	opustit	a	pouze	se	občas
ně	vracel	k	příležitostným	pohostinským	
režiím.	 Za	 základ	 Kvapilova	 režijního	
stylu	označovala	odborná	kritika	 impre
sionistickou	náladovost	a	barevnost,	psa
la	o	tvorbě	citových	nálad,	o	navozování	
sugestivní	atmosféry	opojení,	roztoužení	
nebo	zasnění.	K	tomu	účelu	Kvapil	využí
val	 inovativně	také	světlo.	V	jeho	insce
nacích	 mělo	 funkci	 náladovou,	 ne	 dra
matickou.	Pracoval	s	barevným	světlem,	
zavedl	nové	přenosné	reflektory,	používal	
i	projekci	na	zadní	horizont.	

OD RuSalKY až PO FIlM
	 Z	prací,	v	nichž	se	Jaroslav	Kvapil	etab
loval	 jako	 autor,	 je	 dodnes	 jednoznačně	
nejproslulejší	 jeho	 libreto	 ke	 Dvořákově	
opeře	 Rusalka.	 Slavný	 hudební	 skladatel	
prý	je	původně	přijal	jen	proto,	že	mu	jiný	
námět	 právě	 vypadl,	 ale	 úspěchem	 pre
miéry,	 která	 se	 konala	 31.	 3.	 1901,	 byl	
tak	nadšen,	že	hned	druhý	den	brzy	ráno	
Kvapila	 žádal	 o	 nějakou	 další	 předlohu,	
k	čemuž	ovšem	už	nikdy	nedošlo.	Kvapilo
vy	dramatické	texty	měly	podle	teatrologů	
povahu	 spíše	 básnicky	 pojatých	 dialogů	
než	 děl	 vhodných	 k	 jevištnímu	 provede
ní.	 Velmi	 populární	 je	 dodnes	 Princezna	
Pampeliška,	veršovaná	divadelní	pohádka	

z	 roku	1897,	která	 se	 dočkala	 také	 tele
vizních	a	 rozhlasových	úprav	 či	 autorské	
knižní	verze.	Pro	svou	ženu	Hanu	napsal	
Kvapil	hru	Oblaka	(1903),	podle	níž	o	tři
cet	 let	 později	 natočil	 režisér	 Svatopluk	
Innemann	film	Skřivánčí	píseň.	A	když	už	
jsme	u	kinematografie,	podobně	jako	jiný	
čestný	 občan	 Tišnova,	 operní	 režisér	 Mi
loš	Wasserbauer,	se	i	Kvapil	nechal	zlákat	
k	filmové	režii.	V	roce	1915	vytvořil	čtrnác
timinutovou	 komedii	 Ahasver	 s	 Růženou	
Naskovou	a	Karlem	Hašlerem	v	hlavních	

rolích,	sedm	let	poté	pohádku	Zlatý	klíček,	
na	jejímž	scénáři	se	podílel	i	Karel	Čapek,	
a	v	roce	1933	byl	spolurežisérem	filmové	
úpravy	Smetanovy	Prodané	nevěsty.

FINálE
	 Umělcův	 život	 se	 uzavřel	 způsobem,	
který	 může	 vypadat	 jako	 promyšlené	
divadelní	 finále,	 ale	 spíše	 z	 oblasti	 ab
surdního	dramatu.	Jakkoliv	už	„na	stará	
kolena“	 nepsal	 verše,	 ještě	 se	 vzepjal	
k	 vytvoření	 básně,	 kterou	 dal	 své	 teh
dejší	 sekretářce	 Vrané	 nejen	 opsat,	 ale	
také	rozeslat	asi	na	deset	adres,	vesměs	
významným	osobám	v	čele	s	prezidentem	
Gottwaldem,	 ministrem	 Nejedlým	 a	 dal
šími.	 První	 sloka	 podle	 vzpomínek	 vnu
ka	Prokopa	Pittra	zněla	takto:	„Povstali 
v Čechách noví bojovníci / a všichni měli 
přání jediné / jak se ti dostat nejlíp pod zad-
nici / a vlézt ti do ní, velký Staline.“	Závěr	
básně	byl	pro	změnu	následující:	„Genera-
lissime, jak tě náš lid přezval / i tobě nesu, 
velký Cézare / já, český básník, já, Vítěz-

slav Nezval / kus z básnického svého diaré.“	
Protože	poslední	slovo	se	už	dnes	téměř	
neužívá,	dodejme,	že	je	to	cizí	výraz	pro	
„průjem“.	Nezval,	s	nímž	se	Kvapil	vůbec	
neměl	rád,	prý	jen	řekl	„já	mu	to	nechám	
spočítat“,	ale	naštěstí	 to	nestihl…	Jaro
slav	Kvapil	 zemřel	 ve	 spánku	10.	 ledna	
1950,	 když	 si	 před	 ulehnutím	 ještě	 po
slechl	 z	 berlínského	 rozhlasu	 Rusalku	
a	ráno	se	už	neprobudil.	
	 Ačkoliv	si	to	nepřál,	byl	mu	paradoxně	
jako	vůbec	prvnímu	vypraven	velký	pohřeb	
z	Národního	divadla	a	teprve	po	smrti	ženy	
Zdenky	byly	24.	června	1955	jeho	ostatky	
přemístěny	 do	 rodinného	 hrobu	 v	 Chude
nicích.	 V	 archivu	 tamního	 Muzea	 Josefa	
Dobrovského,	 které	 sídlí	 ve	 Starém	 Czer
ninském	zámku,	je	uložena	řada	„kvapilov
ských“	dokumentů	včetně	alba,	které	mu	
v	roce	1941	v	upomínku	na	Tišnov	věnovali	
jeho	zdejší	přátelé	Jaroslav	Lisický,	Bohuš	
Sedlák	 a	 Vladimír	 Navrátil	 a	 také	 včetně	
diplomu	 s	 kresbami	 Josefa	 Zeithammela
Zahořanského,	dokládajícího	udělení	čest
ného	občanství	města	Tišnova…

Zdroje:
–  Ve třech odbojích, z cyklu Neznámí hrdinové, 

televizní dokument, režie Martin Mahdal, 
Česká televize 2012

–  https://cs.wikipedia.org, hesla Jaroslav Kvapil 
a Maffie

–  Jaké to bylo jaro! Naděje května 1918, web 
oficiálního časopisu Akademie věd ČR „Aka-
demický bulletin“, autor Josef Tomeš, 2008

–  https://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/
jaroslav-kvapil-1

–  Chudenice a okolí, Starý Czerninský zámek 
Chudenice, webové stránky

–  Česká divadelní encyklopedie, heslo Jaroslav 
Kvapil, http://encyklopedie.idu.cz, autoři Jan 
Hyvnar a kolektiv

Jaroslav Kvapil s dalším čestným občanem 
Tišnova Aloisem Jiráskem na známce 
vydané v roce 2017.

KALENDÁRIUM
– OPRAVA S OMLUVOU:

V	minulém	kalendáriu	se	nám	bohu
žel	 objevil	 nemilý	 šotek	 v	 odstavci	
o	tišnovské	návštěvě	člena	sestřele
ného	amerického	válečného	letounu	
Roberta	 Beache.	 V	 textu	 mělo	 být	
správně	„…	na	místě	mezi	Tišnovem	
a	obcí	Hradčany,	kam	 letoun	 tehdy	
dopadl…“,	 zatímco	 nám	 se	 do	 této	
věty	 místo	 Hradčan	 vloudilo	 Želez
né.	Na	chybu	nás	upozornil	pan	Zde
něk	 Denéf,	 jemuž	 tímto	 děkujeme.	
Omlouváme	se	a	jsme	rádi,	že	máme	
tak	pozorné	čtenáře…
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2. ZÁřÍ – PřED 25 LETY
Ve	čtvrtek	2.	září	1993	vyšlo první čís-
lo čtrnáctideníku Vox.	Vydavatelem	byl	
JUDr.	Martin	B.	Chutný,	 první	 šéfredak
torkou	 Uljana	 Bráchová.	 Tento	 nezávis
lý	 regionální	 list	 ve	 formátu	 klasických	
novin	 byl	 určen	 pro	 oblast	 někdejšího	
tišnovského	 okresu	 a	 existoval	 téměř	
24	 let;	 jeho	 poslední	 číslo	 neslo	 datum	
21.	června	2017.	

3. ZÁřÍ – PřED 125 LETY
V	neděli	3.	září	1893	byl	v	Tišnově	zalo-
žen Spolek katolických tovaryšů.	Jeho	
zakladatelem	byl	místní	kooperátor	(jiný
mi	 slovy	 farní	 vikář)	 František	 Koudel
ka,	hned	od	počátku	měl	spolek	více	než	
60	členů	z	řad	významných	tišnovských	
občanů.	 První	 spolková	 místnost	 se	 na
cházela	Na	Humpolce,	v	roce	1896	došlo	
k	přejmenování	na	Katolickou	vzdělávací	
jednotu.	Za	předsednictví	Františka	Hály	
zakoupila	 jednota	 v	 roce	 1899	 vlastní	
dům,	poté	nazývaný	katolický,	který	byl	
společně	 se	 sokolovnou	 centrem	 spole
čenského	života	ve	městě.	Původní	malý	
dům	 byl	 během	 roku	 1938	 nahrazen	
velkou,	 dodnes	 funkční	 budovou	 (dneš
ní	 Městské	 kulturní	 středisko).	 Spolek	
byl	komunistickým	režimem	zlikvidován	
30.	září	1951	a	k	jeho	obnovení	došlo	až	
21.	prosince	1990,	kdy	byla	ustavena	Ka
tolická	vzdělávací	 jednota	pod	ochranou	
sv.	Josefa	v	Tišnově.

4. ZÁřÍ – PřED 20 LETY
V	pátek	4.	září	1998	bylo	ve	zdejší	spor
tovní	hale	zahájeno mistrovství Evropy 
ve volejbale juniorů,	které	se	konalo	až	
do	 12.	 září	 v	 Tišnově	 a	 v	 Brně.	 Tišnov
skou	skupinu	tvořily	týmy	Francie,	Itálie,	
Litvy,	Portugalska,	Řecka	a	Ruska.	Den
ně	 se	 konala	 tři	 utkání,	 závěrečné	 dva	
dny	patřily	zápasům	o	konečné	pořadí.

8. ZÁřÍ – PřED 690 LETY
8.	 září	 1328	 byla  vydána  listina  aba-
tyše  Anežky,	 v	 níž	 se	 hovoří	 o	 Tišnovu	
jako	o	městě.	Text	je	psán	latinsky	a	jsou	
k	němu	připojeny	tři	pečeti:	vydavatelky,	
Jana,	 plebána	 (čili	 duchovního	 správce)	
v	 Tišnově	 a	 Mikuláše	 z	 Věže,	 měšťana	
tišnovského.	 Jedná	 se	 o	 nejstarší	 docho
vanou	 podrobnější	 písemnost	 o	 vnitřních	

poměrech	 v	 tišnovské	 obci.	 Skutečným	
městem	se	ovšem	Tišnov	stal	až	podstat
ně	později,	v	roce	1788.

11. ZÁřÍ – PřED 80 LETY
V	 neděli	 11.	 září	 1938	 se	 v	 Býkovicích	
na	 Blanensku	 narodil  Josef  Růžička.	
Rok	poté	 se	 celá	 rodina	Růžičkova	pře
stěhovala	do	Tišnova;	Josef	následně	ab
solvoval	klavír	na	brněnské	konzervatoři	
a	 už	 od	 17	 let	 hrál	 na	 několik	 nástrojů	
ve	zdejším	Tanečním	orchestru	Karasova	
divadla.	 Později	 se	 stal	 hudebním	 skla
datelem,	 redaktorem	 Československého	
rozhlasu	 v	 Brně	 a	 také	 kapelníkem	 de
chovky	 Starobrněnská	 dvanáctka.	 Ze
mřel	6.	června	1996.

12. ZÁřÍ – PřED 160 LETY
V	neděli	12.	září	1858	se	v	Luhačovicích	
narodil  Viktor  Serényi	 de	 KisSerény,	
mladší	 bratr	 Otto	 Serényiho,	 hlavního	
majitele	 lomnického	 panství.	 Viktor	 byl	
jeho	 spolumajitelem,	 ovšem	 protože	 se	
svou	 chotí	 Mary	 pobýval	 od	 roku	 1881	
v	Minneapolis	a	na	jiných	místech	USA,	
byl	 mu	 pouze	 vyplácen	 podíl	 na	 zisku	
z	panství.	Zemřel	v	roce	1939	v	Brně.

13. ZÁřÍ – PřED 125 LETY
Ve	středu	13.	září	1893	se	rovněž	v	Luha
čovicích	 narodil  Ottův  syn  Aloys  Maria 
Serényi	de	KisSerény,	který	po	smrti	své
ho	otce	17.	prosince	1927	zdědil	velkostat
ky	Lomnice	a	Luhačovice.	Správou	těchto	
statků	 se	 ovšem	 zabýval	 již	 za	 otcova	 ži
vota,	 později	 žil	 převážně	 v	 Luhačovicích	
a	do	Lomnice	jen	zajížděl.	Po	druhé	světové	
válce,	přestože	se	nijak	nepodílel	na	kola
boraci	s	nacistickým	režimem,	mu	byl	maje
tek	zkonfiskován.	S	rodinou	přesídlil	do	za
hraničí	a	zemřel	26.	dubna	1957	ve	Vídni.

16. ZÁřÍ – PřED 290 LETY
Ve	čtvrtek	16.	září	1728	poslali purkmis-
tr a rada	městečka	Tišnova	moravskému	
vlastivědnému	 badateli  Dismasu  Josefu 
Ignáci  Hofferovi  barevné  vyobrazení 
městského znaku	včetně	pojednání	o	dě
jinách	 Tišnova.	 Znak	 je	 dodnes	 uložen	
v	Archivu	města	Brna	–	jedná	se	o	zelený	
štít	s	dvouocasým	stříbrným	lvem	ve	sko
ku	 korunovaným	 zlatou	 korunkou,	 který	
drží	v	pravé	zdvižené	tlapě	zlatou	lilii.

23. ZÁřÍ – PřED 60 LETY
V	úterý	23.	září	1958	vzniklo okresní fo-
tostředisko,	které	sdružovalo	fotokrouž
ky	 z	 tehdejšího	 okresu	 Tišnov.	 Výbor	
tvořili	Dalibor	Tikovský,	Miloš	Ondráček,	
Antonín	 Šikula,	 Josef	 Permedla	 a	 Fran
tišek	Zeman;	113	členů	fotoamatérů	po
cházelo	 z	 kroužků	 fotostřediska	 Tišnov,	
Modety,	Ústavu	národního	zdraví,	Okres
ního	střediska	školství,	Kovolitu	Česká,	
TOS	 Kuřim,	 Veverské	 Bítýšky,	 školy	
v	Deblíně	a	závodu	MEZ	Drásov.

26. ZÁřÍ – PřED 115 LETY
V	sobotu	26.	 září	1903	se narodil Vác-
lav Komárek.	Ve	svých	třiceti	 letech	se	
již	 jako	držitel	 titulu	RNDr.	 stal	 středo
školským	 profesorem	 biologie	 a	 země
pisu	 na	 tišnovském	 gymnáziu,	 kde	 svo
je	 působení	 ukončil	 teprve	 odchodem	
do	důchodu	v	roce	1963	po	plných	třech	
desetiletích	učitelské	praxe.	Podvakráte	
byl	 navíc	 ředitelem	 celé	 školy,	 nejprve	
v	létech	1948–1953,	poté	znovu	v	obdo
bí	 1957–1963.	 V	 padesátých	 létech	 byl	
jediným	ze	zdejšího	profesorského	sboru,	
který	žákům	vykal,	ale	jistě	nejen	tím	byl	
mezi	studenty	velmi	populární.	Jak	vzpo
mínal	 jeden	 z	 absolventů	 doc.	 Jan	 Laci
na,	„on	neučil	fakta,	ale	umění	přemýšlet	
a	hledat	souvislosti“.	

26. ZÁřÍ – PřED 15 LETY
V	pátek	26.	září	2003	byla	jako	součást	
Václavských	 hodů	 slavnostně  otevřena 
nová  přístavba  tišnovské  radnice.	 Ná
vrh	 vypracoval	 Alfred	 Knopp,	 autorem	
realizační	 dokumentace	 dostavby	 byl	
Jaroslav	Kratochvíl.	Práce	byly	zahájeny	
v	červenci	2001	a	dokončeny	v	témže	mě
síci	roku	2003.	Dodavatelem	vrchní	stav
by	byla	firma	Kaláb,	s.	r.	o.,	z	Brna,	cena	
celého	díla	činila	24,5	milionu	Kč.	Mezi	
hosty	slavnostního	otevření	byl	i	tehdejší	
jihomoravský	hejtman	Stanislav	Juránek.

27. ZÁřÍ – PřED 15 LETY
V	 sobotu	 27.	 září	 2003	 zemřela	 herečka	
Marie Pavlíková,	dlouholetá	členka	brněn
ského	Národního	divadla.	Tišnovské	rodač
ce	a	dosud	jediné	ženské	držitelce	našeho	
čestného	občanství	bude	podrobně	věnová
no	 prosincové	 pokračování	 dlouhodobého	
seriálu	o	čestných	občanech	města.

HISToRIE

zářijoVÉ KaleNdáriuM tiŠNoVSKa
Václav Seyfert 
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	 Dosud	 poslední	 komunální	 volby	 se	 uskutečnily	 ve	 dnech	
10.–11.	10.	2014.	V	Tišnově	kandidovalo	rekordních	11	voleb
ních	stran,	které	vesměs	naplnily	svoje	listiny	počtem	15	osob,	
takže	o	posty	zastupitelů	se	ucházelo	165	adeptů.	Ve	volebních	
seznamech	 bylo	 zapsáno	 7	 129	 voličů	 (o	 123	 více	 než	 v	 roce	
2010),	k	volbám	jich	přišlo	3	426,	takže	účast	po	předchozím	ná
růstu	opět	poklesla	na	48,06	%	(o	4	roky	dříve	to	bylo	49,53	%).	
V	rámci	Česka	byla	ještě	nižší	(44,46	%),	v	Jihomoravském	kraji	
činila	47,24	%	a	v	okrese	Brnovenkov	55,11	%.
	 Po	sečtení	hlasů	byly	vyhlášeny	tyto	výsledky:	1.	Místní	ob
čanský	 spolek	 Tišnováků	 (MOST)	 11	 878	 hlasů,	 tj.	 24,52	%	
(4	mandáty),	 2.	 ČSSD	 7	 507,	 15,49	%	 (3),	 3.	 ANO	 5	 986,	
12,36	%	(2),	4.	KDUČSL	4	625,	9,55%	(1),	5.	Starostové	a	ne
závislí	(STAN)	3	711,	7,66	%	(1),	6.	Sdružení	nestraníků	(SN)	
3	021,	6,24	%	(1),	7.	ODS	2	915,	6,02	%	(1),	8.	KSČM	2	891,	
5,97	%	(1),	9.	Správný	směr	(SpS)	2	722,	5,62	%	(1),	10.	Strana	
zelených	(SZ)	1	914,	3,95	%	(0),	11.	TOP	09	1	272,	2,63	%	(0).
	 Členy	 zastupitelstva	 se	 stali:	 Jiří	 Dospíšil	–	1	 111	 hlasů,	
Martin	Sebera	–	972,	Veronika	Pozděnová	–	950,	Zdeněk	Kunic
ký	–	863	(MOST),	Jan	Schneider	–	737,	Radmila	Zhořová	–	656,	
Zuzana	Brzobohatá	–	628	 (ČSSD),	Václav	Šikula	–	733,	Lenka	
Knechtová	–	484	 (ANO),	František	Svoboda	–	525	 (KDUČSL),	
Tomáš	 Komprs	–	539	 (STAN),	 Petr	 Bábor	–	317	 (SN),	 Karel	
Souček	–	412	 (ODS),	 Jiří	 Habart	–	274	 (KSČM)	 a	 Vladimíra	

Knoflíčková	–	341	(SpS).	Svoboda	byl	zvolen	již	pošesté,	Souček	
počtvrté,	Schneider	a	Brzobohatá	potřetí,	Zhořová,	Šikula,	Kom
prs	a	Bábor	podruhé	a	 zbylí	 zastupitelé	poprvé.	Oproti	 přede
šlému	zastupitelstvu	se	změnil	nejvyšší	orgán	města	na	devíti	
postech,	tedy	ještě	výrazněji	než	minule.	Nejvýše	postavenými	
náhradníky	svých	stran	se	stali	Aleš	Navrátil	 (MOST),	Marek	
Babák	 (ČSSD),	 Roman	 Skřepek	 (ANO),	 Irena	 Ochrymčuková	
(KDUČSL),	 Monika	 Chlupová	 Fruhwirtová	 (STAN),	 Radovan	
Klusák	 (SN),	 Karel	 Švábenský	 (ODS),	 Petra	 Moudrá	 (KSČM)	
a	 Karel	 Pohanka	 (SpS).	 Kandidátky	 „neúspěšných“	 volebních	
stran	vedli	Jan	Křehlík	(SZ)	a	Marie	Ježková	(TOP	09).
	 Ustavující	schůze	nového	zastupitelstva	se	konala	10.	11.	2014	
v	 sále	 Městského	 kulturního	 střediska.	 Starostou	 byl	 zvolen	
Bc.	Jiří	Dospíšil,	prvním	místostarostou	Ing.	Václav	Šikula,	dal
šími	místostarosty	Ing.	Tomáš	Komprs	a	Ing.	Karel	Souček.	Páté	
místo	 v	 radě	 města	 zaujal	 Mgr.	 Martin	 Sebera,	 Ph.D.	 Přesně	
po	dvou	letech,	10.	11.	2016,	se	vzdal	mandátu	zastupitele	Tomáš	
Komprs.	O	den	později	se	místo	něj	stala	členkou	zastupitelstva	
první	náhradnice	strany	STAN	Mgr.	Monika	Chlupová	Fruhwirto
vá,	která	byla	krátce	poté	(28.	11.)	zvolena	i	členkou	rady.	Novým	
místostarostou	se	téhož	dne	stal	Martin	Sebera.
	 Příští	 číslo	vyjde	 těsně	před	 letošními	volbami	do	obecních	
zastupitelstev,	takže	si	v	něm	na	závěr	shrneme	celou	novodo
bou	volební	éru	od	roku	1990	dodnes.

HISToRIE

jaK jSMe Volili
do MěStSKÉHo zaStupitelStVa 2014

Václav Seyfert 

	 Po	únoru	1948	 se	 začala	 odvíjet	 dal
ší	 etapa	 šíření	 komunistického	 formo
vání	 naší	 československé	 společnosti	
pod	 vedením	 Sovětského	 svazu.	 Tvrdý	
postup	 politiků,	 kteří	 neznali	 slitování	
ani	se	svými	spolustraníky	a	s	chladnou	
tváří	podporovanou	rezolucemi	ze	závodů	
a	 dalších	 pracovišť	 i	 je	 posílali	 na	 šibe
nici,	 utvrzoval	 přátelství	 na	 věčné	 časy.	
Během	roků	dalších	desetiletí	hroty	vidě
ní	 jasné	budoucnosti	 takové	společnosti	
se	 trochu	 otupily,	 nastávalo	 postupné	
prozření,	 které	 dovedlo	 naši	 českoslo
venskou	společnost	k	ovzduší	roku	1968.	
Slibné	uvolnění	systému,	avšak	jen	zdán
livé,	dávalo	prostor	novým,	rozjasněným	
vizím	 o	 socialismu,	 tentokrát	 s	 lidskou	
tváří.	Avšak:	„Něudalos!“	Strážci	a	věrní	
systému	 včas	 vydali	 signál	 a	 Českoslo

vensko	21.	srpna	1968	„padlo	do	náruče“	
sbratřených	armád!	
	 Vzpomínám	na	okamžiky	 jednadvacá
tého	 i	 následujících	 dní.	 Čekali	 jsme	 se	
ženou	narození	dalšího	dítěte	a	to	přišlo	
tedy	urychleně	na	svět.	Díky	Bohu,	zdra
vé,	krásné	a	jako	velký	dar	do	té	nejisté	
doby.	 Tyto	 zážitky	 jsou	 pro	 mne	 nejsil
nější,	ale	musím	přiznat,	že	i	já	se	svými	
přáteli,	bratry	skauty	jsme	v	čase	naděje	
a	politického	uvolnění	nelenili	a	do	poo
tevřených	dvířek	politické	svobody	jsme	
strčili	nohu,	aby	se	nepřivřela.	Zúčastnil	
jsem	 se	 shromáždění	 K231	 v	 Brně,	 kde	
byl	sál	brněnského	studia	přeplněn	dych
tivě	naslouchajícími	řečníkům	–	zejména	
muklům	 s	 mnoha	 dny	 prožitými	 ve	 vě
zení.	Otevřel	se	čas	naděje,	zářivé	duhy,	
ale	 i	 práce	 ne	 pro	 lidsky	 tvářící	 se	 ko

munismus,	ale	pro	nás,	pro	svobodného	
člověka,	děti.	Vracel	jsem	se	do	Tišnova	
s	vědomím,	že	my	mladší,	kteří	jsme	měli	
to	štěstí	i	požehnání	poznat	již	skauting,	
jeho	 ideály,	 musíme	 založit	 nový	 skaut
ský	„tábor“.	Začít	pracovat	pro	skautské	
ideály,	šířit	je.	Okruh	mých	známých	přá
tel	byl	široký	a	oni	 již	na	této	myšlence	
pracovali.	 Scházeli	 se	 po	 skupinkách	 –	
Pilba,	Lanař,	Mourek,	Tonda,	Marie,	Tim
ka,	Banán,	Mek,	Olin,	Vali,	Alda	a	další,	
a	tak	jsme	vytvořili	základ	Střediska	Ju
náka	 v	 Tišnově.	 Pootevřené	 dveře	 jsme	
nenechali	 znova	přibouchnout.	Naše	na
dechnutí	trvalo	však	jen	pět	roků.	Po	pět	
roků	 se	 bratři	 a	 sestry	 těšili	 na	 ranní	
i	večerní	rozkaz,	uvítání,	modlitbu,	práci	
v	kuchyni,	zaměstnání,	pro	sebe.	
	 Věřím,	 že	 ve	 všech	 zůstalo	 alespoň	
kousek	ideálu	skautingu,	bratrství,	lás
ky	 k	 přírodě	 a	 božskému	 dílu.	 Srpen	
1968	 je	 za	námi.	Prosím,	nenechme	se	
ještě	 někdy	 dusit	 takovým	 objetím,	 ale	
zůstaňme	si	vědomi	svého	lidského	bra
trství	a	svobody.	

SrpeN 1968 je za NáMi
Petr Fruhwirt
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Předprodejová místa pro koncerty:
TIC	Tišnov	(náměstí	Míru	120	–	vchod	z	náměstí	Komenského)
Předprodej	vstupenek	je	ukončen	vždy	1	den	před	koncertem.

Prázdninový zavírák s kapelou Sto zvířat! 
pátek 31. srpna, 19:00, letní kino Tišnov
Konec	prázdnin	bude	divočina	–	osvědčená	ska	partička	Sto	zvířat	
roztančí	všechny	věkové	kategorie	a	něco	chystáme	 i	pro	menší	
a	nejmenší:	Dřevěné	divadlo	Honzy	Hrubce	s	pohádkou	O	princi	
z	knížky.	Děti	do	dvanácti	let	mají	pochopitelně	vstupné	zdarma!	
Vstupné:	v	předprodeji	250	Kč	/	v	den	konání	280	Kč	/	děti	do	12	
let	vstup	zdarma

Tara Fuki
středa 19. září, 19:30, velký sál MěKS
Tara	 Fuki	 je	 duo	 zpívajících	 violoncellistek,	 které	 tvoří	 Doro
ta	Barová	a	Andrea	KonstankiewiczNazir.	Obě	se	hudbě	věnují	
od	malička	 (konzervatoř,	 studium	muzikologie,	 různé	hudební	
projekty),	ale	až	jejich	společným	setkáním	v	Brně	v	roce	2000	
mohlo	vzniknout	duo	Tara	Fuki.	Hudba	Tara	Fuki	 je	naprosto	
svébytná	 (své	 kořeny	 má	 ve	 společných	 improvizacích,	 které	
jsou	 postupně	 hlouběji	 propracovávány),	 křehce	 dynamická	
a	 výrazově	nesmírně	bohatá.	Obohacená	o	 otisky	 různých	hu
debních	stylů	s	příchutí	dálek,	vytváří	originální	krasohled	žen
ského	nitra.
Vstupné:	140	Kč	v	předprodeji	/	170	Kč	v	den	konání

Svatováclavské hody
pátek 28. září až neděle 30. září, Tišnov
Každoroční	oslava	svatého	Václava	letos	nabídne	přepestrý	pro
gram	–	od	dětského	dopoledního	programu	s	Divadlem	Studna	
přes	odpolední	vystoupení	cimbálky,	uskupení	Sasa	Hopsa	nebo	
křtu	 kalendáře	 Stanislava	 Bělíka	 po	 večerní	 koncert	 Vlasty	
Redla	s	kapelou.	A	to	vše	v	tradičním	trhovém	prostředí,	kde	si	
můžete	koupit	něco	na	zub	nebo	památku	na	letošní	hody.	
Vstup	zdarma	(s	výjimkou	Hodové	taneční	zábavy	v	Sokolovně	
Tišnov).

PřIPRAVUJEME

Wolf Lost in the Poem
čtvrtek 25. října, 19:30, velký sál MěKS Tišnov
Písničkář	Jan	Žamboch	s	pseudonymem	Wolf	Lost	in	the	Poem	
vytvořil	unikátní	hudebněpoetický	projekt,	obracející	se	ke	svě
tovým	básnířkám.	Jde	o	poctu	silným	ženám,	jež	své	obavy,	sny	
a	životní	osudy	vtělily	do	sbírek	poezie.	Projekt	okouzlení	bás
nířkami	 přetavil	 do	 originálních	 textů	 s	 vyzrálým	 kytarovým	
doprovodem	nepostrádajícím	silné	melodie,	vášnivost	i	citlivost.	
Na	koncepčním	albu	s	názvem	Nepřipoutaný	nutí	k	zamyšlení	
stejně	jako	kvalitní	poezie.

Změna programu a míst konání všech kulturních akcí vyhrazena.

KulturNí aKce SrpeN–září
MěSTSKÉ KulTuRNí STřEDISKO

Městské kulturní středisko, tišnov, Mlýnská 152,
vyhlašuje výběrové řízení na 2 volné pracovní pozice

úklid prostor kina a muzea

Náplň práce:
pravidelný úklid kinosálu včetně zázemí 
a/nebo budovy muzea včetně zázemí

Nabízíme:
práci na DPP či DPČ v centru Tišnova
směnná práce podle časového rozpisu

1 víkend měsíčně kino
3× týdně à 2 hod. v muzeu

práce vhodná pro zájemce na rodičovské dovolené, 
aktivní seniory nebo studenty

nástup možný ihned

Náležitosti přihlášky:
strukturovaný životopis

informace o náležitostech zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na

https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas.

přihlášky podávejte nejpozději do 14. 9. 2018
(směrodatný je termín doručení): poštou nebo osobně 
na adresu Městské kulturní středisko, Mlýnská 152,

666 01 Tišnov nebo ekonom@kulturatisnov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), 
v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80
(stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního 
kina ke krátkodobým pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, 
veškeré nezbytné zázemí, nerušené soukromí.

Bližší informace na tel. 549 410 211 nebo
pronajmy@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz 

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

27. 8. 2018 18:00–21:00
Moderní psychohygiena – EFT 
– Práce na zlepšení zdraví 
a psychické odolnosti

Tišnov, Jungmannova 1980, 
firma TeploT

Balance institut

31. 8. 2018 19:00–21:30
Prázdninový zavírák s kapelou 
Sto zvířat! 

letní kino Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

03. 9. 2018 08:00–18:00 LOVCI PEREL 2018/2019 Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

6. 9. 2018 18:00–20:00
Kolik váží emoce aneb 
Jak hubnout pomocí EFT

Laskala,Tišnov, Klášterská 357 Balance institut

7. 9. 2018 15:30–18:00
Studánkové narozeniny 
– slavte s námi!

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

7.–9. 9. 2018 3. TyJáTr FEST
Šerkovice, Kuřimská Nová Ves, 
Lomnice

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

7. 9. 2018 19:00–22:00
PRAMENY – poetický večer 
múzických a výtvarných umění

Zahrádka U Palce, 
Jungmannova 70, Tišnov

Prameny – prostor pro umění

8. 9. 2018 07:00–22:00
soutěž Českého poháru v 3D 
lukostřelbě

Lukostřelnice Tišnov, Klucanina Odyssea Tišnov

8. 9. 2018 14:00–17:00
Kynologický klub 
– Den otevřených dveří 2018

areál kynologického klubu Kynologický klub Tišnov

8. 9. 2018 14:00–17:00
Prohlídka historické sladovny 
pivovaru

areál kláštera Porta coeli Podhorácké muzeum

8. 9. 2018 17:00 Vernisáž výstavy MYKOKOSMOS Muzeum města Tišnova
Muzeum Města Tišnova – 
Müllerův dům

9. 9. 2018 07:00–17:00
5. kolo Moravského zemského 
poháru v 3D lukostřelbě

Lukostřelnice Tišnov, Klucanina Odyssea Tišnov

11. 9. 2018 18:00–19:00
Nad otázkami rekonstrukce kroje 
na Tišnovsku

Městská knihovna Tišnov Podhorácké muzeum

12. 9. 2018 10:30–11:15
Pohlazení – babymasáže
– začínáme

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

13. 9. 2018 17:00–17:45 Cvičení pro těhotné – 1. setkání
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

13. 9. 2018 18:00–20:00 PŘEDNÁŠKA: Šance pro oči Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

14. 9. 2018 19:00–23:00
PRAMENY – poetický večer 
múzických a výtvarných umění

Zahrádka U Palce, 
Jungmannova 70, Tišnov

Prameny – prostor pro umění

16. 9. 2018 14:30–18:00
Pouť k Panně Marii bolestné
a den otevřených dveří

Domov sv. Alžběty, Žernůvka Domov sv. Alžběty

18. 9. 2018 09:00–09:45 Anglická konverzace – 1. setkání
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

19. 9. 2018 08:30–09:15
Němčina pro mírně pokročilé 
– 1. setkání

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

19. 9. 2018 19:30–20:45 Tara Fuki velký sál MěKS Městské kulturní středisko Tišnov

KaM V tiŠNoVě
přehled akcí v tišnově a okolí www.kulturatisnov.cz
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výstava

koncert

přednáška

divadlo

akce pro děti

ostatní

Druh akce:

Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

14. 6. – 2. 9. 2018 Copuli lapidum aneb Po stopách středověkých hradů na Tišnovsku Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

20. 5. – 28. 10. 2018 Nositelé tradic. Mistři lidové rukodělné výroby Podhorácké muzeum v Předklášteří

27. 3. – 30. 9. 2018 Šelmy České republiky Podhorácké muzeum v Předklášteří

7. 8. – 14. 9. 2018 Marie Vosáhlová – Stačí jen láska – fotografie Domov sv. Alžběty, Žernůvka

3. 9. – 31. 10. 2018 Výstava – STARÉ TISKY z 15.–18. století Městská knihovna Tišnov

8. 9. – 4. 11. 2018 Výstava – MYKOKOSMOS – houby a houbaření na Tišnovsku Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

15. 9. – 31. 10. 2018 Miloš Sláma – Grafiky Domov sv. Alžběty, Žernůvka

září 2018

Datum Čas Akce Místo Organizuje

20. 9. 2018 10:00–13:00
HRAVĚ – ZDRAVĚ: Prevence 
kouření 

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

20. 9. 2018 18:00–20:00 Předporodní příprava – 1. setkání
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

21. 9. 2018 16:00–17:30
Draci – program pro rodiče
a děti s ADHD (1. a 2. třída ZŠ)

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

21. 9. 2018 17:00–19:00 Noc sokoloven sokolovna Tišnov T. J. Sokol Tišnov

24. 9. 2018 16:00–17:30
Dráčci – program pro rodiče a děti 
s ADHD od 4–7 let

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

24. 9. 2018 18:00–21:00
Moderní psychohygiena – EFT
– Práce na zlepšení zdraví 
a psychické odolnosti

Tišnov, Jungmannova 1980, 
firma TeploT

Balance institut

25. 9. 2018 14:00–18:00 Hodová taneční zábava Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

25. 9. 2018 17:00–19:00
Rok s prožitkem 2018
DRAMATERAPIE

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

26. 9. 2018 15:00–15:45 Předškoláček – 1. skupina ZŠ 28. října, Tišnov Rodinné centrum Studánka

26. 9. 2018 16:00–16:45 Předškoláček – 2. skupina
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

26. 9. 2018 18:00–19:30
Cvičení základů koncentrace 
s Pavlem Zieglerem

Laskala, Tišnov, Klášterská 357 Balance institut

29. 9. 2018 08:00–19:00 Svatováclavské hody náměstí Míru, Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov
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program Kina Svratka

letní kino: teorie tygra
60 Kč
Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlast-

ní vůli. Snaží se na poslední chvíli uniknout zničující rodinné strategii pomalé 
přeměny „z tygrů na králíky“. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana 
Vilhelmová. 
ČR / 2016 / Radek Bajgar / 101 min. / česky 

úžasňákovi 2 (2D)
120 Kč / 100 Kč (děti)
Oblíbená animovaná rodinka superhrdinů je zpět! 
USA / 2018 / Brad Bird / 115 min. / dab.

úsměvy smutných mužů
[BIO SENIOR] 
110 Kč / 70 Kč (senioři)

Film o úspěšných chlapech, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno 
života, odkud vede už jen cesta vzhůru. Český film podle knihy spisovatele, 
cestovatele a redaktora Josefa Formánka. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Du-
šek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jaroslav 
Plesl…
ČR / 2018 / Dan Svátek / 92 min. / česky / 15+

uPGRaDE
120 Kč 
Nekompromisní akční sci-fi revenge jízda! Leigh Whannell 

scenárista Insidiousů a Sawu zkouší režii a dopadlo to skvěle. Grey Trace (Lo-
gan Marshall-Green) zůstává po autonehodě a střetu s bandou grázlů, kteří mu 
zavraždili přítelkyni, na vozíku. Díky moderní technologii získá ale svoji hyb-
nost zpět a spolu s ní ještě něco navíc… Vydává se na ultimátní cestu msty!
USA / 2018 / Leigh Whannell / 100 min. / tit. / 15+

DůvěRný nEPřítEl
120 Kč 
Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní 

firmy, která se zabývá vývojem inteligentního domu ovládaného pouhým hla-
sem. Má zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Spolu se svojí 
čerstvou manželkou (Gabriela Marcinková) se nastěhuje do funkčního proto-
typu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se 
ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu mění v noční můru!
ČR / 2018 / Karel Janák / 108 min. / česky / 12+

sEstRa
120 Kč 
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producent-

sky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové 
sestry, která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.
USA / 2018 / Corin Hardy / tit. / 15+

kRyštůfEk Robin
130 Kč / 110 Kč (děti)
Milý rodinný film (ale pozor s titulky!). Dospělý Kryštůfek Ro-

bin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný a nemá čas na ženu ani dcerku. 
Docela zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mls-
ným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným 
a ošuntělým medvídkem Pú opět setká, jejich přátelství znovu vzplane. V hlav-
ní roli Ewan McGregor.
USA / 2018 / Marc Forster / 104 min. / tit.

mamma mia! hERE wE Go aGain
[poslední projekce] 
120 Kč

Před deseti lety tato hudební komedie s legendárními písněmi skupiny ABBA 
trhala v kinech rekordy. Nyní se Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, 
Pierce Brosnan a Stellan Skarsga�rd vracejí v očekávaném pokračování.
USA / 2018 / Ol Parker / 114 min. / tit.

jan Palach 
120 Kč 
Film na základě dostupných faktických pramenů mapuje po-

sledních několik měsíců života studenta Jana Palacha až do okamžiku bez-
precedentní oběti.
ČR / 2018 / Rober Sedláček / 124 min. / česky / 12+

PREDátoR: EvolucE 3D
[premiéra] 
140 Kč

Poslední šancí lidstva na záchranu před vesmírnými nimrody se stává malá 
parta bývalých a naprosto šílených vojáků a jedna evoluční bioložka. Jen ti 
mají šanci zabránit vyhubení našeho živočišného druhu. Od režiséra filmů Iron 
Man 3 a Správní chlapi.
USA / 2018 / Shane Black / 101 min. / tit. / 15+

všEchno buDE 
120 Kč 
Outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš 

podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí 
i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si 
náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Okouzlující česká roadmovie!
ČR / 2018 / Olmo Omerzu / 85 min. / česky / 12+

kubík hRDina
130 Kč / 110 Kč (děti) 
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se lé-

tat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů 
je schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.
Island, Belgie / 2018 / Árni Ásgeirsson / 83 min. / tit.
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vlasy
[filmový klub] 
100 Kč / 80 Kč (FK) 

Hippies, revolta, generační konflikt a válka ve Vietnamu pod taktovkou Miloše 
Formana. Připomeňme si slavný muzikál a dílo výjimečného režiséra. Let the 
sunshine in!
USA / 1979 / Miloš Forman / 121 min. / tit. / 12+

DůvěRný nEPřítEl
120 Kč 
ČR / 2018 / Karel Janák / 108 min. / česky / 12+

Po čEm muži touží
[premiéra]
120 Kč

Karel Král (Jiří Langmajer), šéfredaktor časopisu Playboy, je trochu šovinista, 
ale i sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí. Jednoho dne však dostane 
výpověď, na jeho místo nastoupí mladá šéfredaktorka (Táňa Pauhofová) a po-
stihne jej několik dalších pohrom. Opije se a přeje si být ženou. Ráno se pro-
budí jako… žena. Česká komedie. Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádek, 
Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, O. Navrátil, Naďa Konvalinková...
ČR / 2018 / Rudolf Havlík / 95 min. / česky

naslEPo!
vstupné dobrovolné
Nechte se překvapit výběrem filmu, a pokud se vám bude líbit, 

zaplatíte až na konci představení podle toho jak moc! Vybíráme originální, 
chytré, ale zábavné filmy. 

PREDátoR: EvolucE 2D 
120 Kč 
USA / 2018 / Shane Black / 101 min. / tit. / 15+

úžasňákovi 2 (3D)
140 Kč / 120 Kč (děti)
USA / 2018 / Brad Bird / 115 min. / dab.

všEchno buDE 
120 Kč 
ČR / 2018 / Olmo Omerzu / 85 min. / česky / 12+

Po čEm muži touží 
120 Kč
ČR / 2018 / Rudolf Havlík / 95 min. / česky

yEti: lEDové DobRoDRužství
130 Kč / 110 Kč (děti)
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné by-

tosti známé jako „lidé” opravdu existují.
USA / 2018 / Glenn Ficarra, John Requa / 96 min. / dab.

jan Palach 
120 Kč
ČR / 2018 / Rober Sedláček / 124 min. / česky / 12+

kinG skatE
110 Kč
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v po-

hybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. 
Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy čes-
kého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných 
přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
ČR / 2018 / Šimon Šafránek / 80 min. / česky

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:  

český: Toman
pro děti: Čarodějovy hodiny
thriller: Jack staví dům
akční sci-fi: Venom
hudební drama: Zrodila se hvězda
životopisný: První člověk
komedie: Johnny English znovu zasahuje
a další…
+ úspěšné reprízy; ad.

VSTUPENKY DO KINA SVRATKA

přímý prodej (možná platba kartou)
–   pokladna kina: otevírá 60 min. před filmem
 a zavírá 15 min. po jeho začátku
– Turistické a informační centrum (nám. Míru 120):
 po–pá  8:00–17:30 (pauza 12:00–13:00)
 so: 9:00–18:00 (pauza 12:00–13:00)
 ne: 9:00–16:00 (pauza 12:00–13:00)

e-vstupenka
–  možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domova 

na webu kina

rezervace: www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
–  rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před 

představením

http://facebook.com/kinosvratka

Změna programu vyhrazena.
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	 Byly	 doby,	 kdy	 si	 violoncello	 dokázal	
posluchač	představit	pouze	v	oblasti	váž
né	hudby.	Dnes	 to	už	neplatí	a	díky	ka
pelám	jako	Apocalyptica	si	tento	nástroj	
oblíbili	dokonce	i	ortodoxní	metalisté.
	 V	případě	skupiny	Tara	Fuki	 je	 tomu	
jinak.	Dvě	dámy	se	proplétají	tóny	svých	
violoncell	snad	všemi	existujícími	žánry,	
k	 tónům	 strun	 přidávají	 zpěv	 v	 češtině,	
polštině	 (verše	 básníka	 Baczyńského	
i	vlastní	texty)	či	francouzštině	a	vytváře
jí	svébytný	styl,	inspirovaný	poetikou	snů	
a	podvědomí.	„To,	co	se	v	nás	odehrává	
v	noci,	je	úplně	jiné	a	mnohdy	i	pravdivěj
ší	než	to,	co	vnímáme	ve	dne.“
	 Dorota	Barová	a	Andrea	Konstankie
wiczNazir	pocházejí	ze	slezskopolského	
pomezí,	 navštěvovaly	 obě	 konzervatoř	
v	 Ostravě,	 ale	 tam	 se	 ještě	 minuly.	 Po
tkaly	 se	 teprve	 na	 Filozofické	 fakultě	
v	Brně	při	studiu	hudební	vědy.	Spojila	je	
chuť	do	akustického	hraní	a	velmi	netra
diční	seskupení	bylo	na	světě.	Dnes	má	
na	kontě	již	řadu	alb:	premiérové	Piosen
ki	do	snu	vyšly	v	roce	2001	a	Tara	Fuki	

za	ně	obdržely	dvě	ceny	Akademie	popu
lární	hudby:	jako	objev	roku	a	v	kategorii	
alternativní	 hudba.	 Následovala	 Kapka	
(2003),	Auris	(2007)	–	oceněné	tentokrát	
v	 kategorii	 world	 music,	 Sens	 (2010)	
a	dosud	poslední	Winna	(2014).	
	 Soubor	procestoval	nejen	téměř	celou	
Evropu,	ale	podíval	se	i	do	Ameriky.	Akti
vita	příliš	neustala	ani	poté,	co	se	Andrea	
provdala	do	Francie.	Letos	se	například	
skupina	 představila	 v	 Mexiku,	 kde	 vy
stoupila	na	Eurojazz	festivalu	a	několika	
klubových	 koncertech.	 „Fanoušci	 nám	
tu	připravili	hodinku	slávy,	kdy	 jsme	se	
s	 každým	 musely	 vyfotit	 a	 podepsat	 se	
na	program.	To	byla	vskutku	nekonečná	
fronta,“	vzpomíná	Andrea.	
	 Působení	v	Tara	Fuki	ale	není	pro	tyto	
dámy	jedinou	hudební	aktivitou.	Zvláště	
Dorota	 dodnes	 figuruje	 v	 řadě	 dalších	
kapel:	je	to	jazzové	Vertigo,	dueta	DoMa	
Ensemble	 (se	 saxofonistou	 Marcelem	
Bártou)	 či	 Kuzmich	 Orchestra	 (s	 kyta
ristou	Josefem	Ostřanským)	a	v	poslední	
době	nejen	nový	projekt	Tugriki,	v	němž	

se	 sešla	 s	 členy	 slovenské	sestavy	Kor
ben	 Dallas,	 ale	 také	 odlišně	 pojaté	 trio	
Tellemarkk	se	saxofonistou	Pavlem	Hru
bým	 a	 multiinstrumentalistou	 Tomášem	
Reindlem.	 Dříve	 hrávala	 i	 v	 souborech	
Lippany,	Asyl	Akt	a	Chorchestr.	Za	hud
bu	k	divadelnímu	představení	Dům	Hlu
chého	byla	v	sezóně	2003	oceněna	 třetí	
Cenou	 Thálie.	 Andrea	 bývala	 členkou	
velice	ceněného	mezinárodního	sdružení	
Rale	a	také	bigbítové	skupiny	Boo	tvoře
né	mimo	jiné	bývalými	členy	kapel	Dunaj	
a	Z	kopce.	To	vše	prokládala	navíc	hra
ním	 s	 francouzským	 hudebnětanečním	
souborem	Kubilai	Khan	Investigations.
	 Hudba	 Tara	 Fuki	 je	 neobvyklá,	 ale	
určitě	 přístupná	 posluchači,	 který	 není	
zatížen	 předsudky	 a	 má	 „uši	 otevřené“.	
A	co	že	znamená	surreálně	zvláštní	a	ja
ponsky	znějící	název?	V	řeči	Tara	Fuki	je	
to	zkrátka	Tara	Fuki…
	 Vystoupení	 souboru	 můžete	 navštívit	
ve	středu	19.	září	od	19:30	hodin	ve	vel
kém	sále	MěKS.

	 Galerie	 Josefa	 Jambora	od	 ledna	2018	
připravuje	k	výstavám	různé	doprovodné	
programy.	Ty	jsou	určené	pro	širokou	ve
řejnost	všech	věkových	kategorií,	od	nej
mladších	 dětí	 (od	 2	 let)	 až	 po	 seniorský	
věk,	a	propojují	poznávání	a	zábavu.		

	 Cílem	 těchto	 programů	 je	 kontakt	
s	 výtvarnými	 díly,	 možnost	 aktivního	
vnímání	 a	 poznávání	 umění	 a	 rozvíjení	
estetického	 vnímání	 a	 fantazie.	 Nedíl
nou	součástí	je	snaha	o	vytvoření	vztahu	
k	 místní	 kulturní	 instituci,	 kvalitní	 trá
vení	volného	času,	rozvíjení	dovedností,	
komunikace	anebo	rozšiřování	poznatků	
a	zkušeností.
	 Nejpočetnější	 skupinou	 návštěvníků	
edukačních	 (vzdělávacích)	 programů	
jsou	školní	třídy.	Galerie	Josefa	Jambora	
má	ve	své	nabídce	programy	pro	mateř
ské,	základní	i	střední	školy,	které	vede	
zkušená	lektorka	Mgr.	Radka	Kaclerová.	
Všechny	programy	nabízí	galerie	i	v	ang
lickém	jazyce.	Mohou	je	tedy	využít	také	
vyučující	anglického	jazyka,	případně	lze	
uplatnit	 mezipředmětovou	 vazbu	 s	 vý
tvarnou	výchovou.

	 Dalšími	 velmi	 oblíbenými	 programy	
jsou	víkendové	ateliéry	pro	rodiny	s	dět
mi.	Děti	si	v	rámci	dopoledne	formou	hry	
mohou	 zdokonalit	 praktické	 dovednos
ti	 (stříhání,	 lepení,	 kreslení,	 malování	
a	 jiné).	Programem	provází	Mgr.	Magda	
Strouhalová	nebo	Bc.	Lucie	Zamazalová.
Během	 letních	 prázdnin	 se	 konají	 pří
městské	 tábory	 Art	 Camp	 s	 výtvarným	
programem	 inspirované	 aktuální	 výsta
vou.	Art	Camp	probíhá	v	prostorách	ga
lerie,	přilehlé	zahradě	i	blízkém	okolí	pod	
vedením	 lektorů	 Mgr.	 Tomáše	 Rybníčka	
nebo	Mgr.	Radky	Kaclerové.
	 V	 případě	 zájmu	 velmi	 rádi	 zodpovíme	
Vaše	otázky	a	poskytneme	další	informace.
Email:	lektor.galerie@kulturatisnov.cz,
tel.	730	167	598,	adresa:	Galerie	Josefa	
Jambora,	Brněnská	475,	666	01	Tišnov.

dVě VioloNcella Napříč žáNrY
Václav Seyfert

přijďte Se BaVit do galerie joSeFa jaMBora
Magda Strouhalová

Výtvarná dílna Radky Kaclerové pro rodiče 
s dětmi v rámci vernisáže výstavy Petra 
Kvíčaly. Foto: Andrea Bratrů Velnerová
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	 Úspěšnou	 výstavu	Petra  Kvíčaly  Or-
nament  krajiny	 prodloužíme	 na	 konci	
září	o	dva	týdny,	a	to	do	neděle 14. října,	
kdy	se	v	galerii	uskuteční	od 16 hodin 
derniéra  výstavy	 za	 účasti	 jejích	 dvou	
hlavních	aktérů	–	Petra Kvíčaly a Ond-
řeje Chrobáka.	 Jejich	dialog	a	 rozhovor	
s	publikem	budou	obměnou	 tradiční	ko
mentované	prohlídky.

DOPROVODNÉ PROGRaMY 
PRO ŠKOlY
	 Na	září	a	první	polovinu	října	připravila	
Radka Kaclerová	k	výstavě	Petra	Kvíča
ly	 dva	 doprovodné	 programy.	 Děti	 z	 ma
teřských	škol	a	žáci	1.	stupně	ZŠ	mohou	
navštívit	 její	 program	 s	 názvem	Vlnit  se 
v  rytmu  čar.	 Návštěvníci	 galerie	 se	 bě
hem	pořadu	promění	v	prehistorické	lovce	
a	 sběrače.	 Prozkoumají	 výstavu	 obrazů	
Petra	Kvíčaly	a	z	ulovených	a	sesbíraných	
prvků	 sestaví	 vzorník	 tvarů	 z	 přírodních	
materiálů:	 vlnovku,	 kruh,	 spirálu,	 kříž,	
čtverec,	trojúhelník.	Budou	je	vyšívat	tuž
kou	na	papír,	až	vzniknou	jedinečné	krajky.	
Inspirují	se	oblohou	nad	galerijní	zahradou	
anebo	zavzpomínají	na	proudící	prázdnino
vý	potůček.	Jejich	prsty	vyčarují	makarony	
a	 jako	 jeskynní	 lidé	 zaznamenají	 rytmus	
ubíhajících	mraků	nebo	rytmus	vln	na	vod
ní	hladině.	Namalují	si	barevný	totem	tech
nikou	tisku	z	koláže	nebo	abstraktní	obry
sy	vlastní	krajiny	samolepicí	páskou.	
	 Druhou	 cílovou	 skupinu	 návštěvníků	
galerie	tvoří	žáci	2.	stupně	ZŠ	a	studenti	
gymnázií	a	SŠ.	Pro	ně	Radka	Kaclerová	
připravila	 pořad,	 který	 nazvala	 Hledej 
rád  řád!  řádně  i  neřádně!	 Vstupem	
do	 galerie	 získají	 účastníci	 programu	
jednu	 velmi	 zvláštní	 schopnost!	 Budou	
rozumět	 jazyku	 ornamentu	 ornare	 a	 bu
dou	 moci	 hledat	 řád	 za	 věcmi.	 Nejdříve	
stanou	 tváří	 v	 tvář	 výtvarným	 prvkům	
z	 krajin	 malíře	 Petra	 Kvíčaly.	 Naleznou	
fascinující	 vzorník	 tvarů,	 které	 si	 vy
zkouší	malířsky	 tkát	a	vyšívat	na	papír.	
Dozvědí	se,	jak	se	vyvíjel	ornament	v	dě
jinách	výtvarného	umění,	a	také	to,	že	byl	
ornament	 v	 umění	 počátkem	 20.	 století	
prohlášen	za	zločin.	Vyzkouší	si	metodu	
malby,	 která	 je	 Petru	 Kvíčalovi	 vlastní:	
abstraktní	 geometrii	 a	 nekonečné	 kom

binační	 možnosti	 jejích	 tvarů.	 Vytvoří	
obraz	 vlastní	 netradiční	 krajiny	 pomocí	
papírové	samolepicí	pásky.	Poznají,	jaký	
optický	efekt	vznikne	střídáním	diagonál	
a	horizontál.	Je	kopec	„půlvlnovka“?	Jaký	
rytmus	má	opakovaný	pohyb	vln,	mraků	
na	obloze,	naše	dýchání,	pravidelné	stří
dání	noci	a	dne?	Kdo	hledá,	najde!	

	 Výukové	 programy	 Radky	 Kaclerové	
v	Galerii	JJ	obsahují	prvky	dramatické	vý
chovy	v	návaznosti	na	výtvarné	aktivity.	
Podporují	posilování	komunikativní	kom
petence,	kompetence	k	 řešení	problémů	
a	kritické	uvažování.	Rozvíjejí	smyslovou	
citlivost	 a	 uplatňování	 subjektivity.	 Re
flektují	 průřezové	 téma	Osobnostní a so-
ciální výchova.	 Dotýkají	 se	 vzdělávacích	
oblastí	 Výtvarná výchova,	 Člověk a spo-
lečnost, Umění a kultura	a	Jazyk a jazyko-
vá komunikace.	 Oba	 programy	 nabízíme	
i  v  anglickém  jazyce!	 Jsou	 vhodné	 pro	
procvičení	 slovní	 zásoby	 a	 osvojení	 no
vých	slovíček	ze	světa	umění.

JaMbOR SE VRací
Ačkoliv	 sbírka	 uměleckých	 děl	 Josefa	
Jambora	(a	jeho	přátel	ze	SVUM)	opusti

la	koncem	roku	výstavní	sály	muzea,	aby	
byla	přemístěna	do	Jamborova	domu,	než	
bude	 koncem	 října	 otevřena	 Jamborova	
expozice	v	galerii,	 vrací	 se	 Josef	 Jambor	
na	čas	opět	do	muzea	počátkem	září	 te
matickou	výstavou	na	téma	Houby.	Vlast
níteli	 Jamborovo	 zátiší	 s	 houbařskými	
motivy,	které	jste	ochotni	pro	výstavu	za
půjčit,	prosíme	Vás,	abyste	se	co	nejdříve	
ozvali	do	muzea	na	tel.	777	506	019	nebo	
do	galerie	na	tel.	778	498	589.

  Malířský dialog s architekturou	pro	
děti	od	4	do	12	let	a	jejich	rodiče	připravi
la	na	neděli 30. září od 10 do 12 hodin 
lektorka	 Lucie  Zamazalová.	 Účastníci	
kurzu	 se	 seznámí	 s	 obrazy,	 v	 nichž	 se	
Petr	 Kvíčala	 zabývá	 ornamentem	 jako	
samostatným	 výtvarným	 prvkem.	 Nyní	
nás	 čeká	 setkání	 s	 dalším	 rozměrem	
umělcovy	 práce.	 Jsou	 to	 jeho	 malířské	
zásahy	do	architektury.	Jak	fungují	barvy	
a	ornament	v	prostoru?	Jste	srdečně	zvá
ni	na	výtvarný	ateliér.	Neboj	se	a	tvoř!	
Veškeré	dotazy	k	programům	galerie	rádi	
zodpovíme	 telefonicky	nebo	mailem,	ad
resa:	galerie@kulturatisnov.cz.

doproVodNÉ prograMY a VýtVarNÉ aKtiVitY
GalERIE JOSEFa JaMbORa

Marta Sylvestrová

Výstava Petra Kvíčaly Ornament krajiny je prodloužena do 14. října 2018. 
Foto: Andrea Bratrů Velnerová
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ODDělENí 
PRO DOSPělÉ čTENářE

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
– zimní semestr 2018/2019
Městská	 knihovna	 vyhlašuje	 pro	 blížící	
se	zimní	semestr	(říjen–leden)	nové	cykly	
přednášek.	Zájemci	o	přednášky	UVČ	se	
musí přihlásit osobně do 26. 9. 2018 
v	městské	knihovně.
Na	 kurz	 „Šance	 pro	 oči“	 se	 přihlašujte	
na	 https://www.opravdovysvet.cz/sance
proocikurzyzlepsenizraku/.

800 LET FARNOSTI
SV. VÁCLAVA V TIŠNOVě
Tišnovský	 chrám	 sv.	 Václava	 a	 s	 ním	
i	celá	farnost	si	v	těchto	letech	připomí
nají	již	osm	set	let	od	svého	založení.	
Přednáší:	Ing. Jan Kos
Zahájení:	pondělí 8. 10. 2018 v 16:45 

JAK  NA  STRES  aneb  techniky,  které 
nás učí obnovit harmonii těla a duše
Cyklus	 přednášek	 se	 věnuje	 hlavním	
životním	 tématům,	 která	 mohou	 stres	
vytvářet.	 Zahrnuje	 i	 techniky	 a	 cvičení,	
které	dokáží	obnovit	a	podpořit	duševní	
i	fyzické	zdraví.		
Přednáší:	Alena Navrátilová
Zahájení:	středa 3. 10. 2018 v 16:45	

ŠANCE PRO OČI – Kurz zlepšení zra-
ku a udržení zdravých očí
Naše	 oko	 je	 víc	 než	 jen	 zrakový	 orgán.	
Naše	oko	jsme	my,	náš	život,	naše	oko	je	
spojení	 se	světem	okolo.	V	 rámci	kurzu	
se	 pracuje	 s	 mnoha	 pomůckami.	 V	 žád
ném	 případě	 nezůstáváme	 u	 oční	 jógy	
a	 jednoduchých	cviků.	Celý	kurz	 je	pes
trý,	přináší	mnoho	nových	informací,	pří
stupů	a	vhledů	k	našim	očím.	
Přihlášení	na:	https://www.opravdovysvet.
cz/sanceproocikurzyzlepsenizraku/.
Přednáší:	Mgr. Martina Bajerová Šopfová
Zahájení:	pondělí 1. 10. 2018 v 17:30		

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VěKU
– zimní semestr 2018/2019
Zájemci	o	přednášky	VU3V	se	musí při-
hlásit osobně do 26. 9. 2018	v	městské	
knihovně.

ČESKÉ DěJINY
A JEJICH SOUVISLOSTI II.
Ve	druhém	semestru	kurzu	České	dějiny	
v	 souvislostech	 Univerzity	 třetího	 věku	
se	 budeme	 zabývat	 českými	 dějinami	
od	15.	do	19.	století.	Šest	přednášek	nás	
provede	základními	etapami	českých	dě
jin,	dovedou	nás	až	na	práh	moderní	ob
čanské	 společnosti	 a	 k	 motivům	 vzniku	
Československé	republiky.
Zahájení:	úterý 2. 10. 2018 v 9:30 

TRÉNOVÁNÍ PAMěTI
ACH, TA MOJE HLAVA!!! 
Lekce	trénování	paměti	pro	začátečníky	
i	pokročilé	procvičí	vaše	mozkové	závity.	
Zahájení:	úterý 9. 10. 2018 v 9:00	(po
kročilí)	v	10:30	(začátečníci)	
Zájemci	o	přednášky	Trénování	paměti	se	
musí přihlásit osobně do 26. 9. 2018	
v	městské	knihovně.

PřEDNÁŠKA ŠANCE PRO OČI
– zlepšení Vašeho zraku 
Přednáší:	Mgr. Martina Bajerová Šopfová
Zahájení: 13. 9. 2018 v 18:00
Přednáška	a	ukázková	lekce	zdarma.

UVOLNĚNÍ	A	RELAXACE	SVALŮ	–	pou
ze	 tehdy,	 pokud	 je	 naše	 tělo	 uvolněné,	
může	krev	v	těle	volně	cirkulovat.	Kyslík	
je	přiváděn	do	všech	tkání.	I	tato	na	první	
pohled	bezvýznamná	věc	může	naprosto	
zásadně	ovlivnit	zdraví	našeho	těla.	Naše	
oči	 ovládá	 množství	 svalů,	 které	 jsou	
kvůli	dlouhodobému	sledování	monitorů,	
televize,	mobilů	ztuhlé.	Ztuhlý	oční	sval	
může	 způsobovat	 deformace	 oční	 bulvy,	
bolesti,	řezání,	pálení	očí,	krátkozrakost	
i	dalekozrakost	a	další	neduhy.

POSILOVÁNÍ	 OČNÍCH	 SVALŮ	 –	 moder
ní	doba	a	způsob	života	v	dnešním	světě	
zapříčiňují,	že	naše	oči	mají	velmi	omeze
nou	pohyblivost,	nevyužíváme	celého	roz
sahu	 možných	 pohybů.	 Naše	 oční	 svaly	
jsou	tedy	nejen	ztuhlé,	ale	také	ochablé.
	
PRÁCE	 S	 DOMINANTNÍM	 OKEM	 –	
tato	problematika	 je	velmi	podceňovaná	
a	taktéž	má	velký	vliv	na	zrakové	schop
nosti	 našich	 očí.	 Určíme	 si	 dominantní	
oko	a	vysvětlíme	si,	do	jaké	míry	přebírá	
nad	druhým	okem	své	velení.	

ROK S PROŽITKEM 2018
DRAMATERAPIE
Přednáší:	Mgr. Jan Veselý, PhD.
Zahájení: 25. 9. 2018 v 17:00
Co	je	to	dramaterapie?	Účastníkům	bude	
představeno,	 jak	 je	 prožívání	 vlastního	
těla	 důležité	 a	 jak	 je	 potřeba	 ho	 rozví
jet	 a	 podpořit.	 Prakticky	 zažijete	 práci	
s	metaforou	a	příběhem,	ukázky	technik,	
které	vedou	k	 redukci	 tenze,	 rozvoji	em
patie,	kreativity,	k	tělesné	aktivaci	klientů	
a	 k	 sebepoznání.	 Nejsou	 potřeba	 žádné	
vstupní	předpoklady,	stačí	pouze	vaše	zvě
davost	zažít	a	dozvědět	se	něco	nového.
Vstupné:	50 Kč 
Počet  míst  je  omezen,  vstupenky  za-
koupíte  v Městské  knihovně  Tišnov 
vždy v půjčovní době.	
Více	na	stránkách	http://www.mktisnov.
cz/roksprozitkem2018/.

ODDělENí PRO DěTI a MláDEž

LOVCI PEREL 2018/2019
3. 9. 2018
Městská	 knihovna	 Tišnov	 pořádá	 čtvrtý	
ročník	 celoroční	 soutěže	 „Lovci	 perel“.	
Přihlašovat	se	můžete	od	3.	9.	2018.	Lo
vit	 perličky	 budeme	 do	 konce	 školního	
roku,	tj.	do	28.	6.	2019.	Knížky	perlorod
ky	budou	označeny	následovně:	„PERLO
RODKA	2018“.		

HRAVě – ZDRAVě
září–listopad
Zveme	vás	na	zdravotně	výchovný	program,	
který	probíhá	pod	záštitou	Centra	podpory	
veřejného	zdraví,	dislokovaného	pracoviště	
Brno.	Pod	vedením	odborných	pracovníků	
SZÚ	se	uskuteční	následující	akce:
Prevence kouření – předškolní děti MŠ
20. 9. 2018 v 10:00 
Maňáskové	 divadelní	 představení	 Ci
gareta	 Retka	 je	 zaměřené	 na	 primární	
prevenci	 kouření	 s	cílem	 oddálit	 první	
zkušenost	s	aktivním	kouřením	a	nabádá	
děti,	 aby	 se	 nestaly	 závislé	 a	nekouřily	
ani	pasivně.	Na	pohádku	navazuje	dopro
vodná	 beseda.		Akce  probíhá  v  rámci 
Národního programu zdraví – Projekty 
podpory zdraví MZ ČR.		

aKce MěStSKÉ KNiHoVNY tiŠNoV
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	 Osadní	výbor	Jamné	uspořádal	v	sobotu	23.	června	pouť.	Ce
lodenní	akce	byla	zahájena	poutní	mší.	Poté	za	doprovodu	fanfár	
přijel	kočárem	hrabě	s	komtesou	a	společně	s	předsedou	OV	při
vítali	návštěvníky	poutě.	Odsoudili	berana	za	činy,	které	se	udály	
v	Jamném	za	uplynulý	rok.	Výprask	holí	na	beranovi	vykonal	kat.
	 Následovalo	 vystoupení	 tanečnic	 a	 mažoretek,	 střídaly	 se	
rytmy	 zumby,	 latinskoamerických	 tanců,	 diskotéková,	 pocho
dová	 i	 pohádková	 hudba	 a	 nápadité	 pestrobarevné	 kostýmy.	
Členové	kynologického	klubu	předvedli	výcvik	poslušnosti	psů	
a	ukázky	obrany	osob.	
	 Šest	 dobrovolníků	 se	 zúčastnilo	 jamenského	 trojboje,	 borci	
změřili	svoje	síly	v	netradičních	disciplínách:	v	co	nejkratším	časo
vém	limitu	vypít	pivo,	sníst	suchý	rohlík,	nafouknout	a	prasknout	
nafukovací	 balonek.	 Pro	 děti	 byl	 připraven	 nafukovací	 skákací	
hrad	a	malování	na	obličej,	dospělí	mohli	navštívit	výstavu	dřevo
řezeb,	mozaiky	a	šperků	či	si	vykovat	drobnost	v	kovářské	výhni.
	 Jen	 počasí	 nám	 nepřálo,	 odpoledne	 bylo	 nezvyklé	 chladno	
a	 při	 večerní	 diskotéce	 dokonce	 zapršelo.	 Přesto	 se	 akce	 vy
dařila	a	děkujeme	všem	dobrovolníkům,	kteří	se	podíleli	na	její	
přípravě	a	organizaci.
	 Děkujeme:	 Městskému	 úřadu	 Tišnov	 za	 půjčení	 a	 postave
ní	pódia,	za	skákací	hrad	a	chemickou	toaletu,	obci	Lomnička	
za	poskytnuté	stany,	lavice	a	stoly,	tanečním	skupinám	z	Inspira	
za	předvedená	vystoupení,	Kynologickému	klubu	Tišnov	za	de

monstraci	výcviku	psů,	slečně	Lence	Severinové	a	žákyním	5.	B	
ze	ZŠ	Smíškova	za	temperamentní	zumbu,	panu	Miloši	Kněžín
kovi	za	uměleckou	výstavu,	panu	Matěji	Žáčkovi	za	ukázku	ko
vářské	práce,	panu	Jiřímu	Rechovi	za	zapůjčení	paravánů	a	hra
du	 z	 proutí,	 firmě	 Kampos	 za	 zapůjčení	 grilu,	 firmám	 Bednář	
interier,	Kovářství	a	zámečnictví	Jaroslav	Riedl,	Truhlářství	Jiří	
Procházka	a	Restauraci	u	Pilátů	za	podporu.

	 Jako	dítě	jsem	se	zabýval	lecčím.	Sbíral	
jsem	známky,	nálepky	od	zápalek	a	milo
val	jsem	stavebnici	Merkur.	Moje	aktivi
ty	 probíhaly	 v	 Lomnici.	 Koncem	 50.	 let	
nebylo	běžné,	aby	měl	každý	fotoaparát,	
byli	však	tací,	kteří	chodili	do	rodin	fotit	

ratolesti	stylem	Pepík	u	dortu,	Mařenka	
při	prvním	přijímání	a	podobně.	U	nás	to	
byl	pan	Petříček	a	ten	nabídl	škole,	že	po
vede	fotokroužek.	Přihlásil	jsem	se	a	při
nesl	si	s	sebou	starý	tátův	měcháč	Rajar.	
Byl	 jsem	 na	 něj	 patřičně	 hrdý	 do	 doby,	
než	mě	pan	Petříček	poučil,	že	je	vhodný	
leda	na	podložení	nohy	u	stolu.	V	deseti	
letech	jsem	pod	vánočním	stromkem	na
šel	 dvouokou	 zrcadlovku	 Druoflex.	 Šla	
na	 ní	 nastavit	 clona	 6,3–16,	 expozice	
1/10–1/200,	 zaostřit	 od	 jednoho	 metru	
po	nekonečno,	to	bylo	něco.	Expozimetr	
jsem	neměl,	ale	naučil	jsem	se	odhadovat	
nastavení	a	pokažených	filmů	ubývalo.	
	 Brzy	 jsem	 začínal	 filmy	 zpracovávat.	
První	 byly	kontaktní	 kopie,	 pak	pokusy	
na	 zvětšováku	 vlastnoručně	 vyrobeném	
ze	staré	promítačky.	V	roce	1966	jsem	si	

pořídil	dvouokou	zrcadlovku	Flexaret	IV.	
K	ní	bylo	možné	dokoupit	 filtry,	adaptér	
pro	kinofilm,	ale	hlavně	měla	slušnou	op
tiku,	takže	už	jsem	se	netrápil,	proč	jsou	
fotky	rozostřené	nebo	zkreslené.	
	 S	flexaretou	jsem	přežil	střední	školu,	
vojnu	i	70.	léta.	Na	vojně	jsem	byl	ve	Vel
ké	Idě,	obci	u	Košic.	Ve	škole	 jsem	tam	
vedl	fotokroužek.	Byla	to	možnost	úniků	
z	kasáren,	ale	též	pěkné	chvíle	se	školá
ky	na	procházkách	a	v	komoře	při	zpraco
vání	 nafocených	 materiálů.	 Koncem	 80.	
let	jsem	si	pořídil	přístroj	na	kinofilm,	ale	
vzhledem	 k	 převažujícímu	 fotografování	
přírody	 mě	 to	 táhlo	 k	 většímu	 formátu.	
Tím	dostupným	byl	Pentaconsix	TL	6×6,	
který	mám	dodnes;	k	němu	jsem	pak	do
koupil	zrcadlovku	Nikon	50	a	nyní	použí
vám	fotoaparát	Nikon	D7100	s	několika	
objektivy.	Těším	se,	že	brzy	budu	mít	více	
času	se	svému	koníčku	věnovat.	Příroda	
pro	 mě	 zůstává	 věčnou	 inspirací	 a	 také	
bych	 rád	 zachycoval	 život	 kolem	 nás.	
Občas	 s	 nostalgií	 vzpomínám	 na	 chvíle	
u	zvětšováku	v	temné	komoře,	na	míchá
ní	vývojek	a	tónovacích	lázní.	Ta	doba	je	
však	nenávratně	pryč.

letoŠNí pouť V jaMNÉM Se VYdařila
Dana Navrátilová

aNtoNíN NaHodil
Malá GalERIE TIŠNOVSKých FOTOGRaFů – 19. Díl

připravuje Václav Seyfert

Osadní výbor Jamné uspořádal pouť. Pro návštěvníky byl připraven 
bohatý kulturní a doprovodný program. Foto: Jana Němcová



Na břehu Dunaje

Sluneční loď

Zadar Foto: Antonín Nahodil
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250,– v předprodeji (TIC Tišnov) 
280,– na místě 
zdarma <12 let

PRÁZDNINOVÝ 
ZAVÍRÁK SE 
STO ZVÍŘATY!

letní kino Tišnov

31. 8. 2018  
výživný 
program 
pro děti 
i dospěláky

�1 9.00  Dřevěné divadlo: O princi z knížky 
(oblíbený Honza Hrubec a jeho krásné divadélko pro děti)

20.00  Sto zvířat 
(divočina s legendární českou ska kapelou)PÁLINKA

SOBOTA 25. 8. 2018, OD 18 HOD.
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Muzeum města Tišnova
Jungmannova 80, Tišnov. Otevřeno: středa–neděle 10:00 –17:00

Muzeum města Tišnova zve na výstavu

8. 9. — 4. 11. 2018
Vernisáž v sobotu 8. 9. 2018 v 17:00 hodin

Mykokosmos
Houby a houbaření na Tišnovsku

Více na: www.mekstisnov.cz/muzeum

7. - 9. 9. 2018
3. ROČNÍK KULTURNÍHO FESTIVALU

AMATÉRSKÝCH DIVADEL, HUDEBNÍCH, TANEČNÍCH A PĚVECKÝCH SOUBORŮ

změna programu vyhrazena

17:00  zahájení
17:15  Inspiro Tišnov

17:30  NAVLNCE Veverská Bítýška

18:15  Inspiro Tišnov

18:30  LOTA Lomnice

14:30  zahájení
14:50  Hr. Ladies Hradčany

15:10  Victorius Hradčany

15:40  KVJ Tišnov

16:15  Motýlí )D(efekt Kuřim

13:00  uvítání
13:05  Nedvědický pěvecký sbor   
                Petry Cvrkalové – Cvrčci 
13:40  Pompony Osová Bítýška 

13:50  P.A.T.R.O.N Nedvědice 

14:20  KVJ Tišnov

18:45  Inspiro Tišnov

19:00  Karasovo divadlo Tišnov

20:05  Fe-MINA Železné

20:20  STARá BANDa Tišnov 

17:40  Hr. Ladies Hradčany

18:00  Slovani Čebín

19:15  ZUŠ Tišnov

19:30  Stream Dance Dol. Loučky

20:00 J-Band Lažánky

14:35  TOM Band Tišnov

15:15  Divadelní spolek    
               Moravské Knínice
17:30  Klapela Štěpánovice

18:30  ukončení

od 14:30 sobota - KUŘIMSKÁ NOVÁ VES - Sportovní areál

od 17:00 pátek - ŠERKOVICE - Sportovně-kulturní areál

od 13:00 neděle - LOMNICE - Náměstí Palackého



Letní kino Kino Svratka
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Ladislav Bielik
fotografie

11.9. - 30.10.2018

ČsR 100/2   =  srpen 1968

s podporou Cisterciáckého opatství Porta coeli 
a Klášterního pivovaru Porta coeli

PŘEDNÁŠKA

Více na www.mktisnov.cz

ŠANCE PRO OČI — 
zlepšení Vašeho zraku 

Mgr. Martina Bajerová Šopfová 

13. 9. 2018 v 18.00 hod.
Přednáškový sál

Letní kino Kino Svratka
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v Ovčíně v Porta coeli v Předklášteří  
Cena vstupenky 250,- Kč 

Předprodej vstupenek od 20. 8. 2018 - TIC Tišnov a OÚ Předklášteří

14. 9. 
19:30

RADKY 
FIŠAROVÉ

Koncert 

 koncertní program Madamme de Paris

pátek
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kultura

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

srdečně zvou na 
 

Pouť k Panně Marii Bolestné 
a Den otevřených dveří 

v neděli 16. září 2018 ve 14.30 h. 
 

Hlavním celebrantem bude P.  Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. 
 

     Bohoslužbu doprovodí Dómský smíšený pěvecký sbor Magnificat 
z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně  

pod vedením Mgr. Petra Kolaře. 
 

V areálu zahrady vás uvítáme cimbálovou muzikou KYNIČAN. 
 

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

 

Od 16.00 h. můžete zhlédnout 
 výstavu grafik Miloše Slámy 

a využít možnosti prohlídky našeho Domova. 
 
 
 
 
 
 
 

 

velký sál MěKS Tišnov

19. 9. 2018
19.30 hod.

Tara Fuki

křehké duo 
zpívajících violoncellistek
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	 Sedmiletý	Daren Dvořák	vyhrál	první	
místo	 na	 Mistrovství	 Evropy	 BMX,	 kte
ré	 se	 konalo	 17.	 července	 ve	 francouz
ském	 Sarrians.	 Stal	 se	 ve	 své	kategorii	
mistrem	 Evropy	 BMX.	 Daren	 Dvořák	
jezdí	za	sportovní	klub	Biketeam	Vyškov.	
Na	 druhém	 místě	 evropského	 závodu	
skončil	jezdec	z	Lotyšska	Bruno	Vanags,	
třetí	byl	Nathaniel	Köhler	ze	Švýcarska.
	 „Daren	 jezdí	 bikros	 od	 svých	 tří	 a	 půl	
let,“	 popisuje	 maminka	 Leona	 Brnková.	
Nezastírá,	že	sport	je	pro	dítě	i	rodinu	vel
mi	časově	a	finančně	náročný,	stejně	jako	

vybavení,	cestování	na	vhodnou	bikrosovou	
trať	či	závody.	Dvakrát	týdně	Daren	trénuje	
na	 dráze	 ve	 Vyškově,	 individuálně	 se	 mu	
věnuje	slovenský	trenér	Peter	Henky.	
	 „Jedním	 z	 motivátorů	 je	 pro	 Darena	
i	táta	Kamil,	který	kdysi	jako	kluk	jezdil	
bikros	a	dnes	se	díky	Dájovi	musí	občas	
pěkně	 hecnout,	 zvlášť	 když	 mu	 řekne:	
‚Taťko,	 když	 to	 skočíš,	 tak	 já	 taky‘,“	
usmívá	se	maminka.	„V	Tišnově	se	nám	
podařilo	 vybudovat	 díky	 městu	 menší	
pumptrack,	 na	 kterém	 každou	 středu	
vedeme	 kroužek	 pod	 Inspirem	 Tišnov	
–	 BMX/MTB,	 rádi	 využíváme	 i	 trailů	
v	 Jedovnicích,	 pokud	 zbyde	 jen	 troš
ku	času.	Bylo	by	úžasné,	kdyby	se	nám	
od	 pumptracku	 podařilo	 časem	 přiblížit	
k	 bikrosové	 dráze,	 protože	 nadšených	
dětí	v	kroužku	máme	nadbytek	a	prosto
ru	není	mnoho.	Je	to	ale	běh	na	dlouhou	
trať,	ostatně	jako	všechno	v	dnešní	době,	
co	stojí	peníze	a	nevydělává	je	zpět,“	do
dává	Leona	Brnková.	
	 Bikros	je	pro	rodinu	životní	styl,	pohltí	
jí	téměř	všechen	volný	čas.	„Důležité	je,	že	
jsme	spolu	a	děti	mají	smysluplnou	náplň	
svých	dnů,	která	pro	 jejich	budoucí	 život	
bude	určitě	přínosem.	Někdy	je	to	náročné,	

ale	určitě	 to	stojí	 za	 to.	To,	že	se	Daren
kovi	podařil	takový	úspěch,	je	úžasná	věc,	
jsme	na	něj	 jako	 rodiče	hrdí.	Víme	však,	
že	to	není	zadarmo,	že	za	tím	stojí	hlavně	
Dájova	zanícenost,	dřina	a	nadšení.	 Jsme	
vděční	za	zdravé	děti	a	jejich	úspěchy	jsou	
pro	nás	jen	bonusem,“	uzavírá	Leona	Brn
ková.	Daren	Dvořák	půjde	po	prázdninách	
do	druhé	třídy	ZŠ	Smíškova	Tišnov.
	 Loni	 vyhrál	Moravskou	 ligu,	 tedy	 se
riál	závodů	na	Moravě.	Kromě	toho	získal	
stříbrnou	medaili	 za	druhé	místo	v	Čes
komoravském	 poháru	 –	 celorepubliko
vém	seriálu	závodů,	je	i	vicemistrem	ČR	
2017.	V	tuzemsku	bikros	zaštiťuje	Český	
svaz	cyklistiky	a	řídí	Komise	BMX.

	 Největší	 škola	 taekwondo	 v	 ČR	 Ge
Baek	 Hosin	 Sool	 otevírá	 další	 školní	
rok!	Přijďte	si	zacvičit	tradiční	korejské	
bojové	umění	taekwondo!	Máme	nejširší	
nabídku	tréninků	v	Čechách,	minulý	rok	
se	nám	již	popáté	v	řadě	podařilo	obhájit	
celkové	 vítězství	 na	 Mistrovství	 České	
republiky.	V	 letošním	prvním	kole	 závo
dů	Středisek	talentované	mládeže,	kona
ném	v	červnu,	jsme	se	opět	umístili	jako	
nejlepší	 s	 celkovým	 ziskem	 29	 zlatých	
medailí.	 Tentokrát	 zde	 závodilo	 rekord
ních	210	účastníků	bojujících	za	pět	stře
disek,	 mezi	 nimiž	 své	 umístění	 získala	
i	 tišnovská	 závodnice	Tereza	Vorlíčková	

v	podobě	zlaté	medaile	za	sportovní	boj.	
Gratulujeme	 a	 děkujeme	 za	 odhodlání	
a	cenný	příspěvek.
	 Při	 tréninku	 klademe	 důraz	 na	 ori
ginální	 hodnoty	 bojových	 umění,	 jimiž	
jsou	zdvořilost,	čestnost,	vytrvalost	a	se
beovládání.	 Školu	 vedeme	 pod	 dozorem	
korejského	 velmistra	 Hwang	 Ho	 Yonga,	
jako	 jediní	 v	 republice	 nově	 vyučujeme	
i	 další	 korejská	 bojová	 umění	 taekkyon	
a	hoppae	sool.
	 Přihlásit	 se	 můžete	 během	 celého	
roku,	 jen	u	nás	získáte	zkoušky	na	vyš
ší	pásek	i	výbavu	(dobok,	lapa,	chrániče)	
zdarma.	 Neváhejte	 a	 zacvičte	 si	 s	 námi	
v	ZŠ	Smíškova	Tišnov.	Pro	bližší	informa
ce	a	přesný	rozpis	tréninků	navštivte	náš	
web	na	tkd.cz.

MiStr eVropY BMX je z tiŠNoVa
Markéta Pudilová

začNěte NoVý ŠKolNí roK
S BojoVýM uMěNíM taeKwoN-do!

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Sedmiletý Daren Dvořák se stal ve své 
kategorii Mistrem Evropy BMX.

Foto: Leona Brnková

Při tréninku taekwon-do je kladen důraz 
na originální hodnoty bojových umění, jako 
je zdvořilost, čestnost nebo sebeovládání.

Foto: Kamila Káňová

SPoRT 
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	 Naše	skupina	se	již	čtvrtým	rokem	vypravila	na	expedici	kři
žující	státy	Evropy.	Opět	na	kole	a	opět	v	pozměněné	sestavě.	
Po	cestách	do	Lisabonu	(2015),	Helsinek	(2016)	a	okolo	naší	
republiky	(2017)	jsme	si	za	cíl	vybrali	italskou	Neapol.	Formou	
krátkých	zápisků	z	jednotlivých	dní	cesty	bychom	vám	naši	pouť	
rádi	přiblížili.

1. den, 117 km, Tišnov – Český Rudolec
	 Tentokrát	jsme	vynechali	tradiční	odjezd	z	restaurace	Na	Hum
polce	a	vyrazili	už	po	desáté	hodině.	Ve	Žďárci	jsme	vyzvedli	čirou	
švestkovou	limonádu	a	skrz	Vysočinu	dojeli	do	zámeckého	pivo
varu	 v	Českém	Rudolci,	 kde	Petr	 potkal	 partičku	 spolužáků	 ze	
střední,	s	kterými	se	delší	dobu	neviděl.	Realita	jde	stranou.

2. den, 96 km, Český Rudolec – vrchol Nebelstein
	 Ráno	jsme	vyjeli	z	Rudolce,	kde	jsme	spali	přímo	před	pivo
varem.	Přes	pár	kopců	jsme	sjeli	do	Nové	Bystřice.	Odtud	lesem	
po	krásné	cyklostezce,	po	které	to	letělo	skoro	samo,	až	do	Čes
kých	Velenic.	Pak	nastalo	kruté	stoupání	na	 jeden	z	vrcholků	
a	 opět	 sjezd	 do	 údolí.	 Před	 námi	 se	 tyčil	 vrchol	 Nebelsteinu.	
Rozdělili	jsme	se	na	dvojice,	Petr	s	Vaškem	jeli	po	cyklo,	zatím
co	Honza	s	Filipem	špatně	odbočili	a	kopec	si	vyšlapali	pěšky.	
Na	samotném	vrcholu	byla	parádní	hospůdka.	Dali	jsme	pár	piv	
a	ustlali	si	v	přístřešku	na	popelnice.	Spustil	se	silný	liják	a	bě
hem	noci	zmizelo	tři	čtvrtě	lahve	švestkové	limonády	ze	Žďárce	
o	síle	58	%	dědovy	stupnice.

3. den, 137 km, Nebelstein – Wels
	 Ráno	nezačalo	nijak	růžově.	Od	popelnic	nás	rázně	vypako
vala	majitelka	chaty,	kde	jsme	byli	předchozí	noc	na	pivu.	Žena	
mužských	rysů	a	tvarů	nám	řádně	vyčinila,	že	u	jejích	popelnic	
nikdo	spát	nebude.	Hned	poté,	co	jsme	vyjeli,	jsme	dokázali	i	za
bloudit.	Chvíli	jsme	se	motali	po	kopcích	a	hledali	cyklostezku,	
až	 jsme	 to	vzdali	a	sjeli	na	silnici.	Čekalo	nás	dlouhé	stoupá
ní,	chvíli	jsme	drželi	výšku	a	pak	si	užili	dlouhý	sjezd	do	měs
ta	Freistadt.	Následovala	pasáž	nahorudolů	a	sjezd	do	Linze.	
Tam	jsme	se	zase	na	chvíli	zamotali	a	rozdělili.	Vašek	s	Petrem	
na	 jednom	 ze	 semaforů	 nedbali	 červené	 a	 opět	 po	 roce	 vjeli	
na	dálnici,	na	které	se	udrželi	dobré	dva	kilometry,	než	je	auta	
vytroubila	zpět	na	silnici	do	města.	Už	společně	jsme	po	cyklo
stezce	vyrazili	k	městu	Wels.	Byla	to	dlouhá	a	rovinatá	cesta,	
jelo	se	po	ní	úplně	samo.	Začínali	jsme	se	cítit,	až	moc	dobře.	
Proto	jsme	hledali	místo,	kde	bychom	se	vykoupali.	To	se	nám	
podařilo	až	ve	Welsu	na	ostrůvku	u	řeky	Traun.	Po	třech	dnech	
v	sedle	taková	koupačka	bodne.	

4. den, 126 km, Wels – Salzburg 
	 Od	Welsu	se	 jelo	dobře,	pěkná	rovinatá	cyklostezka	dlouhá	
téměř	45	km.	Před	námi	se	postupně	začaly	objevovat	alpské	ští
ty	a	jezera	Attersee	a	Mondsee.	U	Attersee	jsme	na	dvě	hodiny	
zastavili,	najedli	se,	omyli	slanečky	a	pokračovali	na	Salzburg.	
Do	centra	jsme	dorazili	kolem	osmé.	Projeli	náměstí,	vyfotili	se	

u	sochy	Wolfganga	Amadea	a	vydali	se	k	jeho	rodnému	domu.	
Podobně	jako	v	Českém	Krumlově	obsadili	domy	v	historickém	
centru	vietnamští	obchodníci,	tak	ve	spodním	patře	Mozartova	
domu	nabízí	své	zboží	Interspar.	Co	na	to	říct,	radši	nic.	Našli	
jsme	hospůdku,	která	měla	otevřeno	až	do	půlnoci,	a	usadili	se	
v	ní.	Zalehnout	se	nám	podařilo	něco	po	dvanácté	v	parku	v	cen
tru	města.

5. den, 92 km, Salzburg – Kirchberg in Tirol 
	 V	parku	nás	po	ránu	vzbudil	zuřivý	pes,	 tudíž	nám	nezbylo	
nic	jiného	než	se	sbalit	a	vyrazit.	Vymotali	jsme	se	ze	Salzburgu	
a	mířili	přes	Německo	opět	do	Rakouska.	Po	cestě	jsme	se	vy
koupali	v	řece.	Pokud	jsme	loni	psali,	že	voda	v	nádrži	Rozkoš	
měla	2	°C,	tak	tato	řeka	měla	zhruba	–5	°C.	Ledová	voda	ovšem	
bodla,	jelikož	poslední	dva	dny	panuje	obrovské	vedro.	Přes	růz
ná	městečka	v	Tyrolsku,	sevřeni	mezi	alpskými	štíty,	jsme	dojeli	
do	Kirchbergu.	Místo	na	spaní	 jsme	našli	hned	vedle	obchodu	
Billa	na	trávě,	takže	si	ráno	můžeme	v	klidu	nakoupit.

6. den, 105 km, Kirchberg in Tirol – Ginzling 
	 Hned	 po	 ránu	 nás	 na	 našich	 verglech	 čekal	 40kilometrový	
sjezd	 do	 města	 Wörgl.	 Zde	 jsme	 si	 chtěli	 udělat	 menší	 pauzu	
v	horkém	dni.	Přenesli	jsme	si	lavičku	do	stínu	a	chvilku	seděli,	
než	jsme	zjistili,	že	se	nacházíme	na	parkovišti	nějaké	stavební	
firmy.	 Objevil	 se	 její	 nerudný	 majitel	 a	 snažil	 se	 nás	 vyhodit.	
Na	 to	 mu	 Václav	 řekl:	 „Pause,	 pět	 minuten.“	 Dostalo	 se	 nám	
odpovědi,	že	nicht	pause	a	něco	o	idiotech.	Po	rovinkách	a	mírně	
do	kopce	jsme	dojeli	do	města	Mayrhofen,	tady	jsme	zůstali	asi	
3	hodiny.	Najedli	se,	dali	pivo	a	k	večeru	ještě	pokračovali	asi	
10	km	do	kopce,	do	městečka	Ginzling.	Spíme	v	místním	letním	
divadle	pod	přístřeškem,	začíná	pořádně	pršet.	Zítra	nás	čeká	
výstup	do	téměř	2	300	m	n.	m.

(pokračování v příštím čísle)

deNíK z ceStY pod VeSuV 
1.čáST

Jan Bednář ml.

Čtveřice tišnovských cestovatelů u jezera Attersee. Zleva Honza 
Bednář, Filip Kolář, Petr Bracek a Vašek Seyfert.

Foto: archiv výpravy

SPoRT
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Šerkovice si v září
užijí dalŠí koulení
Miroslav Randuch

Příznivci hry pétanque společně s OÚ Šerkovice 
zvou mladé i starší hráče na 12. ročník otevřeného 
turnaje dvojic dětí a dvojic dospělých.
Turnaj se koná v neděli 16. září od 13:30 hodin 
na hřišti v Šerkovicích.

Prezentace bude probíhat na místě od 13:00–13:30 hod.
Limit účastníků – 50 dvojic.

Systém hry – 4 kola, „švýcar“. Není stanovena žádná věková 
hranice, hrát mohou i úplní začátečníci. 
Pro vítěze jsou připraveny medaile a věcné ceny, 
pro ostatní účastníky drobné ceny (věcné i sladké). 
Občerstvení zajištěno. 
Informace, případně přihlášky – tel. 777 765 882.
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RůZNé

	 Před	 třemi	 lety	 zahájila	 skupina	 Jógy	
v	 pohybu	 z	 Tišnova	 tradici	 jogínských	
poutí.	Jóga	nás	po	celý	rok	vede	k	posílení	
těla,	uvolnění	mysli	a	stresu	a	k	nalézání	
vnitřní	 rovnováhy.	Letní	 pouť	 je	 jakýmsi	
vyvrcholením	–	každý	den	si	 dopřáváme	
ranní	rozcvičení	a	naladění	a	po	celoden
ní	 chůzi	 zase	 relaxaci	 a	 uvolnění.	 Jogín
skou	poutí	 jsme	vykročily	ze	Slunečního	
sálu	 do	 krajiny	 se	 sluncem	 nad	 hlavou,	
k	významné	energii	míst	a	k	jejich	histo
rii.	A	vracíme	se	tak	k	chůzi	–	přirozené	
léčitelce	našich	civilizovaných	a	uspěcha
ných	životů	každodenně	vázaných	na	do
pravní	i	jiné	komunikační	prostředky.
	 Je	známo,	že	záměr	je	důležitým	prv
kem	procesu.	To	platí	i	pro	naše	putová
ní,	každé	místo	na	 trasách	bylo	posvě
ceno	vztahem	k	našemu	cíli.	První	pouť	
v	 roce	 2016	 jsme	 nazvaly	 Po	 stopách	
rodu	Přemyslovců	a	vedla	nás	ze	Znoj
ma	 na	 Křemešník	 u	 Pelhřimova,	 věno
valy	 jsme	 ji	 sedmistým	 narozeninám	
našeho	nejoblíbenějšího	panovníka	Kar
la	IV.	Zahájily	jsme	ji	u	rotundy	sv.	Ka
teřiny,	 jejíž	 výmalbou	se	Karel	 inspiro
val	 při	 tvorbě	 tzv.	 schodišťového	 cyklu	
na	Karlštejně.	Ve	Znojmě	ho	oslovily	vý
jevy	ze	života	rodu	Přemyslovců	a	jejich	
předchůdců	vinoucí	se	až	k	fresce,	kte
rá	znázorňuje	význam	Velké	Moravy	pro	
vznik	 budoucího	 státního	 útvaru	 zemí	
Koruny	české.	Také	zde	položil	se	svou	
první	manželkou	Blankou	 základní	 ká
men	chrámu	sv.	Václava,	který	je	i	nyní	
hrdou	dominantou	města.	Z	dalších	pře
myslovských	zastavení	je	třeba	vzpome
nout	Jemnici	s	románskogotickým	kos
telem	sv.	Víta;	dnes	toto	kouzelné	místo	
chrání	stinný	lipový	háj,	kde	jsme,	jako	
na	 mnohých	 místech,	 cvičily	 i	 medi
tovaly.	 Pokračovaly	 jsme	 dále	 cestou	
osázenou	 drahokamy	 –	 prvním	 z	 nich	
byl	klášter	v	Kostelním	Vydří	s	přírod
ně	 laděnou	 křížovou	 cestou	 tvořenou	
menhiry,	kaple	sv.	Karla	Boromejského	
nad	Telčí,	svatá	Kateřina	u	Počátek	se	
svými	léčivými	prameny	a	poutní	místo	
na	 Křemešníku	 na	 závěr.	 Z	 přírodních	
útvarů	 nás	 oslovil	 kamenný	 kruh	 vy
budovaný	ze	34	kamenů	na	nádherném	
místě,	mnohé	kapličky,	menhiry	 a	 sva

tyňky	nacházející	se	v	lesích,	podél	cest	
nebo	ve	vsích.	Naše	prožitky	obohacené	
fotografiemi	jsme	v	srpnu	2016	převedly	
do	plakátové	podoby	a	staly	se	součástí	
přemyslovské	výstavy,	kterou	otevírala	
v	Müllerově	domě	Hana	Blochová	svým	
zpěvem	chorálů	z	doby	Karla	IV.
	 Druhou	pouť	v	roce	2017	jsme	započa
ly	na	Hostýně	s	cílem	doputovat	k	prame
ni	řeky	Moravy,	symbolicky	k	pramenům	
naší	moravské	duše,	která	se	 jako	 řeka	
vine	celou	zemí.	Prošly	jsme	Moravskou	
bránou	 u	 Lipníku	 a	 cestou	 přes	 Svatý	
Kopeček	u	Olomouce	se	vnořily	do	 jižní	
oblasti	sudetského	území.	Každým	dnem	
jsme	se	blížily	k	pohoří	na	obzoru,	k	Jese
níkům.	Sestupem	z	vrcholů	Pradědu,	Čer
vené	hory	a	Vozky	do	údolí	říčky	Branné	
tehdy	naše	pouť	skončila,	aby	zde	mohla	
pokračovat	letos.	
	 Letošní	 třetí	 ročník	 jsme	 zasvětily	
vznešenému	cíli,	který	 ladil	 se	stoletým	
výročím	 vzniku	 Československa:	 vyletět	
na	křídlech	orlice	k	národnímu	sebevědo
mí.	Orlicí	byla	opět	 ta	moravská	a	slez
ská	jako	jeden	ze	symbolů	naší	státnosti	
a	společnice	Lva	a	nově	řeka	Orlice,	kte
rá	 nás	 propojila	 i	 geograficky	 s	 českou	
zemí.	Vyšplhaly	jsme	na	vrchol	Králické
ho	 Sněžníku,	 kde	 řeka	 Morava	 pramení	
a	 teče	 vstříc	 hornatinám	 i	 nížinám	 naší	
krásné	 země	 až	 k	 Černému	 moři.	 Poté	
jsme	 se	 přes	 Horu	 Matky	 Boží	 u	 Krá
lík	 vznesly	 k	 toku	 Divoké	 Orlice,	 která	
nás	 přivítala	 vznešeností	 zemské	 brány	
na	úpatí	Orlických	hor.	Zde	jsme	pocítily	
symbolickou	 i	 faktickou	 sílu	 ducha	 čes
kého	národa	a	procházely	po	hřebenech	
kolem	pozůstatků	silného	opevnění	z	ob
dobí	 před	 2.	 světovou	 válkou	 a	 sbíraly	
podněty	k	 zamyšlení	 v	 souvislosti	 s	 ná
rodním	probuzením,	které	zde	zrodilo	sil
né	buditele	a	které	vedlo	naši	zem	k	hr
dému	postoji	v	těžkých	chvílích.	
	 Připomněly	 jsme	 si	 hlavně	 Aloise	 Ji
ráska	v	 jeho	rodném	městě	 i	chaloupce,	
který	za	podmínek,	námi	dnes	pociťova
ných	 jako	 nemožně	 nepohodlné,	 vyrostl	
v	muže,	který	se	stal	důležitým	mostem	
mezi	staršími	buditeli	a	osobností,	která	
probuzení	 zdárně	 dovršila,	 Tomášem	 G.	
Masarykem.	

	 A	 napadala	 nás	 otázka:	 Kde	 na	 této	
cestě	 stojíme	 dnes?	 Odpovědí	 by	 mohl	
být	 příklad	 Neratova,	 místa	 v	 pohrani
čí,	 kterým	 se	 přehnalo	 mnohé.	 Hudbou,	
která	 zde	 libě	 zněla	 našim	 srdcím	 skr
ze	krásu	místa	 i	činy	 lidí,	místa,	kde	se	
spojil	 duch	 s	 hmotou,	 byla	 dobrá	 my
šlenka,	 která	 se	 tu	 stala	 skutečností:	
opravili	rozbořený	chrám	a	proměnili	ho	
v	 nadčasové	 místo,	 z	 přilehlých	 budov	
vybudovali	 zázemí	 pro	 handicapované,	
kteří	 se	 svou	 prací	 zapojují	 do	 provozu	
poutního	 místa	 i	 života	 celé	 malé	 obce,	
která	funguje	i	jako	turistické	zastavení.	
Našly	jsme	zde	kuchyň	s	jídelnou,	samo
obslužné	 zahradnictví,	 nově	 vysázený	
sad	jabloní	a	hrušní	z	lokálních	odrůd,	pi
vovar	s	vlastním	ležákem	a	pana	faráře,	
který	po	mši	sedne	za	volant	bagru	a	po
kračuje	 ve	 svých	 odvážných	 a	 skvělých	
plánech.	 Kráčely	 jsme	 potom	 tkanivem	
příjemných	 cest,	 na	 kterých	 nás	 čekalo	
i	příjemné	ubytování	v	horských	chatách	
–	na	Šerlichu	v	Masarykově	chatě	posta
vené	 architektem	 Bohuslavem	 Fuchsem	
a	na	Dobrošově	v	Jiráskově	chatě	posta
vené	 architektem	 Dušanem	 Jurkovičem.	
Z	 Dobrošova	 nás	 naše	 křídla	 přenesla	
do	 oblasti	 Broumovských	 stěn,	 která	
nám	učarovala	přírodní	krásou	a	rozleh
lostí,	v	jejímž	výběžku	trůní	broumovský	
klášter,	kde	 jsme	v	ubytovně	našly	útu
lek	na	dvě	noci	a	zakončily	pouť	osmnácti	
českých	královen.	To	že	jste	ještě	nesly
šeli?	 Ano,	 putovaly	 jsme	 jako	 královny	
české	 a	 poučily	 se	 z	 jejich	 životů,	 užily	
si	s	nimi	i	dosti	legrace.	Tím,	že	jsme	si	
připomněly	statečné,	moudré	a	mateřsky	
i	 vladařsky	 obdařené	 panovnice	 české,	
jsme,	myslím,	přispěly	vědomě	k	povzne
sení	svého	vlastního	sebevědomí,	které	je	
tak	podstatné	k	podpoře	národního	cítění	
v	době,	kdy	se	ideály	tak	obtížně	ztotož
ňují	s	konkrétními	osobami	ve	veřejném	
prostoru.	

aBSolVoValY jSMe jogíNSKÉ poutě
Ku cti a cHVále NaŠí zeMě

Jana Koudelová
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	 Na	 svém	 červnovém	 a	 červencovém	
zasedání	 se	 zastupitelstvo	 města	 zabý
valo	 hned	 několika	 územními	 studiemi.	
Šlo	 o	 územní	 studii	 v	 lokalitě	 Pod	 Klu
caninou,	konkrétně	„u	pily“,	a	upravenou	
územní	studii	v	 lokalitě	Hony	za	Kukýr
nou,	která	řeší	umístění	mateřské	školy.	
U	obou	studií	se	hojně	debatovalo	(disku
si	je	možné	zhlédnout	na	internetu).	Ob
čané	vyjadřovali	 spíše	negativní	 reakce.	
Padla	i	námitka,	že	se	do	vytváření	územ
ních	studií	nemohli	zapojit.	
	 Právě	 tato	 námitka	 mě	 přivedla	
k	 otázce,	 zda	 je	 možné	 při	 vytváření	
územní	 studie	 zapojit	 občany?	 Stavební	
zákon	 s	 ničím	 takovým	 výslovně	 nepo
čítá,	 protože	 proces	 pořizování	 územní	
studie	v	zásadě	nijak	neupravuje;	územní	
studie	je	upravena	pouze	v	jediném	para
grafu.	Úřad	územního	plánování	proto	ne
postupoval	v	rozporu	se	zákonem,	pokud	
s	občany	nejednal	a	do	vytváření	studie	je	
nezapojil.	Na	druhou	stranu	ale	stavební	
zákon	účast	občanů	výslovně	nevylučuje;	

neříká,	že	občané	se	na	pořizování	studie	
nesmí	podílet.	
	 Osobně	 se	 domnívám,	 že	 účast	 obča
nů	 při	 pořizování	 územní	 studie	 lze	 do
vodit	z	 jejího	smyslu.	Tím	 je	navrhnout,	
prověřit	a	posoudit	možná	 řešení	vybra
ných	 problémů	 v	 určitém	 území.	 Účast	
veřejnosti	na	vytváření	územní	studie	by	
mohla	nabídnout	pohled	z	odlišných	úhlů	
–	 stejnou	 lokalitu	 vidí	 jinak	 odborník,	
jinak	člověk,	který	v	ní	 žije	několik	 let,	
a	 jinak	starousedlík,	který	v	ní	žije	celý	
život.	 Tady	 je	 třeba	 zdůraznit,	 že	 nelze	
říci,	že	by	pro	každou	lokalitu	existovalo	
pouze	jedno	správné	řešení.	I	to	mě	vede	
k	závěru,	že	by	se	občané	na	pořizování	
územních	studií	měli	podílet.	
	 Dále	si	myslím,	že	účast	občanů	před
stavuje	 výhodu	 i	 pro	 případného	 inves
tora.	Územní	studie,	na	které	se	podíleli	
občané	 a	 ve	 které	 došlo	 k	 zapracování	
jejich	námitek,	by	měla	velkou	informač
ní	hodnotu.	Investor	by	věděl,	co	si	může	
v	území	 „dovolit“	a	 za	 jakých	podmínek	

může	očekávat	hladký	průběh	územního	
a	stavebního	řízení.	
	 V	neposlední	řadě	lze	účast	občanů	do
vodit	 i	 ze	 základních	zásad	správního	 ří
zení	obsažených	v	úvodních	ustanoveních	
správního	řádu	–	např.	veřejná	správa	jako	
služba	veřejnosti.	Zásady	totiž	neplatí	jen	
pro	klasické	správní	řízení,	které	se	v	pří
padě	 územní	 studie	 nevede,	 ale	 obecně	
pro	výkon	veřejné	správy,	kam	pořizování	
územní	studie	nepochybně	spadá.	
	 Na	závěr	bych	rád	zdůraznil,	že	smys
lem	 tohoto	 článku	v	 žádném	případě	ne
bylo	označit	dosavadní	postup	za	špatný.	
Mým	cílem	není	ukázat	na	jediný	správný	
způsob	řešení.	Chci	pouze	upozornit	na	al
ternativní	způsob,	který	se	může,	ale	také	
nemusí	 osvědčit.	 Nutno	 podotknout,	 že	
zastupitelstvem	projednávané	územní	stu
die	nejsou	poslední.	Výbor	pro	strategické	
plánování	a	rozvoj	města	se	na	květnovém	
zasedání	zabýval	územní	studií	v	lokalitě	
Za	Penzionem;	je	možné,	že	i	tato	územní	
studie	vyvolá	kontroverze.

RůZNé

je MožNÉ při VYtVářeNí úzeMNí Studie
zapojit oBčaNY?

David Vávra

	 Naše	 prázdninová	
poznávací	 soutěž	 Tiš
novské	 fasády	 měla	
velmi	 příznivý	 ohlas,	
z	 čehož	 máme	 upřím
nou	 radost.	 Množství	
došlých	emailů	výraz
ně	 převyšovalo	 počet,	
který	 bývá	 obvyklý	
v	 případě	 luštění	 kří

žovek.	Soutěžící	navíc	připojovali	řadu	potěšitelných	poznámek	
a	nezřídka	s	uspokojením	konstatovali,	jak	pěkné	domy	v	Tiš
nově	máme.	Většina	Vašich	odpovědí	navíc	byla	zcela	správná;	
ve	třech	případech	se	v	nich	objevil	možná	jen	překlep	v	čísle	
některého	z	domů,	ale	tento	drobný	nedostatek	jsme	bohužel	ne
mohli	považovat	za	správné	řešení.	A	pak	tam	byl	také	nechtěný	
chyták,	konkrétně	u	obrázku	číslo	10.	Jak	nás	upozornila	jedna	
čtenářka,	 tentýž	 motiv	 se	 kromě	 vyfotografovaného	 domu	 na
chází	i	na	budově	dnešního	Inspira	na	Riegrově	ulici.	Ze	snímku	
se	ale	dá	poznat,	že	pochází	z	ulice	Brněnské,	takže	i	v	tomto	
případě	jsme	byli	přísní	a	jinou	odpověď	neuznali.
	 Správné	řešení	je	tedy	následující	(někde	zveřejňujeme	číslo	po
pisné	i	orien	tační,	ale	pro	uznání	odpovědi	stačilo	uvést	jedno	z	nich):
1	Janáčkova	287,	2	Ráboňova	117,	3	Brněnská	24/156,	4	Riegrova	
281,	5	U	Náhonu	394,	6	náměstí	Komenského	122,	7	Brněnská	3,	

8	Tyršova	31/308,	9	Brněnská	231,	10	Brněnská	10,	11	náměstí	
Míru	120,	12	Jungmannova	86,	13	Brněnská	6,	14	Janáčkova	263,	
15	náměstí	Komenského	103,	16	Jungmannova	80.	
	 Jak	většina	z	Vás	v	dodatku	k	odpovědím	správně	uváděla,	
byly	mezi	budovami	i	takové,	které	jsou	známy	především	pod	
svými	speciálními	jmény	jako	Villa	Franke,	Panský	dům,	U	Ba
nána,	Hotel	Květnice	a	další.	
	 Z	 množství	 správných	 odpovědí	 jsme	 tři	 výherce	 opravdu	
museli	vylosovat,	takže	na	drobné	pozornosti	od	nás	se	mohou	
těšit:	Jan Bradáč, Kryštof Beneš a Pavla Madronová.
	 Prosíme	 jmenované,	aby	se	spojili	s	editorkou	Tišnovských	
novin	Zlatou	Ptáčkovou	a	dohodli	si	s	ní	termín	převzetí	výhry.
	 A	snad	se	nám	příští	léto	podaří	vymyslet	opět	něco	podobně	
zajímavého.

úSpěcH
tiŠNoVSKýcH 

FaSád
Václav Seyfert

Soutěžní obrázek č. 10, který některým účastníkům nadělal 
problémy.
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RůZNé

Do	shlukové křížovky	se	mohou	vpisovat	shluky	o	různých	délkách.	Tak	se	nazývají	skupiny	dvou	či	více	písmen.	Počet	písmen	je	
ve	všech	políčkách	shodný,	luštitel	jej	nejprve	musí	zjistit,	proto	patří	tato	křížovka	k	těm	náročnějším.

10 KaPITOl z DěJIN TIŠNOVSKa (OD DObY KaMENNÉ PO SOučaSNOST)
(7)
V	polovině	20.	let	18.	století	se	písař	úřadu	moravských	zemských	desek,	rytíř	Dismas	Josef	Ignác	Hoffer	rozhodl,	že	sepíše	úplnou	
moravskou	historii	neboli	kroniku,	a	obeslal	téměř	všechna	moravská	města	se	žádostí	o	výpisy	z	městských	pamětních	knih,	pri
vilegií	a	listin.	Psaný	text	měla	doplnit	(1. tajenka)	městečka.	Obecní	rada	města	Tišnova	rozhodla,	že	tímto	úkolem	bude	pověřen	
tehdejší	městský	(2. tajenka)	čili	úředník	obstarávající	agendu	úřadu,	Josef	Karel	(3. tajenka).	Ten	připravil	výtah	z	obecního	ar
chivu	a	podle	instrukcí	doplnil	požadované	informace	obrázkem	tišnovského	erbu	a	vedutou	čili	kresleným	pohledem	na	Tišnov.	Pro	
dějiny	Tišnova	představuje	jeho	pohled	klíčový	a	významný	(4. tajenka).

KřížoVKa
7. KOlO DESETIDílNÉ SOuTěžE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

VodoroVNě: a. 1. tajenka; dvorní úředník panovníků; ruský ministr zahraničních věcí; losí maso. – B. Matematika; sanitní 
auto; sosák (slovensky); přitažlivá; předložka. – c. Hodnota zboží; lesní plod; zdánlivý; posazovat se; sýčci (zastarale). – d. Život 
na chatě; 4. tajenka; kohouti; potlachati. – e. Tvrdnouti na povrchu; skelet; filmovací přístroj; přemýšlet; fena. – F. Souvislé poros-
ty stromů; fosfor (zastarale); lůza; krátká písemná zkouška; bouchati. – g. Vltava; koně; 2. tajenka; pracovna lékaře. – H. Servis; 
nepříjemně; poupata kaparovníku; drápati; Hana (domácky). – i. Řezací nástroj; zatopené; vydávati velké horko; táborníci ve vol-
né přírodě; nezřízené touhy po majetku. – j. Sousedské posezení s rozhovorem; katani; kůlny k ukládání sena; 3. tajenka.

SViSle: 1. Nevlastní matka; části nohou; pravoslavní kněží. – 2. Krtčí pelech; hráze; šedivá; česká řeka. – 3. Značka českých 
bicyklů; kaziti; zázvor a pepř; opět. – 4. Hudební nástroj; podlahové krytiny; herní nářadí; ukrutník. – 5. Koňské maso; malý prst; 
výbory. – 6. Hesla; skoba; kuželovitý útvar; ženské jméno. – 7. Řeknouti konec; plodožraví netopýři; mořské vydry. – 8. Levný; 
vlasatice; po kouscích padati. – 9. Zničená loď; český spisovatel (Ferda Mravenec); součástí parních lokomotiv; křoví porostlé 
trny. – 10. Říditi; stoupenec mysticismu; cigarety. – 11. Hltati; poslíček; orání; alkoholický nápoj. – 12. Popelavá; jednoduchá 
píseň; pobízeti; druh bavlny. – 13. Zolův román; poklopy; suchý strom; chamtivec. – 14. Decilitr; pípati; kolky.

Správné	rozluštění	všech
čtyř	tajenek	zašlete	na	adresu
noviny@kulturatisnov.cz
nejpozději do 10. září 2018.

Vyhodnocení	bude	provedeno
až	po	skončení	10.	kola,	které	
zveřejníme	v	prosincovém
čísle	letošního	roku.

Řešení	6.	kola	z	minulého	čísla:
1.	Lisovský	–	2.	korouhve	–	
3.	primátor	–	4.	lazebník
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RůZNé

Dne 18. července byl smutný den, kdy nás před devíti lety 
opustil náš drahý tatínek, bratr, dědeček, pan jaroSlaV 
NečaS. Stále na něj vzpomíná dcera, syn a sestra s rodi-
nami.

VŠE NEJlEPŠí K 30. NaROzENINáM 1. bRďO TIŠNOV GINGO!

Michaela Nečasová

Tak	jsme	dnes	s	dětmi	zbourali	tábor,	který	jsme	před	měsícem	postavili.	Z	ničeho	na	zelené	louce	vzniklo	městečko,	kde	
děti	zažily	úžasné	tři	týdny.	Stejně	jako	každý	rok	jsme	se	tam	potkali	s	kamarády	a	příjemnou	partou	lidí.	Byli	tam	Zula	
a	Sek,	kteří	Brďo	založili,	Alfík	s	Ahem,	Veverka	a	Monty,	kteří	náčelnickou	štafetu	postupně	přebírali,	a	Nelson,	který	vede	
oddíl	dnes.

Byli	tam	i	minulí	a	současní	vedoucí,	kteří	vedou	oddíl	celý	rok.	A	každý	měsíc	nám	rodičům	darují	volný	víkend,	když	
s	dětmi	vyrazí	na	výpravu.	Je	až	neuvěřitelné,	kolik	svého	volného	času	vedoucí	a	instruktoři	Brďu	zadarmo	věnují.	Každý	
týden	jsou	tři	schůzky	včetně	malých	Brďátek	plus	rada	vedoucích.	Každý	měsíc	jednodenní	až	třídenní	výprava,	v	době	
dovolených	třítýdenní	tábor.	To	všechno	je	perfektně	připravené.

Nemůžeme	nikdy	být	dost	vděčni	za	to,	jak	Brďo	umožňuje	našim	dětem	růst.	S	radostí	odjedou	na	třítýdenní	tábor,	kde	si	
samy	vaří,	uklízí,	vozí	vodu,	a	to	bez	mobilů,	elektřiny,	počítačů,	televize…	Místo	toho	hrají	úžasné	hry	v	přírodě	a	na	konci	
tábora	se	jenom	těžko	loučí.	Naše	Brďo	je	výjimečné	v	tom,	že	se	v	něm	děti	cítí	jako	v	rodině.	Nikdo	si	nemusí	na	nic	hrát,	
nemusí	se	přetvařovat	a	nemusí	se	bát	dělat	chyby.	Učí	se	spolupracovat	dohromady	holky	i	kluci,	malí	i	velcí	a	každý	ze	
sebe	dává	to	nejlepší.

Všichni	cítíme,	jak	moc	se	Brďo	na	našich	dětech	podepsalo.	Příkladů	by	bylo	hodně.	Někdy	jsou	změny	pozvolné,	jindy	
velké	a	rychlé.	Bez	rodičů	jsou	samostatné,	zodpovědné,	ohleduplné	vůči	ostatním,	dobře	fungují	v	kolektivu.	Zkrátka,	jsou	
věci,	které	v	rodině	nejdou	odžít	a	které	rozhodně	nejdou	koupit.	Zážitky	a	zkušenosti	na	celý	život,	které	dětem	nikdo	
nevezme.	V	tom	je	Brďo	nenahraditelné	a	my	mu	za	to	srdečně	děkujeme.

Závěrem	speciálně	děkujeme	Montymu	a	Veverce,	za	jejichž	vlády	naše	děti	do	oddílu	nastoupily.
Rukou	společnou	všechno	nejlepší	a	hodně	úspěchů	do	další	činnosti	přejí	spokojení	rodiče	Křehlíkovi,	Nečasovi,	Vrankovi.	

Dne 31. července 2018 
ve věku 84 let zemřel v Par-
dubicích tišnovský rodák, mu-
zikant a bubeník, bývalý člen 
orchestru Karasova divadla 
pod vedením dr. Karla Sey-
ferta a celoživotní vyznavač 
sportu ing. joSeF NoVáK. 
Pokud jste ho znali, budeme 
rádi, když mu věnujete krát-
kou vzpomínku. Děkuje ses-
tra Zina Kerliková s rodinou.

Dne 21. července to bylo pět roků, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
bratr, švagr a strýc pan FraNtiŠeK 
dVořáK. S láskou vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku děkují manželka a celá 
rodina.



Vzpomínáme
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Dne 21. srpna uplynulo šest smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek pan ladiSlaV Ha-
VlíK. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a synové 
s rodinami.

Dne 2. září by se dožila 94 let naše dra-
há maminka, babička a prababička paní 
liBuŠe HaVliŠoVá a 8. září uplyne 
26 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana joSeFa HaVliŠe. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje syn s rodinou. „Co víc Ti můžeme na hrob dát, jen kytičku a vzpomínat.“

Dne 6. října by se dožila 93 roků naše milovaná mamin-
ka, babička a prababička paní FraNtiŠKa VálKoVá 
a 6. září uplyne pět roků, kdy nás navždy opustila. Děkuje-
me všem, kteří vzpomenou s námi. Děti s rodinami

Dne 7. září to bude pět let, co zemřel 
pan MiroSlaV Vitula. Z očí jsi ode-
šel, v srdích zůstal. Za vzpomínku děkuje 
sestra s rodinou. 

Dne 16. září uplyne dvacet pět smutných let, kdy nás opus-
til náš tatínek, dědeček, pan oldřicH ŠudáK. 
Stále vzpomíná syn s rodinou. 

Dne 18. září uplyne deset roků, co nás 
navždy opustila paní ŠtěpáNKa Mál-
KoVá. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera jitka s manželem, synové Antonín 
a jiří s rodinami. 

Dne 29. září uplyne devatenáct roků, 
co nás navždy opustil náš drahý 
ing. FraNtiŠeK Merta.
S láskou vzpomínají manželka, děti 
a sestra s rodinami.

Dne 3. srpna uplynulo patnáct roků, co 
nás navždy opustila naše maminka, ba-
bička, paní olga zaVřeloVá. Za ti-
chou vzpomínku děkují děti s rodinami. 

Dne 1. srpna uplynuly tři roky, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček pan MiroSlaV BaKSa. Stále 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

Dne 9. srpna uplynul druhý smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil man-
žel, tatínek, dědeček pan aNtoNíN 
VrŠKa. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkují manželka, synové Radovan a Pa-
vel s rodinami.

Dne 10. srpna uplynulo již sedmnáct let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil milovaný syn, bratr a strýc pan iVaN HaN-
SKut. Za tichou vzpomínku děkuje maminka jménem celé 
rodiny.
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Jedna výplata nestačí?
Staňte se obchodním zástupcem 
Providentu a dostávejte provizi 

každý týden!

Volejte 844 744 644 
nebo jděte na 
www.kariera.provident.cz

Pracovní dobu si přizpůsobíte časovým 
možnostem i rodině a my vám k tomu 
dáme školení i klienty. Přidejte se ke 

stovkám zástupců Providentu 
a vydělávejte s úsměvem!

18246_PF_inz_63,5x95.indd   1 06.08.18   12:31

Finská společnost Proventia zabývající se vývojem a výrobou systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela nový výrobní provoz v Kuřimi. 

nový výrobní provoz v Kuřimi

   Chcete pracovat v menší firmě  
se silným mezinárodním zázemím, 
unikátními produkty, technologiemi 
a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, čistém 
moderním prostředí?

   Chcete pracovat v jednosměnném provozu 
a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?

    Tak se přidejte k našemu novému týmu!

HLEDÁME KOLEGY KTEŘÍ:
  mají chuť samostatně pracovat a mít odpovědnost za svou práci 
 umí pracovat s výkresovou dokumentací 
 mají předchozí zkušenost na dané pozici 
 jsou proaktivní a vzájemně si pomůžou

NABÍZÍME:
  Atraktivní finanční ohodnocení 
 Práci v jednosměnném provozu ( volné víkendy) 
 5 týdnů dovolené 
 Stravenky v hodnotě 90 Kč 
 Příspěvek na volnočasové aktivity 
 Čisté a moderní pracovní prostředí

Hledáme kolegy na pozice: 
SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27 tis Kč )

PROGRAMÁTOR A OBSLUHA ROBOTŮ 

QUALITY ENGINEER 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com nebo volejte na tel.: 604 582 184.

 
 

 

Hledá pracovníky – brigádníky na pozice: 
Masér 

         Uklízečka  
   

V ��í�a�� z���� ��� k���ak����e �a �el�� 732 350 150 
nebo elektronicky: wellness@cervenymlyntisnov.cz 

 
 
 
 

Hledá pracovníky – brigádníky na pozice: 
 

Pomocná síla  
 

 
V  812 787 
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GDP KORAL, s. r. o.
společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou vyztužených plastů (kompozitů) se
sídlem v Tišnově hledá vhodné kandidáty

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
 
 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 12 ti hodinnové směny
 Manuální zručnost
 Schopnost pochopit zadaný úkol
 Schopnost řešit jednodušší problémy
 Rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku

Nabízíme 
 

 onus za nástup 10.000 Kč
 ákladní měsíční mzda včetně osobní ohodnocení – tis. Kč 
 ěsíční odměny za plnění plánu až 5.000 Kč 
 oční odměny za splnění plánu a přítomnost až 10.000 Kč 
 říspěvek na stravování  
 5 týdnů dovolené 
 tabilní zaměstnání zajímavém a rozvíjejícím se oboru 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti Z
mlýnem 5, k rukám paní Cibulkové případně emailem
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Za jeden provaz pro rozvoj Tišnova...
Komunální volby Tišnov 5. - 6. 10. 2018
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Děkujeme všem Tišnovákům, kteří podpořili naše kandidáty, 
a umožnili nám tak znovu se účastnit komunálních voleb. most-tisnov.cz
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  Karel pavlíček, kamenické práce, 
tel. 604 310 243.

   Koupím byt 1+1 s balkonem 
v tišnově. Platba v hotovosti, 

 tel. 724 806 589.

  Koupím dům v tišnově, 
 tel. 604 986 677.

  Koupíme garáž v tišnově na ulici 
Halasova., tel. 604 676 284.

  prodám rodinný rohový dům 
k rekonstrukci v čebíně. 

 Více na www.bezrealitky.cz.

  dlouhodobě pronajmu byt 1+1 
na Květnici v tišnově, 4. poschodí, 
tel. 736 626 839.

  pronajmu garáž na Květnici,
 tel. 602 793 081.

  prodám byt v oV v tišnově, 
veliký 75 m2, cihlový dům půda 
+sklep, vlastní plynové topení, 
2 480 000 Kč, tel. 603 278 744.

  pronajmu komerční objekt 
v dolních loučkách, plocha 
306 m2, nákladová rampa, před-
kupní právo. Ihned volný, 

 tel. 605 022 928.

Pravidelně každou sobotu až do 3. listopadu 2018 na nám. Míru v Tišnově před radnicí,

od 8 do 11 hodin. Více informací na www.tisnov.cz/aktualni-nabidka
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Vitaminy a nápoje z Tišnova 
jsou populární v celém Česku

Zatímco Tišnováci a obyvatelé okolních 
obcí mají na dosah přímo výrobní závod 
VITARu, ve kterém se jim nabízí možnost 
smysluplné práce pro úspěšnou rodin-
nou fi rmu, lidé v jiných koutech Česka se 
setkávají s již hotovými výrobky. Ty jsou 
k dostání prakticky všude – v obchodech 
a drogeriích je VITAR jedničkou na trhu, 

Doplňky stravy a oblíbená pitíčka vyráběné v tišnovském závodě VITARu zná 
celá republika. MaxiVita je jasnou jedničkou v oblasti doplňků stravy v obchodech 
a drogeriích, Energit v originálních plechových krabičkách už je legendou a Capri-Sun 
je nezpochybnitelným lídrem na trhu v segmentu nesycených nealkoholických nápojů 
o objemu do 500 ml. A to není zdaleka vše, čím VITAR oslovuje lidi napříč republikou.

další prvenství si připisuje s vybranými 
výrobky v lékárnách, třeba v případě re-
pelentů Predator. Doplňky stravy z Tiš-
nova najdete ale i na čerpacích stanicích.

Pomáháme lidem vést zdravější život
Produkty VITARu jsou všude viditelné 
a pomáhají lidem vést zdravější život, 

Přidejte se k nám a přihlaste se na volné pozice 
ve výrobě VITARu, tradičního českého výrobce 
vitaminových doplňků a pitíček Capri-Sun. Na-
pište nám mail na krhankova.hana@vitar.cz 
nebo zavolejte na číslo 577 644 709. 
Těšíme se na vás!

VITAR, s. r. o. Výrobní závod Tišnov 
www.vitar.cz/kariera

jak hlásá fi remní motto. To ale platí i pro 
další celorepublikové aktivity VITARu. 
Například pořádání odborných seminářů 
s tipy pro zdravější život nebo organizaci 
a podporu Poháru zdraví, seriálu turistic-
kých pochodů pro zdravou rodinu. Exi-
stuje také VITAR klub, jehož členy jsou 
tisíce lidí z celé republiky, a podpoře 
se těší i stovky akcí pořádaných napříč 
Českem, které jsou v souladu s fi remním 
posláním. To platí zejména pro akce pro 
děti a celé rodiny, které jsou přínosem 
pro zdravější život.

Řadu akcí s podporou VITARu si můžete 
užít i v Tišnově a okolí, jméno VITARu je ale 
známé všude. Budete-li se chtít přidat a po-
máhat lidem po celé republice i v zahraničí 
vést zdravější život s námi, budeme rádi!
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Nově otevřená
prodejna OBUVI

Brněnská 155
Tišnov

(vedle řeznictví U Synka)

se těší
na Vaši návštěvu

www.obuvdrasov.cz
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KVJT. J. Sokol Tišnov 



letní trhová slavnost
–  100 let republiky,
28. 7. 2018

Foto: josef Permedla

KVJT. J. Sokol Tišnov 



Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

T: 549 410 321  /  M: 775 163 208
E: makler@komplexnireality.cz www.komplexnireality.cz

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

2.990.000,- Kč

Prodej bytu 2+kk v OV, novostavba, 
Tišnov, Brněnská, CP 62 m2

Prodej bytu 3+1 v OV Tišnov, 
Květnická, CP 72 m²    

2.300.000,- Kč

Prodej bytu k rekonstrukci 2+1 v OV, 
Tišnov, Květnická, CP 57 m²  

2.049.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku 
Předklášteří, CP 500 m²  

1.500.000,- Kč 

Pronájem bytu 1+1 Tišnov, 
Jungmannova CP 30 m²    

7.000,- Kč / měsíc + energie

Prodej bytu v OV novo. 1+kk, Lomnice 
u Tišnova, CP 35m² + předzahrádka 17 m² 

1.429.623,- Kč

Prodej družstevního bytu 1+1 Tišnov, 
Dlouhá CP 55 m² 

1.550.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku
Hluboké Dvory, CP 1500 m² 

800,- Kč / m² 

Prodej bytu 2+1 s výtahem
v OV Tišnov, Květnická, CP 55 m²   

2.340.000,- Kč

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

M: 734 202 434
info@komplexnireality.cz
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SHD Březina MŠ Sluníčko

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

cena k jednání
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