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	 Když	 jsem	 kdysi	 dávno	 chodíval	
do	školy,	učili	nás,	 že	existují	 čtyři	 roč-
ní	období:	jaro,	léto,	podzim	a	zima.	Před	
časem	 nám	 ovšem	 někdo	 patrně	 zrušil	
jaro,	takže	jsou-li	roční	období	stále	čty-
ři,	musí	mezi	nimi	být	 ještě	nějaké	 jiné,	
dosud	 nejmenované.	 Dovoluji	 si	 hned	
nabídnout	i	možné	řešení	takto	definova-
ného	 problému:	 čtvrtým	 a	 do	 jisté	 míry	
„náhradním“	 obdobím	 každého	 roku	 je	
babí	 léto,	 které	 –	 doufám	 –	 prožíváme	
právě	 v	 těchto	 dnech.	Původ	 tohoto	ná-
zvu	 údajně	 žádný	 etymologický	 slovník	
nevysvětluje	 přesně:	 nejblíže	 pravdě	
zřejmě	bude	varianta,	podle	níž	lze	v	této	
době	ve	velkém	množství	pozorovat	volně	
se	vznášející	drobné	pavučiny,	které	při-
pomínají	 šedivé	 „babské“	 vlasy	 a	 dávají	
tím	pozdnímu	létu	jeho	jméno.
	 Karel	Jaromír	Erben	ovšem	pro	změnu	
tvrdil,	 že	 jelikož	 tepla	už	 je	 v	 téhle	 době	
mnohem	 méně	 než	 před	 tím,	 jde	 vlastně	
o	slábnoucí	neboli	„zestárlé“,	a	tudíž	babí	
léto.	 Existuje	 i	 výklad	 z	 oblasti	 astrono-
mie,	že	totiž	v	tomto	období	na	noční	ob-
loze	panuje	souhvězdí	Plejády,	kterému	se	
říká	i	Kuřátka	nebo	také	Baby	–	a	odtud	že	
tedy	plyne	příslušné	pojmenování.	Lidová	
tvořivost	ovšem	nachází	ještě	mnohá	další	
a	kurióznější	vysvětlení.	Například:	„Když	
je	 v	 létě	 příliš	 horko,	 staré	 babky	 nadá-
vají,	jak	je	to	hrozné.	Proto	až	léto	poleví	
a	těm	babkám	je	příjemně,	je	to	pro	ně	babí	
léto.	Dědkům	je	to	jedno,	ti	sedí	v	chládku	
v	hospodě	na	pivečku.“	Každopádně	platí,	
že	tento	čas	je	velmi	vhodný	pro	příjemné	
procházky.	 Ty	 jsou	 sice	 obvykle	 vedeny	
pestře	 zbarvenou	 přírodou,	 ovšem	 v	 nej-
bližších	 dnech	 si	 většina	 z	 nás	 jednu	 ta-
kovou	procházku	přesměruje	 z	 lesních	či	
polních	pěšin	do	volebních	místností.
	 Když	jsem	kdysi	dávno	chodíval	do	ško-
ly,	učili	nás	také,	že	jednotná	kandidátka	

Národní	fronty	je	skvělý	vynález,	protože	
volič	nemusí	složitě	vybírat	z	mnoha	na-
bídek	–	učinili	tak	za	něj	už	předem	jiní,	
moudřejší,	a	jemu	teď	stačí	pouze	vhodit	
lístek	do	příslušné	volební	nádoby.	Takhle	
to	holt	chodívalo	v	oněch	šedivých	časech,	
v	 dobách,	 kdy	 jeden	 z	 mých	 kamarádů	
s	oblibou	používal	poněkud	morbidní	vo-
lební	heslo	„Nejlepší	z	nás	do	uren.“	Po-
dobný	nekorektní	humor	ovšem	k	volbám	
patřil	 už	 dříve,	 Haškova	 Strana	 mírné-
ho	 pokroku	 v	 mezích	 zákona	 například	
ve	svém	volebním	programu	protestovala	
proti	zemětřesení	v	Mexiku.	Autor	Švejka	
byl	vůbec	koumák;	zatímco	dnes	uchaze-
či	 o	 křesla	 obdarovávají	 své	 potenciální	
voliče	propiskami,	nafukovacími	balónky,	
tatrankami	 či	 jinými	 drobnostmi	 běžné	
osobní	 spotřeby,	 Jaroslav	 Hašek	 přízniv-
cům	své	strany	nabízel	 jiný	kalibr:	malé	
kapesní	akvárium.
	 Z	 domácí	 literatury	 by	 vedle	 řady	
Haškových	povídek	mohla	být	pro	voliče	
poučná	 také	 Foglarova	 Záhada	 hlavola-
mu	 se	 svou	 volbou	 Velkého	 Vonta.	 Tím	
samozřejmě	 nemyslím,	 že	 by	 jedničky	
tišnovských	 volebních	 stran	 měly	 mezi	
sebou	zápasit	podobně	jako	Losna	s	Maž-
ňákem	–	při	počtu	devíti	kandidujících	by	
to	trvalo	příliš	dlouho	a	navíc	by	to	bylo	
genderově	 zcela	neprůchodné.	 Jen	mi	 je	
líto,	 že	 v	 našich	 komunálních	 volbách	
nelze	 použít	 onen	 rozhodující	 faktor	 vo-
leb	 foglarovských,	 totiž	 „bod	 navíc“	 pro	
uchazeče,	 který	 přijde	 s	 něčím,	 co	 Stí-
nadla	 alias	 Tišnov	 evidentně	 pozvedne.	
Takový	pomyslný	ježek	v	kleci	by	se	nám	
rozhodně	 hodil,	 ale	 musíme	 se	 zkrátka	
obejít	bez	něj.
	 Ať	 se	 tedy	nám	všem	 to	volební	 babí	
léto	co	nejvíce	vydaří	a	jeho	plodů	ať	mů-
žeme	úspěšně	užívat	po	celé	čtyři	násle-
dující	roky.

O vOlebním babím létě
Václav Seyfert
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TéMA MěSíCE

	 V	 poslední	 době	 je	 čím	 dál	 obvyklejší,	 že	 se	 část	 populace	
neobrací	se	svými	zdravotními	problémy	rovnou	na	lékaře,	ale	
vyhledává	i	alternativní	možnosti	léčby.	Tenhle	postup	je	samo-
zřejmě	zcela	legitimní	a	může	vést	k	výborným	výsledkům,	po-
kud	se	tedy	pacient	obrátí	na	to	správné	místo	a	nenarazí	na	ně-
jakého	samozvaného	šarlatána.	
	 Také	v	Tišnově	existují	 varianty,	 jak	vylepšit	 své	 tělo	 i	du-
cha	bez	návštěvy	té	či	oné	ordinace.	Jednou	z	nich	je	poraden-
ství,	které	sídlí	v	malé	místnosti	v	průjezdu	domu	na	Pernštýně	
v	 Jungmannově	ulici,	kde	 je	možno	využít	služeb	paní	Blanky 
Humpolcové.	V	rámci	tématu	měsíce	jsme	ji	požádali	o	krátký	
rozhovor.

Zabýváte se poradenstvím zdravého životního stylu a revita-
lizací organismu. Jak a kdy jste se k takové činnosti dostala 
a jakého vzdělání při svém působení využíváte?
	 Jsem	vystudovaná	zdravotní	sestra	s	platnou	registrací	a	celý	
život	 pracuji	 ve	 zdravotnictví.	 Neustále	 se	 vzdělávám,	 včetně	
stáží	v	zahraničí,	a	sleduji	nové	trendy	nejen	ve	svém	oboru.	Bě-
hem	bohaté	praxe	jsem	dospěla	k	přesvědčení,	že	péče	o	zdraví	
by	neměla	být	jen	v	rukou	lékaře,	ale	také	–	a	to	hlavně	–	v	kaž-
dém	z	nás.	Protože	jsem	sama	měla	chronické	zdravotní	potíže,	
které	klasická	medicína	navrhovala	řešit	příliš	radikální	meto-
dou,	začala	jsem	hledat	jiné	cesty,	jak	se	uzdravit.	To	mne	inspi-
rovalo	studovat	základy	čínské	medicíny,	homeopatii	v	Institutu	
MUDr.	Jonáše,	absolvovala	jsem	první	kurzy	měření	zátěží	EAM	
metodou,	dále	jsem	studovala	zdravý	životní	styl,	zásady	správ-
né	výživy.	Na	základě	těchto	zkušeností	jsem	sama	změnila	ži-
votní	 styl,	 výživové	 návyky,	 prošla	 detoxikací	 a	 začala	 užívat	
potravinové	doplňky	zdravé	výživy.	A	výsledky	se	dostavily.	To	
vše	mne	již	před	patnácti	lety	inspirovalo	ke	zřízení	první	zdra-
vé	výživy	v	Tišnově,	kde	jsem	začala	provádět	měření	metodou	
EAM,	doporučovat	klientům	úpravu	životního	stylu,	potravino-
vých	návyků	a	užívání	přírodních	preparátů.

S jakými problémy za Vámi lidé nejčastěji chodí, případně 
s jakými neduhy Vás vlastně mohou navštívit?
	 Mezi	nejčastější	problémy	klientů	patří	zažívací	potíže,	kloub-
ní	problémy,	opakované	infekce,	alergie…

Už jste se zmínila o měření zátěží lidského organismu škodli-
vými látkami pomocí tzv. metody EAM. Ta vychází z elektro-
akupunktury a využívá poznatků staročínské medicíny o tom, 
že sledováním jistých bodů na lidském těle je možné odhalovat 
nežádoucí toxické (imunitní) procesy uvnitř organismu a ná-
sledně stanovit jejich řešení. Můžete o ní říci něco bližšího?
	 EAM	metoda	MUDr.	Jonáše	je	metoda	měření	toxické	zátěže	
organismu,	mikrobiálních	ložisek,	vyživení	organismu	minerály	
a	vitamíny.	Program	umožňuje	zjistit	mnoho	dalších	 informací	
o	 stavu	 organismu	 klienta.	 Lze	 vytestovat	 detoxikaci	 a	 dovy-
živení	 organismu	každému	přesně	na	míru.	Metoda	umožňuje	
zbavit	se	zátěží,	vyčistit	mikrobiální	ložiska,	dodat	jednotlivým	
tkáním	potřebné	látky.	V	mnohých	případech	při	tom	doporučuji	
i	změnu	jídelníčku	či	některých	škodlivých	návyků.

Jak obecně hodnotíte ze svého pohledu kvalitu životního sty-
lu, zejména tedy stravovacího režimu, u současné populace?
	 V	dnešní	době	vidím	problém	zejména	v	nadměrné	konzumaci	
potravin	s	velkým	množstvím	konzervantů	a	barviv,	které	sice	vý-
tečně	chutnají,	je	jich	nepřeberné	množství,	ale	často	mohou	způ-
sobit	zažívací,	metabolické,	kloubní	a	jiné	zdravotní	potíže.	Dal-
ším	problémem	je	nepochybně	také	nedostatek	pohybu	a	stres.

Přinesla Vaše práce i takové výsledky, z nichž máte oproti 
běžným nadstandardně uspokojivý pocit?
	 Ráda	pomáhám	a	dávám	informace	všem	klientům,	kteří	po-
chopí,	že	i	sami	musí	něco	změnit.	Pro	mne	je	největší	odměnou,	
když	se	kdokoli	z	nich	zbaví	potíží	a	cítí	se	svěží	a	v	dobré	kondici.	

	 Fakt,	 že	 rady	 Blanky	 Humpolcové	 jsou	 v	 mnoha	 případech	
s	to	vyřešit	pacientovy	problémy,	by	dnes	mohla	potvrdit	už	celá	
řada	 jejích	klientů.	Výmluvně	se	na	tohle	 téma	vyjádřila	vloni	
v	srpnu	například	paní	Alena	Poulová,	která	napsala:	„Paní své 
práci skutečně rozumí, je velmi trpělivá, má pochopení pro lidské 
slabosti. Dokáže si poradit s nemocemi, na které medicína nestačí, 
protože nechápe souvislosti. Vděčím jí za její laskavé vedení a tím 
za záchranu mého zdraví, života.“

Péče O zdraví je v ruKOu KaždéHO z náS
Václav Seyfert

Blanka Humpolcová při provádění měření u jedné z klientek své 
poradny. Foto: Václav Seyfert

Příštím tématem měsíce bude 

v listopadovém čísle Tišnov 

žije kulturou (koncerty, 

divadla, plesy, výstavy…). 

Těšíme se i na Vaše příspěvky.
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TéMA MěSíCE

	 Původně	 mělo	 jít	 o	 jednu	 z	 informací	
v	 říjnovém	 kalendáriu.	 Protože	 ale	 téma-
tem	 měsíce	 je	 tentokrát	 „Péče	 o	 zdraví“,	
dovolil	jsem	si	přesunout	zamýšlený	mate-
riál	právě	sem,	a	navíc	si	 tak	trošku	„po-
hrát“	s	příjmením,	které	 jako	by	bylo	pro	
lékařské	povolání	předurčeno.	Bílý,	Bílá…
	 Dne	30.	října	uplyne	40	let	ode	dne,	kdy	
zemřela	MUDr. Zdenka Bílá,	 vůbec	 první	
žena	v	historii	Tišnova,	která	dokončila	stu-
dia	na	lékařské	fakultě	–	stalo	se	tak	v	Brně	
v	květnu	roku	1935.	Narodila	se	21.	února	
1910	 jako	Šudáková,	v	roce	1929	maturo-
vala	 na	 zdejším	 gymnáziu.	 Během	 studia	
medicíny	 absolvovala	 praxi	 v	 nemocnicích	
ve	Znojmě	a	Uherském	Hradišti,	po	promoci	
nastoupila	v	Jevíčku	jako	sekundární	lékař-
ka	v	sanatoriu	pro	pacienty	s	tuberkulózou.	
V	 roce	1936	obdržela	od	Zemského	úřadu	
stipendium	 k	 absolvování	 lékařské	 praxe	
v	jednotlivých	klinikách	brněnských	nemoc-
nic	a	teprve	poté	(1938)	si	směla	v	Tišnově	
otevřít	praxi	jako	obvodní	lékařka.	Nejprve	

ordinovala	 v	 budově	 Agrární	 banky,	 poz-
ději	ve	vile	Vanda	a	nakonec	 i	v	rodinném	
domě	 v	 Riegrově	 ulici,	 samozřejmě	 také	
pro	pacienty	Okresní	nemocenské	pojišťov-
ny	 v	 Tišnově.	 Po	 znárodnění	 zdravotnictví	
pracovala	v	poliklinice	 tišnovského	ústavu	
zdraví,	kde	vydržela	až	do	zaslouženého	od-
chodu	 do	 důchodu	 na	 sklonku	 šedesátých	
let.	Jejím	manželem	byl	středoškolský	pro-
fesor	 výtvarné	 výchovy	 Vladimír	 Bílý,	 syn	
téhož	 jména	(*1939)	učil	dějepis	a	češtinu	
ve	„staré“	devítiletce	a	byl	znám	také	jako	
výborný	 fotograf,	 letecký	 modelář	 i	 letec	
na	větroních.
	 V	historii	Tišnova	je	ovšem	více	lékařů	
s	 týmž	 příznačným	 příjmením.	 V	 minu-
losti	 mívaly	 obce	 své	 „městské	 lékaře“	
a	jedním	z	nich	u	nás	byl	–	podle	tabul-
ky	uvedené	v	městské	kronice	–	od	roku	
1900	MUDr. Jan Bílý.	A	pak	je	tu	ještě	
MUDr. František Bílý,	 narozený	 v	 Tiš-
nově	18.	8.	1890.	Jeho	rodným	domem	je	
budova	č.	p.	103	 (Panský	dům),	později	

pobýval	v	Brně	v	Augustinské	ulici	 č.	2	
(dnešní	Jaselská)	a	ordinoval	v	domě	č.	4	
v	ulici	Brandlově.	František	Bílý	byl	zub-
ní	 lékař,	 fakultu	 vystudoval	 na	 Karlově	
univerzitě	v	Praze	(1908–1914),	aktivně	
působil	v	české	sekci	Moravské	lékařské	
komory.	 V	 době	 první	 světové	 války	 byl	
jako	 asistenční	 lékař	 v	 záloze	 přidělen	
k	nemocničnímu	vlaku	číslo	29.	S	man-
želkou	 Hedvikou,	 rozenou	 Hykrdovou,	
měli	 dva	 syny…	 a	 oba	 se	 rovněž	 stali	
zubními	 lékaři.	 Starší	 MUDr. Miroslav 
Bílý	 (*1919)	byl	za	druhé	světové	války	
už	 od	prosince	1939	politickým	vězněm	
v	 Brně,	 ve	 Vídni	 a	 nakonec	 v	 koncent-
račním	 táboře	 Sachsenhausen.	 Lékař-
skou	fakultu	dokončil	v	Brně	až	po	válce	
(1948)	 a	 působil	 jako	 zubař	 v	 Kuřimi.	
Jeho	mladší	bratr	doc.	MUDr. Boris Bílý, 
CSc.,	(*1923)	šel	ve	šlépějích	otce	i	Miro-
slava	a	po	absolvování	medicíny	na	Masa-
rykově	univerzitě	(1949)	byl	významným	
stomatologem	 zabývajícím	 se	 například	
histologií	zubních	tkání	nebo	dentální	im-
plantologií.	Více	než	30	let	působil	i	jako	
vedoucí	oddělení	ortopedické	stomatolo-
gie	v	brněnské	klinice,	byl	činný	i	v	rámci	
České	 stomatologické	 společnosti.	 Ze-
mřel	v	únoru	roku	2004.

	 Nedávno	 mohla	 část	 tišnovské	 veřej-
nosti	 zaznamenat	 poněkud	 dramatický	
zásah	rychlé	zdravotní	služby,	která	odvá-
žela	mladou	ženu	v	županu	na	psychiatrii	
do	Bohunic.	Tou	ženou	jsem	byla	já	a	má	
diagnóza	byla	vzhledem	k	nedávnému	po-
rodu	 jasná	–	 zasáhla	mě	poporodní	 (lak-
tační)	psychóza.	Jako	pacient	jsem	si	v	ná-
sledujících	dnech	uvědomila,	že	povědomí	
o	 duševních	 onemocněních	 není	 zrovna	
vysoké	a	že	i	přes	jejich	vysokou	četnost	
v	populaci	neví	řada	lidí,	jak	k	nemocným	
přistupovat.	 Ráda	 bych	 v	 tomto	 článku	
poskytla	 pár	 základních	 informací,	 které	
se	týkají	poporodní	psychózy	a	duševních	
onemocnění	obecně.
	 Poporodní	psychóza	se	vyskytuje	u	žen	
oslabených	porodem	a	dalšími	náročnými	
situacemi	 v	 poporodním	 období.	 Nemoc	
se	 projevuje	 výkyvem	 nálad,	 obavami	
z	nezvládnutí	péče	o	dítě,	úzkostí,	letar-
gií.	Někdy	se	přidávají	halucinace	a	blu-

dy,	zmatenost.	Průběh	může	nabývat	růz-
ného	obrazu	i	intenzity.	V	léčbě	se	potom	
užívají	 léky	zmírňující	depresi	a	úzkost,	
antipsychotika	 proti	 halucinacím	 a	 blu-
dům	 a	 zastavuje	 se	 také	 laktace	 (žena	
nemůže	své	dítě	kojit).	
	 Poporodní	 psychóza	 patří	 s	 mnoha	
dalšími	 k	 duševním	 onemocněním,	 kte-
rá	 provází	 výrazná	 stigmatizace.	 Velmi	
často	 je	 duševně	 nemocný	 člověk	 oná-
lepkován	jako	blázen,	a	i	když	může	jeho	
onemocnění	být	pouze	dočasné,	nálepka	
blázna	či	pomatence	jej	provází	nepěkně	
dlouho.	Není	proto	divu,	že	svou	diagnózu	
ze	strachu	z	reakce	okolí	pečlivě	zamlču-
je.	Podpora	od	blízkých	přitom	může	vý-
razně	napomoci	pacientově	úzdravě.	
	 Vzhledem	 k	 plánované	 reformě	 psy-
chiatrické	péče	lze	předpokládat,	že	počet	
nehospitalizovaných	pacientů	s	duševním	
onemocněním	vzroste	se	zajištěním	lepší	
ambulantní	péče.	Je	proto	žádoucí	vědět,	

jak	se	k	takovýmto	lidem	chovat.	Měli	by-
chom	mít	na	paměti,	že	duševní	nemoci	se	
nevyhýbají	nikomu.	Postihují	mladé	i	sta-
ré,	 ženy	a	muže,	chudé	 i	bohaté.	Nemoc	
není	žádným	trestem	a	člověk	s	duševním	
onemocněním	 za	 svou	 nemoc	 nemůže,	
hledání	viníka	není	cestou	k	úzdravě.	
	 Pokud	 se	 Vám	 někdo	 svěří	 se	 svými	
psychickými	 problémy,	 je	 namístě	 ocenit	
jeho	odvahu	a	důvěru,	kterou	ve	Vás	vlo-
žil.	 Můžete	 mu	 nabídnout	 pomoc	 napří-
klad	s	vyhledáním	odborníka,	sdílet	lítost	
nad	 jeho	 onemocněním,	nabídnout	 oporu	
a	ujištění,	že	i	nadále	máte	dotyčného	rádi.	
	 Při	 zhoršeném	 zdravotním	 stavu	 do-
chází	 k	 hospitalizaci	 pacienta.	 Podle	
aktuální	situace	jsou	možné	návštěvy,	je-
jichž	vhodnost	nejlépe	posoudí	ošetřující	
personál.	Návštěva	by	neměla	vyčerpávat	
ani	nadměrně	rozrušovat.	Nehodí	se	pa-
cienty	obdarovávat	alkoholem,	kofeinový-
mi	nápoji,	třezalkovým	čajem	nebo	grepy	
a	 pomelem.	 Důvodem	 jsou	 možné	 nežá-
doucí	reakce	a	ovlivnění	účinnosti	léků.
	 Doufám,	 že	 Vám	 článek	 alespoň	 čás-
tečně	poodhalil	roušku	tajemství,	kterým	
jsou	psychické	nemoci	stále	zahalené.	

bílá jména v bílé PrOfeSI
Václav Seyfert

PříběH ObYčejnéHO ŠílenStví
Veronika Mičulková
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Starosta	města	Tišnova	na	základě	§	15	
písm.	b)	a	v	souladu	s	ustanovením	§	29	
zákona	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	do	za-
stupitelstev	 obcí	 a	 o	 změně	 některých	
zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
oznamuje:

➊ Volby	do	Zastupitelstva	města	Tišnova:
pátek 5. října 2018, 14.00–22.00 hod.
sobota 6. října 2018, 8.00–14.00 hod.

➋ Místa	konání	voleb	dle	trvalého	poby-
tu	voliče	(pokud	není	uvedeno	jinak,	platí	
pro	celou	ulici):

volební okrsek č. 1
Mateřská škola Na Paloučku

(Horova č.p. 960)
Brněnská	č.p.	198,	498,	800,	909,	916,	
1600,	1890,	Cihlářská,	Hanákova,	Hrad-
čanská,	 Jamborova,	 Mahenova,	 Máne-
sova,	 Mrštíkova,	 Na	 Nové,	 Olbrachtova,	
Těsnohlídkova,	Trnec,	U	Lubě,	U	Pily

volební okrsek č. 2
restaurace Na Terase
(Hornická č.p. 1698)

Brněnská	č.p.	429,	500,	711,	722,	764,	
791,	897,	1513,	1533,	1688,	1689,	Erbe-
nova,	Halasova,	Hornická	č.p.	950–953,	
957,	1519–1530,	1698,	Horova

volební okrsek č. 3
Základní škola Smíškova

(Smíškova č.p. 840)
Alšova,	 Brněnská	 č.p.	 184,	 262,	 264,	
268,	271,	280,	282,	284,	291,	292,	305,	
320,	352,	381,	406,	421,	472,	488,	700,	
701,	727,	728,	767,	841,	1569,	Chodní-
ček,	 Dobrovského,	 Dvořákova,	 Havlíč-
kova,	 Hornická	 č.p.	 468–471,	 899–901,	
Hřbitovní,	 Husova,	 Hybešova,	 Hynka	
Bíma,	 Kvapilova,	 Máchova,	 Majorova,	
Na	 Mlékárně,	 Na	 Rybníčku,	 Purkyňova,	
Revoluční,	Riegrova	č.p.	212,	285,	302,	
313,	331,	335,	340,	348,	389,	390,	397,	
425,	707,	Smetanova,	Smíškova,	U	Hum-
polky	č.p.	1862,	Vrchlického,	Wagnerova	

volební okrsek č. 4
Městské kulturní středisko Tišnov

(Mlýnská č.p. 152)

Brněnská	 č.p.	 2–4,	 6,	 7,	 9–11,	 147–151,	
153–159,	 178,	 185,	 196,	 231,	 232,	 234,	
252,	260,	286,	325,	475,	792,	1710–1712,	
1739,	 1887,	 1935,	 Cáhlovská,	 Červený	
Mlýn,	 Dvořáčkova,	 Halouzkova,	 Janáčko-
va,	 Jungmannova,	 Karasova,	 Klášterská,	
Koráb,	 Kostelní,	 Mlýnská,	 Moukova,	 Ná-
dražní,	Na	Kopečku,	Na	Loukách,	Na	Za-
hrádkách,	nám.	Komenského,	nám.	Míru,	
Neumannova,	Ostrovec,	Pejškov,	Pod	Květ-
nicí,	 Procházkova,	 Ráboňova,	 Radniční,	
Trmačov,	U	Humpolky	 (kromě	č.p.	1862),	
U	Náhonu,	U	Střelnice,	U	Svratky,	U	Tratě,	
Za	Krétou,	Za	Mlýnem	z	k.ú.	Tišnov	
Čísla	popisná	větší	než	1000	a	menší	než	
1500	 jsou	 domy	 z	 katastrálního	 území	
Předklášteří.	Tito	občané	hlasují	v	Před-
klášteří	(zejména	ul.	Za	Mlýnem).

volební okrsek č. 5
Gymnázium Tišnov
(Na Hrádku č.p. 20)

Bezručova,	Černohorská,	Drbalova,	Druž-
stevní,	 Jiráskova,	 Kukýrna,	 Květnická	
č.p.	821,	1610–1620,	1717–1724,	1944,	
Lomnická,	 Na	 Hrádku,	 nám.	 28.	října,	
Nerudova,	 Parolkova,	 Polní,	 Riegrova	
č.p.	 25,	 270,	 281,	 310–312,	 318,	 321,	
323,	324,	332,	431–435,	676,	677,	686,	
Sv.	Čecha,	Tyršova

volební okrsek č. 6
Základní škola nám. 28. října Tišnov

(nám. 28. října č.p. 1708)
Dřínová,	Králova	(kromě	č.p.	1742),	Květ-
nická	č.p.	1621–1640,	1684,	Osvobození

volební okrsek č. 7
bývalá škola v Jamném

(Jamné č.p. 28)
pro	 voliče	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu	
v	místní	části	Jamné

volební okrsek č. 8
budova Kulturního domu Hajánky

(Hajánky č.p. 42)
pro	 voliče	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu	
v	místní	části	Hajánky	a	Hájek

volební okrsek č. 9
Centrum sociálních služeb

(Králova č.p. 1742)

Dlouhá,	Formánkova,	K	Čimperku,	Králo-
va	č.p.	1742,	Kuthanova,	Marie	Pavlíkové,	
Na	Honech,	Ranného,	Štěpánova,	Valova

➌ Právo	 volit	 do	 Zastupitelstva	 města	
Tišnova	 má	 státní	 občan	 ČR,	 který	 je	
na	území	města	Tišnova	hlášen	k	trvalé-
mu	 pobytu,	 alespoň	 ve	 druhý	 den	 voleb	
dosáhne	věku	nejméně	18	let	a	nenastala	
u	 něho	 překážka	 volebního	 práva,	 a	 to	
ve	volebním	okrsku,	ve	kterém	je	zapsán	
do	 stálého	 seznamu	 voličů.	 Za	 stejných	
podmínek	 může	 volit	 rovněž	 státní	 ob-
čan	 jiného	 členského	 státu	 Evropské	
unie,	 který	 je	 na	 území	 města	 Tišnova	
hlášen	k	trvalému	pobytu,	popř.	registro-
vanému	přechodnému	pobytu,	a	požádal	
o	zápis	do	dodatku	ke	stálému	seznamu	
voličů	 (žádost	 lze	podat	na	MěÚ	Tišnov	
do	16.00	hod.	dne	3.	října	2018).

➍	Volič	hlasuje	osobně,	zastoupení	není	
přípustné.	 Ze	 závažných,	 zejména	 zdra-
votních	důvodů	může	volič	předem	požá-
dat	Městský	úřad	Tišnov,	nebo	ve	dnech	
voleb	 přímo	 okrskovou	 volební	 komisi,	
aby	 mohl	 hlasovat	 mimo	 volební	 míst-
nost,	 avšak	 pouze	 v	 územním	 obvodu	
volebního	okrsku,	pro	který	byla	zřízena.

➎	Hlasovací	lístky	budou	doručeny	voli-
čům	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb	
do	Zastupitelstva	města	Tišnova,	tj.	nej-
později	2. října 2018.	Na	žádost	voliče	
mu	 budou	 vydány	 hlasovací	 lístky	 také	
ve	volební	místnosti.	

➏	Volič	po	příchodu	do	volební	místnosti	
prokáže	svou	totožnost	a	státní	občanství	
České	republiky,	popřípadě	státní	občan-
ství	 státu,	 jehož	 občané	 jsou	 oprávněni	
volit	na	území	České	republiky.	Totožnost	
a	 státní	 občanství	 prokáže	 volič	 občan-
ským	 průkazem	 nebo	 cestovním	 pasem	
České	 republiky,	 jde-li	 o	 cizince,	 průka-
zem	 o	 povolení	 k	 pobytu.	 Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou opráv-
něni volit na území České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

Oznámení O dObě a míStě KOnání vOleb
dO ZaSTuPITElSTVa MěSTa TIŠNOVa

Bc. Jiří Dospíšil, starosta
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	 Jedním	 z	 hlavních	 úkolů	 každé	 obce	
nebo	města	je	komunikace	s	občany.	Byť	se	
to	 možná	 nezdá,	 nabídka	 komunikačních	
prostředků,	které	jsou	veřejnosti	v	Tišnově	
k	dispozici,	se	již	několik	let	postupně	roz-
šiřuje.	Přestože	se	v	této	oblasti	pohybuji	
již	patnáct	let,	každým	dnem	objevuji	nové	
a	nové	možnosti,	které	by	se	daly	k	tomu	či	
onomu	účelu	využít.	Ne	všechny	jsou	však	
využitelné	plošně,	 a	navíc	 velikost	nabíd-
ky	často	nezaručuje	kvalitu	a	uživatelskou	
přívětivost.	Ale	abych	nepsal	 jen	o	 teore-
tických	 možnostech,	 rád	 v	 kostce	 shrnu	
nabídku	 toho,	 co	 v	 současné	 době	 město	
Tišnov	svým	občanům	nabízí.

Webová prezentace
	 Web	 je	 dnes	 již	 povinnou	 součástí	
každého	 města	 nebo	 obce.	 Ten	 součas-
ný	 slouží	 v	 Tišnově	 již	 čtvrtým	 rokem.	
Přestože	si	občané	na	ten	poslední	chvíli	
zvykali,	 dnes	 se	 stal	 pravidelným	 pro-
středníkem	 mezi	 městem	 a	 jeho	 obyva-
teli.	V	průběhu	těch	čtyř	let	jsme	získali	
řadu	poznatků,	jak	web	lépe	přizpůsobit	
potřebám	 uživatelů,	 navíc	 elektronická	
komunikace	je	obor,	který	se	vyvíjí	velmi	
rychle.	 Proto	 připravujeme	 poměrně	 zá-
sadní	změnu,	která	by	měla	občany	měs-
ta	 v	 příštím	 roce	 příjemně	 potěšit.	 Sou-
částí	webu	je,	a	i	nadále	zůstane,	rubrika	
Otázky/Odpovědi,	která	je	poměrně	často	
využívána	 pro	 získávání	 informací,	 jež	
zde	chybí	nebo	jsou	hůře	dohledatelné.	

Web „Proměny Tišnova“
	 Jedná	se	o	projekt,	který	vznikl	teprve	
nedávno,	přesto	si	podle	našich	informa-
cí	 získal	 oblibu	 u	 určité	 cílové	 skupiny,	
neboť	 nabízí	 důležité	 informace	 o	 dění	
v	 našem	 okolí	 podané	 jinou,	 netradiční	
a	snadno	vstřebatelnou	formou.	Součas-
ný	web	města	nám	neumožňoval	zveřej-
ňovat	 informace	 podle	 našich	 představ.	
Každý,	 koho	 zajímá,	 co	 se	 ve	 veřejném	
prostoru	zrealizovalo	nebo	se	zde	chystá,	
by	jej	měl	navštívit.	

Facebook
	 Tento	produkt	je	dnes	prakticky	nena-
hraditelným	 prostředkem	 pro	 sdílení	 in-
formací	u	mladší	a	střední	generace.	Face-
bookový	profil	navíc	zaznamenává	častější	
návštěvnost	než	klasický	web.	Je	to	dáno	
možností	 využívat	 jej	 v	mobilních	 zaříze-
ních	a	také	možností	vkládání	komentářů	
nebo	 dotazů	 on-line.	 Na	 tuto	 sociální	 síť	

dáváme	k	dispozici	také	větší	množství	fo-
tografií	v	maximální	kvalitě,	což	je	zajisté	
přidaná	 hodnota	 oproti	 webu.	 Současný	
profil	má	něco	přes	2	000	fanoušků	a	jejich	
počet	každý	měsíc	o	několik	desítek	roste.	

Tišnovské noviny
	 Zejména	starší	generace	je	ani	po	ně-
kolika	letech	od	změny	nenazve	jinak	než	
„Tišnovsko“.	Je	to	bezesporu	dáno	tradicí	
a	také	jejich	rozsahem	a	nabídkou	obsa-
hu,	což	se	mj.	projevuje	tím,	že	i	když	jde	
o	 jednu	 z	 mnoha	 tiskovin	 v	 poštovních	
schránkách,	nekončí	v	krabicích	pod	nimi,	
ale	v	domácnostech	projdou	rukama	ně-
kolika	 generací	 čtenářů.	 Tišnovské	 no-
viny	 se	 v	 minulém	 čísle	 změnily,	 resp.	
jejich	grafika,	a	myslím,	že	to	byla	změna	
k	 lepšímu.	 Čtenáři	 si	 do	 budoucna	 za-
slouží	i	lepší	kvalitu	tisku	a	papíru,	což	je	
jedna	z	oblastí,	o	kterou	budeme	v	násle-
dujících	měsících	usilovat.	

Tišnovská Televize
	 Důležitý	 komunikační	 kanál,	 který	
poskytuje	své	informace	o	dění	v	Tišnově	
a	jeho	okolí	již	dvacet	let.	I	ona	si	prošla	
v	 posledních	 letech	 proměnou.	 Moderní	
znělky,	 změny	 ve	 vysílacím	 schématu,	
používání	 dronu	 k	 leteckým	 záběrům,	
zveřejňování	 videí	 na	 sociálních	 sítích	
nebo	postupný	návrat	k	dokumentaristi-
ce	je	vývoj,	z	něhož	mám	osobně	velkou	
radost.	 Vedení	 MěKS	 Tišnov,	 pod	 které	
TTV	spadá,	nyní	řeší	i	zastaralé	technic-
ké	vybavení,	jehož	výměna	a	doplnění	jis-
tě	zkvalitní	vlastní	tvorbu.

aKtIvní InfOrmOvání veřejnOStI
je dObrOu vIzItKOu měSta

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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mobilní rozhlas
	 V	 Tišnově	 byl	 zaveden	 přesně	 před	
rokem.	Na	začátku	září	2018	v	něm	bylo	
zaregistrováno	1	324	obyvatel,	kteří	jeho	
prostřednictvím	 získávají	 důležité	 in-
formace,	 např.	 o	 omezeních	 a	 změnách	
v	dopravě,	změnách	úředních	hodin	nebo	
rozsahu	provozu	sportovišť,	zve	na	veřej-
né	 prezentace	 a	 kulturní	 i	 společenské	
akce.	 Registrace	 je	 velmi	 jednoduchá	
a	informace	můžete	následně	přijímat	on-
-line	přes	e-mail,	SMS	nebo	přes	mobilní	
aplikaci	v	chytrém	telefonu.	

lCD Panel s úřeDní Deskou
	 V	 Tišnově	 funguje	 již	 čtvrtým	 rokem	
a	 příjemně	 oživuje	 prostor	 mezi	 radnicí	
a	služebnou	městské	policie.	Kromě	toho,	
že	slouží	jako	úřední	deska,	je	kolemjdou-
cími	využíván	např.	jako	mapa,	umožňuje	
jim	vidět	náhled	webových	kamer	nebo	si	
třeba	jen	přečíst	aktuality.	Dá	se	přes	něj	
dostat	 i	na	 internetové	stránky	příspěv-
kových	 organizací.	 Jeho	 ovládání	 je	 jed-
noduché	 a	 zvládají	 ho	 i	 starší	 generace	
našich	spoluobčanů.

informační obrazovky 
v buDově měsTského úřaDu
Již	tradiční	informační	prostředek,	který	
vám	 může	 zkrátit	 čekání	 při	 vyřizování	
agendy	 občanských	 průkazů,	 pasů	 nebo	
např.	přepisu	vozidel.	Díky	pracovníkům	
Tišnovské	televize,	kteří	obsah	pravidel-
ně	aktualizují,	zde	můžete	sledovat	infor-
mační	smyčku,	ve	které	jsou	prezentová-
ny	důležité	informace	nebo	např.	nabídka	
různých	společenských	akcí.	

TiC Tišnov
	 Nové	infocentrum	je	v	provozu	více	než	
rok	a	oproti	minulosti	značně	rozšířilo	své	
portfolio.	Za	tu	dobu	se	i	díky	řadě	doplň-
kových	služeb	stalo	místem,	kam	lidé	cho-
dí	často,	rádi	a	např.	pro	turisty	je	jedním	
z	 objektů,	 které	 ve	 městě	 navštíví	 mezi	
prvními.	Personál	se	navíc	vždy	snaží	kaž-
dému	 návštěvníkovi	 poskytnout	 takové	
informace,	které	bude	moci	dále	využít.	

	 Zvlášť	jsem	už	nezmiňoval	např.	weby	
příspěvkových	organizací	nebo	specifické	
způsoby	komunikace,	které	vám	nabízejí	
tyto	instituce.	Ani	těch	není	málo.	Přes-
to	věřím,	že	nabídka	informací,	které	se	

k	Vám	z	různých	stran	dostávají,	je	dosta-
tečně	pestrá	a	každý	má	možnost	najít	si	
takový	způsob	komunikace,	 jaký	mu	vy-
hovuje,	a	seznámit	se	s	tím,	co	ho	zajímá.	
Všem	čtenářům	Tišnovských	novin	přeji	
hezký	podzim.

	 Téměř	po	roce	bylo	Městskou	policií	Tišnov	v	měsíci	červenci	
2018	opět	uskutečněno	preventivní	měření	rychlosti	jedoucích	
vozidel.	Místo	měření	nebylo	vybráno	náhodou,	ani	účelově,	ale	
tak	jako	ve	většině	případů	na	základě	žádosti	a	opakovaných	
stížností	 občanů.	 Tímto	 místem	 byla	 ulice	 Na	 Honech,	 kde	 je	
rychlost	omezena	na	30	km/hod.	
	 Tato	ulice	svým	stavebním	řešením,	kdy	se	jedná	o	mnoha-
setmetrový	rovný	úsek	komunikace,	přímo	vybízí	k	sešlápnutí	
plynového	pedálu.	Ale	pozor,	zdání	klame,	protože	ulice	je	pro	
dvě	vyhýbající	se	vozidla	úzká	a	možnost	sledovat	bezpečně	oko-
lí	je	omezena	parkujícími	vozidly	v	celé	její	délce.	Nikdy	nemohu	
vědět,	kdo	vběhne	do	komunikace	mezi	parkujícími	vozidly,	ať	
už	je	to	dítě,	nebo	pes,	a	problém	je	na	světě.	I	když	je	zde	rych-
lost	omezena	dopravní	značkou,	nápisem	na	vozovce	a	usměr-
ňována	 informačním	měřicím	systémem,	přesto	není	výjimkou	
i	osmdesátka	na	tachometru.	
	 Přehled	 o	 počtu	 projíždějících	 vozidel	 a	 jejich	 rychlosti	
umožňuje	 zmiňované	 měřicí	 zařízení.	 Pro	 překročení	 nejvyš-
ší	povolené	rychlosti	bylo	na	místě	projednáno	osm	řidičů,	je-
jichž	rychlost	se	vesměs	pohybovala	kolem	50	km/hod.	Každé	
prokázané	překročení	rychlosti	připraví	řidiče	nejen	o	peníze,	
ale	 současně	 následuje	 záznam	 do	 karty	 řidiče	 doprovázený	

odpovídajícím	bodovým	hodnocením.	Jsem	přesvědčen,	že	veš-
kerá	 rizika	a	patálie	 spojené	s	překročením	rychlosti	nestojí	
za	ušetřených	pár	minut.	

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

	 Jistě	někteří	z	řidičů	zaznamenali,	že	ačkoliv	za	stěračem	své-
ho	vozidla	nalezli	Vy�ZVU	pro	osobu	podezřelou	ze	spáchání	pře-
stupku,	umístěnou	strážníkem	pro	podezření	ze	spáchání	pře-
stupku,	a	nereagovali	na	ni,	přesto	jim	přišla	domů	od	odboru	
dopravy	výzva	k	uhrazení	pokuty,	aniž	byl	přestupek	projednán.	
	 Tento	 postup	 je	 zcela	 legitimní	 a	 umožňuje	 jej	 ustanove-
ní	§	125	f,	odst.	2	písm.	a)	zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	
na	pozemních	komunikacích.	Obecně	 je	 tomu	tak,	že	u	vybra-
ných	přestupků,	např.	překročení	rychlosti	nebo	zákazu	zastave-
ní	a	stání	(parkování),	je	za	provoz	vozidla	odpovědný	provozo-
vatel	vozidla.	Pokud	nereaguje	řidič,	uhrazení	pokuty	je	posléze	
na	provozovateli	 vozidla.	Pokud	by	nereagoval	 ani	 provozova-
tel	vozidla,	může	být	v	konečné	fázi	uložena	pokuta	až	do	výše	
10	000	korun.	Z	uvedeného	vyplývá,	že	nereagovat	na	Vy�ZVU	
se	nevyplácí	a	v	našem	případě	je	nejlevnější	a	nejrychlejší	ces-
tou	cesta	k	nám	na	služebnu	městské	policie.	

StrážnícI OPět měřIlI rYcHlOSt v ulIcícH tIŠnOva
Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

MOBILNÍ
ROZHLAS TIŠNOV
Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA

na tisnov.mobilnirozhlas.cz

Doprrraaavní ommmeeezení
Pooolicejní výýýzvyyy a varovááánnní

ZZpprávy ppro  seniorryy
Pozvváánnky naa kulturu aa sspport

Důležité informace z úřadu

PPPooozvánky na veřřejná jednánnnnííí

Krizovvéé iinffoorrmmace

Splatnossti ppoplatků
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Proměny měsTa Tišnova
Problémy obyvaTel TrnCe

Milan Pindryč

Vážení	občané,
	 dne	22.	června	2018	proběhlo	setkání	
občanů	Tišnova	 s	 vedením	města	a	au-
tory	 návrhů	 těchto	 proměn.	 Bylo	 před-
staveno	několik	projektů,	bohužel	mezi	
nimi	 nebyl	 projekt	 sociálního	 bydlení	
Na	Mlékárně,	i	když	už	v	prosinci	2015	
město	 zakoupilo	 za	 4,5	 milionu	 korun	
pozemek	 pro	 jeho	 realizaci.	 Potřeba	
těchto	 startovacích	 bytů	 pro	 mladé	 ro-
diny	 je	podle	strategického	plánu	prvo-
řadým	úkolem	a	otálení	s	jeho	realizací	
nemá	opodstatnění.
	 Mě	a	ostatní	obyvatele	z	Trnce	nejvíce	
zajímala	možnost	 setkání	 s	městskou	ar-
chitektkou	paní	Ing.	arch.	Vydrovou	a	se-
známení	se	s	výsledky	prací	jejích	studen-
tů	z	fakulty	architektury	na	téma	zastavění	
plochy	bývalé	pily.	Všichni	 jsme	byli	 pře-
kvapeni	 rozdílem	 výsledku	 studie	 před-
stavené	Ing.	arch.	Jurou	a	prací	studentů.	
V	návrzích	studentů	občané	viděli	mnohem	
citlivější	 provázání	návrhu	s	okolními	 ro-
dinnými	 domy	 a	 zachování	 panoramatu	
Klucaniny.	 Studie	 studentů	 obsahovaly	
i	 zapracování	vzrostlé	zeleně	do	prostoru	
lokality.	 Vzhledem	 k	 průběhu	 letošního	
léta	je	to	jediná	možnost	pro	ochlazení	bu-
doucích	 obyvatel	 před	 vedrem.	 Dostatek	
vzrostlých	 stromů	 také	 zlepšuje	 vizuální	
pohled	na	paneláky	vyčnívající	ze	zástav-
by	rodinných	domů.	Rovněž	výška	staveb	
pouhá	tři	patra,	objem	staveb	a	počet	umís-
těných	 bytových	 domů	 odpovídají	 omeze-
ným	možnostem	lokality.	Dále	studenti	do-
kázali	umístit	všechna	potřebná	parkovací	
místa	do	suterénu	bytových	domů.	Tak	je	
to	asi	paní	 Ing.	arch.	Vydrová	učí	při	na-
vrhování	nové	bytové	výstavby.	Konkrétně	
v	Brně	nelze	podle	stavebních	předpisů	při	
dostavbě	proluk	na	sídlištích	tato	parkova-
cí	místa	umístit	jinam	než	do	suterénu	sta-
věných	domů.	A	to	ještě	požadují	na	každý	
byt	dvě	parkovací	místa.
	 Odbor	 územního	 plánování	 ovšem	 tyto	
studie	bezdůvodně	zavrhl	a	Ing.	arch.	Jura	
z	 nich	 podkladově	 nevycházel.	 Proč	 byly	
předloženy	 občanům	 k	 posouzení,	 nikdo	
nechápe.	Stejně	tak	nikdo	z	Trnce	nechá-
pe	 změnu	postoje	 paní	 Ing.	 arch	Vydrové	
k	zastavění	dotyčné	 lokality.	V	Tišnovské	

televizi	 tehdy	 mluvila	 o	 neprovázanosti	
s	okolní	 zástavbou	a	neexistující	urbanis-
tické	koncepci.	Dnes	už	jí	to	nevadí,	přesto-
že	studie	tyto	kritizované	nedostatky	stále	
obsahuje.	Od	držitelky	státní	ceny	za	archi-
tektonické	řešení	obchodního	centra	v	Lito-
myšli	je	to	až	neuvěřitelný	profesní	postoj.	
Sama	se	v	Tišnovských	novinách	vyjádřila	
o	nutnosti	spolupráce	s	občany	slovy:	„Pro-
jekty,	které	vznikají	na	základě	participace	
občanů,	přinášejí	oživení,	jsou	také	pozitiv-
ně	přijímány.“	V případě zástavby na pile 
nikdy k žádné spolupráci s občany nedo-
šlo.	 Vše	 se	 pečlivě	 tajilo	 před	 veřejností.	
Sama	 Ing.	 arch.	 Vydrová	 nechtěla	 uvěřit,	
že	cestou	od	hradčanského	nádraží	se	ná-
hle	mezi	zbytky	stromů	aleje	objeví	skoro	
17	metrů	vysoké	paneláky.	O	problematič-
nosti	dotazů	občanů	svědčí	i	fakt,	že	disku-
ze	s	občany	sice	byla	natočena	Tišnovskou	
televizí,	ale	v	reportáži	nebyla	uveřejněna.
	 Vedoucí	 odboru	 územního	 plánování	
Ing.	Doležalová	je	schopna	veřejně	prohlá-
sit,	že	nedostatek	parkovacích	míst,	a	tedy	
nesoulad	s	počtem	bytů,	není	na	závadu	ta-
kovéto	studie.	Jak	chce	paní	Ing.	Doležalo-
vá	vyřešit	požadavek	zákona	umožňujícího	
podle	technické	normy	postavení	pouze	to-
lika	bytů,	kolik	je	pro	ně	odstavných	a	par-
kovacích	stání.	V	současné	době	chybí	pro	
potřeby	 zákona	 asi	 50	 parkovacích	 míst.	
Buď	bude	muset	snížit	počet	pater	domů,	
anebo	 použít	 nějakou	 oblíbenou	 „kulišár-
nu“.	 Za	 takto	 dokonalou	 studii	 zaplatil	
odbor	územního	plánování	231	tisíc	korun.	
Stavební	inženýři	ovšem	považují	některé	
předložené	výkresy	této	studie	za	čistě	sta-

vební,	a	tedy	skutečné	stavební	dokumen-
tace	v	budoucnu	realizovaného	záměru.	Je	
tedy	možné,	 že	odbor	 zaplatil	 investorovi	
část	nákladů	ze	státních	peněz.	Také	nikdo	
nevysvětlil	 důvod	 chybějících	 pohledů	 ze	
sousedních	zahrad	na	les	paneláků.	Mám	
ten	dojem,	že	dotyčné	studie	se	dělají	pro	
prověření	 možných	 nedostatků	 a	 kolizí	
s	 okolní	 zástavbou.	Proto	 jsem	si	 dovolil	
jeden	takovýto	pohled	z	mojí	zahrady	vy-
tvořit	 pro	 potřebu	 seznámení	 veřejnosti	
s	touto	krásou.
	 Závěrem	bych	chtěl	vyjádřit	podiv	nad	
postojem	 odboru	 územního	 plánování.	
Ten	totiž	pouze	upřednostňuje	touhu	 in-
vestora	 po	 co	 největším	 zisku	 na	 úkor	
současných	obyvatel	 sousedních	pozem-
ků,	a	i	budoucích	občanů	města	z	této	lo-
kality.	Důvodem	může	být	i	role	bývalého	
vedoucího	 tohoto	 úřadu	 Mgr.	 Knechta,	
který	 zastupoval	 investora	 na	 jednání	
s	majiteli	pozemků	dotčenými	záměrem.	
Ten	v	minulosti	z	pozice	vedoucího	celé-
ho	odboru	územního	plánování	a	staveb-
ního	řádu	příkladně	obhajoval	stavbu	ob-
rovského	Obchodního	a	školicího	centra	
na	 Trnci	 a	 dneska	 určitě	 zná	 možnosti	
ovlivnění	 rozhodování	 odboru	 územního	
plánování	ve	prospěch	investora.
	 Takto	vidím	nejen	já,	ale	i	většina	oby-
vatel	Trnce	proměny	města	Tišnova,	kte-
ré	v	budoucnu	způsobí	obrovské	problé-
my	nejen	na	Trnci,	ale	i	celému	Tišnovu.

Vedení města Tišnova ani Odbor územního 
plánování MěÚ Tišnov nevyužijí možnosti 
na článek autora reagovat.

HYde ParK

Ilustrační pohled ze zahrady rodinného domu na jeden z obytných domů. Těch má být 
v lokalitě deset. Foto: Milan Pindryč, obytný dům: zdroj google
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	 Zprávy	na	školním	e-mailu,	přiznáme	
se,	 nečteme	 obvykle	 tak	 často,	 jak	 by-
chom	 měli,	 nicméně	 jsme	 jednoho	 červ-
nového	 odpoledne	 otevřeli	 jednu,	 která	
nám	vyrazila	dech.	Stálo	v	ní,	že	Evrop-
ská	 unie	 nabízí	 patnáct	 tisíc	 vlakových	
jízdenek	 platících	 po	 celé	 Evropě	 pro	
osmnáctileté	 cestovatele,	 kteří	 by	 díky	
nim	mohli	 objevit	kus	 světa.	 I	 přes	 vel-
ký	zájem	a	stotisícovou	účast	z	celé	unie	
nás	 neodradilo	 se	 přihlásit.	 Domnívali	
jsme	se,	že	by	to	byla	velká	náhoda,	aby	
vybrali	 právě	 skupinku	 tří	 studentů	 tiš-
novského	gymnázia.	
	 Opak	se	stal	pravdou	a	výhra	v	soutěži	
nám	 udělala	 ohromnou	 radost.	 Nastalo	
období	 plánování	 –	 zajištění	 ubytování,	
stravy	 a	 cesty	 samotné.	 Nicméně	 jsme	
třináctého	srpna	odjeli	z	nádraží	v	Tišno-
vě	do	neznáma.	Příjemně	nás	překvapila	
průvodčí	v	Břeclavi,	která	nás	ubezpeči-
la,	že	jízdenka	opravdu	funguje.	

	 Z	 Vídně	 jsme	 jeli	 přes	 sedm	 hodin	
do	Frankfurtu,	kam	jsme	krátce	po	půlno-
ci	dorazili	a	čekali	další	tři	hodiny	na	spoj	
do	 Štrasburku.	 Ve	 městě	 nás	 ohromila	
velikost	 katedrály	 Notre-Dame,	 která	 je	
zajímavá	svou	jedinou	věží.	Vydařená	pro-
cházka	 historickým	 jádrem	 města	 a	 také	
hlavním	 centrem	 Evropského	 parlamentu	
nás	okouzlila.	Úzké	zaprášené	uličky	lemo-
vané	hrázděnými	domy	nás	dalšího	dne	za-
vedly	 na	 zrekonstruované	 nádraží,	 odkud	
naše	cesta	pokračovala	vysokorychlostním	
vlakem	TGV	do	francouzského	města	Lyo-
nu.	Rychlost	vlaku	se	pohybovala	až	kolem	
316	km/hod.,	což	bylo	opravdu	dechberou-
cí.	Z	Lyonu	jsme	pokračovali	do	švýcarské	
Ženevy.	 Po	 tyrkysově	 čisté	 vodě	 jsme	 se	
plavili	 přes	 čtyři	 hodiny	 do	 vzdáleného	
Lausanne,	kde	jsme	přestoupili	a	navečer	
se	ubytovali	v	kempu.	Naše	túry	se	obvyk-
le	odehrávaly	ve	výškách	kolem	dvou	tisíc	
metrů	nad	mořem.	Zdárně	 jsme	 zdolávali	

okolní	hory	plné	ledu	a	čistého	vysokohor-
ského	vzduchu.	Přálo	nám	krásné	počasí	
a	Švýcarsko	nás	neustále	něčím	překvapo-
valo.	Z	mnoha	krásných	scenérií	zmíníme	
hlavně	město	Zermatt,	které	se	rozprostírá	
pod	 majestátním	 Matterhornem,	 sedmou	
nejvyšší	 horou	 Alp.	 Zubačkou	 jsme	 opět	
sjeli	do	švýcarských	údolí	a	během	dalšího	
slunečného	dne	jsme	přejeli	na	východ	Švý-
carska,	kde	nás	čekala	naše	poslední	noc.
	 Výlet	po	několika	zemích	Evropy	nám	
připadal	jako	něco	neskutečného	a	nespl-
nitelný	sen	se	stal	skutečností.	Tímto	dě-
kujeme	organizátorům	projektu	Discover	
EU	nejen	za	zaplacení	celé	cesty	vlakem,	
ale	 i	 za	skvělou	myšlenku,	kterou	zcela	
jistě	využilo	i	mnoho	dalších	studentů.	

	 V	pondělí	3.	září	 jsme	úspěšně	zaháji-
li	nový	školní	 rok	2018/2019.	Žáci	přišli	
do	 školy	 plní	 dojmů	 z	 letních	 prázdnin,	
těšili	se	na	kamarády	a	sdílení	s	nimi.	Vel-
kým	životním	milníkem	byl	tento	den	hlav-
ně	pro	naše	nové	prvňáčky	a	jejich	rodiče.	
	 Průvodci	nejen	prvním	dnem,	ale	i	ce-
lým	školním	rokem	se	 jim	stali	 žáci	de-
váté	 třídy.	Během	prvního	 týdne	se	prv-
ňáčkům	 intenzivně	 věnovali,	 provedli	 je	
školou,	tvořili	s	nimi	trička	a	vzájemně	se	
seznamovali.	 Veškeré	 dění	 samozřejmě	
pečlivě	 dokumentujeme	 a	 fotografie	 na-
jdete	na	našem	školním	Facebooku	nebo	
na	naší	webové	stránce	www.zs-deblin.cz.	
	 Rádi	 bychom	 rodiče	 i	 příznivce	 naší	
školy	 informovali	 o	 mnohých	 změnách,	
které	se	udály	během	prázdnin	i	příprav-
ného	 týdne.	 Nový	 kabát	 dostala	 Mateř-
ská	škola	Krteček.	Fasáda	byla	oživena	

zelenými	 domečky	 a	 nápisem	 mateřská	
škola.	Ve	školce	byly	také	udělány	nové	
rozvody	 elektřiny	 a	 zázemí	 kuchyňky.	
Novinky	zaznamenala	 i	budova	základní	
školy.	Zastaralé	kohoutky	na	topení	byly	

vyměněny	 za	 moderní	 a	 regulovatelné	
termohlavice.	 Do	 tříd	 přibyly	 koberce,	
taktéž	 se	 jeden	 nový	 chystá	 do	 školní	
družiny.	V	levém	křídle	školy	bylo	zbudo-
váno	nové	 oddělení	 družiny	 společně	 se	
zázemím	cvičné	kuchyně.	
	 Celé	 prostory	 dýchají	 novotou	 a	 žáci	
jsou	z	nich	nadšení.	Do	našeho	týmu	také	
přibyly	nové	tváře.	Toť	v	rychlosti	vše,	o	co	
jsme	se	s	Vámi	v	tomto	čísle	chtěli	podělit.	
Nyní	vzhůru	do	nových	školních	dnů.

velKé vlaKOvé dObrOdružStví
Gymnázium Tišnov

Vojtěch Hermann, Martin Fleischer, Tomáš Spurný

začáteK ŠKOlníHO rOKu a změnY
zš Deblín

Tereza Vítová

Tři studenti Gymnázia Tišnov zažili během 
srpna velké vlakové dobrodružství.

Foto: Vojtěch Hermann

Průvodci letošních prvňáků v Základní škole Deblín se nejen prvním dnem, ale i celým 
školním rokem stali žáci deváté třídy. Foto: Tereza Vítová
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V	říjnu	 jsme	pro	vás	připravili	několik	zajímavých	aktivit.	Po-
drobné	informace	naleznete	na	našem	webu	nebo	FB.	Na	akti-
vity	 je	 třeba	 nahlásit	 se	 předem!	 K	 přihlášení	 využijte	 e-mail	
studanka.tisnov@gmail.com.	Hlídání	dětí	zajistíme.	

1. Předškoláček
Ve	středu	26.	září	od	15.00	a	od	16.00	otevíráme	v	ZŠ	28.	října	
v	Tišnově	edukativně-stimulační	 skupinky	pro	předškolní	děti	
a	jejich	rodiče	(15	setkání).	Vede	je	psycholožka	Mgr.	Hana	Pel-
čáková	Kubecová.

2. Zdravá a krásná – cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Zveme	všechny	ženy	na	kurz	cvičení	se	zkušenou	fyzioterapeut-
kou	Jaroslavou	Jeřábkovou.	Pozornost	bude	věnována	zejména	
správnému	držení	těla.	Cílem	je	nejen	protáhnout	tělo,	ale	na-
učit	ženy	správně	cvičit	a	předcházet	tak	bolestem	šíjových	sva-
lů	a	beder.	Cvičíme	ve	středu	od	7.45	do	8.30.	Začínáme	3.	října	
(11	lekcí).

3. Šikulkové – tvoření pro rodiče s dětmi od dvou let 
Zveme	 vás	 na	 kroužek	 Šikulkové,	 který	 je	 určen	 pro	 rodiče	
s	malými	dětmi.	Výtvarná	činnost	u	dětí	trénuje	jemnou	motori-
ku,	učí	je	soustředění,	ale	hlavně	rozvíjí	jejich	fantazii.	Těšíme	
se	na	vás	každou	středu	od	16.00	do	17.00	hodin	v	herně	RC	
Studánka.	Začínáme	3.	 října.	Přihlašování	probíhá	přes	 rezer-
vační	systém,	který	je	dostupný	na	www.studanka-tisnov.cz.

4. Podzimní burza dětského oblečení
Přijďte	 si	 nakoupit	 podzimní	 a	 zimní	 oblečení,	 obuv,	 hračky	
a	další	dětské	potřeby	pro	děti	od	0	do	15	let.	Burza	proběhne	
v	sokolovně,	Drbalova	274,	Tišnov.	Prodejní	den	je	úterý	9.	října	
od	9.00	do	17.00.	Vítáme	pomoc	dobrovolníků	na	burze!	

5. Relaxace a imaginace
Přijďte	 si	 odpočinout	 po	 náročném	 pracovním	 vytížení!	 Rela-
xační	metody	přinášejí	pocity	osvěžení,	uklidnění	a	štěstí.	Tyto	
pozitivní	pocity	neprožívá	 jenom	mysl,	ale	celé	 tělo.	Relaxace	
a	imaginace	se	koná	ve	čtvrtek	18.	října	od	18.30	do	20.00	pod	
vedením	psycholožky	Mgr.	Hany	Pelčákové	Kubecové.	

6. Děti a tablet
Ano,	 či	 ne?	 Pojďme	 se	 s	 lektorkou	 Mgr.	 Michaelou	 Slussareff,	
Ph.D.,	zamyslet	nad	způsoby,	 jak	používat	(a	nepoužívat)	digitální	
technologie	při	výchově	a	vzdělávání	malých	dětí.	Přednáška	s	řadou	
praktických	příkladů	se	uskuteční	ve	čtvrtek	25.	října	od	17.00.	

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem ve Studánce od těho-
tenství po školu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na. Jeho součástí jsou aktivity 1, 5 a 6.

 Projekt psychologického poradenství pro rodiny je realizo-
ván za finanční podpory města Tišnova. Jeho součástí jsou 
aktivity 1 a 5.

Aktivita 6 je součástí projektu Zvyšování rodičovských kompetencí na Tiš-
novsku spolufinancovaného Jihomoravským krajem.

Jezírko – Péče o malé DěTi Při rC sTuDánka
Chcete,	aby	vaše	dítě	bylo	mezi	vrstevníky,	ale	nechcete	ho	ještě	
dávat	do	školky?	Dostali	 jste	nečekanou	pracovní	nabídku?	 Je-
zírko	je	tu	pro	vás!	Jedná	se	o	zařízení	školkového	typu	pro	děti	
od	2	do	4	let.	Děti	k	nám	mohou	chodit	na	celodenní	i	poloden-
ní	pobyt,	každý	den	nebo	jen	některé	dny	v	týdnu.	Stará	se	o	ně	
stálý	tým	zkušených	certifikovaných	pečovatelek,	důraz	klademe	
na	přátelský	a	 individuální	přístup	(naše	norma	je	 jedna	pečova-
telka	na	pět	dětí).	Provoz	včetně	stravy	(2×	svačina,	oběd,	pitný	
režim)	je	zajištěn	každý	všední	den	od	7.00	do	16.00.	Přijímáme	
děti	bez	ohledu	na	trvalé	bydliště	a	zaměstnanost	rodičů.	Podrob-
né	 informace	 získáte	 u	 koordinátorky	 hlídání	 Blanky	 Mahelové	
na	e-mailu	studanka.jezirko@gmail.com	nebo	na	tel.	775	050	558.

PřeDsTavuJeme nový Tým 
Od	září	2018	se	o	provoz	rodinného	centra	a	jeho	návštěvníky	
staráme	v	nové	sestavě.	Manažerkou	centra	zůstává	Mgr.	Ka-
teřina	Hromčíková	a	koordinátorkou	aktivit	centra	Ing.	Radka	
Štěpanovská,	Ph.D.	O	předporodní	aktivity	a	studánkové	krouž-
ky	 se	 nově	 stará	 Mgr.	 Martina	 Šaclová,	 fyzioterapeutka.	 Náš	
tým	doplnila	také	Mgr.	Soňa	Kappelová,	psycholožka.	Věnuje	se	
aktivitám	pro	rodiče	s	hyperaktivními	a	neklidnými	dětmi	a	rea-
lizaci	nové	Rodinné	naučné	stezky	na	Klucanině.	

Rodinné centrum Studánka, Riegrova	318,	Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,	www.facebook.com/StudankaTisnov

zajímavé aKtIvItY
rC sTuDánka

Radka Štěpanovská, koordinátorka aktivit RC, a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

O provoz RC Studánka a o jeho návštěvníky se s úsměvem starají 
(zleva) Radka Štěpanovská, Soňa Kappelová, Kateřina Hromčíková 
a Martina Šaclová. Foto: Martin Hromčík
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	 V	pondělí	3.	září	skončilo	období	příprav	a	do	dětské	skupiny	Po-
tůček	zavítaly	první	děti.	Dosud	prázdný	prostor	se	konečně	naplnil	
dětskou	energií	a	smíchem.	Ráda	bych	zavzpomínala	na	roční	cestu	
příprav	a	poděkovala	všem,	kteří	po	ní	kráčeli	spolu	s	námi.
	 Na	počátku	byla	společná	vize	a	dohoda	města	Tišnova	a	Ro-
dinného	centra	Studánka.	Byli	 jsme	poctěni,	 že	pan	místosta-
rosta	Martin	Sebera	ocenil	naši	zkušenost	s	péčí	o	děti	od	dvou	
let,	 a	 rozhodli	 jsme	 se	 nabídku	 na	 spolupráci	 na	 vybudování	
dětské	skupiny	přijmout.	Tišnov	se	zavázal	poskytnout	prostory	
a	podílet	se	na	provozních	nákladech	a	Studánka	na	svá	bedra	
vzala	zřízení	a	provozování	dětské	skupiny	včetně	získání	do-
tace	 z	MAS	Brána	Vysočiny.	Vznikl	 tak	pracovní	 tým	 tvořený	
zástupci	města,	MASky	a	Studánky.	Při	psaní	projektu	nám	byla	
velmi	nápomocna	Daria	Švecová	díky	své	orientaci	v	systému	
školských	zařízení.	Také	pomoc	Libuše	Beranové	a	Sylvy	Veselé	
z	MAS	Brána	Vysočiny	při	přípravě	a	rozjezdu	projektu	byla	zá-
sadní.	Jsem	velice	ráda,	že	hned	od	začátku	přijala	nabídku	stát	
se	 hlavní	 pečovatelkou	 Šárka	 Ondráčková,	 jejíž	 pedagogické	
zkušenosti	s	předškolními	dětmi	byly	nenahraditelné.	I	když	re-
konstrukce	prostor	začala	později	a	vyskytla	se	v	jejím	průběhu	
nejedna	překážka,	nakonec	se	vše	zvládlo	především	díky	panu	
Radimu	Královi.	Zuzana	Brzobohatá	nám	pomohla	při	registraci	
dětské	skupiny.	Kvůli	zdržení	stavebních	úprav	jsme	měli	velmi	

krátkou	dobu	na	 zařízení	 prostor	 a	 bez	pomoci	 budoucích	pe-
čovatelek	a	školnice	bychom	to	nezvládli.	Ukázalo	se	tak,	 jak	
skvělý	je	náš	potůčkový	tým.
	 Věřím,	že	Potůček	si	najde	své	místo	mezi	poskytovateli	péče	
o	předškolní	děti	v	Tišnově.	My	jej	nevnímáme	jako	konkurenci	
či	hrozbu,	ale	chápeme	 jej	 jako	alternativu	a	příležitost	ulevit	
přetíženým	školkám.	Pojďme	zkusit	v	Tišnově	péči	o	nejmenší	
děti	uchopit	společně	a	ku	prospěchu	dětí	i	rodičů	a	buďme	in-
spirací	pro	jiná	města!

	 Většina	 místních	 občanů	 si	 s	 názvem	
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 prav-
děpodobně	 spojuje	 pouze	 budovu	 „pen-
zionu“.	Přestože	 jistě	není	zanedbatelná	
skutečnost,	 že	ubytováváme	 zhruba	dvě	
stovky	 seniorů,	 stěžejní	 je	 poskytování	
pečovatelské	služby	nejen	v	domě	s	pe-
čovatelskou	službou,	ale	v	celém	Tišnově	
a	případně	i	okolních	obcích.	
	 Pečovatelská	 služba	 má	 mnohaletou	
tradici.	 Ať	 již	 fungovala	 pod	 hlavičkou	
města	Tišnova,	 ve	 starém	domě	s	pečo-
vatelskou	 službou	 (v	 dnešním	 dětském	
domově)	nebo	v	rámci	Centra	sociálních	
služeb.	 Kvalita	 služby	 je	 prověřena	 léty	
zkušeností	 a	 potvrzena	 velmi	 dobrým	
výsledkem	hloubkové	inspekce	Minister-
stva	 práce	 a	 sociálních	 věcí,	 která	 pro-
běhla	v	březnu	2018.

	 Pečovatelská	 služba	 se	 řídí	 zákonem	
108/2006	Sb.	Jedná	se	o	sociální	službu	
fungující	 na	 základě	 smlouvy,	 v	 níž	 si	
klient	sjedná	podle	svých	 individuálních	
potřeb	 konkrétní	 úkony,	 jejich	 četnost	
a	čas,	kdy	se	mu	budou	poskytovat.	Pečo-
vatelka	potom	navštěvuje	seniora	přímo	
v	jeho	bytě	a	může	například	zajistit	ná-
kupy,	pochůzky	(pro	léky,	na	úřad),	úklid	
anebo	praní	prádla.	Pomůžeme	při	podání	
stravy	nebo	při	osobní	hygieně.	Sociálně	
potřebným	rozvážíme	také	obědy.	Každý	
den	je	na	výběr	ze	tří	jídel,	přičemž	jedno	
je	 vhodné	 pro	 diabetiky,	 jedno	 odpovídá	
žlučníkové	dietě	a	jedno	je	běžné.	
 Od 1. ledna 2019 rozšíří pečovatel-
ská služba Centra sociálních služeb Tiš-
nov svoje služby. Stejně jako v současné 
době pro obyvatele Domu s pečovatel-

skou službou Králova bude i pro všechny 
ostatní klienty k dispozici v nepřetržitém 
provozu. Současně otevřeme službu pro 
širší spektrum osob, přičemž podmínkou 
poskytování nebude věk nebo požadavek 
pobírání důchodu, ale sociální potřeb-
nost. Klientem naší pečovatelské služby 
se tedy od nového roku může stát člověk 
postižený tělesně, mentálně, s poruchou 
zraku, sluchu nebo jinak potřebný, a to 
bez ohledu na věk.
	 A	 co	 dělat,	 pokud	 Vy	 sami	 nebo	 Váš	
blízký	 potřebujete	 využít	 pečovatelskou	
službu?	Ozvěte	se	nám	na	některé	z	níže	
uvedených	telefonních	čísel	nebo	se	přijď-
te	 osobně	 domluvit	 v	 pracovní	 den	 mezi	
7.00	 a	 15.30	 hod.	 Zde	 probereme	 Vaše	
konkrétní	potřeby	a	na	jejich	základě	do-
hodneme,	jak	bude	služba	probíhat.	
	 Všechny	úkony	včetně	sazeb	za	ně	na-
jdete	 na	 našich	 stránkách	 www.css-tis-
nov.cz	nebo	se	zeptáte	osobně	v	budově	
Centra	sociálních	služeb	v	Králově	ulici.	
Telefonicky	 si	 můžete	 pečovatelskou	
službu	domluvit	na	číslech	549	410	312,	
549	410	310	nebo	549	410	301.

dětSKá SKuPIna POtůčeK zaHájIla PrOvOz
rC sTuDánka

Kateřina Hromčíková, manažerka RC Studánka

nOvInKY v PečOvatelSKé Službě
soCiální CenTrum služeb Tišnov

Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

Herna dětské skupiny Potůček. Foto: Kateřina Hromčíková
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Všechny	pravidelné	aktivity	budou	probíhat	od	září	tak,	jak	jste	
byli	zvyklí.
Cvičení:	pondělí,	středa,	pátek	od	8	do	9	hodin.
Tvořivé dílny:	každý	pátek	v	době	od	13	do	15	hodin.
Procvičování paměti:	každé	úterý	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	taneční	zábavu,	která	se	bude	
konat	v	úterý 25. září od 14.00 hodin v jídelně Domu s pečo-
vatelskou službou Králova.	K	tanci	a	poslechu	zahrají	manželé	
Maškovi.	Bohaté	občerstvení	zajištěné,	vstupné	dobrovolné.

Zahájení hodů v Centru sociálních služeb
Zveme	Vás	na	zahájení	hodů,	které	se	bude	konat	v	sobotu 29. září 
v 11.30 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou Krá-
lova.	Můžete	se	 těšit	na	 tanec	a	zpěv	z	moravské	besedy,	které	
Vám	předvede	Taneční	soubor	KVJ	Tišnov	pod	vedením	PhDr.	Ireny	
Ochrymčukové	za	spolupráce	MěKS	Tišnov.	Mezi	účinkujícími	ne-
budou	chybět	stárek	se	stárkovou,	krojovaná	chasa	a	mnoho	dal-
ších.	Svatováclavský	průvod	se	potom	vydá	od	„penzionu“	na	cestu	
po	Tišnově.	Přijďte	si	zazpívat	a	pobavit	se.	Těšíme	se	na	Vás.

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.	 Dopra-
va	 a	 vstupné:	 110 Kč.	 V	 případě	 nízkého	 počtu	 účastníků	 se	
v	daném	termínu	nepojede.	Kontakty	pro	bližší	informace	a	při-
hlašování:	 Dagmar	 Šmídková	 (mob.	 730	 193	 325)	 nebo	 osobně	
v	knihovně	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	Králova	1742.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme	Vás	na	oslavu	Mezinárodního	dne	seniorů,	která	se	usku-
teční	ve	čtvrtek 4. října od 14.00 hodin v jídelně Domu s pe-
čovatelskou službou Králova.	Jako	každým	rokem	se	můžete	
těšit	na	odpoledne	naplněné	pestrou	přehlídkou	vystupujících.	
V	 jedinečném	 programu	 vystoupí	 zpěváci,	 hudebníci,	 tanečni-
ce,	 modelky,	 barmani	 a	 šermíři.	 Naše	 seniorky	 ve	 spolupráci	
s	PhDr.	Irenou	Ochrymčukovou,	pracovnicí	Podhoráckého	mu-
zea,	secvičily	komentované	vystoupení	spojené	s	národními	tra-
dicemi.	Dále	uvidíte	například	mladé	umělce	ze	základní	umě-
lecké	školy,	taneční	představení,	šermířské	vystoupení	Skupiny	
historického	 šermu	 Viktorius	 a	 barmanskou	 show	 studentů	
Střední	 odborné	 školy	 Fortika	 Nikoly	 Halové	 a	 Vojtěcha	 Žíly.	
Od	16	hodin	zahraje	k	poslechu	i	tanci	Cimbálová	muzika	Tomá-
še	Zouhara.	Občerstvení	zajištěno,	vstupné	dobrovolné.	Těšíme	
se	na	Vás.	Upozorňujeme	účastníky,	že	akce	bude	fotografová-
na.	Vybrané	snímky	budou	zveřejněny	na	webových	stránkách	
Centra	 sociálních	 služeb	 Tišnov,	 v	 části	 Fotogalerie,	 případně	
v	Tišnovských	novinách	nebo	v	novinách	Tišnovsko-Kuřimsko.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V	úterý 9. října od 9 do 16 hodin	proběhne	v	rámci	Týdne	so-
ciálních	služeb	Den	otevřených	dveří	v	CSS	spojený	s	podzimní	
výstavou.	Budete	mít	možnost	si	prohlédnout	nejen	společné	pro-
story	v	Domě	s	pečovatelskou	službou,	jako	je	jídelna,	tělocvična	
nebo	knihovna,	ale	lze	nahlédnout	také	k	některým	obyvatelům	
přímo	do	jejich	bytu.	Zájemci	získají	informace	o	domech	s	pečo-
vatelskou	službou	a	podmínkách	bydlení	zde,	ale	dovědí	se	také	
o	nabídce	pečovatelské	služby	a	o	dalších	činnostech	Centra	so-
ciálních	služeb	Tišnov.	Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.

Písničky ze starých časů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	a	deTOX	pokračují	další	sezónou	
cyklu	 poslechových	 pořadů	 Písničky	 ze	 starých	 časů,	 které	 při-
pravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.	Začneme	ve	středu 
10. října	pořadem	s	názvem	„Vládne	nám	tu	most“,	další	se	koná	
14. listopadu	a	bude	nazván	„I	muži	mají	své	písně“	a	v	adventním	
čase	se	sejdeme	12. prosince	–	„Krásné	Vánoce“.	Všechny	pořady	
začínají	v	15	hodin	v	knihovně	CSS	Tišnov.

Výlet do Pavilonu Anthropos v Brně
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 pořádá	 výlet	 do	 Pavilonu	
Anthropos	Moravského	zemského	muzea	ve	čtvrtek 18. října.	
Odjezd	autobusu	ve	12.00	hodin	od	Podhorácké	restaurace	(dal-
ší	zastávky	jsou	u	pošty	a	Penny).	Cena	220 Kč	zahrnuje	jízd-
né	autobusem	a	vstupné.	Pavilon	Anthropos	je	svým	obsahem	
a	rozsahem	naprosto	unikátním	výstavním	prostorem	ve	střední	
Evropě.	Seznámíme	se	s	nejstarší	historií	lidstva,	vznikem	a	vý-
vojem	člověka	i	s	počátky	umění	a	kultury.	Dále	si	prohlédneme	
svět	 bizarních	 pravěkých	 živočichů	 a	 rostlin,	 jak	 jej	 vyobrazil	
světoznámý	 ilustrátor	 Zdeněk	 Burian.	 Součástí	 výstavy	 jsou	
ukázky	 originálů	 zkamenělin	 a	 oživené	 ilustrace	 prostřednic-
tvím	působivé	animace.	Příjemné	odpoledne	zakončíme	občer-
stvením	v	restauraci	Formanka	v	Lipůvce.
Zájezd	 se	 uskuteční	 při	 minimálním	 počtu	 20	 lidí.	 Hlaste	 se	
u	Dagmar	Šmídkové	(730	193	325).	Osobně	se	můžete	přihlásit	
také	v	knihovně	Domu	s	pečovatelskou	službou	Králova	1742.

v centru SOcIálnícH Služeb tIŠnOv zaHájí I HOdY
soCiální CenTrum služeb Tišnov

Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov
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	 Češi	a	Češky	průměrně	ročně	utratí	za	své	boty	tři	tisíce	ko-
run,	a	přitom	většinou	nevědí,	kde	a	za	jakých	podmínek	vznikly.	
Příležitost	dozvědět	se	to	mají	od	6.	do	13.	října	na	výstavě	foto-
grafií	v	novém	Parku	pod	kostelem	blízko	Občerstvení	Pohoda.	
Díky	snímkům	Stanislava	Komínka	z	organizace	NaZemi	mohou	
nahlédnout	do	prostředí	továren	i	sweatshopů	v	 indické	Agře.	
Právě	zde	se	vyrábí	boty	i	pro	český	trh.	
	 Indie	je	po	Číně	druhým	největším	producentem	bot	na	světě.	
V	indickém	obuvnickém	průmyslu	pracuje	přes	milion	lidí,	kteří	
v	roce	2016	vyrobili	2,26	miliardy	párů	bot.	Náklady	na	lidskou	
práci	zde	u	jednoho	páru	vycházejí	na	20	korun.	Materiál	přijde	
na	dvojnásobek.	V	obuvnických	továrnách	a	sweatshopech	jsou	
zde	zaměstnaní	zejména	muži.	Většinou	nemají	pracovní	smlou-
vy,	pracují	deset	hodin	denně	šest	dní	v	týdnu,	bez	proplacených	
přesčasů,	bez	možnosti	založit	odbory.	Pro	sweatshopy	je	navíc	
typická	dětská	práce.
	 Poptávka	po	levných	botách	a	potřeba	rychlých	dodávek	ve-
dou	k	velkému	tlaku	na	majitele	továren	a	v	důsledku	i	na	děl-
níky.	Ti	pracují	bez	jakýchkoliv	ochranných	pomůcek,	neboť	ty	
jejich	práci	zpomalují.	Když	zakázka	hoří,	musí	dělníci	v	továrně	
i	spát,	dozvídáme	se	na	jednom	z	výstavních	panelů.	„Máme pro-
blém s manažerem, nedovoluje nám jít domů, třeba i 15 až 20 dní 
v kuse. Moc nás to trápí. Jsem stálý zaměstnanec a nemám žádné 
sociální pojištění,“	dokresluje	situaci	Sandib	pracující	v	indické	
továrně	s	900	zaměstnanci.	
	 Výstava	rovněž	upozorňuje	veřejnost	na	souvislosti	a	důsled-
ky	našeho	nákupního	chování	a	co	můžeme	změnit	my	jako	spo-
třebitelé	 a	 spotřebitelky.	 Například	 omezit	 spotřebu,	 kupovat	
kvalitní	boty,	které	vydrží,	 či	 tlačit	na	 firmy,	aby	uváděly,	kde	
a	jak	zboží	vyrábí	a	byly	odpovědné.
	 Systémová	změna	vyžaduje	spolupráci	mnoha	aktérů.	„Pra-
covní podmínky v dodavatelských továrnách se nezmění, pokud 
budou firmy i nadále tajit, v jakých továrnách zadávají výrobu. 
Vlády v zemích produkce a mezinárodní instituce musejí efektivněji 
hlídat dodržování pracovních podmínek a usilovat o zvýšení trans-
parentnosti celého dodavatelského řetězce. Mzdy by se měly zvýšit 
na důstojnou úroveň, aby z nich bylo možné pokrýt životní náklady. 
Dělníci musejí mít možnost zakládat odbory a kolektivně vyjednávat 
lepší pracovní podmínky,“	uvedl	k	situaci	Stanislav	Komínek	z	or-
ganizace	NaZemi,	která	za	výstavou	stojí.

	 V	případě,	že	na	výstavu	zavítají	třídní	kolektivy	či	například	
skautské	oddíly,	mohou	si	předem	na	webových	stránkách	orga-
nizace	NaZemi	stáhnout	vzdělávací	metodiku,	díky	níž	se	o	té-
matu	dozvědí	více.	Nebo	si	mohou	na	webu	www.pribehbot.cz	
zkusit	poskládat	účtenku	a	zjistit,	kdo	na	botách	vydělá	nejvíc.	
Na	uvedené	webové	stránce	si	mohou	rovněž	pustit	videa	o	výro-
bě	bot	v	Čechách	nebo	se	dozvědět,	jak	k	nákupu	bot	přistupuje	
jedna	z	uvědomělých	spotřebitelek.
	 Výstava	na	stromech	se	koná	v	desítkách	parků	po	celé	Čes-
ké	 republice	 již	 čtvrtým	 rokem	 při	 příležitosti	 Světového	 dne	
důstojné	práce.	Ten	se	slaví	7. října.	Minulé	ročníky	se	věnova-
ly	pěstování	kávy,	banánů	nebo	pracovním	podmínkám	v	kože-
lužnách.	Přehled	parků,	kde	se	výstava	koná,	a	více	informací	
najdete	na	www.vystavanastromech.cz.

Doplňující informace:
	 Důstojná	práce	je	taková,	která	probíhá	v	podmínkách	svobo-
dy,	spravedlnosti,	jistoty	a	lidské	důstojnosti	a	jsou	při	ní	chrá-
něna	práva	pracovníků.	Ti	za	ni	dostávají	odpovídající	odměnu	
spolu	se	sociálním	zabezpečením.	Zajištění	důstojné	práce	pro	
všechny	se	tak	stává	jedním	z	nejúčinnějších	způsobů,	jak	bo-
jovat	 s	 globální	 chudobou	 a	 s	 ní	 spojenými	 problémy,	 jako	 je	
například	dětská	práce,	utlačování	ženských	práv	atd.
	 Role	 spotřebitelů	 a	 spotřebitelek:	 Jako	 spotřebitelé	 a	 spo-
třebitelky	můžeme	ke	změně	přispět	svým	zájmem	o	pracovní	
podmínky	výroby,	omezením	spotřeby	a	požadavkem	na	etické	
produkty.	Aktivně	se	lze	zapojit	například	do	kampaní	nevlád-
ních	organizací	jako	NaZemi	či	Clean	Clothes	Campaign.
	 NaZemi		rozvíjí	a	prosazuje	globální	vzdělávání	v	ČR	a	zasazu-
je	se	o	důstojnou	práci	ve	světě.	Informuje	o	pracovních	podmín-
kách,	jedná	s	politiky	a	zabývá	se	odpovědností	firem	v	oblasti	
jejich	dodavatelského	řetězce	(www.nazemi.cz).

nOvý ParK POd KOStelem – výStava fOtOgrafIí 
O lIdecH vYrábějícícH naŠe bOtY

za sebevěDomé Tišnovsko
text organizace NaZemi upravila Adéla Nešporová, Za sebevědomé Tišnovsko

Díky chystané výstavě v novém Parku pod kostelem mohou lidé 
nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře.

Foto: Stanislav Komínek, organizace NaZemi
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	 V	 letošním	roce	připadá	Světový	den	hospicové	a	paliativní	
péče	na	sobotu	13.	října.	V	tento	den	se	uskuteční	také	mnoho	
setkání,	akcí	a	koncertů	po	celém	světě	na	podporu	informova-
nosti	o	paliativní	a	hospicové	péči.	
	 I	přes	vzestupný	rozvoj	hospicové	péče,	především	v	oblasti	
„domácích	hospiců“,	není	široká	veřejnost	stále	dostatečně	in-
formována	o	možnostech	péče	o	nevyléčitelně	nemocné.	
	 V	současné	době	je	snaha	o	vytvoření	domácího	„mobilního“	hos-
pice	i	v	našem	kraji.	Doposud	se	o	nemocné	i	v	paliativní	péči	starají	
zdravotní	sestry	v	rámci	charitní	ošetřovatelské	služby	ve	spoluprá-
ci	s	praktickými	lékaři.	O	dalším	vývoji	této	služby	budeme	rádi	čte-
náře	i	nadále	informovat.	
	 V	případě	zájmu	o	pomoc	při	rozšíření	této	služby	je	možné	se	
obrátit	na	sociální	pracovnici	Oblastní	charity	Tišnov	Mgr. Janu 
Křížovou,	 která	nám	v	krátkém	 rozhovoru	představila	 službu	
hospicové	péče.	

Domácí hospicová péče je služba, která klade důraz na důstoj-
né prožití závěru života nevyléčitelně nemocného a podporu 
blízké pečující rodiny. Můžete nám shrnout poslání domácí 
hospicové péče?
	 Domácí	hospic	jako	služba	poskytuje	specializovanou	palia-
tivní	péči	a	snaží	se	plně	respektovat	přání	nemocného	a	rodi-
ny	zůstat	doma	až	do	konce	svého	života.	Péče	je	poskytována	
v	domácím	prostředí	a	nemocného	a	rodinu	navštěvuje	odborný	
multidisciplinární	tým.	Služba	je	poskytována	každý	den	v	roce,	
24	hodin	denně,	7	dní	v	týdnu,	nepřetržitě.	
	 Ve	chvíli,	kdy	je	již	aktivní	(často	onkologická)	léčba	ukonče-
na,	může	ošetřující	lékař	navrhnout	paliativní	péči.	Ta	nezname-
ná	konec	léčby.	I	nadále	je	cíl	péče	směřován	na	léčbu	příznaků	
nemoci	 vedoucí	 k	 co	nejvyšší	 kvalitě	 lidského	 života	každého	
člověka.	
	 Paliativní	 péče	 se	 zaměřuje	 na	 celkové	 vnímání	 nemocného	
jako	člověka	se	svými	biologickými,	psychickými,	sociálními	a	du-
chovními	potřebami.	Přes	léčbu	bolestí,	dušností,	nevolností,	zvra-
cení	či	jiných	fyziologických	potíží	je	péče	věnována	také	všemu,	
co	je	pro	nemocného	a	rodinu	v	závěru	života	důležité.	Od	podpory	
ve	zvládání	nemoci,	prožívání	obav	z	budoucnosti,	strachu	či	sa-
motného	hledání	naděje	a	uzavírání	důležitých	životních	úkolů.	

Dle Vašich slov každý člověk žije svůj jedinečný a neopa-
kovatelný život a stejné je to i s jeho odcházením. Je toto 
stěžejní filozofie hospicové péče?
	 Tým	domácího	hospice	přistupuje	k	nemocnému	s	cílem	zacho-
vání	maximální	lidské	důstojnosti,	s	reakcí	na	jeho	potřeby	a	po-
třeby	pečující	 rodiny.	Filozofie	hospicové	péče	 spočívá	 v	mírnění	
utrpení,	bolesti	a	ve	snaze,	aby	nemocný	nezůstal	v	poslední	chvíli	
svého	života	osamocený.	

	 V	závěru	života	tak	nemocný	může	bilancovat	a	celkově	hodno-
tit	svůj	život	jako	takový.	Může	hledat	smysl	svého	života,	otevírat	
svoji	minulost,	vzpomínat.	I	nevyléčitelná	nemoc	může	být	cestou.	
Cestou	ke	smíření	se	s	lidmi,	kterým	si	přejeme	odpustit,	cestou	
hledání	naděje	na	upevnění	vztahů,	na	sdělení	všeho,	co	je	důleži-
té.	Jak	nemocný	člověk,	tak	i	jeho	rodina	mohou	v	sobě	objevovat	
duchovní	potřeby,	které	si	předtím	v	životě	neuvědomovali,	mohou	
hledat	cestu	k	Bohu,	jít	cestou	do	svého	nitra,	do	své	duše.	

Nevyléčitelná nemoc a samotná péče kladou vysoké náro-
ky nejen na nemocného člověka, ale i na pečující rodinu. 
Poskytnutí odborné pomoci všem těmto lidem předpokládá 
složení celého hospicového týmu.
	 K	nemocnému	pravidelně	jezdí	zdravotní	sestra,	která	podle	do-
poručení	ošetřujícího	lékaře	podává	léky,	provádí	přímé	ošetřování	
a	ve	spolupráci	s	lékařem	reaguje	na	aktuální	příznaky	nemoci.	Při	
zhoršení	zdravotního	stavu	pacienta	může	pečující	rodina	kdykoliv,	
ve	dne	i	v	noci,	volat	pohotovostní	telefon,	na	kterém	je	zdravotní	
sestra	vždy	k	dispozici.	Zároveň	pravidelně	nemocného	navštěvuje	
lékař	hospicové	péče,	který	doporučí	konkrétní	podání	léků,	pa-
cienta	v	domácnosti	vyšetří	a	stanoví	plán	lékařské	péče.	
	 Důležitou	se	stává	i	podpora	ze	strany	psychologa,	duchov-
ního	či	sociálního	pracovníka.	Domácí	hospicová	péče	je	nejen	
o	přímém	ošetřování,	ale	především	o	rozhovoru,	sdílení	těžkos-
tí,	o	doprovázení,	o	životě.	

Samotnou nemocí netrpí pouze pacient, ale i jeho celá ro-
dina. A mnohdy se jich právě samotná nemoc a péče o mi-
lovaného člověka citlivě dotýká mnohem více. S vědomím, 
že jejich blízký může trpět, jakkoliv strádat a může je brzy 
opustit. Soustředí se pomoc i na rodinu nemocného?
	 Pečující	rodina	potřebuje	maximální	možnou	oporu.	Často	tak	
může	kdokoliv	z	hospicového	týmu	rodině	naslouchat,	emočně	je	
provázet,	podporovat	v	 rozhovoru	a	v	 loučení	s	nemocným.	Slo-
va,	která	mohou	být	v	posledních	chvílích	vyřčena,	mohou	pomoci	
ke	smiřování	s	nemocí	a	svým	jedinečným	životem.	Poděkování,	
odpuštění,	vyslovení	lásky	a	rozloučení	se	tak	mohou	stát	mostem	
mezi	vzájemnými	vztahy,	nadějí	ke	smíření	a	odchodu	z	tohoto	svě-
ta	v	atmosféře	bezpodmínečného	přijetí	a	bezpečí.	
	 I	 po	 úmrtí	 milované	 osoby	 může	 rodina	 i	 nadále	 zůstávat	
v	péči	hospicového	týmu.	Samotné	truchlení	je	náročné	období,	
na	které	nemusí	být	pozůstalí	připraveni	ani	po	dlouhé	nemoci	
svého	blízkého.	Je	důležité,	aby	pozůstalá	rodina	vnímala	oporu,	
mohla	se	vracet	ve	vzpomínkách,	aby	se	necítila	též	osamocena.	
Péče	o	pozůstalou	rodinu	ze	strany	domácího	hospice	může	po-
kračovat	tak	dlouho,	jak	samotná	rodina	potřebuje,	ať	již	při	sou-
kromých	rozhovorech,	či	skupinových	setkáváních	pozůstalých.

Období konce života spojeného s nemocí neznamená často 
nic radostného. Uvědomění si vlastní smrtelnosti, vlastní 

dOmácí HOSPIcOvá Péče Klade důraz
na důStOjné PrOžItí závěru žIvOta nemOcnéHO

oblasTní ChariTa Tišnov
Marta Rémanová, Oblastní charita Tišnov
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cesty životem a ohlédnutí se do minulosti pro mnoho z nás 
nemusí být jednoduché. Co Vás osobně a všechny pomáhající 
může motivovat k péči o nevyléčitelně nemocné? 
	 Otázkou	stále	zůstává,	zda	je	vůbec	možné	se	na	konec	života	
připravit,	zvlášť	pokud	se	jedná	o	milovaného	člověka,	který	nás	
opouští.	
	 Každému,	kdo	pečuje	o	nemocného	v	závěru	života,	se	mohou	
promítat	otázky	o	hodnotě	svého	vlastního	života,	o	tom,	kam	
i	my	můžeme	v	rámci	své	životní	poutě	dojít,	o	naději	a	mnohdy	
i	o	víře	a	jistotě	se	mít	o	koho	opřít.	Péče	o	umírajícího	člověka	
může	být	ovšem	nadějí	i	pro	společnost	jako	takovou.	Hodnota	
lidského	života,	hodnoty	vztahů	a	uvědomění	si	všeho,	co	je	v	ži-
votě	skutečně	důležité,	nás	mohou	vést	k	poznání	sebe	samých	
a	poznání	skutečné	životní	pravdy.	
	 Dnes	po	letech	kontaktu	s	nemocnými	v	závěru	života	mohu	
tvrdit,	že	mými	skutečnými	učiteli	byli	právě	nemocní,	kteří	mi	
ukázali	tu	největší	pravdu.	Pravdu	o	hodnotě	života,	o	víře,	lás-
ce	a	naději.	Pravdu,	bez	které	by	můj	život	nebyl	takový,	 jako	
je	nyní.	Pokud	nedovolíme	strachu,	aby	nás	zcela	ochromil,	ale	
naopak	se	ve	svém	životním	shonu	zastavíme	a	budeme	otevřeni	

všemu,	co	přichází,	tak	i	náš	vlastní	život	získá	jedinečnou	kva-
litu.	Proto	bych	ze	srdce	přála	všem	lidem,	aby	mohli	svobodně	
a	s	láskou	žít	a	naplno	vnímat	každý	jedinečný	okamžik.

Děkuji	za	rozhovor.

	 Tišnovský	radioklub	s	volací	značkou	OK2KEA	se	v	letošním	
roce,	stejně	jako	v	minulých	letech,	začátkem	července	zúčast-
nil	mezinárodní	 soutěže	na	 velmi	krátkých	 vlnách	 známé	pod	
názvem	Polní	den.	Evropské	kolektivní	i	individuální	radiosta-
nice	se	po	dobu	konání	soutěže	v	délce	24	hodin	snaží	navázat	
co	možná	největšího	počtu	vzájemných	oboustranných	spojení,	
a	tak	dosáhnout	maximálního	bodového	zisku	hodnocení:	co	je-
den	kilometr	překlenuté	vzdálenosti,	to	jeden	bod	do	soutěže.	

Kritéria hodnocení rok 2017 rok 2018

celkové	pořadí	v	kategorii 16.	místo 14.	místo

počet	hodnocených	stanic	
v	kategorii

72	stanic 74	stanic

bodová	hodnota	za	dosažená	
spojení	celkem

112	469 114	243

celkový	počet	navázaných	
spojení

372 410

nejvzdálenější	radiostanice LZ3A LZ9W

maximální	překlenutá	vzdále-
nost	jednoho	spojení

927	km 997	km

výkon	koncového	stupně	
vysílače

1	000	W 800	W

použitá	anténa	yAGI 2	×	12	prvků 2	×	12	prvků

	 V	tomto	roce	se	našemu	radioklubu	podařilo	docílit	ještě	lep-
ších	výsledků	než	v	minulosti.	Soutěžní	tým	ve	složení	Ing.	Aleš	

Raus,	Ing.	Vítězslav	Vala	a	paní	Lidmila	Mašková	dosáhl	za	ce-
lou	 dobu	 trvání	 radioklubu	 mimořádného	 výsledku.	 Posuďte	
sami	dosažená	rozhodující	kritéria	posledních	dvou	let.
	 Nejvzdálenějšími	stanicemi	byly	v	obou	sledovaných	letech	bul-
harští	amatéři.	I	se	sníženým	výkonem	koncového	stupně	o	celých	
20		%	se	podařilo	navýšit	všechna	hodnocená	kritéria	soutěže.
	 Tímto	způsobem	náš	radioklub	přispívá	k	dobré	propagaci	na-
šeho	města	na	mezinárodní	úrovni.
	 Děkujeme	městu	za	dlouhodobou	podporu.

máme Se čím POcHlubIt
raDioklub Tišnov
Josef Stryk, předseda radioklubu

Lícová strana staničního lístku je malou ukázkou pětice členů 
chorvatské kolektivní radiostanice s fotografiemi jejich soutěžního 
týmu a jejich zařízení. Staniční lístek je vždy písemným dokladem 
o skutečně navázaném spojení. Foto: archiv Radioklubu Tišnov

 

 

 

               CUKRÁŘSTVÍ  NOVOJAN, ČEBÍN 

 

  STŘEDA  3. ŘÍJNA 2018 

  Tišnov   -  náměstí Míru 
- prodejna potravin Albert        

u vlakového nádraží  
 
Podpořte svým darem péči o terminálně nemocné v Tišnově 
a okolí. I díky vám prožijí svoji závěrečnou část života          
v domácím prostředí své rodiny a blízkých. 
 
Odměňte se za svou štědrost a přijměte od nás chutný koláč. 
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v haJánkáCh vysTaví
neJen ovoCe a zeleninu

Pavlína Pospíšilová

Základní	 organizace	 Českého	 svazu	 zahrád-
kářů	Hajánky	pořádá	výstavu ovoce a zele-
niny a včelařskou výstavu	pana	Josefa	Per-
medly.	Výstava,	která	se	uskuteční	ve	dnech	
6. a 7. října 2018	 v	 sále	kulturního	domu	
v	 Hajánkách,	 je	 pořádaná	 na	 počest	 100.	
výročí	vzniku	Československé	republiky.	Za-
hrádkáři	 z	 Hajánek	 srdečně	 zvou	 všechny	
návštěvníky,	vystavovatele	a	sponzory,	kteří	
se	mohou	 těšit	na	výstavu	nových	 i	 starých	
odrůd	 jablek,	hrušek,	zeleniny	a	 jiného	ovo-
ce.	Pro	návštěvníky	bude	připravena	bohatá	
tombola,	výstava	fotografií	z	okolí	Tišnovska	
a	tradiční	včelařská	výstava.	V	neděli	proběh-
ne	vyhodnocení	soutěže	„Jablko	roku“.	

Pro	vystavovatele:	sběr	vzorků,	firemních	
prezentací	a	sponzorských	darů	proběhne	
v	pátek	5.	října	od	17:00	do	20:00	hod.
Pro	návštěvníky:	otevřeno	v sobotu 6. října 
od 9.00 do 17.00 a v neděli 7. října 
od 9.00 do 16.00 hodin.	Těšíme	se	na	Vás.

kurz výroby PříroDníCh mýDel 
z rosTlinnýCh oleJŮ

Klubovna – INSPIRO středisko volného času Tišnov

sobota 10. 11. 2018, 9.30–18.30

Cena: 2 000 Kč
(zahrnuje veškeré složky pro výrobu a pomůcky, drobné občerstvení)

Kurz vede Mgr. Eva Budinská, Ph.D., moderní alchymistka 
(moderni.alchymistka.eu)

Kurz je pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří chtějí svoje 
zkušenosti probrat s odborníkem a dostat odpovědi na své 
otázky – proč je dobré vyrábět vlastní mýdlo, jak mýdlo z ole-
jů vzniká a jaké jsou jeho výhody oproti mýdlům komerčním. 
Představíme si podrobněji metodu výroby mýdel za stude-
na. Vyrobíte a odnesete si blok mýdla o cca 600 g. Bude-
te mít možnost přizpůsobit barvu a vůni pomocí vybraných 
esenciálních olejů a přírodních barviv. Počet míst omezen. 
Přihlašování na www.svcinspiro.cz v sekci pořádané akce.

PřiPojte se do víru tance
viktorie Šťastná

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, z. s., zve 
na akci s názvem Tancem k sobě – intuitivní a spontán-
ní tanec. Připojte se do víru tance, nemusíte tančit, může-
te se jen hýbat. Prostřednictvím volného, jemně vedené-
ho tance a pohybu se dostáváme ke svému nitru, ke své 
podstatě. Poznáváme své fyzické tělo, jeho schopnosti, 
možnosti, své emoce, prožitky, tedy sami sebe v celé své 
složitosti či jednoduchosti, a to i ve vztazích s dalšími 
tanečníky. Můžeme setřást starosti a poodhalit souvislos-
ti mezi tělem, pohybem a svým rozpoložením. okusíme 
prvky taneční a pohybové terapie, která vede k harmoni-
zaci tělesné a duševní stránky jedince s možností hlubší-
ho sebepoznání. tanec či pohyb vhodný pro začátečníky 
i pokročilé tanečníky, pro ženy i muže.

Lektorka: Mgr. Viktorie Šťastná – absolventka taneční 
a pohybové terapie na Pedagog. fakultě uP v olomouci
Kdy: ve středu od 19 do 20.30, začínáme 3.10. 2018
Kde: ZŠ ZaHRAda, prostory Bezručova ul. 21, tišnov

Máte-li zájem se připojit, ozvěte se, prosím, na e-mail 
viktorie.stastna2@gmail.com nebo na telefon  
731 617 168. Počet míst omezen.

Pravidelná setkání pro rodiče s dětmi 
Viktorie Šťastná

V novém školním roce je kapacita v Lesním rodinném klubu 
na Tišnovsku naplněna. Nabízíme ovšem volná místa ve skupině rodi-
čů s dětmi. Vhodné pro děti a rodiče, kteří rádi tráví den v přírodě, rádi 
tvoří sami i s dětmi, chtějí se seznámit a sdílet čas s dalšími rodinami, 
přemýšlí o zapojování svého dítěte do kolektivu lesního klubu.
Pobytem venku se děti otužují, fyzicky, psychomotoricky i esteticky 
rozvíjejí. Přírodní prostředí nabízí dostatečné množství přímých pl-
nohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě a je dost pest-
ré a prostorné pro rozličné aktivity dětí i jejich rodičů, pro rozvíjení 
fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními, pro posilování důvěry 
ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic. Zažijeme prožitkové učení 
v souladu s přírodou po celý rok, spontánní a přitom bezpečný pohyb 
v přírodě, výpravy do přírody, společné vaření na ohni. Děti si mohou 
hrát společně i každý po svém, s hračkami a přírodninami. Nabízíme 
možnost společného oběda.
Skupina se schází 1× týdně od 8.30 do 13.30 (den bude upřes-
něn) na výpravách po Tišnovsku, v zázemí v Jamném, příp. v zázemí 
LRKT v Lomničce. Začínáme v týdnu od 1. 10. (den bude upřesněn).
Cena za rodinu: 1 500 korun/ pololetí, 200 korun/ jednorázový vstup. 
Individuální dohoda možná. Kapacita je omezená, tak neváhejte!
Bližší informace a přihlašování u organizátorky skupiny rodi-
čů s dětmi Viktorie Šťastné na e-mailu viktorie.stastna2@gmail.com 
nebo na tel. 731 617 168.
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4. ŘÍJNA – PŘED 30 LETY
V	 úterý	 4.	 října	 1988	 vznikl	 v	 rámci	
tehdejší	 pionýrské	 skupiny	 Květnice	
v	 Tišnově	 oddíl	 s	 názvem	 Brontosauři.	
Jeho	vedoucí	Zuzana	a	Pavel	Brzobohatí	
začali	s	dětmi	pracovat	jiným	způsobem,	
než	bylo	v	té	době	zvykem.	V	roce	1990	
se	skupina	včlenila	pod	celostátní	Hnutí	
Brontosaurus	a	do	nově	založeného	oddí-
lu	1.	BRĎO	Tišnov	–	Gingo,	který	exis-
tuje	 dodnes,	 přešly	 téměř	 všechny	 děti.	
V	průběhu	let	v	rámci	hnutí	vznikaly	dal-
ší	oddíly,	v	současnosti	vyvíjejí	v	Tišnově	
činnost	dva.

6. ŘÍJNA – PŘED 70 LETY
Ve	středu	6.	října	1948	proběhla	„důvěr-
ná“	schůze tišnovského Sokola, na níž 
byli	na	základě	přípisu	okresního	akčního	
výboru vylučováni	 „nepohodlní“	 členo-
vé.	Z	nařízení	Očistné	komise	Okresního	
národního	výboru	byli	z	tišnovské	jedno-
ty	vyloučeni	bratři	Baráček,	Čelechovský,	
A.	Kučera,	A.	Jeřábek,	J.	Mouka,	F.	Tlach,	
sestra	Fialová	a	řada	dalších.	Sokol	pak	
v	 okleštěné	 podobě	 směl	 působit	 ještě	
do	roku	1952,	kdy	byla	jeho	činnost	ko-
munistickými	zákony	zrušena.

8. ŘÍJNA – PŘED 45 LETY
V	pondělí	8.	října	1973	byl zahájen pro-
voz mateřské školy v Cáhlovské ulici	
(dnešní	 mateřská	 škola	 U	 Humpolky).	
V	době	vzniku	šlo	o	 trojtřídní	školu	pro	
90	 dětí	 s	 celodenním	 provozem,	 a	 jak	
oznamoval	dobový	letáček,	také	„s	nejno-
vějšími	hračkami“.	Školka	má	dnes	ještě	
druhé	pracoviště	v	sídlišti	pod	Květnicí,	
celkově	je	v	ní	postaráno	asi	o	140	žáků.

11. ŘÍJNA – PŘED 15 LETY
V	sobotu	11.	října	2003	byla na Klucani-
ně otevřena nová rozhledna.	Po	přeletu	
horkovzdušného	balonu	se	před	desátou	
hodinou	ozvaly	z	prvního	ochozu	fanfáry,	
poté	promluvili	Milan	Sítora	a	Eva	Fuch-
sová,	 představitelé	 sdružení	 Rozhled	
na	Tišnov,	které	se	o	obnovení	rozhledny	
zasloužilo.	 Pásku	 na	 dveřích	 rozhledny	
symbolicky	přestřihli	starosta	František	
Svoboda	 a	 krajský	 hejtman	 Stanislav	
Juránek,	 načež	 mohli	 první	 návštěvníci	
vystoupat	 133	 schodů	 na	 horní	 ochoz	
umístěný	21,9	metru	nad	povrchem	kop-

ce.	 Večer	 hrála	 před	 rozhlednou	 u	 ohně	
skupina	Zimour	a	v	sokolovně	koncerto-
val	Hradišťan	s	Jiřím	Pavlicou.

15. ŘÍJNA – PŘED 85 LETY
V	 neděli	 15.	 října	 1933	 proběhlo slav-
nostní otevření	 původní	 dřevěné	 roz-
hledny	 na	 Klucanině,	 kterou	 postavil	
Klub	českých	turistů	v	Tišnově.	Měla	zdě-
né	základy	a	sahala	do	výše	asi	30	metrů.	
Ceremoniálu	se	zúčastnil	také	známý	he-
rec	Vlasta	Burian,	který	pobýval	v	Pen-
sionu	Franke	v	Riegrově	ulici,	a	tehdejší	
tenisový	reprezentant	Josef	Síba,	s	nímž	
Burian	 sehrál	 exhibiční	 zápas.	 Rozhled-
na	 byla	 hojně	 navštěvována,	 o	 nedělích	
se	tu	prodával	chléb	s	máslem	a	tvarůžky	
a	limonády	Santos	od	místní	firmy	Fetter.	
Na	počátku	50.	let	byla	chátrající	dřevě-
ná	část	rozhledny	rozebrána.

18. ŘÍJNA – PŘED 25 LETY
V	pondělí	18.	října	1993	navštívil Tišnov	
tehdejší	předseda Poslanecké sněmov-
ny	Parlamentu	ČR	Milan Uhde.	Po	uví-
tání	 na	 radnici	 večer	 besedoval	 zhruba	
dvě	hodiny	s	 tišnovskými	občany.	Deba-
tu	 ve	 zpola	 zaplněném	 sále	 sokolovny	
moderoval	 Karel	 Švábenský.	 Předseda	
sněmovny	 mimo	 jiné	 přislíbil	 pomoc	 při	
snaze	 o	 obnovení	 tišnovského	 okresu,	
k	němuž	ovšem	nakonec	nedošlo.

22. ŘÍJNA – PŘED 120 LETY
V	sobotu	22.	 října	1898	vyhověli měst-
ští zastupitelé žádosti MUDr. Františ-
ka Kuthana o bezplatné přenechání 
pozemku	 na	 Rybníčku	 pod	 Klucaninou	
o	výměře	6	až	7	měřic	za účelem vybudo-
vání sanatoria.	(1	měřice	odpovídala	plo-
še	1	918	m2	–	pozn.	aut.)	V	městské	kro-
nice	 se	 o	 této	 události	 dále	 píše:	 „Obec	
kladla	 podmínku,	 že	 s	 umístěným	 tam	
vodovodem	nesmí	dr.	Kuthan	nic	podnik-
nouti	 bez	 souhlasu	 města.“	 Sanatorium	
bylo	 dostavěno	 už	 koncem	 roku	 1899,	
o	 rok	 později	 budovu	 vysvětil	 brněnský	
biskup	František	Saleský	Bauer.	Dnes	je	
v	 ní	 nemocnice	 zaměřená	 na	 následnou	
a	rehabilitační	péči.

29. ŘÍJNA – PŘED 85 LETY
V	neděli	29.	října	1933	proběhlo	na	tišnov-
ském	náměstí	shromáždění sokolů,	kteří	

před	 radnicí	 manifestovali	 svoji	 pohoto-
vost.	Jednalo	se	o	reakci	na	lednový	pokus	
o	fašistický	puč	v	židenických	kasárnách,	
po	němž	byli	vzati	do	vazby	někteří	tišnov-
ští	členové	Národní	obce	fašistické.
Téhož	dne	byla	 také	odhalena pamětní 
deska Vladimíru Josefu Procházkovi	
na	jeho	rodném	domě	na	Brněnské	ulici,	
a	to	u	příležitosti	20.	výročí	jeho	úmrtí.	

30. ŘÍJNA – PŘED 105 LETY
Ve	 čtvrtek	 30.	 října	 1913	 zemřel Vla-
dimír Josef Procházka,	 slavný	 geolog	
a	 paleontolog,	 jemuž	 bylo	 v	 roce	 2013	
in	 memoriam	 uděleno	 čestné	 občanství.	
Podrobný	materiál	o	něm	jsme	zveřejnili	
v	říjnu	loňského	roku	v	rámci	dlouhodo-
bého	seriálu	o	čestných	občanech	města.

30. ŘÍJNA – PŘED 15 LETY
Ve	čtvrtek	30.	 října	2003	vyhořelo pra-
coviště Tišnovské televize.	V	půl	devá-
té	večer	ohlásilo	požár	infračidlo	bezpeč-
nostního	 systému;	 přestože	 hasiči	 byli	
na	 místě	 okamžitě	 a	 oheň	 dokázali	 bě-
hem	chvíle	zlikvidovat,	bylo	studio	zniče-
no	žárem	a	toxickým	kouřem	z	vyhořelé	
techniky.	Zachoval	se	v	podstatě	 jen	ar-
chiv	kazet	a	DVD.	Vysílání	bylo	postupně	
obnovováno,	 nejprve	 ovšem	 provizorně	
z	 centrály	 kabelového	 rozvodu	 ve	 škole	
v	Riegrově	ulici.

říjnOvé KalendárIum tIŠnOvSKa
Václav Seyfert

Nová rozhledna na Klucanině, otevřená 
před 15 lety. Foto: Pavel Samuel
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	 Je	 velmi	 pravděpodobné,	 že	 ze	 všech	
dosavadních	 čestných	 občanů	 města	 se	
toho	v	regionálním	tisku	za	uplynulé	půl-
století	 nejvíce	 napsalo	 o	 Josefu	 Jambo-
rovi.	 Všeobecně	 známý	 „malíř	 Vysočiny“	
je	 po	 celé	 toto	 období	 jaksi	 automaticky	
uctíván	širokou	veřejností	a	 tomuto	 jeho	
postavení	odpovídá	 i	počet	článků,	které	
se	o	něm	objevily	třeba	i	v	dřívějších	roč-
nících	 Tišnovských	 novin.	 Byl	 jsem	 tedy	
tentokrát	postaven	před	nelehký	úkol,	ne-
boť	napsat	o	Josefu	Jamborovi	ještě	něco	
dalšího,	co	bude	pro	čtenáře	novinkou,	je	
téměř	neřešitelné.	Podobně	jako	v	případě	
Karla	Fice	jsem	se	nakonec	rozhodl	mate-
riál	doplnit	o	vlastní	vzpomínky,	byť	jsou	
tentokrát	 hodně	 zasuté	 v	 paměti.	 Když	
Josef	 Jambor	 zemřel,	 bylo	 mi	 totiž	 pou-
hých	sedm	let	a	chvíle	několika	osobních	
setkání	vnímám	opravdu	již	jen	velmi	mat-
ně.	Vzal	jsem	si	proto	na	pomoc	i	pozdější	
rodinná	vyprávění,	neboť	Jambor	byl	mým	
ne	zas	tak	vzdáleným	příbuzným.	Jeho	druhá	manželka	Božena	
byla	sestrou	mé	babičky	z	matčiny	strany,	takže	Josef	Jambor	byl	
vlastně	můj	prastrýc	a	historek	s	 jeho	účastí	se	při	rodinných	
setkáních	probíralo	poměrně	dost.	K	tomu	všemu	se	ale	teprve	
dostaneme,	neboť	základní	životní	data	nelze	ani	v	jeho	případě	
pominout.

běh živoTa a uměleCké PráCe
	 Josef	Jambor	se	narodil	29.	října	1887	v	Pohledci	nedaleko	No-
vého	Města	na	Moravě	jako	páté	dítě	svých	rodičů.	Měl	celkem	
jedenáct	sourozenců,	ale	sedm	z	nich	zemřelo	již	v	útlém	věku.	
Dospělosti	se	kromě	Josefa	dožily	jen	čtyři	 jeho	sestry	Eleono-
ra,	Emilie,	Anežka	a	Marie.	Když	bylo	Josefovi	osm	let,	prodali	
rodiče	dům	v	Pohledci	a	odstěhovali	se	do	Nového	Města.	Zde	
tedy	chodil	do	obecné	školy	a	poté	i	na	C.	k.	vyšší	zemskou	reál-
ní	školu.	Středoškolská	studia	mu	ale	příliš	nechutnala:	čtvrtou	
a	 šestou	 třídu	 musel	 opakovat,	 reparát	 skládal	 i	 při	 maturitě,	
která	se	protáhla	od	8.	července	1907	až	do	17.	května	1908.
	 Z	 té	doby	 již	existují	některé	 jeho	 rané	výtvarné	práce,	ov-
šem	zamýšlené	studium	na	pražské	Akademii	výtvarných	umění	
(AVU)	mu	otec	nepovolil.	Absolvoval	tedy	C.	k.	českou	vysokou	
školu	technickou	v	Brně,	kde	si	ke	kurzu	zeměměřičství	druhý	
rok	přibral	 i	nový	obor	kulturní	 inženýrství.	V	Brně	v	 té	době	
bydlela	postupně	na	více	místech	celá	 jeho	rodina,	tedy	 i	otec	
s	matkou	a	sestry.	Ve	školním	roce	1911–12	už	Jambor	ve	studiu	
nepokračoval,	následně	chtěl	získat	místo	geometra	v	Srbsku,	
ale	vzhledem	k	vypuknutí	první	 světové	války	se	 tak	nestalo.	
V	létě	roku	1914	se	v	Novém	Městě	setkal	s	tamním	rodákem	
a	svým	přítelem	Janem	Štursou,	který	byl	v	 té	době	rektorem	
pražské	akademie	a	jejich	střetnutí	vedlo	k	tomu,	že	léta	1914–

19	 strávil	 Josef	 Jambor	 už	 v	 hlavním	
městě	jako	řádný	student	AVU.	Ukončení	
školy	mu	koncem	roku	1919	stvrdil	jeho	
učitel	a	nový	rektor	Max	Švabinský.
	 Jambor	rád	a	hodně	cestoval.	V	roce	
1914	 navštívil	 Srbsko,	 Bosnu	 a	 Dalmá-
cii,	kam	se	znovu	vrátil	o	šest	let	později,	
několikrát	pobýval	na	Slovensku,	v	první	
půli	dvacátých	let	absolvoval	studijní	ces-
ty	do	Německa,	Holandska	a	Itálie	a	tam-
ní	kraje	zachytil	i	ve	svých	obrazech.
	 Již	v	době	výtvarných	studií	se	Josef	
Jambor	v	 roce	1917	v	Praze	oženil.	 Jeho	
ženou	se	stala	Josefa	Markalousová,	pří-
buzná	 tehdy	 začínajícího	 spisovatele	 Ja-
romíra	 Johna.	Dne	14.	července	1918	se	
manželům	Jamborovým	narodil	syn	Josef,	
k	 němuž	 přibyla	 6.	 prosince	 1926	 dcera	
Alena.	Manželství	ovšem	nevydrželo	dlou-
ho,	už	v	roce	1927	se	Jamborovi	praktic-
ky	rozešli	a	4.	října	1930	byl	jejich	vztah	
usnesením	soudu	„rozloučen“	 i	oficiálně,	

a	 to	 z	 viny	 manželky.	 Syn	 zůstal	 s	 otcem,	 pobývali	 střídavě	
ve	dvou	novoměstských	hotelech,	dcera	ještě	necelý	rok	bydlela	
s	matkou,	ale	pak	se	rovněž	přestěhovala	k	oběma	Josefům.
	 V	roce	1927	se	Jambor	zúčastnil	Podhorácké	výstavy	v	Tiš-
nově	 a	 seznámil	 se	 zde	 s	místní	modistkou	a	 ochotnickou	di-
vadelnicí	Boženou	Chlupovou,	která	se	kromě	pravidelné	kore-
spondence	začala	brzy	také	částečně	starat	o	jeho	domácnost.	
Vše	 vyústilo	 nejprve	 v	 přestěhování	 Jamborových	 do	 Tišnova	
a	nakonec	i	ve	sňatek,	který	byl	uzavřen	25.	srpna	1931.	Jedním	
ze	svědků	byl	tehdy	i	můj	dědeček	Václav	Major,	švagr	nevěs-
ty.	V	roce	1939	rozšířil	Josef	Jambor	původní	přízemní	krámek	
s	 modiststvím	 své	 ženy	 v	 Brněnské	 (tehdy	 Šafaříkově)	 ulici	
o	nadstavbu	v	prvním	patře,	kde	si	zřídil	svůj	ateliér.	Klíčovou	
událostí	 jeho	uměleckého	života	se	ovšem	stalo	především	za-
koupení	chalupy	v	Blatinách	v	roce	1941.	Jamborovi	zde	od	jara	
do	podzimu	prakticky	žili	a	malíř	odtud	vyrážel	tvořit	do	okolní	
přírody.	Kromě	vlastní	výtvarné	práce	byl	ovšem	činný	i	v	umě-
leckých	 spolcích,	 v	 období	 1942–45	 byl	 například	 předsedou	
Sdružení	výtvarných	umělců	moravských,	jehož	členem	se	stal	
již	v	roce	1926.
	 Tišnov	nebyl	první	obcí,	která	Josefu	Jamborovi	udělila	svoje	
čestné	občanství.	Tou	se	staly	právě	Blatiny,	které	tak	učinily	
už	v	říjnu	1947	u	příležitosti	umělcových	šedesátin.	Tišnov	se	
k	obdobnému	kroku	odhodlal	až	o	deset	let	později,	kdy	Jam-
bor	slavil	sedmdesátku.	Stalo	se	tak	23.	10.	1957,	dle	oficiál-
ní	 terminologie	za	„celoživotní	dílo	věnované	Horácku	a	Pod-
horácku“.	V	seznamu	čestných	občanů	našeho	města	 je	 Josef	
Jambor	v	chronologické	posloupnosti	 třináctý	v	pořadí	oceně-
ných.	 Za	 dalších	 pět	 let,	 pro	 změnu	 při	 pětasedmdesátinách,	
byl	 Jambor	 jmenován	 zasloužilým	 umělcem.	 Slavnostní	 mati-

13: jOSef jambOr – malíř vYSOčInY
DlouhoDobý seriál o česTnýCh občaneCh měsTa Tišnova – Díl 29.

Václav Seyfert

Josef Jambor s nezbytnou cigaretou.
Fotografie z archivu Podhoráckého muzea
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né	proběhlo	koncem	října	1962	v	dnešním	 Janáčkově	divadle	
v	Brně	a	promluvil	na	něm	bývalý	profesor	tišnovského	gymná-
zia	dr.	Karel	Krejčí.
	 V	průběhu	následujícího	roku	Josef	Jambor	vážně	onemocněl	
a	byl	nucen	podstoupit	dlouhodobý	léčebný	pobyt	v	plicním	sa-
natoriu	v	Babicích	u	Brna,	kde	vytvořil	asi	90	tužkových	kreseb	
a	několik	akvarelů	z	údolí	Svitavy	a	z	interiérů	léčebny.	Nemoc	
však	byla	silnější	a	17.	září	1964	malíř	v	Tišnově	zemřel,	ob-
klopen	nejbližší	rodinou.	Jeho	urnu	měla	nejprve	vdova	Božena	
umístěnu	ve	svém	domě	v	pokoji	se	vstupem	do	zahrady,	po	její	
smrti	(1972)	pak	byly	urny	obou	manželů	dlouhou	dobu	součástí	
hrobu	rodiny	Řezáčových,	až	před	dvěma	roky	byly	přemístěny	
na	samostatné	místo,	kde	jsou	doplněny	originálním	kamenem	
z	 milovaných	 Blatin.	 Jeho	 převoz	 a	 instalace	 jsou	 zachyceny	
i	v	dokumentárním	filmu	Petra	Barana	„Vysočina	–	odkaz	Josefa	
Jambora“,	který	již	několikrát	odvysílala	televize	Noe.

Jak si JeJ PamaTuJi
	 Jako	 dítě	 jsem	 každé	 prázdniny	 jezdíval	 s	 rodiči	 a	 bratrem	
k	tetě	Řezáčové	na	chalupu,	která	v	Blatinách	dodnes	stojí	jen	
několik	desítek	metrů	pod	chalupou	Jamborovou.	Tam	jsem	ma-
líře	potkával	nejčastěji	a	z	těch	časů	mi	nejvíce	utkvěla	v	pamě-
ti	 jeho	poznámka,	že	ve	škole	míval	z	kreslení	 trojku.	Dlouho	
jsem	 se	 domníval,	 že	 se	 mi	 ta	 vzpomínka	 nějak	 popletla,	 ale	
nedávno	 vydaná	 publikace	 „Josef	 Jambor	 –	 Tišnovská	 sbírka“	
potvrdila,	že	jsem	se	nemýlil.	Na	straně	42	se	zde	píše:	„Během 
studií na reálce byl profesorem výtvarné výchovy Josefem Brožem 
hodnocen v kreslení jako dobrý nebo dostatečný. Teprve v sedmém 
ročníku na konci roku byl na vysvědčení ohodnocen v kreslení jako 
výborný.“	Další	nezapomenutelnou	součástí	mých	dětských	„bla-
tinských“	časů	bylo	Jamborovo	auto.	Počátkem	šedesátých	let	
jezdíval	stařičkou	Tatrou	57A,	přezdívanou	Hadimrška,	zatímco	
my	jsme	měli	o	něco	„modernější“	verzi	57B,	takže	jsme	tahle	
auta	často	srovnávali.	Jambor	byl	–	kulantně	řečeno	–	svérázný	

řidič;	dost	často	se	mu	stávalo,	že	při	řazení	nepoužil	v	dostateč-
né	míře	spojku	a	vozidlo	v	těch	chvílích	skřípalo	a	rachotilo	ještě	
mnohem	více	než	normálně.
	 K	jízdě	autem	se	váže	i	nejpopulárnější	rodinná	vzpomínka.	
Na	 jedné	z	cest	po	Vysočině	se	 i	s	manželkou	zastavili	–	 jako	
ostatně	častokrát	–	ve	Sněžném	v	hotelu	Záložna.	Tatřička	byla	
zaparkovaná	před	hotelem	na	návsi	a	před	odjezdem	bylo	potře-
ba	ji	otočit	do	správného	směru.	Tenhle	manévr	prováděl	řidič	
pravidelně	tím	způsobem,	že	obkroužil	kolečko	po	návsi,	žena	
na	něj	při	tom	čekala	před	hotelem	a	do	vozu	nasedla	teprve	do-
datečně.	Josef	Jambor	tak	učinil	i	tentokrát;	když	už	pak	vozidlo	
mířilo	k	domovu,	 z	místa	 řidiče	něco	dlouze	vyprávěl	směrem	
k	zadnímu	sedadlu	své	ženě,	až	najednou	konstatoval:	„Božen-
ko, proč nic neříkáš, ty se na mne zlobíš, že mně neodpovídáš?“	…	
A	když	se	konečně	otočil,	zjistil,	že	Boženka	v	autě	vůbec	není.	
Po	tradičním	kolečku	 ji	prostě	zapomněl	před	hotelem	naložit	
a	musel	se	pro	ni	vracet.	Umělci	zkrátka	bývají	roztržití…	
	 Společně	s	rodiči	jsem	v	roce	1963	navštívil	Josefa	Jambora	
také	 v	 závěrečné	 fázi	 jeho	 léčebného	 pobytu	 v	 Babicích.	 Bylo	
mu	to	tam	dlouhé,	ale	pamatuji	si,	jak	tehdy	říkal:	„Když už jsem 
tady vydržel těch pět měsíců, tak ten poslední měsíc zvládnu taky…“

živoT Po živoTě
	 Ve	své	poslední	vůli	odkázal	Josef	Jambor	městu	Tišnov	nejen	
čtyřicet	vlastních	obrazů,	ale	 také	svůj	ateliér	a	výtvarná	díla	
dalších	umělců	z	okruhu	svých	známých,	například	Joži	Uprky,	
Romana	Havelky	a	dalších.	I	po	jeho	smrti	se	konaly	na	mnoha	
místech	 souborné	 výstavy,	 památná	 je	 například	 ta	 brněnská,	
konaná	v	dubnu	a	květnu	1974	v	tamním	Domě	umění.	V	Tiš-
nově	 byla	 nejprve	 jeho	 jménem	 označena	 jedna	 z	 nových	 ulic	
na	sídlišti	pod	Klucaninou	 (1966),	na	paměť	nedožitých	deva-
desátin	 bylo	 roku	 1977	 vydáno	 příležitostné	 poštovní	 razítko	
a	konečně	–	a	především	–	roku	1996	bylo	rekonstruováno	jeho	
někdejší	bydliště	a	pracoviště	v	Brněnské	ulici,	které	pak	bylo	
slavnostně	 otevřeno	 jako	 „Jamborův	 dům“	 se	 stálou	 instalací	
jeho	obrazů.	V	květnu	2002	byla	na	fasádě	domu	odhalena	pa-
mětní	deska	s	reliéfem	Jamborovy	tváře	od	sochaře	Petra	Bort-
líka	a	na	podzim	loňského	roku	se	zde	po	další	stavební	rekon-
strukci	uskutečnila	velká	výstava	Neznámý	Jambor,	iniciovaná	
nedlouho	před	tím	ustaveným	Spolkem	přátel	Josefa	Jambora.	
	 Kdo	znal	 Josefa	 Jambora	opravdu	 jen	 jako	autora	 řemeslně	
precizních	a	barevně	naprosto	věrných	výjevů	z	krajiny	kolem	
Blatin,	musel	být	překvapen.	Zejména	jeho	rané	práce	a	díla	ze	
studijních	cest	se	od	 té	nejznámější	podoby	 Jamborovy	 tvorby	
radikálně	liší,	jak	technikou,	tak	námětově.	Je	na	nich	mnohem	
více	patrný	prvek	jakéhosi	hledání,	tedy	to,	co	každého	umělce	
pohání	vpřed,	a	také	značný	příklon	k	sociální	tematice.	
	 I	přesto	ovšem	zůstává	Josef	Jambor	v	mysli	zdejších	obča-
nů	především	„malířem	Vysočiny“.	A	zřejmě	to	tak	bude	už	na-
vždy…

Zdroje:
–  Josef Jambor – Tišnovská sbírka, ed. Marta Sylvestrová, vydal Spolek 

přátel Josefa Jambora, 2016
–  Odkaz stále živý, Tišnovský kulturní zpravodaj č. 10/1977, autoři Karel 

Fic a Jan Hájek
–  Pocta Josefu Jamborovi, Tišnovské noviny č. 16/2004, autor Karel Fic
– osobní vzpomínky

Zdaleka ne všechny malířovy obrazy zobrazují pohled na krajinu 
Vysočiny: Josef Jambor, Václavky, olej, plátno, 1943. Obraz 
z majetku města Tišnova je možno v současné době vidět 
na výstavě Mykokosmos v Muzeu města Tišnova. 
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	 Dne	 29.	 září	 uplyne	 140	 let	 od	 úmrtí	
P.	 Josefa	 Fettera,	 jednoho	 z	 nejvýznam-
nějších	duchovních	správců	tišnovské	far-
nosti.	Do	její	historie	se	zapsal	především	
rozsáhlou	 přestavbou	 tišnovského	 chrá-
mu	sv.	Václava	v	letech	1846	až	1855,	což	
ale	zdaleka	nebyl	jeho	jediný	stavitelský	
počin.	Uvedená	přestavba	byla	mimořád-
ná	i	tím,	že	ji	P.	Fetter	realizoval	převážně	
z	 vlastních	 prostředků,	 protože	 tehdej-
ší	 farnost	 ani	 město	 nebyly	 schopné	 či	
ochotné	se	na	ní	významněji	podílet.
	 Josef Fetter	 se	 narodil	 v	 roce	 1794	
v	 tehdejším	 Německém	 (dnes	 Havlíčko-
vě)	Brodě	v	rodině	místního	pekaře	Matě-
je	Fettera	a	jeho	manželky	Kateřiny,	roz.	
Caklové.	Pekařské	řemeslo	mělo	u	Fette-
rů	dlouhou	tradici,	pekařem	byl	i	Josefův	
dědeček	Tomáš.	Josefovi	rodiče	byli	obda-
řeni	celkem	10	dětmi,	z	nichž	bylo	6	chlap-
ců	a	4	děvčata.	Josef	byl	v	pořadí	deváté	
dítě	a	nejmladší	syn.	Studoval	na	místním	
gymnáziu,	 po	 jeho	 ukončení	 pak	 v	 roce	
1814	nastoupil	do	brněnského	kněžského	
semináře.	Proč	se	rozhodl	studovat	filozo-
fii	a	teologii	v	Brně	místo	v	Hradci	Králo-
vé,	do	jehož	diecéze	Německý	Brod	patřil,	
není	 zcela	 jasné.	 Důvodem	 byla	 pravdě-
podobně	větší	šance	pro	přijetí	ke	studiu.	
Brněnská	 diecéze	 totiž	 v	 té	 době	 trpěla	
na	 rozdíl	 od	 diecéze	 královéhradecké	
velkým	nedostatkem	kněží.	V	roce	1818	
byl	Josef	Fetter	vysvěcen	na	kněze	a	na-
stoupil	 do	 duchovní	 správy.	 Byl	 nejprve	
kaplanem	v	Borkovanech,	pak	následova-
ly	Pohořelice,	Křepice,	Horní	Bojanovice	
a	v	roce	1826	Velké	Meziříčí.	O	dva	roky	
později	nastoupil	na	svoje	první	samostat-
né	místo,	stal	se	tzv.	lokalistou	v	Drásově	
a	zároveň	i	podřízeným	tišnovského	fará-
ře	Jana	Penningera.
	 V	Drásově	působil	P.	Fetter	celkem	osm	
roků.	Za	jeho	působení	byly	v	drásovském	
kostele	Povýšení	sv.	Kříže	provedeny	úpra-
vy	ve	věži,	na	kůru	a	v	 sakristii,	 při	kte-
rých	byla	mj.	objevena	gotická	monstrance	
drásovského	a	později	i	tišnovského	faráře	
P.	 Jáchyma	 Pafnucia	 Kosa	 z	 roku	 1601,	
uschovaná	 a	 zazděná	 místními	 obyvateli	
před	 řáděním	švédských	vojsk	v	průběhu	

30leté	války.	V	roce	1837,	po	smrti	P.	Jana	
Penningera,	 jej	 patron	 farnosti	 a	 majitel	
panství,	kterým	v	té	době	byl	Fridrich	ba-
ron	 von	 Schell,	 ustanovil	 novým	 tišnov-
ským	duchovním	správcem.	P.	Josef	Fetter	
přišel	do	Tišnova	15	let	po	ničivém	požáru,	
který	zpustošil	mnoho	tišnovských	domů,	

farní	 budovu	 i	 kostel.	 Fara	 i	 kostel	 byly	
opraveny	 víceméně	 provizorně,	 protože	
majitel	 panství	 zaplatil	 jen	 to	 nejnutnější	
a	 možnosti	 farnosti	 byly	 velmi	 skrovné.	
Hned	po	svém	příchodu	do	Tišnova	se	ale	
s	 velkým	elánem	pustil	 do	oprav	a	budo-
vání.	Nejprve	opravil	hospodářské	budovy	
drásovského	statku,	který	patřil	tišnovské	
farnosti,	 v	 roce	 1839	 nechal	 přelít	 velký	
zvon	 sv.	 Václav,	 který	 byl	 již	 20	 let	 puk-
lý,	a	o	dva	 roky	později	opravil	 i	kostelní	
věž.	V	dalších	letech	zcela	přestavěl	farní	
hospodářství	a	budovu	vlastní	fary.	V	roce	
1846	pak	zahájil	velkou	přestavbu	koste-
la,	která	zahrnovala	prodloužení	chrámové	
lodi	a	 její	 spojení	s	věží,	dále	vybudování	
nové	kaple,	dvou	oratoří,	kůru	a	místnosti	
pod	věží.	V	letech	1850	a	1851	nechal	P.	Jo-
sef	Fetter	opravit	městský	špitál	či	chudo-
binec	zvaný	Špitálek,	který	stál	při	podélné	

horní	 straně	 kostela	 na	 místě	 dnešního	
parčíku	se	sochou	Piety.	Ten	byl	sice	ma-
jetkem	 města	 Tišnova,	 to	 se	 ale	 o	 jeho	
údržbu	a	provoz	příliš	nestaralo.	Jak	napsal	
ve	farní	kronice	„kdykoliv šel kolem Špitál-
ku, tak jej navštívil a byl jat soucitem nad 
bídným zařízením a otřesným stavem mužů 
a žen, společně žijících v jedné ložnici. Proto 
již od počátku svého působení uvažoval o roz-
šíření a uspořádání obydlí těchto ubožáků, ale 
k uskutečnění tohoto svého úmyslu se nemo-
hl dostat kvůli různým potřebným výdajům 
a stavbám, ale tohoto roku se k tomu odhodlal 
a následujícího roku stavbu dokončil.“	Nako-
nec	provedl	i	úpravu	interiéru	chrámu,	vč.	
instalace	 nového	 hlavního	 oltáře,	 oltářů	
bočních	 i	 všech	 obrazů.	 Celá	 rekonstruk-
ce	 byla	 završena	 instalací	 nových	 varhan	
a	slavnostním	posvěcením	chrámu	29.	září	
1856	 biskupem	 Arnoštem	 Antonínem	
Schaffgotschem.	Na	celou	řadu	všech	těch-
to	oprav	přispíval	ze	svých	peněz	a	úspor	
nebo	je	dokonce	celé	zaplatil	sám.	Ne	vždy	
mu	totiž	tišnovští	farníci	a	tišnovská	obec	
ochotně	pomáhali,	když	potřeboval,	někdy	
se	ho	snažili	spíš	poškodit.	O	stavu	a	mož-
nostech	farnosti	vypovídá	i	skutečnost,	že	
ještě	po	deseti	letech	od	dokončení	přestav-
by	chrámu	byla	farnost	zadlužena	a	často	jí	
chyběly	prostředky	i	na	běžný	provoz.
	 V	roce	1861	dostal	klášter	Porta	coeli,	
jehož	budovy	sloužily	již	několik	desetiletí	
průmyslovým	 účelům,	 nového	 vlastníka.	
Stal	 se	 jím	 cisterciácký	 klášter	 v	 Mari-
enthalu	 (Mařídolu)	 v	 Saské	 Lužici.	 P.	 Jo-
sef	 doufal	 v	 brzkou	 obnovu	 klášterního	
života,	o	kterou	se	také	velmi	snažil.	Kvůli	
odporu	 obce	 Předklášteří	 k	 tomu	 ale	 do-
šlo	až	za	více	než	dvacet	let	po	jeho	smr-
ti.	Od	šedesátých	let	byl	P.	Fetter	dlouhá	
léta	členem	tišnovské	obecní	samosprávy.	
Byl	 pokládán	 za	 vzdělaného	 vlastenec-
kého	 kněze	 se	 silným	 národním	 cítěním.	
Když	 v	 roce	 1868	 slavil	 50	 let	 kněžství,	
tak	 „při	hostině	seděl	 vedle	dp.	 jubilanta	
p.	hrabě	Edmund	Belcredi,	jeden	c.	k.	ge-
nerál	v	uniformě,	dp.	probošt	Mařídolský	
ve	svém	šatu	cisterciáckém,	p.	c.	k.	soudní	
rada	 Fetter	 z	 Haliče,	 příbuzný	 p.	 faráře,	
28	kněží,	5	bývalých	kaplanů	p.	jubilanta,	

K výrOčí P. jOSefa fettera
Tišnovského faráře, sTaviTele a obnoviTele ChrámŮ

a moravského vlasTenCe
Jan Kos, kronikář farnosti

P. Josef Fetter kolem r. 1840
Zdroj: archiv tišnovské farnosti
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mnozí	hosté	z	Brna,	pp.	okresní	úředníci,	
výbor	města	Tišnova,	jehož	čestným	měš-
ťanem	p.	 jubilant	byl	 jmenován,	a	mnoho	
krevních	přátel	z	Něm.	Brodu	a	odjinud“,	
jak	 napsala	 tehdejší	 Moravská	 orlice.	
V	 různých	 pracích	 věnovaných	 tišnovské	
historii	jsou	někdy	zmiňovány	styky	P.	Fe-
ttera	 s	Karlem	Havlíčkem	Borovským,	 či	
dokonce	jejich	osobní	přátelství.	I	když	to	
samozřejmě	není	možné	vyloučit,	v	docho-
vané	korespondenci	ani	v	pozůstalostním	
spisu	pro	to	nebyly	nalezeny	žádné	důkazy	
a	 další	 průkazná	 svědectví	 rovněž	 chybí.	
Je	 ale	 pravda,	 že	 neteř	P.	 Josefa	 Josefina	

Fetterová,	později	provdaná	Menšíková,	se	
jako	patnáctiletá	seznámila	s	Karlem	Ha-
vlíčkem	v	Německém	Brodě	a	jejich	vztah	
by	se	dal	nazvat	jako	mladistvé	přátelství	
či	ideální	první	láska.
	 Při	 návštěvě	 brněnského	 biskupa	
Karla	 Nötiga,	 který	 přijel	 do	 Tišnova	
6.	července	 1878	 na	 vizitaci	 a	 biřmová-
ní,	 oslavil	 P.	 Josef	 Fetter	 své	 šedesáti-
leté	 kněžské	 jubileum.	 Krátce	 nato	 dne	
29.	září	ve	věku	83	let	zemřel.	V	tišnov-
ské	 matrice	 je	 v	 zápise	 o	 úmrtí	 uveden	
jako	 „konzistorní	 rada,	 velezasloužilý	
farář	 po	 42	 roků	 v	 Tišnově	 a	 60letý	 ju-

bilant	 kněz“.	 Jeho	 úmrtí	 bylo	 oznámeno	
i	v	dobovém	tisku.	Hrob	P.		Josefa	Fette-
ra	 se	 dosud	 nachází	 na	 starém	 tišnov-
ském	hřbitově	u	zdi	oddělující	starší	část	
od	nové,	přímo	proti	hlavní	cestě.		

Zdroje:
– Kronika tišnovské farnosti
–  Tvrdý P.: Josefa Menšíková a občanská společ-

nost Německého Brodu druhé poloviny 19. sto-
letí, Univerzita Karlova, Praha 2015

– Státní oblastní archiv Zámrsk
–  Diecézní archiv Biskupství brněnského v Raj-

hradě

	 V	 minulém	 čísle	 jsme	 Vám	 slíbili	 pře-
hledné	shrnutí	všech	dosavadních	tišnov-
ských	komunálních	voleb	v	polistopadové	
éře.	Tento	slib	plníme	alespoň	částečně…	
Původní	 záměr	 totiž	 počítal	 i	 s	 tím,	 že	
součástí	 materiálu	 bude	 také	 tabulka	 se	
jmény	všech	zvolených	zastupitelů	v	 jed-

notlivých	volebních	obdobích,	ovšem	v	ní	
by	 se	 objevily	 i	 osoby,	 které	 kandidují	
v	 současných	volbách,	 a	 to	nám	bohužel	
statut	Tišnovských	novin	nedovoluje.
	 Přinášíme	 proto	 alespoň	 sumář	 vo-
lební	 účasti	 a	 výsledků	 jednotlivých	 vo-
lebních	 stran.	 V	 příštím	 čísle	 se	 budete	

moci	seznámit	s	výsledky	voleb	letošních	
a	 v	 prosinci	 pak	 celý	 seriál	 uzavřeme	
právě	 tím,	 co	 jsme	 nemohli	 publikovat	
v	 tomto	 vydání,	 přičemž	 přehled	 zastu-
pitelů	 od	 roku	1990	 rozšíříme	 i	 o	údaje	
z	voleb	2018.

jaK jSme vOlIlI dO měStSKéHO zaStuPItelStva 
1990–2014

Václav Seyfert

Černým číslem je v ta-
bulce uveden volební 
výsledek strany v %, 
červeným číslem počet 
mandátů v zastupitel-
stvu.
(x = strana v daném 
roce nekandidovala)

*)  Sdružení nestraníků, 
Sdružení nezávislých 
či Nezávislí jsou 
obecně ve volební 
statistice považováni 
za různé subjekty, 
ovšem pro naši 
potřebu je dostačující 
zahrnout je do spo-
lečné kategorie.
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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.

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.

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.: Život ve vesmíru
pátek 5. října v 19.30, Kino Svratka

Po	květnové	přednášce	renomovaného	astro-
fyzika	a	známého	popularizátora	vědy	v	oblas-
ti	astronomie	Jiřího	Grygara	nás	čeká	přednáš-
ka	další,	tentokrát	s	názvem	Život	ve	vesmíru.	
Doktor	Grygar	vás	opět	provede	fascinujícím	
světem	současné	astronomie.	Organizační in-
formace:	ti	z	vás,	kteří	si	zakoupili	vstupenku	
na	květnovou	přednášku	a	nedostali	se	na	ni,	
mohou	 svůj	 původní	 lístek	 uplatnit	 na	 tento	

termín	 jeho	 včasnou	 výměnou	 v	 TIC.	 Pro	 ty,	 kteří	 by	 se	 rádi	
zúčastnili	 původní	 přednášky	na	 téma	Pohledy	 do	nebe,	 bude	
možnost	ji	zhlédnout	v	Doubravníku	tentýž	den	od	17.00.	V	obou	
případech	prosíme	o	co	nejdřívější	domluvu	a	výměnu	vstupenky	
v	TIC	Tišnov!	
Vstupné:	80	Kč

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	hudebně-poetický	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.
Vstupné: 100	Kč	v	předprodeji,	140	Kč	v	den	konání

OK Percussion Duo
středa 31. října, 19.30, velký sál MěKS Tišnov
Koncertem	skvělých	OK	Percussion	Duo	zahajujeme	novou	se-
zónu	tradičního	cyklu	Kruh	přátel	hudby.	Úžasní	bubeníci	a	per-
kusisté	Martin	Opršál	a	Martin	Kleibl	představují	bicí	nástroje	
v	pestré	stylové	různorodosti	a	na	vystoupení	pro	KPH	Tišnov	
přiváží	 bohatý	 instrumentář,	 takže	 pro	 řadu	 návštěvníků	 jsou	
tyto	koncerty	jedinečnou	příležitostí,	kdy	poprvé	v	životě	mohou	
některé	nástroje	vidět	i	slyšet	naživo.	
Vstupné:	dospělí	160	Kč	/	ZTP,	senioři	120	Kč,	studenti	a	děti	do	12	
let	zdarma.	Abonentka	KPH:	dospělí	1	000	Kč;	ZTP,	senioři	900	Kč.

PřiPravuJeme

HLASkontraBAS 
Ridina Ahmedová a Petr Tichý
středa 21. listopadu, 19.30, 
velký sál MěKS Tišnov
HLASkontraBAS	je	hudební	pro-
jekt	stojící	pouze	na	dvou	lidech	
a	dvou	nástrojích	–	ženském	hla-
su	a	akustickém	kontrabasu.	 Je	
to	čistá,	obnažená	hudba	bez	ob-
vyklého	 vystlání	 dalšími	 dopro-
vodnými	 nástroji,	 dobrodružná	
cesta	do	melodických	zvukových	
krajin.	Hudební	cesty	Ridiny	a	Petra	se	prolínají	už	téměř	dva-
cet	let.	Nejdříve	se	potkávali	v	jazzových	formacích,	poté	spolu	
několik	 let	 strávili	 v	mezinárodně	uznávaném	projektu	Floex.	
V	 roce	2016	vydali	očekávané	album	vlastních	skladeb,	které	
bylo	nominováno	na	Cenu	Anděl.

Divadelní předplatné MěKS Tišnov 2018/2019
Už	do	čtvrté	sezóny	vypluje	vlajková	loď	MěKS	–	naše	divadelní	
předplatné.	Zatím	prozradíme	pouze,	že	začne	opět	v	listopadu,	
permanentky	budou	v	prodeji	 tradičně	od	1.	11.	2018	a	čeka-
jí	na	vás	 rozličná	divadelní	představení	od	amatérských	po	 ty	
„celebritní“!	 V	 příštím	 čísle	 Tišnovských	 novin	 předplatnému	
věnujeme	mnohem	více	prostoru…	Tak	nás	sledujte,	 rádi	 vás	
přivítáme	na	palubě!	

Změna programu a míst konání všech kulturních akcí vyhrazena.

Kulturní aKce září–říjen
měsTské kulTurní sTřeDisko

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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oDDělení 
Pro DosPělé čTenáře

Týden knihoven
1.–5. 10. 2018
Registrace	nových	čtenářů	zdarma.
Chtěli	 byste	navštěvovat	naši	knihovnu,	
ale	 ještě	 nejste	 registrovaní?	 Přijďte	 se	
přihlásit	od	1.	do	5.	října	v	rámci	Týdne	
knihoven	a	máte	roční	registraci	zdarma.	
Akce	platí	pro	nové	čtenáře	v	obou	oddě-
leních	knihovny.

Burza vyřazených knih
1. 10., 3. 10. a 5. 10. 2018 
Chybí	 Vám	 doma	 některá	 z	 oblíbených	
knih?	Toužíte	po	nějakém	starším	svaz-
ku	a	nemůžete	ho	nikde	sehnat?	Nebo	se	
chcete	jen	tak	prohrabat	staršími	kniha-
mi	 a	 třeba	 Vás	 něco	 zaujme?	 Knihovna	
nabízí	odprodej	vyřazených	starších	knih	
a	gramodesek.	 Jedná	se	o	materiály	po-
užité,	 opotřebované	 nebo	 multiplikáty.	
Knihy	si	můžete	přijít	prohlédnout	a	za-
koupit	v	půjčovní	dny	knihovny.

Univerzita volného času 
–	 	800	let	farnosti	sv.	Václava	v	Tišnově	–	

přednášky	zimního	semestru	UVČ
 8. 10. a 22. 10. 2018 v 16.45

–	 	Jak	na	stres	–	přednášky	zimního	se-
mestru	UVČ

 17. 10. a 31. 10. 2018 v 16.45

–	 	Šance	pro	oči	–	přednášky	zimního	se-
mestru	UVČ

 1. 10., 15. 10. a 29. 10. 2018 v 17.30

Virtuální univerzita 3. věku
České	 dějiny	 a	 jejich	 souvislosti	 II.	 –	
přednášky	zimního	semestru	VU3V
2. 10., 16. 10. a 30. 10. 2018 v 9.30

Trénování paměti
Ach,	ta	moje	hlava!!!	–	další	lekce	na	roz-
voj	paměti
9. 10. a 23. 10. 2018 v 9.00 (pokročilí) 
a 10.30 (začátečníci)

Rok s prožitkem 2018
Canisterapie	–	Mgr.	Irena	Kusáková
11. 10. 2018 v 17.00 pro rodiče s dětmi 
a v 18.30 pro seniory
Lze	ji	charakterizovat	jako	vzájemně	pro-
spěšnou	interakci	mezi	člověkem	a	psem,	
doslova	„léčba	pomocí	psa“,	při	níž	 jeho	
působení	 ovlivňuje	 životní	 pocity	 člově-
ka.	Přítomnost	 zvířete	uklidňuje,	 vyrov-
nává	krevní	tlak,	zklidňuje	srdce,	snižuje	
stres,	může	významně	přispět	i	k	povzbu-
zení	 imunity	 prostřednictvím	 pozitivní-
ho	vlivu	na	psychiku	 jedince.	V	praxi	 je	
využívána	 u	 dětí,	 dospělých	 a	 seniorů,	
často	také	u	osob	se	zdravotním	postiže-
ním,	v	logopedické	či	rehabilitační	praxi,	
v	 rámci	paliativní	 péče	apod.	Canistera-
pie	není	určena	pro	osoby	trpící	kynofobií	
(chorobným	 strachem	 ze	 psů)	 či	 osoby,	
kterým	 kontakt	 se	 psem	 může	 způsobit	
zdravotní	rizika	(zejména	alergie).	
Vstupné:	50 Kč
Počet míst je omezen, vstupenky za-
koupíte v Městské knihovně Tišnov 
vždy v půjčovní době.	Více	na	stránkách	
www.mktisnov.cz/rok-s-prozitkem-2018/.

Přednáška – Renesance Bible
(k výstavě Starých tisků)
2. 10. 2018 v 18.00
Knihy	 mají	 své	 zajímavé	 příběhy,	 a	 to	
ve	 vztahu	 k	 době,	 k	 tiskaři	 či	 jazyku.	
Přijďte	 si	 je	 poslechnout.	 Přijměte	 po-
zvání	na	výstavu	starých	knih	–	převážně	
biblí	 od	15.	 století.	 Jedná	 se	 o	 20	knih,	
některé	jsou	poměrně	vzácné,	např.	Bible	
kralická	z	roku	1601	(Národní	knihovna	
ČR	eviduje	jen	asi	50	známých	exemplá-
řů,	z	nichž	většina	„leží“	v	muzejních	sbír-
kách),	nebo	Bible	benátská	z	roku	1506.

oDDělení Pro DěTi a mláDež

Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou 
a spisovatelkou Markétou Harasimovou
3. 10. 2018 v 9.30 a 10.30
Kočkohrátky	jsou	programem	na	motivy	
interaktivní	 knihy	Z	 deníku	kočičky	Ťa-
pičky,	který	je	určený	mladším	čtenářům.	
Jeho	cílem	je	podpořit	u	dětí	zájem	o	čet-
bu,	 povzbudit	 jejich	 kreativitu	 a	 zábav-
nou	formou	jim	přiblížit	český	jazyk.	Děti	
čeká	čtení,	promítání,	zpívání	a	vyprávě-

ní	 příběhů	 z	 kočičího	 života	 s	 aktivním	
zapojením.	Na	besedu	zveme	děti	ze	dru-
hých	tříd.	Žáci	si	mohou	zakoupit	knížku	
s	věnováním	a	podpisem	autorky.	

Hravě – zdravě
Zveme	 vás	 na	 zdravotně-výchovný	 pro-
gram,	který	probíhá	pod	záštitou	Centra	
podpory	veřejného	zdraví,	dislokovaného	
pracoviště	Brno.	Pod	vedením	odborných	
pracovníků	SZÚ	se	uskuteční:	
Prevence úrazů – předškolní děti MŠ
4. 10. 2018 v 9.15 a 10.15
Interaktivní	program	s	tematikou	primár-
ní	 prevence	 úrazů,	 silniční	 bezpečnosti	
a	první	pomoci.	Společně	si	budeme	po-
vídat	o	možných	nebezpečích	a	o	způso-
bech,	 jak	se	 jim	vyhnout.	Beseda	dětem	
vhodnou	 formou	 na	 stanovištích	 před-
staví	 důležitá	 čísla,	 obvazovou	 techniku	
a	bezpečnou	cestu	do	školy.

Jak se (ne)stát závislákem
– žáci 5. tříd ZŠ
25. 10. 2018 a 1. 11. 2018
v 8.45 a 10.30  
Interaktivní	 program	 primární	 prevence	
některých	 druhů	 návykového	 chování	
s	 rizikem	vzniku	 závislosti	 (kouření,	 al-
kohol,	 drogy,	 virtuální	 realita,	 poruchy	
příjmu	potravy).	Program	probíhá	formou	
panelové	 soutěžní	 hry.	 Akce	 se	 konají	
v	 rámci	 Národního	 programu	 zdraví	 –	
Projekty	podpory	zdraví	MZ	ČR.	

Výstava – Planetky malého prince
8.–19. 10. 2018  
Návštěvníci	 knihovny	 mohou	 v	 prosto-
rách	dětského	oddělení	zhlédnout	výsta-
vu	 umělecké	 sklářky	 Alice	 Dostálové.	
Inspiraci	 pro	 skleněné	 pohádkové	 tvo-
ření	autorka	hledala	v	knize	Malý	princ	
od	Antoina	de	Saint	Exupéryho.	Čtenáři	
mohou	obdivovat	krásné	řemeslo	a	sou-
časně	 putovat	 vesmírem,	 kde	 jednotlivé	
skleněné	objekty	svojí	strukturou	připo-
mínají	 vzdálené	 galaxie	 a	 planetky.	 Vý-
stavu	 doporučujeme	 rodičům	 i	 prarodi-
čům	a	hlavně	dětem.	
Během	 půjčovní	 doby	 můžete	 zakoupit	
milé	 dárky	 ze	 skla.	 Součástí	 výstavy	 je	
výtvarná	 dílnička	 „Děti	 sklo	 baví“	 s	 vý-
tvarnicí	Alicí	Dostálovou	pro	děti	z	3.	a	4.	
tříd	a	školních	družin.

aKce měStSKé KnIHOvnY tIŠnOv
Edita Hečová
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	 Touha	zhudebnit	slavné	básně	existuje	
od	 nepaměti.	 Historicky	 zřejmě	 nejslav-
nějším	příkladem	je	Óda	na	radost	Fried-
richa	Schillera,	která	 je	součástí	deváté	
symfonie	Ludwiga	van	Beethovena.	Tytéž	
verše	ovšem	po	svém	zpracovali	 i	Franz	
Schubert	nebo	Petr	Iljič	Čajkovskij,	který	
navíc	vytvořil	opery	z	Puškinova	Evžena	
Oněgina	či	Pikové	dámy.	Další	legendou	
je	určitě	Nietzscheho	dílo	Tak	pravil	Za-
rathustra	 s	 hudbou	 Richarda	 Strausse.	
Zůstaneme-li	 na	 domácí	 scéně,	 některé	
části	Erbenovy	Kytice	opatřil	hudbou	An-
tonín	Dvořák,	poezii	se	věnují	i	skladate-
lé	 současní,	 například	 Marek	 Kopelent	
dílu	Vladimíra	Holana.
	 Výrazný	 podíl	 na	 rostoucím	 počtu	
zhudebněných	 poetických	 děl	 mají	 v	 po-
sledním	 období	 hlavně	 rockeři	 a	 folkaři.	
A	 právě	 o	 tomto	 fenoménu	 bude	 pojed-
návat	 večer	 s	 názvem	 Světová poezie 
v české hudbě,	zaměřený	v	tomto	případě	
prakticky	výhradně	na	hudebně	zpracova-
né	překlady	cizojazyčných	veršů	z	okolní	
Evropy.	 Pořad	 se	 uskuteční	 v	 kavárně	
Muzea	města	Tišnova	ve	 čtvrtek	18.	 říj-
na	od	18.30	hodin	a	bude	v	něm	připome-
nuta	 tvorba	 Franc�oise	 Villona,	 Jacquese	
Préverta,	 prokletých	 básníků,	 Williama	
Shakespeara,	Edgara	Allana	Poea,	Chris-
tiana	 Morgensterna,	 ale	 také	 například	
Miguela	de	Cervantese,	 Juliana	Tuwima,	
Sergeje	 Jesenina	 nebo	 Mariny	 Cvetaje-
vové.	 Jejich	slavné	básně	se	totiž	ne	tak	
dávno	objevily	i	na	domácí	hudební	scéně,	
mimo	 jiné	 v	 interpretaci	 C	 &	 K	 Vocalu,	
Jana	 Spáleného,	 Petra	 Skoumala,	 Vladi-
míra	Merty,	Báry	Basikové,	případně	sku-
pin	Makyota	či	Budoár	staré	dámy.	
	 To	 vše	 bude	 ale	 jen	 malý	 předkrm	
k	tomu,	co	přijde	na	řadu	o	týden	později.	
Ve	čtvrtek	25.	října	vystoupí	od	19.30	ho-
din	v	sále	Městského	kulturního	střediska	
v	 Mlýnské	 ulici	 písničkář	 Jan Žamboch 

aka	Wolf Lost In The Poem	(Vlk	ztrace-
ný	v	básni)	se	svým	unikátním	projektem	
věnovaným	ženám	básnířkám	z	celého	svě-
ta.	Autor	a	interpret	pochází	z	Valašského	
Meziříčí,	před	více	než	15	 lety	založil	 fol-
kovou	skupinu	Žamboši,	v	poslední	době	je	
známý	i	z	televize	Noe,	kde	je	hlavní	tvůrčí	
osobností	pořadu	Mezi	pražci	věnujícího	se	
folku	a	world	music.	Kromě	alb	své	kapely	
vydal	i	dvě	desky	sólové:	Guitar	&	Forest	
(2013)	je	dílo	výhradně	instrumentální,	ov-
šem	Nepřipoutaný	 (2017),	který	 byl	 vloni	
v	anketě	rozhlasové	stanice	Proglas	vyhlá-
šen	deskou	roku,	je	právě	tím,	o	čem	zde	
píšeme.	 Okouzlen	 díly	 i	 osudy	 ženských	
autorek	zkomponoval	Jan	Žamboch	desítku	
písní,	 v	nichž	skládá	svůj	hold	právě	 jim.	
„Mne	se	verše	básnířek	více	dotýkají.	Cítím	
z	nich	jinou	naléhavost,	i	když	to	může	být	
jen	 subjektivní	 pocit.	 Vlk	 si	 zkrátka	 vy-
bral	srdcem	a	čuchem,	ty	ženský	mě	ťaly	

do	hloubky,“	 říká	 autor.	Na	 albu	najdeme	
již	vzpomínanou	Marinu	Cvetajevovou,	její	
ruskou	současnici	Annu	Barkovovou	(prá-
vě	o	 jejím	tragickém	životě	pojednává	ne-
dávno	natočený	český	film	8	hlav	šílenství	
s	Anetou	Langerovou	v	hlavní	 roli),	 ame-
ricko-britskou	 utajenou	 hvězdu	 19.	století	
Emily	Dickinson,	ovšem	kromě	nich	 i	au-
torky	u	nás	v	podstatě	téměř	neznámé,	ať	
už	jde	o	Polku	Justynu	Bargielskou,	Finku	
Vilje-Tuulie	 Huotarinen,	 tibetskou	 básníř-
ku	 Özer,	 nejslavnější	 romskou	 autorku	
Bronislawu	 Wajs,	 Španělku	 Claru	 Janés,	
Francouzku	 Marceline	 Desbordes-Valmor	
nebo	 nezkrotnou	 surrealistku	 Joyce	 Man-
sour	původem	z	Egypta.	Jan	alias	Wolf	se	
sám	doprovází	na	několik	nástrojů	a	písně	
doplňuje	i	svým	vysvětlujícím	komentářem.
	 Nenechte	si	ujít	opravdu	nevšední	zá-
žitek	 úplně	 jiného	 kalibru,	 než	 na	 jaký	
jste	dosud	byli	zvyklí.

KdYž Se verŠe SPOjí S tónY
Václav Seyfert

Do Tišnova přijede písničkář Jan Žamboch se svým unikátním projektem věnovaným ženám 
básnířkám z celého světa. Foto: archiv Jana Žambocha

Žádost o sPoLuPráCi
Klub přátel výtvarného umění v Tišnově připravuje na jarní měsíce příštího roku v tišnovské Galerii Diana výstavu prací doubravnic-
kého výtvarníka stanislava Bělíka při příležitosti jeho stých narozenin. 
Pořadatelé by chtěli požádat vlastníky prací Stanislava Bělíka o jejich zapůjčení na výstavu. Nabídku, prosíme, zašlete kurátorovi 
výstavy Františku Vejpustkovi, mobil 724 252 257, e-mail: danfrie@seznam.cz.

Miroslav Pavlík, předseda KPVU Tišnov
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	 V	 Tišnovských	 novinách	 mohli	 čte-
náři	 sledovat	 plakát	 s	 údaji	 o	 celé	 řadě	
akcí,	 kterými	 se	 do	 oslavení	 stého	 vý-
ročí	 od	 založení	 Československé	 repub-
liky	 zapojily	 tišnovské	 a	 jiné	 instituce,	
organizace	a	spolky.	Největším	pořadem	
se	na	sklonku	července	stala	historická	
trhová	 slavnost,	 na	 které	 aktivně	 účin-
kovalo	dvanáct	subjektů.	Mnoho	progra-
mů	se	ovšem	pravidelně	koná	 i	v	 jiných	
letech,	 například	 Svatováclavské	 hody	
nebo	Tišnovská	50,	ale	letos	se	ponesou	
v	duchu	jubilea.

Velkoformátové	 fotografie	 Ladisla-
va	Bielika	z	Bratislavy	představuje	

od	10.	září	pod	názvem	„ČsR	100/2	=	sr-
pen	1968“	Galerie	Na	Schodech.			

Sváteční	 koncert	 Tišnovského	 ko-
morního	orchestru	se	rozezní	v	so-

botu	27.	října	v	16.00	chrámem	Nanebe-
vzetí	 Panny	 Marie	 v	 Porta	 coeli	
v	Předklášteří.

Sokol	 Tišnov	 pořádá	 27.	 října	
ve	 20.00	 hodin	 v	 sokolovně	 Slav-

nostní	ples	ke	100.	výročí	založení	repub-
liky,	který	provází	výstava	dějin	Sokola.

Vlastní	 den	 státního	 svátku,	 28.	 říjen,	
proběhne	v	Tišnově	zcela	ve	znamení	dů-
ležitosti	tohoto	data.	

Tradiční	pietní	vzpomínka	v	9	hodin	
spojená	s	kladením	věnců	u	Pomní-

ku	 české	 státnosti	 na	 ulici	 Svatopluka	
Čecha,	u	Pomníku	Boženky	Škrabálkové	
u	sokolovny	a	u	Pomníku	obětí	světových	
válek	na	náměstí	28.	října	bude	věnována	
významu	vzniku	samostatného	státu	pro	
historii	 i	 pro	současnost.	K	 tématu	pro-
mluví	PhDr.	Josef	Zacpal.	

Na	 tradici	 vysazování	 pamětních	
stromů	naváže	letos	v	10.00	hodin	

vysazení	 lípy	v	parku	ve	Smíškově	ulici	
před	Mateřskou	školou	Sluníčko.

Sváteční	dopoledne	završí	v	radnici	
udělování	čestného	občanství	a	cen	

města	Tišnova.

Mimo	obvyklé	termíny	se	v	režii	tiš-
novských	 speleologů	 uskuteční	

Den	 otevřených	 dveří	 Královy	 jeskyně	
v	 hoře	 Květnici,	 a	 to	 v	 čase	 od	 10.00	
do	16.00	hodin.

Komise	životního	prostředí	připravi-
la	přírodovědnou	vycházku	po	Květ-

nici	 s	 docentem	 Janem	 Lacinou,	 CSc.,	
a	 RNDr.	 Drahošem	 Šikolou.	 Účastníci	 se	
sejdou	u	Základní	školy	na	náměstí	28.	říj-
na	ve	13.30	hodin.

Do	historie	nás	zase	vrátí	v	Podho-
ráckém	muzeu	ve	14.30	hodin	ver-

nisáž	výstavy,	která	je	svým	zpracováním	
zaměřena	k	vyústění	událostí	konce	prv-
ní	 světové	 války	 ve	 vytvoření	 samostat-
ného	československého	státu.

V	 Parku	 pod	 kostelem	 v	 Tišnově	
bude	v	16.00	hodin	na	nové	zvonič-

ce	 požehnán	 zvon	 odlitý	 letos	 zásluhou	
spolku	Continuum	vitae.

Neformální	 skupina	 občanů	 Tiš-
novska	 „Na	 to	přijdem!“	při	 shro-

máždění	 na	 náměstí	 28.	 října	 v	 17.00	
hodin	připomene	střídání	období	svobo-
dy	a	nesvobody	za	sto	 let	existence	re-
publiky	a	demokratické	a	humanistické	
tradice.

Výsledkem	 tvůrčí	 spolupráce	 se	
stane	pořad	Tišnov	za	první	repub-

liky	–	premiérové	promítání	 restaurova-
ného	 a	 digitalizovaného	 originálu	 filmu	
z	 roku	 1928	 s	 dalšími	 záběry	 města	
z	 dvacátých	 a	 třicátých	 let	 20.	 století,	
s	 živým	 klavírním	 doprovodem.	 Zpraco-
vání	filmového	záznamu	z	Podhoráckého	
muzea	zajistil	Ing.	Radim	Tichý	s	podpo-
rou	spolku	Continuum	vitae.	Prezentace	
filmařské	 lahůdky	 se	 vstupným	 začne	
v	Kině	Svratka	v	18.00	hodin.	Celkovou	
atmosféru	provoní	v	předsálí	prvorepubli-
kové	 pečivo.	 Oblíbené	 písničky	 Tomáše	
G.	 Masaryka	 známé	 jsou,	 ale	 co	 třeba	
moučníky?	Na	závěr	tedy	výzva:	Ženy	tiš-
novské	(i	přespolní),	zkuste	upéct	a	při-
nést	 bábovku,	 závin,	 kroužky	 TGM	 aj.	
podle	starých	receptů	a	stát	se	tak	spolu-
organizátorkami	pořadu.	Historický	oděv	
s	motivy	1.	ČSR	vítán.	

Těšíme	se	na	důstojný,	ale	 zároveň	přá-
telský	 průběh	 státního	 svátku.	 Svátku	
nás	všech.			

Pohled z Květnice na Tišnov, konec 20. let. Foto: F. Wágner, archiv Podhoráckého muzea

výrOčí rePublIKY v tIŠnOvě v rOce 2018
slavnosTně i PřáTelsky

Irena Ochrymčuková
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	 Vážení	 návštěvníci	 tišnovského	 kina,	 moc	 nás	 těší,	 že	
pět	let	od	digitalizace	obliba	kina	každý	rok	ještě	o	kousek	
poporoste.	S	vysokou	návštěvností	jsou	ale	bohužel	někdy	
spojeny	také	fronty	u	pokladny.	Většina	z	vás	využívá	mož-
nost	rezervace	míst,	která	ovšem	automaticky	vyprší	nej-
později	dvacet	minut	před	začátkem	filmu	a	pokladní	nemá	
možnost	ji	prodloužit.	Pokud	se	dá	totiž	očekávat	sto	a	více	
lidí,	 nestačí	 často	 přijít	 ani	 půl	 hodiny	předem.	 Je	 to	 čas	
největšího	náporu	na	pokladnu.	
	 Záleží	nám	na	tom,	abyste	si	návštěvu	kina	užili	a	ne-
trávili	čas	zbytečně	ve	frontě.	Abychom	zaručili,	že	budete	
sedět	na	vámi	vybraných	místech,	prosíme	vás,	abyste	vyu-
žívali	také	dalších	možností,	jak	si	lístek	vyzvednout:	

•	 	Rezervovanou	vstupenku	si	můžete	vyzvednout	přes	den	
v	Tišnovském	informačním	centru	(nám.	Míru	120),

•	 	jiný	den	hodinu	před	začátkem	jakéhokoliv	 filmu	v	po-
kladně	kina

•	 	anebo	využijte	nejpohodlnější	variantu	zakoupení	lístku	
přes	internet	(eVstupenka,	Cool	Ticket).

Vyhnete	se	 tak	 frontám	a	budete	moci	 jít	 rovnou	do	sálu	
nebo	pro	něco	malého	na	zub	do	našeho	kiosku.		

	 Pokud	ovšem	nastane	situace,	že	si	přijdete	vyzvednout	
rezervaci	„za	pět	dvanáct“	na	plný	film,	prosíme	o	vaši	tr-
pělivost.	Naše	pokladní	sice	dělají,	co	mohou,	ale	ani	jedna	
z	nich	nepatří	do	Avengers	a	jedinou	jejich	superschopností	
je	úsměv.	

Kde	a	kdy	zakupovat	vstupenky	do	kina:

•	 Pokladna kina	je	otevřena	hodinu	před	každým	filmem.

•	 	TIC	(nám.	Míru	120)	otevírá	mimo	sezónu	(říjen	až	kvě-
ten)	po–pá	8.00–12.00	a	13.00–17.00.

	 	V	sezóně	(červen	až	září)	po–pá	8.00–12.00	a	13.00–17.30,	
so	9.00–12.00	a	13.00–18.00,	ne	9.00–12.00	a	13.00–16.00.

•	 E-vstupenky:
	 www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program

KInO SvratKa radí,
jaK SI užít

návŠtěvu KIna
Tým kina

brďO POřádá tradIční draKIádu
šárka Alfík Ondráčková 

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo Vás srdečně zve na tradiční drakiádu,
která se uskuteční 

v neděli 14. října 2018 na polích směrem k lomničce

Sraz a registrace účastníků budou od 15.00 do 15.30 na honech za Kukýrnou 
u domu s pečovatelskou službou, vyhodnocení proběhne v 16.00 hod.
Přijďte nejlépe s vlastnoručně vyrobenými draky, porota bude hodnotit zvláště 
originalitu, výtvarné zpracování a letové vlastnosti.
V případě deště se drakiáda nekoná.

Těší se na Vás tišnovské Brďo.
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Kam v tIŠnOvě
přehled akcí v tišnově a okolí

datum Čas Akce Místo organizuje

20. 9. 10.00–13.00 HRAVĚ – ZDRAVĚ: Prevence kouření Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

20. 9. 18.00–20.00 Předporodní příprava – 1. setkání RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov Rodinné centrum Studánka

21. 9. 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. 17.00–19.00 Noc sokoloven Sokolovna T. J. Sokol Tišnov

21. 9. 18.00–19.30
Přednáška ve Smrčku – Pernštejnské panství 
po Pernštejnech

KD ve Smrčku TIC – Mikroregion Pernštejn

22.–23. 9. Den s princeznou TIC – Mikroregion Pernštejn

24. 9. 16.00–17.30
Dráčci – program pro rodiče a děti s ADHD 
od 4 do 7 let

RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov Rodinné centrum Studánka

24. 9. 18.00–21.00
Moderní psychohygiena – EFT – Práce 
na zlepšení zdraví a psychické odolnosti

Tišnov, Jungmannova 1980, firma 
TeploT

Balance institut

25. 9. 14.00–18.00 Hodová taneční zábava Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

25. 9. 17.00–19.00 Rok s prožitkem 2018 DRAMATERAPIE Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

26. 9. 15.00–15.45 Předškoláček – 1. skupina ZŠ 28. října, Tišnov Rodinné centrum Studánka

26. 9. 16.00–16.45 Předškoláček – 2. skupina RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov Rodinné centrum Studánka

26. 9. 16.00–18.00 Slavnostní akademie Kino Svratka Základní škola 28. října

26. 9. 18.00–19.30
Cvičení základů koncentrace s Pavlem 
Zieglerem

Laskala, Tišnov, Klášterská 357 Balance institut

27. 9. 8.00–15.00
Den otevřených dveří na ZŠ Tišnov nám. 28. 
října

ZŠ Tišnov nám 28. října Základní škola 28. října

28.–30. 9. Svatováclavské hody Náměstí Míru, Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

29. 9. 11.30–12.00 Zahájení hodů na Centru sociálních služeb Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

1.–5. 10. Týden knihoven – Burza knih Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. –5. 10.
Týden knihoven – Registrace ZDARMA pro 
nové čtenáře

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

2. 10. 18.00–19.00 Renesance Bible Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

3. 10. 7.45–08.30
Cvičení pro ženy Zdravá a krásná 
1. setkání

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

3. 10. 9.00–11.30
Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou 
a spisovatelkou Markétou Harasimovou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

3. 10. 11.45–15.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

3. 10. 16.00–17.00
Šikulkové – tvoření pro rodiče s dětmi od 
2 let – 1. setkání

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

3. 10. 19.30–21.00 OK Duo Percussion Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

4. 10. 9.15–11.00 HRAVĚ – ZDRAVĚ: Prevence úrazů Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

4. 10. 14.00–18.00 Oslava Dne seniorů Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

4. 10. 18.00–20.00
Jedlé a léčivé houby. Jejich léčivé účinky 
a pěstování

Muzeum města Tišnova – Müllerův 
dům

7. 10. 15.00–16.30 Bachův varhanní podzim Kostel Povýšení svatého Kříže Římskokatolická farnost Doubravník

8. 10. 10.00–17.00 Podzimní burza dětského oblečení – výkup Sokolovna, Drbalova 274, Tišnov Rodinné centrum Studánka

8.–19. 10. Výstava – Planetky malého prince Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

9. 10. 9.00–16.00 Den otevřených dveří v CSS Tišnov Prostory DPS Králova u jídelny
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
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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:

20. 5. – 28.10. Nositelé tradic. Mistři lidové rukodělné výroby Podhorácké muzeum v Předklášteří

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

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

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

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

22. 9. – 30. 9. Podzim na Pernštejně Hrad Pernštejn

30. 10. – 20. 1.2019 První světová válka – rok 1918 Podhorácké muzeum v Předklášteří

říjen 2018

datum Čas Akce Místo organizuje

9. 10. 9.00–17.00 Podzimní burza dětského oblečení – prodej Sokolovna, Drbalova 274, Tišnov Rodinné centrum Studánka

10. 10. 13.00–17.00 Podzimní burza dětského oblečení – výdej Sokolovna, Drbalova 274, Tišnov Rodinné centrum Studánka

10. 10. 15.00–16.30 Písničky ze starých časů – Vládne nám tu most Knihovna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace a deTOX

10. 10. 18.00–21.00 Seminář s Pavlem Zieglerem na téma Dostatek Laskala,Tišnov, Klášterská 357 Balance institut

11. 10. 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

11. 10. 17.00–19.00 Rok s prožitkem 2018: Canisterapie Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

16. 10. 9.00–12.00 Setkání mistrů tradiční rukodělné výroby Podhorácké muzeum v Předklášteří Podhorácké muzeum

17. 10. 11.45–15.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

18. 10. 12.00–18.00 Výlet do Pavilonu Anthropos Pavilon Anthropos
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

18. 10. 18.30–20.00 Relaxace a imaginace
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

18. 10. 18.30–20.30 Světová poezie v české hudbě
Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80

deTOX

18. 10. 19.00–22.00
PRAMENY – poetický večer múzických 
a výtvarných umění

Prameny – prostor pro umění

22. 10. 18.00–21.00
Moderní psychohygiena – 
EFT – Práce na zlepšení zdraví a psychické 
odolnosti

Tišnov, Jungmannova 1890, firma 
TeploT

Balance institut

25. 10. 8.45–11.30 HRAVĚ – ZDRAVĚ: Jak se (ne)stát závislákem Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

25. 10. 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

25. 10. 17.00–19.30 Děti a tablet
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25. 10. 18.00–20.00 Diskusní večer – Vztahy mezi ženami a muži Laskala,Tišnov, Klášterská 357 Balance institut

25. 10. 19.30–21.00 Wolf Lost in the Poem Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

27. 10. 13.00–18.00
Základy EFT (Techniky emoční svobody) – 
výukový kurz  

Předklášteří, Sadová 1413 Balance institut

27. 10. 20.00–2.00
Slavnostní ples ke 100. výročí založení 
republiky

Sokolovna T. J. Sokol Tišnov

28. 10. 10.00–16.00 Den otevřených dveří v Králově jeskyni Králova jeskyně na Květnici ZO 6-07 ČSS Tišnovský kras
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Kam v tIŠnOvě
program Kina Svratka

sestrA [úspěšná repríza]
120 Kč 
 Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky 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+

MAMMA MiA! here we go AgAin [úspěšná repríza] 
120 Kč
 Před deseti lety tato hudební komedie s legendárními písněmi sku-
piny ABBA trhala v kinech rekordy. Nyní se Meryl Streep, Amanda 
Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan a Stellan Skarsgård vracejí 
v očekávaném pokračování.

 USA / 2018 / Ol Parker / 114 min. / tit.

úsMěvy sMutny�Ch MuŽů [úspěšná repríza] 
110 Kč
 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 Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, 
Simona Babčáková, Jaroslav Plesl…

 ČR / 2018 / Dan Svátek / 92 min. / česky / 15+

venoM (3d) [premiéra]
150 Kč / 130 Kč
 Tom Hardy v roli jednoho z nejzáhadnějších, 
nejrozporuplnějších a nejdrsnějších antihr-
dinů filmového světa značky Marvel!

 USA / 2018 / Ruben Fleischer / dab. / 12+

rndr. jiří grygAr, CsC.
– Život ve vesMíru
 80 Kč
  Další přednáška renomovaného astronoma a popularizátora vědy ten-
tokrát na téma Život ve vesmíru. Zveme všechny, kteří se na minulou 
přednášku nedostali, ale i ty, kterým se líbila a nechtějí si pana Gry-
gara nechat ujít. Délka cca 100 minut.

yeti: Ledové doBrodruŽství (3D)
140 Kč / 120 Kč (děti)
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti zná-
mé jako „lidé” opravdu existují.
 USA / 2018 / Glenn Ficarra, John Requa / 96 min. / dab.

toMAn [premiéra]
120 Kč 
 Filmové drama Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu rozporuplné sku-
tečné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který 
významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupu-
lózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat 
peníze, které komunistům vyhrají volby.

 ČR / 2018 / Ondřej Trojan / 145 min. / česky / 12+

hoteL trAnsyLvánie 3: Příšeriózní dovoLená (2D)
120 Kč / 100 Kč (děti)
Návrat oblíbené rodinky strašidel. Po parádní jedničce a dvojce je tu 
další animované pokračování pro děti.

 USA / 2018 / Genndy Tartakovsky / 87 min. / dab.

Beze stoP
110 Kč 
 Patnáctiletý Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dob-
rovolná izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si 
realitu civilizací nezkažených radostí. Jednoho dne však o sobě okolní 
svět dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná.

 USA / 2018 / Debra Granik / 119 min. / tit.

Po ČeM MuŽi touŽí 
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 šéfredaktor-
ka (Táňa Pauhofová) a postihne jej několik dalších pohrom. Opije se 
a přeje si být ženou. Ráno se probudí jako… žena. Česká komedie. 
Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Lenka Vlasáko-
vá, O. Navrátil, Naďa Konvalinková...

 ČR / 2018 / Rudolf Havlík / 95 min. / česky

venoM (2D) 
130 Kč / 110 Kč
USA / 2018 / Ruben Fleischer / tit. / 12+

doMestik [filmový klub] 
100 Kč / 80, Kč (FK) 
 Psychologický thriller či vztahové drama. Filmový debut Adama Sed-
láka budí poměrně velké kontroverze, ale jedno je jisté, jde o jeden 
z nejoriginálnějších českých počinů za poslední dobu.

 ČR / 2018 / Adam Sedlák / 117 min. / česky / 12+

První ČLověk [premiéra] 
120 Kč
 Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby sledo-
vali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl Neil 
Armstrong slavnou větu: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok 
pro lidstvo.“ Životopisné drama od režiséra Whiplash a La La Land, 
ve kterém exceluje Ryan Gosling.

 USA / 2018 / Damien Chazelle / 138 min. / tit. /15+

jů A heLe – veseLá Pouť 
[Divadlo Loudadlo, stálý host studia Kamarád v ČT] 
110 Kč (jednotné vstupné) 
 Divadlo Loudadlo, stálý host studia Kamarád v ČT, připravilo pro 
nejmenší diváky návštěvu oblíbených kamarádů JŮ a HELE. Součás-
tí představení jsou také hry a soutěže. Děti jsou tedy přímo vtaženy 
do děje a stanou se tak součástí celého představení.

zrodiLA se hvězdA 
120 Kč 
 Hlavní roli hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta – Lady Gaga. 
Jackson (Cooper) objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady 
Gaga). Zamilují se a Jack ji přiměje k vystupování. Když Allyin rake-
tový start zastíní jeho vlastní kariéru, stále obtížněji nese svůj ústup 
a potýká se se svými vnitřními démony.

 USA / 2018 / Bradley Cooper / 136 min. / tit. / 12+

viLík: ryChLe A veseLe [premiéra] 
120 Kč / 100 Kč (děti)
 Autíčko Vilík má velký sen 
– chce se stát králem silnic. 
Navíc je zamilovaný do mo-
delky Belly. Jenže v cestě 
mu stojí její přítel Ben a zlý 
náklaďák Kaiser, který Bellu 
unese. Vilík brzy zjistí, že 
zůstat věrný sám sobě je těžší než získat slávu a srdce své lásky…

  Mal. / 2018 / Yusry Abdul Halim / dab.

toMAn 
120 Kč 
ČR / 2018 / Ondřej Trojan / 145 min. / česky / 12+

venoM (3D) 
150 Kč / 130 Kč
USA / 2018 / Ruben Fleischer / dab. / 12+

pondělí

1.
19.30

úterý

2.
19.30

středa

3.
19.30

čtvrtek

4.
19.30

pátek

5.
19.30
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sobota

6.
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13.
19.30

neděle

14.
17.00

neděle

14.
19.30

pondělí

15.
19.30



KAM 10/2018IV

říjen 2018

jAn PALACh [bio senior]
110 Kč / 70 Kč (senioři) 
 Film na základě dostupných faktických pramenů mapuje posledních 
několik měsíců života studenta Jana Palacha až do okamžiku bezpre-
cedentní oběti.

 ČR / 2018 / Rober Sedláček / 124 min. / česky / 12+

zLy� ČAsy v eL royALe
120 Kč
 Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemstvím, se setkává 
v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost. Hrají: Chris 
Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson, Jeff Bridges a další.

 USA / 2018 / Drew Goddard / 95 min. / tit. / 12+

MArs [premiéra]
120 Kč
 Marťanskou vědeckou stanici 
udržuje v nouzovém režimu 
zastaralý robot Bot, ponechaný 
kdysi na Marsu svému osudu. 
Místo náhradních dílů přiletí 
čeští turisté, kteří se na Marsu 
chtějí vzít. Ale do vesmíru by neměli létat lidé, kteří nemají vyřešené 
svoje osobní problémy. Česká komedie.

 ČR / 2018 / Benjamin Tuček / 84 min. / česky

ČArodějovy hodiny
130 Kč / 110 Kč (děti)
   Rodinný film natočený podle klasického fantasy románu Johna Bellair-
se. Desetiletý Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do sídla svého strýce 
Jonathana. V domě se však dějí podivné věci. Hrají: Jack Black, Cate 
Blanchett a další.

 USA / 2018 / Eli Roth / 105 min. / dab.

První ČLověk 
120 Kč 
USA / 2018 / Damien Chazelle 
/ 138 min. / tit. /15+

úŽAsňákovi 2 (2D)
120 Kč / 100 Kč (děti)
Superschopná rodinka je zpátky!
USA / 2018 / Brad Bird / 115 min. / dab.

Po ČeM MuŽi touŽí 
120 Kč
ČR / 2018 / Rudolf Havlík / 95 min. / česky

toMAn 
120 Kč 
ČR / 2018 / Ondřej Trojan / 145 min. / česky / 12+

jACk stAví důM  [filmový klub] 
100 Kč / 80 Kč (FK) 
 Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek kontroverzního Larse von 
Triera. Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své 
temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. Policie se 
pomalu přibližuje…

 D / 2018 / Lars von Trier / 155 min. / tit. / 18+

kdyŽ drAkA BoLí hLAvA  [premiéra] 
130 Kč / 110 Kč (děti) 
  Nová česká pohádka pro děti s drakem, jehož jedna hlava mluví česky 
a druhá slovensky. Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Ši-
můnek, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová a další.

 ČR / 2018 / Dušan Rapoš / česky

frAnkenstein  [divadlo v kině] 
200 Kč / Danny Boyle / 155 minut / tit.
 Napínavá inscenace National Theatre v režii oscarového Dannyho Boy-
lea (Trainspotting, Milionář z chatrče) se stala senzací po celém světě. 
Role Viktora Frankensteina a jeho Stvoření pravidelně alternovali Be-
nedict Cumberbatch (Hamlet, BBC Sherlock) a Jonny Lee Miller (Jak 

prosté, Trainspotting). Oba za to získali cenu Olivier. Frankensteinovo 
zmatené a zpočátku dětsky nevinné stvoření, jehož odporného zjevu se 
vlastní stvořitel zalekl, je vrženo do nepřátelského světa. Všude se se-
tkává s krutostí, z níž čím dál zoufalejší a pomstychtivější bytost hodlá 
obvinit svého tvůrce. Jakmile ho najde. Zodpovědnost vědy, rodičov-
ské zanedbání, kognitivní vývoj a povaha dobra a zla – to vše obsahuje 
tento vzrušující a hluboce znepokojivý klasický příběh.

tišnov zA První rePuBLiky
[oslavy 100. výročí vzniku Československa] 
100 Kč
 Premiéra restaurovaného filmu z roku 1928 spolu s dalšími materiály 
a záběry města z dvacátých a třicátých let minulého století a s živým 
klavírním doprovodem.

venoM (3D) 
150 Kč / 130 Kč
USA / 2018 / Ruben Fleischer / dab. / 12+

zLAty� PodrAz  [premiéra]
120 Kč
Zlatí hoši, do jejichž osudu nemilosrdně zasáhly dějiny. Nové filmové 
drama o slavném československém basketbalovém týmu.
ČR / 2018 / Radim Špaček / 106 min. / česky / 12+

kdyŽ drAkA BoLí hLAvA 
30 Kč / 110 Kč (děti) 
ČR / 2018 / Dušan Rapoš / česky

johnny engLish znovu zAsAhuje [premiéra]
120 Kč
 Šílená komedie s Rowanem Atkinsonem (Mr. Bean) jako penzionova-
ným tajným agentem Johnnym Englishem.
 GB / 2018 / David Kerr / 88 min. / dab.

nA ListoPAd PřiPrAvujeMe:  

česká pohádka: Čertí brko
rodinný: grinch
blockbuster: fantastická zvířata: grindelwaldovy zločiny
sportovní: Creed ii
český: ten, kdo tě miloval
hudební drama: Bohemian rhapsody
a další…

úterý

16.
18.00

čtvrtek

18.
19.30

pátek

19.
19:30

sobota

20.
17.00

sobota

20.
19.30

neděle

21.
17.00

neděle

21.
20.00

úterý

23.
19.30

středa

24.
19.30

pátek

26.
18.00

neděle

28.
18.00

pondělí

29.
17.00

pondělí

29.
20.00

úterý

30.
17.00

úterý

30.
19.30

sobota

27.
19.45

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 8.00–17.00 (pauza 12.00–13.00)
               
e-vstupenka
–  online nákup 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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	 Využijte	poslední	možnosti	prohlédnout	
si	 výstavu	 Ornament krajiny Petra Kví-
čaly,	 která	 je	 prodloužena	 do	 14.	 října.		
Navštívit	 můžete	 některý	 z	 doprovodných	
programů,	 které	 jsme	 pro	 vás	 připravili	
s	našimi	lektory.	Vyzkoušejte	si	například	
sestoupit	po	slavnostní	svatováclavské	mši	
svaté,	 sloužené	 od	 8	 hodin	 v	 tišnovském	
kostele	sv.	Václava,	parkem	pod	kostelem	
do	 galerijní	 zahrady.	 Do	 galerie	 již	 může-
te	 nyní	 vstupovat	 během	 provozní	 doby	
galerie	 a	 knihovny	 i	 zahradním	 vchodem	
a	projít	pak	tudy	do	Brněnské	ulice.	Od 10 
do 12.30 hodin	bude	ve	„svatováclavskou	
hodovou“	 neděli 30. září	 v	 galerii	 probí-
hat	výtvarná	dílna	Dialog s architekturou	
s	Lucií	Zamazalovou	pro	rodiny	s	dětmi.	Za-
tímco	rodiče	využijí	posezení	v	galerijní	za-
hradě,	děti	se	mohou	zapojit	do	tvůrčí	dílny.	
Seznámí	se	s	obrazy,	v	nichž	Petr	Kvíčala	
pracuje	 s	 ornamentem	 jako	 samostatným	
výtvarným	prvkem,	i	s	jeho	malířskými	zá-
sahy	do	architektury.	Vyzkouší	si,	jak	fun-
gují	barvy	a	ornament	v	prostoru.	

	 O	 týden	 později,	 v neděli 7. října 
od 16 do 18 hodin,	 připravila	 Klára 
Jírovská	 v	 galerii	 reflektivní	 dílnu	 pro	
návštěvníky	všech	věkových	skupin.	Vý-
tvarně-divadelní dílna studentů JAMU	
se	 snaží	 ukázat,	 že	 modernímu	 umění	
může	porozumět	opravdu	každý.	Cílem	je	
rozklíčovat	 hravou	 formou	 pocity,	 které	
v	 nás	 umění	 probouzí,	 a	 pokusit	 se	 po-
jmenovat	významy,	které	nám	jednotlivé	
obrazy	nabízejí.	
	 Odpoledne	 v úterý 9. října	 probíhá	
v	galerii	od 17 do 19 hodin anglická vý-
tvarná dílna Illusion pod vedením Radky 
Kaclerové.	Využijete-li	 této	nabídky,	obo-
hatíte	svůj	anglický	slovník	o	výrazy	jako	
je	 „oklamané	oko	–	mystified	eye“	anebo	
„optická	iluze	–	optical	illusion“,	s	nimiž	se	
pohroužíte	do	světa	umění	op-artu.	
	 Zcela	 poslední	 možnost	 zhlédnout	
expozici	 Petra	 Kvíčaly	 v	 Galerii	 Josefa	
Jambora	 máte	 pak	 v neděli 14. října 
od 16 hodin	na	dernisáži výstavy,	kte-
rá	 proběhne	 formou	 dialogu Ondřeje 

Chrobáka s Petrem Kvíčalou.	 Půjde	
o	 neformální	 osobní	 setkání	 s	 umělcem	
a	 kurátorem	 jeho	 výstavy.	 Přijďte	 více	
poznat	 Kvíčalovu	 tvorbu	 i	 historii	 jejího	
vzniku	a	zapojit	se	do	diskuse.	
	 Koncem	října	otevřeme	v	galerii	výsta-
vu	 Josefa Jambora	 nazvanou	 Souznění 
s krajinou,	 jejíž	vernisáž	se	koná	v so-
botu 27. října v 17 hodin.	 	Vystavena	
budou	všechna	Jamborova	malířská	díla,	
která	 věnoval	 městu	 Tišnovu,	 z	 nichž	
čtyři	 obrazy	 hub	 jsou	 zapůjčeny	 na	 vý-
stavu	Mykokosmos.	Součástí	Jamborova	
Souznění	s	krajinou	bude	 i	 topografická	
mapa	Vysočiny	s	 fotografiemi	současné-
ho	stavu	krajinných	motivů	zobrazených	
na	jeho	vystavených	obrazech.	Návštěvní-
ci	budou	mít	k	dispozici	jejich	fotografie,	
které	 mohou	 přiřadit	 na	 mapě	 ke	 sním-
kům	stávajícího	stavu	Jamborových	kdysi	
idylických	krajin.

	 Jsem	poměrně	mladý	„fotograf“,	vážně-
ji	se	o	fotografii	zajímám	zhruba	od	roku	
2012.
	 Zpočátku	 fotografování	 obnáší	 ob-
rovskou	míru	učení	se,	přečetl	 jsem	ne-
spočet	knih	a	zhlédl	snad	všechna	videa	
na	youtube	a	úspěch	se	postupně	dosta-
vil.	Trvalo	sice	měsíce,	než	jsem	nějakou	
fotografii	ukázal	světu,	ale	o	to	větší	mo-
tivací	byly	první	pozitivní	ohlasy.
	 Fotografování	 toho,	co	 jsem	chtěl,	 se	
postupně	 s	 vědomostmi	 stávalo	 „jedno-
dušší“.	 Nezaměřuji	 se	 na	 určité	 téma;	
zajímají	mě	krajinky,	portréty,	makro,	ale	
nejvíce	se	díky	spolupráci	s	Tišnovským	
kulturním	 střediskem	 zabývám	 reportá-
ží.	Focení	kulturních	akcí	se	pro	mě	stalo	

zajímavou	zážitkovou	disciplínou,	dosta-
nu	se	na	různé	akce,	na	které	bych	běžně	
nešel,	rozšířím	si	obzory	a	většinou	najdu	
i	nějakou	novou	zajímavou	kapelu.	Fotím	
i	 některé	 místní	 sportovní	 akce,	 mám	
za	sebou	i	fotografování	svateb.	V	posled-
ní	době	se	ale	moje	tvorba	zaměřuje	hlav-
ně	na	fotografování	přírody	na	výletech.	
	 Můj	 první	 „opravdový“	 fotoaparát	 byl	
Nikon	D5100.		S	ním	přišlo	i	nebývalé	nad-
šení,	které	plynule	přešlo	ve	vášeň	k	foto-
grafii.	Nyní	fotím	Nikonem	D7200.			
	 Fotografie	 je	 umění	 pozorovat.	 Jde	
o	to	najít	na	obyčejném	místě	něco	zají-
mavého...	
Zjistil	jsem,	že	nezáleží	na	tom,	co	vidíte,	
ale	na	tom,	jak	to	vidíte.	(Elliott Erwitt)

POSlední mOžnOSt navŠtívIt výStavu
Petra KvíčalY

Marta Sylvestrová, Galerie Josefa Jambora

mIcHal juříčeK
malá Galerie TišnovskýCh foToGrafŮ – 20. Díl

připravuje Václav Seyfert



Colosseum, Řím Foto: Michal Juříček

Jezero Tappenkarsee, Rakousko Jezero Jägersee, Rakousko
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PŘEDNÁŠKA

Více na www.mktisnov.cz

Renesance 
Bible 
k Výstavě starých tisků 

2. 10. 2018 v 18.00 hod.
Přednáškový sál

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
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11. 10. 2018 v 17.00 hod.pro rodiče s dětmi a v 18.30 pro seniory
Přednáškový sál

Canisterapie 
Mgr. Irena Kusáková

PŘEDNÁŠKA

Více na www.mktisnov.cz/
rok-s-prozitkem-2018

ROK 
S PROŽITKEM 
2018

11. 10. 2018 Přednáškový sál

v 17.00 hod. pro rodiče s dětmi 
v 18.30 hod. pro seniory
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velký sál MěKS Tišnov

25. 10. 2018
19.30 hod.

Wolf 
Lost 

in the 
Poem

unikátní hudebně-poetický 
projekt Jana Žambocha



TN 10/2018 39

kultura

Velký sál MěKS Tišnov

31. 10. 2018
19.30 hod.

OK
Percussion 

Duo
bicí nástroje 

mnohokrát jinak

v rámci programu oslav
100. výročí vzniku Československé republiky
NEDĚLE 28. 10. 2018, 10–16 hod. poslední prohlídka v 15.30 hod.

Trasa k jeskyni je značena od Centra sociálních služeb („Penzion“).Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
Srdečně zvou tišnovští jeskyňáři.

den
otevřených 
dveří 
v Králově jesKyni
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7. den, 90 km, Ginzling–Brixen 
	 Pátek	začal	stoupáním	po	silnici,	kterou	jsme	po	čase	opus-
tili	 a	 odbočili	 na	 strmou	 stojku	 do	 lesa.	 Z	 něj	 jsme	 se	 pak	
opět	na	silnici	vrátili	a	serpentinami	dojeli	na	vrchol	přehrady	
v	1	800	m	n.	m.	Odtud	už	to	tak	jednoduché	nebylo.	Z	asfaltky	se	
stala	klasická	horská	turistická	cesta	plná	kamení,	takže	jsme	
kolo	museli	několik	kilometrů	vést.	Po	nějaké	době	šlo	znovu	
nasednout	a	přišla	ještě	strmější	stoupání	k	průsmyku	Pfitser	
Joch.	Téměř	2	300	m	n.	m.	a	přejezd	do	Itálie.	Nekonečně	dlou-
hým	sjezdem	nejprve	po	 lesní	 cestě	 a	 pak	po	asfaltu	 jsme	 se	
dostali	až	do	města	Vipiteno.	Během	sjezdu	jsme	také	naměřili	
maximálku	–	78,9	km/h.	Z	Vipitena,	což	 je	pro	nás	Tišnováky	
příznačný	název,	už	jsme	podél	řeky	převážně	klesali	k	Brixenu.	
Útočištěm	se	nám	stala	dřevěná	budka	na	dětském	hřišti,	která	
ale	byla	pouze	pro	 tři.	Černý	Petr	 zbyl	na	Petra,	 jenž	se	nám	
natáhl	k	nohám	a	hlídal	jako	poslušný	bernardýn.

8. den, 124 km, Brixen–Mattarello 
	 Brixen	jsme	opustili	a	po	cyklostezce	kopírovali	řeku	Adige	
do	Bolzana.	Celkem	svižná	pasáž.	V	Bolzanu	jsme	se	vyplázli	
u	 řeky	 a	 chvíli	 odpočívali.	 V	 šíleném	 vedru	 jsme	 pokračovali	
na	Trento.	Cyklostezka	s	dlouhými	rovinkami	a	silným	protivě-
trem	začala	nudit,	až	vadit.	Z	obou	stran	hřebeny	hor	a	pěkná	
panoramata,	 vesničky	 připomínající	 ty	 přímořské.	 Do	 Tren-

ta	 jsme	dojeli	 vyprahlí,	 jelikož	 zrovna	v	době	cesty	probíhala	
v	obchodech	siesta	a	nikde	nikdo	nedělal.	Tak	to	má	být.	Lehli	
jsme	si	 v	Trentu	v	parku	kousek	od	 sochy	Danta	Alighieriho	
a	vstřebávali	peklo	z	cesty.	Nakonec	jsme	skončili	v	dalším	par-
ku	v	Mattarellu	ve	Phoenix	baru,	kde	budeme	spát.	Tedy	v	tom	
parku.	Poslední	dny	nevypadáme	moc	lidsky	(ještě	míň	než	ob-
vykle),	jelikož	naše	obličeje	slouží	místnímu	hmyzu	jako	terče.	
Vypadáme	jako	postavičky	ze	Star	Treku.

9. den, 96 km, Mattarello–Lazise (Lago di Garda) 
	 Ve	Phoenix	baru	jsme	se	spřátelili	s	majitelem	Luccou,	který	
každému	 z	 nás	 na	 konec	 našeho	 pobytu	 věnoval	 v	 rámci	 věr-
nostního	spotřebního	programu	pivo	zdarma.	Přesunuli	jsme	se	
do	parku	a	zalehli.	Ráno	podél	řeky	do	Roveretta	a	pak	jsme	se	
zase	stočili	k	severnímu	konci	Laga.	Po	silnici	kopírující	jezero	
jsme	sjeli	až	k	jeho	jižní	části	do	letoviska	Lazise,	kde	jsme	si	
ustlali	přímo	na	pláži.	Koupačka,	pivo,	zmrzlina,	radost.

10. den, 145 km, Lazise–Soliera 
	 Den,	který	jsme	strávili	na	rovince	a	cyklostezkách,	párkrát	
jsme	si	zajeli,	ale	nic	hrozného.	Projeli	jsme	historické	centrum	
Mantovy	a	nasměrovali	se	na	Modenu.	Rovinaté	trasy	nám	už	
začínají	lézt	krkem,	takže	už	se	těšíme	na	zítra	na	Apeniny.	Co	
stojí	na	cyklostezkách,	kterými	jsme	zatím	projížděli,	za	povšim-
nutí,	je	to,	že	většina	cyklistů	se	narodila	chvíli	po	válce,	tudíž	
se	často	střetáváme	se	skupinou	důchodců	na	elektrokolech.	Ti	
odvážnější	mají	dokonce	kola	bez	motoru.	Mladých	pomálu.	

11. den, 100 km, Soliera – La Quercia 
	 Začínáme	opět	na	rovince.	Nuda,	hlava	spí,	nohy	točí,	co	mo-
hou.	Projíždíme	Modenu,	žádný	zázrak,	ne	nadarmo	se	 jí	 říká	
Kuřim	Itálie.	Zatáčka	vpravo,	hnedle	vlevo	a	je	tu	Bologna.	Sjíž-
díme	 z	předměstí	na	vedlejší	 silnici,	 kde	 loňské	chomutovské	
prostitutky	romského	původu	vystřídaly	ženy	z	teplejších	krajin.	
Konečně	začínají	kopce.	Těžko	se	hledá	místo	k	ulehnutí.	Končí-
me	u	prodejny	COOP	na	parkovišti	pod	veřejným	osvětlením.	Ne	
nadarmo	se	říká:	„Pod	lampou	je	největší	tma.“

12. den, 100 km, La Quercia – Tavarnuzze 
	 Začínáme	do	kopce,	konečně	změna.	Celé	dopoledne	držíme	
ve	stoupání.	Poté	dlouhým	sjezdem	serpentinami	k	pláži	u	 je-
zera	Lago	di	Bilancino	a	tady	tříhodinová	pauza	s	koupačkou.	
Následně	30	kilometrů	 do	Florencie,	 nejprve	mírně	 do	kopce,	
potom	prudce	do	kopce	a	ostrý	sjezd.	Otevírá	se	parádní	výhled	
na	město	a	my	sjíždíme	k	centru.	Začíná	pravá	Itálie,	předjíž-
dění	 v	 zatáčkách,	 mistrovství	 světa	 v	 troubení,	 na	 kruhových	
objezdech	 přednost	 neexistuje,	 všude	 samý	 skútr.	 Projíždíme	
historické	 uličky	 a	 po	 osmé	 večer	 končíme	 vyčerpaní	 vedrem	
a	městem	kousek	za	Florencií.	

(dokončení v příštím čísle)

deníK z ceStY POd veSuv 
2. čásT

Jan Bednář ml.

Po této trase cestovala tišnovská čtveřice na kolech až do Neapole.
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	 V	 sobotu	 4.	 srpna	 se	 uskutečnilo	 ve	 sportovně-kulturním	
areálu	 v	 Šerkovicích	 pétanquové	 Mistrovství	 České	 republiky	
smíšených	 dvojic.	 Hlavním	 sportovním	 pořadatelem	 byl	 oddíl	
Carreau	Brno,	zázemí	turnaje	zajišťovala	obec	s	týmem	lidí	při-
pravujících	pravidelné	šerkovické	turnaje.		
	 Šerkovický	areál	pro	150	účastníků	(ve	věku	od	14	do	72	let)	
přichystal	počasí,	které	tento	druh	turnaje	dlouho	nepamatuje.	
Teploměr	ukazoval	přes	třicet	stupňů	Celsia	už	v	průběhu	prv-
ních	ranních	zápasů,	 jež	se	hrály	ve	skupinách	na	dvě	prohry.	
A	kolem	poledne	neměl	daleko	k	explozi.	Vedro	 s	 tvrdým	ku-

tálivým	povrchem	boulodromů	způsobilo	řadu	překvapivých	vý-
sledků	ve	skupinách	a	následných	vyřazovacích	kolech	a	často	
brzký	konec	některých	favoritů.				
	 Celodenní	turnaj	pak	vyvrcholil	závěrečnými	zápasy	v	pozd-
ních	večerních	hodinách.	Finále,	které	se	hrálo	po	22.	hodině,	
se	vyznačovalo	vysokou	kvalitou	a	diváckou	atraktivitou.	Obě	
finálové	dvojice	–	Vrchlabská	Bartošová	a	Srnský	versus	brněn-
ský	tým	manželů	Hodboďových	–	se	pravidelně	střídaly	po	jedné	
dobré	kouli	a	zejména	plaserská	kvalita	zápasu	byla	výborná.	
Pevnější	 nervy	 v	 závěru	 zápasu	 přinesly	 vítězství	 manželům	
Hodboďovým.

Výsledky	turnaje:
1.	 	Romana Hodboďová a Pavel Hodboď (POP	Praha	/	Carreau	

Brno)
2.	Kristýna Bartošová a Lubomír Srnský (1.	KPK	Vrchlabí)
3.	Sylva Mrázková a Jindřich Kauca	(PC	Kolová	/	Karlovy	Vary)
4.	 	Gabriela Krupicová (Carreau	Brno)	a Martin Pírek	(HRODE	

Krumsín)

	 Pro	šerkovické	spolupořadatele,	kteří	zajišťovali	zázemí	tur-
naje	(areál,	hrací	plochu,	občerstvení,	přistavení	cisterny	s	vo-
dou…),	byla	odměnou	reakce	účastníků,	kteří	ocenili	perfektní	
servis,	pěkné	místo,	dobré	občerstvení	i	možnosti	osvěžení	při	
tomto	„tropickém	mistrovství“.

mIStrOvStví čr SmíŠenýcH dvOjIc v Pétanque
v ŠerKOvIcícH

za pořadatele Miroslav Randuch

V sobotu 4. srpna se uskutečnilo v Šerkovicích pétanquové Mistrovství České republiky smíšených dvojic.  Foto: Vladimír Husák
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	 Zdravíme	všechny	čtenáře	Tišnovských	novin	i	širokou	veřej-
nost.	Od	září	se	rozbíhá	další	basketbalová	sezóna	2018/2019,	
která	je	pro	nás	významná	hlavně	tím,	že	slavíme	osmdesát	let	
od	vzniku	basketbalu	v	našem	městě.	
	 Již	 tradičně	 jsme	 zahájili	 přípravu	 soustředěním	 v	 Bystřici	
nad	 Pernštejnem.	 Vracíme	 se	 tam	 pravidelně,	 protože	 zdejší	
areál	patří	k	nejlépe	vybaveným	sportovištím	v	České	republi-
ce.	V	přípravce	se	třetím	rokem	věnujeme	děvčatům	i	chlapcům.		
Rádi	bychom	obnovili	v	Tišnově	i	basketbal	chlapců,	ale	vše	zá-
leží	jen	na	obětavosti	dospělých,	kteří	by	se	takového	družstva	
ujali	a	pravidelně	s	ním	trénovali.
	 Kromě	přípravky	trénujeme	děvčata	v	kategoriích	U12,	U14,	
U17	a	U19.	Celkový	počet	hráček,	které	basketbal	pravidelně	
navštěvují,	se	blíží	stovce.
	 Největší	zásluhu	na	tom	mají	Vlasta	Havlík,	Beáta	Adamco-
vá,	Vlaďka	Knoflíčková	a	Petra	Simonsová.	S	plněním	 trénin-
kového	plánu	jim	pomáhají	Marek	Knoflíček,	Martin	Dvořáček,	
Jaroslav	Kopáček	a	Rosťa	Ekl.

	 Práce	s	děvčaty	přináší	své	ovoce.	Jen	pár	příkladů	za	všechny:
•	 	Beáta	 Adamcová	 ml.	 –	 reprezentace	 ČR	 +	 extraliga	 žen	

za	Žabiny	Brno
•	 	Martina	a	Petra	Knoflíčkovy	–	reprezentace	ČR	ve	svých	ka-

tegoriích,	starty	za	Valosun	Brno	v	extralize
•	 	Veronika	Pololáníková,	Michaela	Adamcová	–	 extraliga	do-

rostenek	KP	Brno
•	 	Sára	Kocourková	a	Aneta	Jurná	–	extraliga	dorostenek	a	ka-

detek	za	Žabiny	Brno
•	 	Michaela	Cibulková	–	liga	starších	žákyň	KP	Brno

	 To	 je	 jen	malé	 ohlédnutí	 za	 naší	 činností.	Trochu	nás	mrzí	
malá	návštěvnost	z	řad	rodičů	a	tišnovské	veřejnosti	na	domá-
cích	zápasech.	Jsme	přesvědčeni,	že	bouřlivá	domácí	kulisa	by	
výkony	 našich	 hráček	 ještě	 zlepšila.	 Informace	 o	 tišnovském	
basketu	najdete	na	www.basket.tisnov.cz.
	 Na	závěr	nám	dovolte,	abychom	poděkovali	sponzorům,	bez	kte-
rých	by	náš	oddíl	nemohl	pracovat.	Poděkování	patří	městu	Tišnov,	
Jihomoravskému	kraji,	MŠMT	a	mnoha	dalším,	kteří	nás	podporují.

baSKet tIŠnOv
Slaví OSmdeSátInY

Marek Knoflíček

PřIjďte SI vYzKOuŠet 3d luKOStřelbu

Monty Václav Kappel, Spolek Odyssea Tišnov

V neděli 7. října u letního kina v tišnově otevřeme lukostřel-
nici. Zahájení a první výstřel se uskuteční ve 13 hodin, k dis-
pozici vám budeme do 16. hodiny. Můžete se těšit i na dopro-
vodný program se skákacím hradem a malováním terčů. Akce 
je určena pro celou rodinu, vstupné dobrovolné.
Lukostřelnice bude veřejně přístupná každému zájem-
ci o lukostřelbu. Střelba na spodní části do slaměné stě-
ny je za doporučený příspěvek 10 až 20 korun za vstup. 
K atraktivnějšímu okruhu s deseti 3D terči v přilehlých 
roklinkách budou ceny a podrobnější informace vystaveny 
na lukostřelnici i na webu Odyssea.cz. Každý čtvrtek bude 
pravidelně k dispozici i půjčovna vybavení a dohled u střel-
by. Je možné si domluvit individuální program, ať už pro 
rodinu, partu kamarádů nebo školní třídu. 

V neděli 7. října bude u letního kina v Tišnově otevřena 
lukostřelnice. Zahájení a první výstřel se uskuteční ve 13 hodin. 

Foto: Martin Klein
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	 Na	 stránkách	 Jihomoravského	 teni-
sového	 svazu	 byly	 zveřejněny	 výsled-
ky	 konečného	 pořadí	 okruhu	 babyte-
nisu	 O pohár hejtmana JMK 2018.		
Okruh	 se	 skládal	 z	 osmi	 turnajů:	 Znoj-
mo,	 Zlín,	 ŽLTC	 Brno,	 Tišnov,	 Slovác-
ko,	Třebíč,	TC-MJ	Brno	a	Prostějov.
	 Na	každém	z	těchto	turnajů	získávali	
hráči	 a	 hráčky	 body,	 které	 se	 jim	 sčíta-
ly	 do	 konečného	 pořadí.	 Deset	 nejlep-
ších	 z	 každé	 kategorie	 pak	 postupuje	
do	 tzv.	 masters,	 tedy	 „turnaje	 mistrů“,	
kde	se	utkají	o pohár hejtmana Jihomo-
ravského kraje.	Do	konečného	pořadí	se	
započítalo	pět	nejlépe	bodovaných	turna-
jů	daného	hráče/hráčky.

	 V	kategorii	chlapců	se	zapojilo	88	hrá-
čů,	v	kategorii	dívek	84	hráček.

Kategorie chlapců
z pohledu SK Tenis Tišnov:
•	 Jakub	Koláčný	–	32.	místo
•	 Tobiáš	Chocholatý	–	40.	místo

Kategorie dívek:
•	 Terezie	Hrdličková	–	3.	místo
•	 Adriana	Bukalová	–	6.	místo
•	 Nelli	Semotánová	–	9.	místo
•	 Amélie	Musilová	–	13.	místo
•	 Vanesa	Gálfyová	–	23.	místo
•	 Viola	Otiepková	–	30.	místo
•	 Hana	Rychtářová	–	83.	místo

Na masters tři naše hráčky
	 Velkým	úspěchem	je	účast	na	masters	
pro	 Terku	 Hrdličkovou,	 Áďu	 Bukalovou	
a	 Nellču	 Semotánovou.	 Z	 deseti	 hráček	
má	náš	klub	v	 letošním	roce	 tři	 zástup-
kyně,	 což	 se	 za	 tři	 roky	 této	 tour	 zatím	
nepodařilo.	 Holkám	 gratulujeme	 a	 pře-
jeme	mnoho	dobře	mířených	míčů	na	zá-
věrečném	 turnaji.	 Masters	 se	 uskuteční	
22.	září	na	kurtech	TC	Brno,	Herčíkova	
19,	 Brno.	 Kompletní	 výsledky	 základ-
ní	 části	 si	 můžete	 stáhnout	 ve	 formátu	
XLS	na	stránkách	 Jihomoravského	 teni-
sového	svazu.

Klub dOSáHl úSPěcHů v KategOrII babYtenIS 
Ondřej Semotán

	 Klucanina	se	ve	dnech	8.	a	9.	září	stala	kolbištěm	lukostře-
leckých	 závodů.	 Na	 240	 lukostřelců	 z	 celé	 České	 republiky	
a	Slovenska	se	účastnilo	Českého	a	Moravského	poháru	v	3D	
lukostřelbě.	Ve	členitém	terénu	na	střelce	všech	kategorií	(luky	
tradiční,	olympijské	i	kladkové)	čekalo	31	terčů.	Skvělé	ohlasy	
na	závod	nám	potvrdily,	že	areál	letního	kina	a	přilehlé	Klucaniny	
je	ideálním	zázemím.	Domácí	střelci	lukostřeleckého	oddílu	pod	
TJ	Sokol	Tišnov	získali	šest	medailí,	nejlépe	se	dařilo	dětem.

v tIŠnOvě Se uSKutečnIlY 
luKOStřelecKé závOdY 

Václav Kappel, Spolek Odyssea Tišnov

Lukostřeleckých závodů se ve dnech 8. a 9. září zúčastnilo v Tišnově na 240 lukostřelců.  Foto: Martin Klein
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Babytenisové družstvo
přivezlo historický úspěch klubu
	 Stejně	tak	jako	sklízí	úspěchy	jednot-
livci,	 daří	 se	 i	 kategorii	 družstev.	 V	 ba-
bytenisu	 měl	 v	 letošním	 roce	 náš	 klub	
postavené	 dva	 týmy	 (A	 a	 B),	 kdy	 naše	
áčko	 postoupilo	 do	 krajského	 finále.	
Tým	ve	složení	Terezie	Hrdličková,	Jakub	
Koláčný,	 Nelli	 Semotánová,	 Adriana	 Bu-
kalová,	 Amélie	 Musilová	 a	 Viola	 Otiep-
ková	 se	 zúčastnil	 v	 sobotu	 8.	 září	 boje	
o	postup	do	krajských	finálových	zápasů.	
Kapitánem	družstva	byl	Zdeněk	Hrdlička,	
zástupce	 kapitána	 Ondřej	 Semotán.	 Los	
nám	byl	nakloněn,	protože	jsme	nepotře-
bovali	 hrát	 předkolo,	 a	 tak	 nám	 stačilo	
porazit	TK	Kraví	hora,	abychom	postoupi-
li	mezi	nejlepší	osmičku.	S	tímto	úkolem	
si	holky	bez	větších	problémů	poradily.
	 V	 neděli	 9.	 září	 pak	 byla	 zahájena	
utkání	 osmi	 nejlepších	 týmů	 z	 celkové-
ho	 počtu	 65	 zúčastněných	 v	 rámci	 celé	
sezóny.	Náš	klub	si	jako	prvního	soupeře	
vylosoval	TK	Zlín,	který	hraje	ligu	a	pat-
ří	aktuálně	k	těm	nejlepším.	Holky	hrály	
uvolněně,	 přesto	 o	 každý	 míč	 bojovaly,	

zápasy	byly	napínavé	a	některé	výměny	
hodně	 vyrovnané.	 Bohužel	 jsme	 soupeři	
podlehli	na	body	1:5,	kdy	jediný	bod	za-
jistila	 Terezie	 Hrdličková.	 Dalším	 sou-
peřem	 se	 nám	 stal	 TK	 Spartak	 Jihlava,	
kde	 jsme	 potřebovali	 výhru	 pro	 postup	
k	 5.–6.	 místu.	 Holky	 zabojovaly	 a	 body	
přinesly	Terezie	Hrdličková,	Adriana	Bu-
kalová	a	Amélie	Musilová	ve	dvouhrách	
a	 následně	 další	 bod	 přidalo	 duo	 Buka-
lová/Musilová	 ve	 čtyřhře.	 Vítězství	 tak	
bylo	4:2	na	body	a	v	dalším	kole	nás	če-
kal	klub	TK	Bajda	Kroměříž.	Utkání	byla	
opět	 hodně	 vyrovnaná,	 odpovídal	 tomu	
i	výsledek.	Rozhodnout	mohly	Hrdličko-
vá	 se	 Semotánovou,	 která	 byla	 většinu	
zápasu	 pod	 neustálým	 tlakem	 soupeře.	
Ovšem	 velice	 vyrovnanou	 čtyřhru	 nako-
nec	nedovedly	do	vítězného	konce	a	pro-
hrály	3:4	na	gemy.	Na	body	byl	stav	3:3,	
a	 tak	 rozhodoval	 celkový	 součet	 gemů	
obou	družstev.	Ani	zde	však	o	vítězi	ne-
bylo	 rozhodnuto,	 jelikož	 stav	 byl	 17:17.	
Rozhodl	tedy	zápas	prvního	nasazeného,	
kterým	byla	Terezie	Hrdličková.	A	proto-
že	 tento	 zápas	vyhrála	6:2,	 zajistila	 tak	

našemu	klubu	výhru	a	historicky	nejlepší	
umístění	v	kategorii	babytenisu	družstev.
Více	informací	také	na	našem	webu
www.tenis-tisnov.cz	a	Facebooku
www.facebook.com/sktenistisnov.

	 Zaujal	mě	tento	malý	ptáček	asi	velikosti	kosa,	kterého	jsem	
vyfotografoval	4.	října	loňského	roku	před	budovou	nádraží	Čes-
kých	drah	v	Tišnově.	Je	velmi	společenský	a	čilý.	Což	dokazovalo	
to,	že	se	nebál	kolemjdoucích	lidí.	
	 Tak	několik	slov	k	tomuto	u	nás	méně	známém	ptáčku.	Jde	
o	Calidris	alpina	neboli	 jespáka	obecného	z	podřádu	bahňáků.	
Dorůstá	délky	17	až	21	centimetrů,	jeho	rozpětí	křídel	má	32	až	
36	centimetrů	a	váží	45	až	65	gramů.	
	 Jespák	 je	tažný	pták.	Vyhledává	především	zamokřené	roz-
lehlé	rašelinné	a	luční	plochy.	Téměř	celý	den	píchají	jespáci	zo-
bákem	do	bahna	nebo	prohledávají	bahno	na	dně	mělkých	vod.	
Je-li	třeba,	plavou.	Potravou	jsou	jim	drobní	pobřežní	a	bahenní	
živočichové	nebo	též	semena.	
	 Hnízdí	v	severské	tundře	a	poblíž	mořského	pobřeží	Skandi-
návie,	Baltského	moře	a	Britských	ostrovů.	Za	tahu	letí	převáž-
ně	podél	mořského	pobřeží	a	řídce	je	zastižen	i	ve	vnitrozemí.	
Hnízdí	v	dubnu	až	červnu,	jednou	ročně.	Hnízdo	tvoří	malý	důlek	
vystlaný	 travou	na	zemi,	skrytý	ve	vegetaci.	Samice	snáší	asi	
čtyři	nazelenalá	vejce	s	drobnými	hnědými	skvrnami.
	 Jespák	obecný	je,	jak	jsem	již	zmínil,	tažný	pták.	V	zimě	jej	
nalezneme	na	pobřeží	západní	i	jižní	Evropy	i	na	březích	Afriky	
až	po	rovník.	Přelétá	přes	naše	území.	Daleko	silněji	se	projevu-

je	podzimní	tah,	průtah	bývá	nejintenzivnější	v	říjnu.	Ze	zimovišť	
se	vrací	počátkem	května,	aby	zase	na	severu	založil	novou	ge-
neraci	jespáků.		
	 Tento	 druh	 patří	 mezi	 nejčastěji	 kroužkované	 bahňáky	
a	na	přehradě	Rozkoš	byly	okroužkovány	stovky	jedinců.	Ptáci,	
kteří	byli	u	nás	kroužkováni	na	podzimním	tahu,	bývají	nejčas-
těji	hlášeni	z	Itálie,	Francie,	ale	i	ze	Španělska	a	severní	Afriky.

Tišnovský tenisový klub dosáhl úspěchů 
v kategorii babytenis. 

Foto: Ondřej Semotán

tažní PtácI
na tIŠnOvSKu

Josef Permedla

Calidris alpina neboli jespák obecný náleží do podřádu bahňáků 
a dorůstá délky 17 až 21 centimetrů. Foto: Josef Permedla
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	 Před	prázdninami	se	v	maďarské	Békéscsábě	uskutečnila	pi-
vovarnická	 degustační	 soutěž	 Central	 European	 Beer	 Awards	
(CEBA).	Byla	určena	pro	tzv.	craftové	pivovary,	vyrábějící	pivo	
klasickým	postupem,	s	ročním	výstavem	do	200	tisíc	hektolitrů.	
Mezi	účastníky	ze	sedmi	zemí	(Maďarsko,	Rakousko,	Slovinsko,	
Česko,	Slovensko,	Belgie,	Srbsko),	kteří	do	14	soutěžních	kate-
gorií	dodali	celkem	167	vzorků,	si	vedlo	velmi	úspěšně	i	Tišnov-
ské	pivo.	Tišnovský	pivovar	se	stal	jediným,	který	získal	ocenění	
u	všech	svých	zaregistrovaných	vzorků.
	 Pro	porotu,	složenou	z	odborníků	na	výrobu	piva,	byly	posu-
zované	vzorky	anonymní.	Každý	soutěžící	musel	dodat	nejméně	
dva	litry	příslušného	piva	a	pak	byla	hodnocena	vůně,	chuť,	cel-
kový	dojem	či	další	aspekty,	vše	za	pomoci	amerického	počíta-
čového	systému,	který	vylučoval	subjektivní	prvky	hodnocení.	
Zlato	získaly	vzorky	s	více	než	48	body	z	50	možných,	stříbro	se	
udělovalo	za	44	až	47	bodů	a	bronz	za	40	až	43.	
	 Celkovým	vítězem	akce	se	stal	pivovar	Vaskakas	és	Társa	Kft.	
z	Györu	za	pivo	typu	IPA.	Šestice	tišnovských	vzorků	si	odvezla	
tři	stříbra	a	tři	bronzy:	stříbrné	medaile	získala	piva	Tišnovan	
12%	(3×	chmelený	světlý	ležák),	Japp	12%	(tmavý	ležák)	a	Aba-
tyše	Barbora	13%	(jemně	chmelený	polotmavý	speciál),	bronz	

byl	 udělen	 pivům	Tišnovák	10%	 (4×	 chmelené	 světlé	 výčepní	
pivo),	Tišnovanka	11%	(jemně	chmelený	světlý	ležák)	a	Porter	
Coeli	20%	(tmavý	porter).	Kromě	piv	zapojených	do	soutěže	vy-
rábí	Pivovar	Tišnov	ještě	další	tři	typy	–	Biker	(výčepní	světlé	
pivo	s	nízkým	obsahem	alkoholu),	Američan	z	Tigálu	(APA	12%)	
a	Mistr	Šimon	(výčepní	pšeničné).	Poslední	dva	jmenované	pro-
dukty	 jsou	svrchně	kvašené,	ve	všech	ostatních	případech	jde	
o	spodně	kvašená	piva.
	 Přestože	Pivovar	Tišnov	zatím	dodává	své	výrobky	jen	na	do-
mácí	trh,	je	vidět,	že	pěnivý	mok	z	našeho	města	zaujal	i	za	hra-
nicemi.	Což	by	do	budoucna	nemuselo	platit	jen	v	případě	chu-
ťových	buněk	porotců	soutěže,	jejímž	cílem	byla	podle	propozic	
nejen	„propagace	piva	 jako	 jednoho	z	nejpopulárnějších	nápo-
jů“,	ale	také	„podpora	domácího	vaření“	a	–	což	působí	zvláště	
úsměvně	–	„podpora	mírné	spotřeby	piva“.

	 Na	konci	října	se	dožívá	úctyhod-
ných	99.	narozenin	malíř	Stanislav	
Bělík	 z	 Doubravníku.	 Naplno	 se	
začal	 věnovat	 malířství	 až	 po	 roce	
1980,	kdy	již	byl	v	důchodu.	Nejvý-
razněji	se	prosazuje	v	krajinomalbě	

a	zvláště	jeho	zimní	náměty	jsou	dokladem	jeho	talentu.	Je	také	
skvělým	 grafikem,	 ilustrátorem	 i	 autorem	 exlibris.	 Nejčastěji	
maluje	temperami,	ale	nevyhýbá	se	ani	jiným	technikám	–	oleji,	
akvarelu,	linorytu	apod.	
	 Stanislav	 Bělík	 čerpá	 výtvarné	 náměty	 především	 z	 okolí	
Doubravníku	a	Vysočiny,	ale	maloval	i	na	Jesenicku	nebo	na	Valaš-
sku.	Svoje	nejúspěšnější	 zahraniční	obrazy	přivezl	 z	Nizozemska,	
kde	pobýval	v	roce	1998	ve	městě	Waalre.	Největším	domácím	po-
činem	Mistra	Bělíka	je	cyklus	59	obrazů	s	názvem	Krajinou	řeky	
Svratky,	který	 tvořil	 převážně	v	 letech	2003–2006	a	 jenž	se	stal	
základem	nedávno	vydané	knihy.	Publikace	přispívá	k	oslavě	krásy	
řeky	Svratky	a	krajiny,	kterou	řeka	protéká.	
	 U	 příležitosti	 99.	 narozenin	 Stanislava	 Bělíka	 vydal	 spolek	
Art	Periscope	nástěnný	kalendář	s	vybranými,	věrnými	 repro-
dukcemi	jeho	obrazů	s	názvem	„Stanislav	Bělík	100	let”.	Sna-

hou	vydavatele	je,	aby	v	malířově	jubilejním	roce	byly	jeho	obra-
zy	vystaveny	ve	všech	domácnostech	(nejen)	našeho	regionu.	
	 Křest kalendáře se uskuteční během Svatováclavských 
hodů v sobotu 29. září ve 13.45 hodin	a	záštitu	nad	touto	akcí	
převzal	 starosta	 Tišnova	 Jiří	 Dospíšil.	 Proběhne	 samozřejmě	
autogramiáda	malíře	Stanislava	Bělíka	a	prodej	kalendářů.	Hu-
dební	program	zajistí	cimbálová	Moravská	muzika	Petra	Mikul-
ky	se	zpěvákem	Václavem	Kováříkem.	Součástí	celé	akce	bude	
celodenní	 výstava	 obrazů	 Mistra	 Bělíka	 v	 zasedací	 místnosti	
radnice,	která	potrvá	od	9	do	17	hodin.
	 Poděkování	 patří	 pořadatelům	 MěKS	 Tišnov,	 městu	 Tišnov,	
členům	spolku	Art	Periscope	a	 také	sponzorům	Františku	Ha-
nákovi	 (HAKO	CZ,	 spol.	 s.	 r.	 o.),	 Jiřímu	Němcovi	 (Stavitelství)	
a	Ing.	Karlu	Pravečkovi	(RPE,	s.	r.	o.).
Vážení	 příznivci	 umění	 tohoto	 nezaměnitelného	 regionálního	
umělce,	 neváhejte	 a	 přijďte	 vzdát	 hold	 skromnému	 člověku,	
který	svým	neutuchajícím	optimismem	a	zájmem	o	umění	„strčí	
do	kapsy”	i	mnohem	mladší	kolegy.	
 Mistře Stanislave Bělíku, přeji Vám za všechny, kteří Vás mají 
rádi, hodně zdraví a přijměte také velké poděkování za spoustu krás-
ných a osobitých obrazů.

tIŠnOvSKé PIvO
mělO úSPěcH v zaHranIčí

Václav Seyfert

KřeSt Kalendáře malíře
StanISlava bělíKa

Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope

Medailemi oceněný ředitel a sládek Pivovaru Tišnov Petr Peška 
(zcela vpravo) s dalšími účastníky soutěže Central European Beer 
Awards v maďarské Békéscsábě.  Foto: Csaba Rusznyák
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	 Ve	dnech	7.	až	9.	září	se	v	regionu	Tišnovsko	konal	již	III. roč-
ník	 putovního	 kulturního	 festivalu	 amatérských	 ochotnických	
souborů,	pěveckých	sborů,	tanečních	skupin	a	hudebních	těles	
TyJáTr FEST 2018.	Pořadatelem	festivalu	je	Dobrovolný	sva-
zek	obcí	Tišnovsko	a	putovním	je	festival	proto,	že	každý	nový	
ročník	se	koná	v	jiných	obcích	regionu	než	v	těch	předcházejí-
cích.	Tak	všechny	obce	a	městysy	mají	možnost	představit	se	
a	prezentovat	i	vzdálenějším	sousedům	a	mohou	tak	třeba	navá-
zat	bližší	přátelskou	spolupráci.	
	 V	letošním	roce	se	festivalu	ujaly	obce	Šerkovice,	kde	akce	začí-
nala	v	pátek	7.	září	v	prostorách	sportovně-kulturního	areálu,	dále	
8.	 září	obec	Kuřimská	Nová	Ves	ve	 sportovním	areálu	a	9.	září	
se	končilo	v	městysi	Lomnice	na	centrálním	náměstí	Palackého.	
Další	podmínkou	pro	pořádání	festivalu	je	existence	venkovních	
prostor,	aby	se	akce	mohla	konat	pod	otevřeným	nebem.	Po	zku-
šenostech	z	roku	2017	bylo	i	letos	nachystáno	suché	zázemí,	nic-
méně	naštěstí	nebylo	zapotřebí,	protože	letošní	ročník	festivalu	
se	nesl	nejen	v	duchu	skvělé	nálady,	ale	také	počasí.	
	 Návštěvníci	 festivalu	měli	možnost	po	tři	dny	sledovat	zají-
mavá	představení,	od	tanečních	vystoupení	dětí,	ženských	a	dív-
čích	 tanečních	 formací	či	baletek	ze	Základní	umělecké	školy	
Tišnov,	šermířské	představení	a	divadelní	hry	ochotnických	sou-
borů	z	regionu	až	po	skvělá	vystoupení	hudebních	těles	a	večer-
ní	koncerty	tří	kapel.	V	letošním	roce	se	na	festivalu	představili	
účastníci	 –	matadoři,	 ale	 také	nové	 soubory.	Celým	víkendem	
skvěle	 provázeli	 profesionální	 moderátoři	 rádia	 Vysočina	 pan	
Dušan	Binko	a	paní	Dagmar	Kopečková,	za	což	jim	patří	dík.
	 Obce	 se	 pořádání	 ujaly	 naprosto	 perfektně.	 Dobrovolníci	
ze	Šerkovic	a	hasiči	z	Lomnice	a	z	Kuřimské	Nové	Vsi,	kteří	se	
na	zajištění	zázemí	festivalu	a	občerstvení	podíleli,	byli	ochotní,	
aktivní,	bylo	nám	ctí	s	Vámi	pracovat.	Velký	dík	patří	paní	Petře	
Ondráčkové,	 místostarostce	 obce	 Šerkovice,	 a	 pánům	 Davidu	
Lacinovi,	starostovi	obce	Kuřimská	Nová	Ves,	a	Milanu	Perin-
gerovi,	místostarostovi	městyse	Lomnice,	kteří	se	do	akce	vrhli	
s	 nadšením	 a	 strhli	 k	 ní	 i	 své	 obce.	 Opět	 jste	 mohli	 nejenom	
své	děti	zabavit	na	workshopech,	které	pro	Vás	dobrovolnicky	
zajistily	Centrum	Ráček	Železné	a	Středisko	volného	času	In-
spiro	Tišnov.	Své	umění	letos	představila	paní	Marie	Burianová,	
keramička	ze	Železného,	a	v	Kuřimské	Nové	Vsi	také	paní	Ivana	
Karmasinová	–	Zakázkové	šití	a	vyšívání,	která	zajistila	pro	děti	
rukodělné	textilní	dílničky.	Všem	velmi	děkujeme!

	 Poděkovat	 musíme	 také	 těm,	 kteří	 se	 podíleli	 sponzorsky	
na	konání	festivalu,	protože	bez	jejich	pomoci	by	nebylo	možné	
finančně	akci	uskutečnit.	Děkujeme	za	materiální	dary	ve	formě	
občerstvení	a	darů	pro	účinkující	soubory	firmám:	Karlova	pe-
kárna,	Vitar	s.	r.	o.,	Centrum	Ráček	Železné,	Hostinec	u	Kovářů.	
Dále	děkujeme	všem,	kteří	poskytli	finanční	či	jinou	pomoc:	Si-
emens	Ingenuity	for	life,	LiKOV,	MERTASTAV,	EMKOR	TECH-
NOLOGy,	RIGI	stavební	společnost,	REAKCE,	T-AGRO,	Gastro	
Frozen,	 SVČ	 INSPIRO,	 Marie	 Burianová	 a	 Radmila	 Pavlíčko-
vá.	Poděkovat	musíme	 také	svazkům	a	obcím,	které	 finančně	

festival	podpořily:	Běleč,	Dolní	Loučky,	Doubravník,	Hradčany,	
Kuřim,	Kuřimská	Nová	Ves,	Maršov,	Lomnice,	Předklášteří,	Šer-
kovice,	Tišnov,	Újezd	u	Tišnova	 a	Železné,	mikroregion	Porta	
a	DSO	Tišnovsko.	Velké	díky	patří	také	Jihomoravskému	kraji	
za	 finanční	 podporu.	 Rovněž	 i	 pánům	 zvukařům	 z	 Metalwars	
crue,	bez	nich	by	to	nešlo.	Děkujeme!

	 Komu ale musíme vyjádřit obdiv a poděkovat ze všeho 
nejvíc, jsou všichni účinkující.	 Jejich	 výkony	 byly	 jednoduše	
skvělé	 a	 nasazení	 obrovské:	 Stream	 dance	 Dolní	 Loučky	 a	 dol-
nolóčské	 sokolky,	 SHS	 Victorius	 Hradčany,	 Karasovo	 divadlo	
Tišnov,	 LOTA	 Lomnice,	 KVJ	 Tišnov,	 Ochotnický	 spolek	 Slovani	
Čebín,	 Taneční	 soubor	 Markéty	 Chlubné	 při	 ZUŠ	 Tišnov,	 STA-
Rá	 BANDa,	 Klapela	 Štěpánovice,	 Fe-MINA	 Železné,	 INSPI-
RO	–	Salsa	kids	Junior	a	Rope	Skipping,	Motýlí	)D(efekt	Kuřim,	
Hr.	 Ladies,	 Nedvědický	 pěvecký	 sbor	 Petry	 Cvrkalové	 –	 Cvrčci,	
P.A.T.R.O.N.	Nedvědice	a	také	noví	účastníci	festivalu:	NAVLNCE	
Veverská	Bítýška,	INSPIRO	–	Mažoretky	a	Taneční	krok,	taneční	
skupina	MM	při	KVJ,	TOM	Band	Tišnov,	J	Band	Lažánky,	Divadelní	
spolek	Moravské	Knínice	a	Pompony	Osová	Bítýška.	Děkujeme!
	 Odkazy	 na	 fotodokumentaci	 z	 celého	 festivalu	 naleznete	
na	 facebookových	 stránkách	 www.facebook.com/tyjatrfest1/	
a	děkujeme	za	ni	paní	Radmile	Pavlíčkové.

	 Velmi	nás	těší,	že	tento	pořádající	ročník	dopadl	tak,	jak	do-
padl,	tedy	skvěle!	Máme	také	radost	ze	zájmu	nových	souborů	
o	možnost	vystupovat	a	samozřejmě	návštěvnosti	 festivalu,	ta	
letošní	předčila	naše	očekávání.	Je	vidět,	že	festival	už	si	našel	
své	skalní	příznivce,	ale	svou	pověstí	už	láká	také	ty	nové.	Le-
tošní	ročník	uzavíráme	s	vědomím,	že	se	více	než	vydařil.
	 Můžeme	se	tedy	těšit	na	ročník	čtvrtý.	Kdo	přebere	štafetu,	
je	prozatím	tajemstvím.	Zůstávají	však	stále	dvě	základní	pod-
mínky	–	jeho	konání	v	přírodních	prostorách	(s	možností	suché	
varianty	v	případě	deště)	a	to,	že	je	festival	putovní.	Informace	
o	dalším	ročníku	budou	zavčas	uveřejněny	na	webových	strán-
kách	www.dsotisnovsko.cz/	a	Facebooku.	Děkujeme.

POděKOvání za tYjátr feSt
Ty, Já a TroChu fesTivalu

Za projektový tým TyJáTrFESTu Petra Bendová, Miriam Jedličková, Kamila Marek Ševčíková, Eliška Špačková
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Dne 12. září by se dožil osmdesáti let pan 
emIl Kudrna. Stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami. 

Před dvanácti lety nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek pan jarOSlav  KOváříK. 
Dne 23. září by oslavil devadesát roků. Za ti-
chou vzpomínku děkuje dcera lída s rodinou 
a syn Zdeněk. 

Dne 25. září uplyne patnáct let, kdy nás 
opustil manžel, tatínek, dědeček ladISlav
WeIdlIcH. Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera s rodinou.

Dne 25. září uplyne desátý rok, kdy nás 
opustil tatínek, dědeček, pradědeček pan 
mIrOSlav OPlt. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Stále vzpomínají dcery Eva, 
Dana a Jitka s rodinami.

Dne 27. září uplyne patnáct smutných roků, 
co nás navždy opustila naše milovaná man-
želka, maminka, babička paní jarOSlava 
HanáKOvá. S láskou vzpomíná a za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 30. září uplyne dvanáct roků, kdy zemřel pan jan výrOSta. 
Vzpomíná manželka.

Se vzpomínkou v srdci tomu bude 4. října pět 
let, co nás navždy opustil náš drahý a milo-
vaný manžel, tatínek, dědeček a strýc pan 
HYneK  OndráčeK. S láskou manželka, 
dcera a syn s rodinami a jeho sestra.

Dne 5. října uplyne rok, kdy zemřel můj man-
žel, tatínek a dědeček OldřIcH  Knebl. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

„Co víc Ti můžeme na hrob dát, jen kytičku 
a vzpomínat.“ Dne 6. října by se dožila devade-
sáti tří roků naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní frantIŠKa  válKOvá 
a 6. září uplynulo pět roků, kdy nás navždy 
opustila. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. Děti s rodinami

Dne 26. října uplynou tři smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka, babička a teta 
paní bOHdanKa OndráčKOvá. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne 30. října uplyne jedenáct let od úmrtí 
manželky, maminky a babičky zdeňKY 
jandíKOvé. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel s dcerami a vnoučaty
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Podle	charakteru	síťky	se	určuje	forma	křížovky.	Nejsou-li	v	křížovce	žádná	mozaiková	políčka,	je	normální.	Jsou-li	v	křížovce	všech-
na	políčka	mozaiková,	nazývá	se	mozaiková.	Jsou-li	v	křížovce	pouze	některá	políčka	mozaiková,	jde	o	křížovku	polomozaikovou…

10 kaPiTol z DěJin Tišnovska (oD Doby kamenné Po současnosT)
(8)
V	r.	1849	vstoupilo	v	platnost	tzv.	(1. tajenka)	čili	vnucené	Prozatímní	obecní	zřízení.	To	přineslo	dříve	poddanským	městům	revo-
luční	změnu.	Nejnižším	článkem	veřejné	správy	se	stala	samostatná	obec.	Její	představitelé	měli	odpovědnost	za	dění	v	obci	a	také	
převzali	mnohé	úkoly,	které	dosud	zajišťoval	šlechtický	
(2. tajenka),	resp.	jeho	úředníci.	Na	podzim	r.	1850	byl	
zvolen	první	tišnovský	starosta.	Stal	se	jím	František	
Hansel,	v	r.	1857	ho	v	úřadu	nahradil	Filip	Dvořáček.	
Zastupitelstvo	mělo	15	členů	a	mělo	zasedat	tři	roky.	
Jenže	 nové	 volby	 v	 r.	 1854	 už	 vypsány	 nebyly,	 takže	
zvolená	 samospráva	 zůstala	 v	 úřadě	 po	 celá	 50.	 léta	
19.	století,	ovšem	pod	bedlivým	dohledem	brněnského	
okresního	úřadu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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KřížOvKa
8. kolo DeseTiDílné souTěže

text z historie města vybral Václav Seyfert

vOdOrOvně: a. 2. tajenka. – b. Vyrážka na rtu; rychlý tok vody; pole ležící ladem. – c. Národ; šermířský koberec; vycpávkový 
materiál. – d. Iniciály Krásnohorské; střešní vazby; doposud. – e. Vánoční píseň; kanouti; SPZ okr. Jeseník. – f. Předpovědi; 
samice losa; obránce. – g. Zájmeno osobní; souboje; bicykl. – H. Chemická značka sodíku; řezníci (zastarale); kus dřeva. – 
I. Smažený pokrm; český básník; iniciály písničkáře Kryla. – j. Opuchliny; snížení ceny; ženské jméno. – K. Nápoj; osvědčení; 
vyjadřovat písmem. – l. 1. tajenka.

SvISle: 1. Mladý vůl; tuna (slovensky); čidlo zraku. – 2. Básník; Olga (domácky); list z vězení. – 3. Harmonie; přírodní nevul-
kanizovaný kaučuk; kreslit. – 4. Chemická značka kryptonu; části rostlin; zářezy; plošná jednotka. – 5. Korektura; ruční nářadí; 
číslovka základní. – 6. Jednotky hlasitosti; zloději; mastná tekutina. – 7. Černá barva; písemná sdělení; rychle (v hudbě). – 
8. K (latinsky); zrušení soudního rozhodnutí; symbol naděje; SPZ okr. Prostějov. – 9. Šlapati; dravá ryba; vysoké karty. – 10. Patřící 
Edovi; paroháč; prostý voják. – 11. Baktérie; dekagram; mající velké oči.

Správné	rozluštění	obou
tajenek	zašlete	na	adresu
noviny@kulturatisnov.cz
nejpozději do 15. října 2018.

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

Řešení	7.	kola	z	minulého	čísla:
1.	kresba	–	2.	syndik	–	
3.	Vokoun	–	4.	pramen
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Poděkování zA foLk MetAL fest 6 
Zdeněk Válka

Dne 25. srpna se uskutečnil již šestý ročník festivalu Folk metal 
festu. Zazněly písně od kapel, jako jsou ertha, Prayers in vain, 
obereg, desire for sorrow, Morna, Mallephyr, dark seal, 
hakka Muggies, Postcards from Arkham, jeden kmen 
a také deloraine. Jako top z celého fesťáku zahrála kapela siLent 
streAM of godLess eLegy. Všem těmto účinkujícím patří 
velký dík za skvěle odehrané koncerty. Nicméně nebýt těch, kteří se 
na tom podíleli jak finančně, tak materiálně, akce by se nekonala. 

Děkujeme tedy všem sponzorům: městu Tišnovu, Městskému kul-
turnímu středisku, Slavkovskému pivovaru, Obchodu s nápoji Olší, 
Hostinci U Kovářů. Stejně tak velké díky si zaslouží Gastrofrozen 
Pavly Vacové, Tisk centrum, Obscuro, Beat rock radio, TIC Tišnov, 
Tišnovské noviny a Tišnovsko-Kuřimsko.

Rovněž si zaslouží poděkování i všichni ti pracující, kdo se podíleli 
na celé organizaci akce. Uspořádat akci v takovém velkém rozsahu 
není nic jednoduchého a potřebuje to spoustu přípravy.

Věříme, že se akce všem líbila, a budeme se těšit třeba na další ročník 
Folk Metal festu 7, který se dle prvotních plánů uskuteční v termínu 
24. srpna 2019.

Cyklisté na tišnovsku děkují Xy
Miloš Buček

Letitý problém na překrásné trase kolem Svratky mezi Doubravní-
kem a Boračí je minulostí. Zřejmě havarijní stav dřevěného mostu 
na Prudké nebo rizikový pravobřežní chodník pod železničním ná-
spem přispěly k rychlému řešení. Neméně důležitý byl pravděpo-
dobně i vstřícný postoj majitelů papírenského objektu, kteří nabídli 
levý břeh ke zřízení pohodlné a bezpečné spojky na dosud uzavře-
ný a nevyužívaný železný most. Kdo ještě nevyzkoušel, nasedněte 
a zhlédněte, s čím blížící se podzim do údolí Svratky přichází.

Poetické ráno na Svratce Foto: Vilém Klouba

INZERCE
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1.  RODINA – maximální podpora rodin v předškolních, 
školních a mimoškolních aktivitách. Zjednodušení a zprů-
hlednění žádostí o umístění do těchto zařízení.

2.  DOPRAVA – organizačně dobře zajištěné provádění re-
konstrukcí - rychle a kvalitně. Důraz na bezpečnost do-
pravy pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

3.  BEZPEČNOST – zachování Tišnova jako bezpečného  
města pro všechny občany a racionalizace práce stávající 
městské policie.

4.  ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA – podpora místní zdravotní 
péče. Řešení problematiky spádové nemocnice. Podpora 
péče o seniory a domácí péče.

5.  PŘÁTELSKÉ MĚSTO – otevřená a přátelská komu-
nikace s občany, jejichž názory by měly rezonovat  
v práci zastupitelstva.

6.  TRADICE – podpora místních tradic a spolkového života. 

7.  SPORT – prevence a udržení zdraví. Podpora stávajících 
sportovních klubů. Racionální budování ploch pro spor-
tovní a volnočasové aktivity.

8.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – rozšíření  
a údržba veřejné zeleně, podpora třídění odpadu a ekolo-
gického chování obyvatel.

9.  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU – zvýšení atraktivity 
města a jeho vybavenosti, rozvoj kulturních akcí. Přispění 
k oživení a obnově národní kulturní památky Porta coeli. 

2Volte
č.

Priority programu KDU-ČSL 
pro Tišnov v následujícím období:

Zodpovědně
pro společný domov.

Ing. Marek Láznička
40 let, obchodní manažer
bez politické příslušnosti

11.

Ladislav Vyplašil
64 let, kostelník
KDU-ČSL

12.

Bohumila Malásková
71 let, důchodce
KDU-ČSL

14.

Jiří Halouzka
52 let, živnostník
bez politické příslušnosti

13.

Jaroslav Dvořáček
64 let, kuchař
KDU-ČSL

15.

PhDr. Irena Ochrymčuková
60 let, etnoložka
bez politické příslušnosti

6.

MUDr. Jan Maláska, PhD.
43 let, lékař
bez politické příslušnosti

7.

Ing. František Svoboda
60 let, energetický manažer
KDU-ČSL

9.

Zdeněk Kluska
39 let, technolog
KDU-ČSL

8.

Ing. Pavel Chvalkovský
50 let, programátor
bez politické příslušnosti

10.

Ing. Mgr. Marie Sendlerová
64 let, ekonomka
KDU-ČSL

1.

Ing. Albín Mašek
63 let, důchodce
KDU-ČSL 

2.

Tomáš Hudec
22 let, starosta SDH Tišnov
bez politické příslušnosti

4.

Bc. Eva Chvalkovská
23 let, student FCH VUT
bez politické příslušnosti

3.

Ing. Juraj Kytner
54 let, obchodní manažer
bez politické příslušnosti

5.

Zveme Vás K VOLBÁM
5. – 6. října 2018

KDU_CSL_190x125.indd   1 12/09/2018   09:17



TN 10/2018 51

INZERCE

www.most-tisnov.cz

Přijďte za námi v neděli 

23. září od 15 hod.
na nám. Míru.

Jiří Dospíšil
předseda spolku MOST
starosta Tišnova

Těšíme se na Vás!

www.stan.tisnov.cz

S ROZUMEM

PRO TIŠNOV!

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ing. Tomáš Komprs
jaderný inženýr

Ing. Vladimíra 
Knofl íčková
fi nanční poradce

Ing. Jan Rychnovský, Ph.D.
servisní technik
magnetických rezonancí

Mgr. Josef Flek
stomatologický laborant, 
pedagog

Ing. Hana Hrabcová
projektový inženýr

Bc. Kateřina Kessnerová
učitelka

Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D.
IT business poradce

Milada Braunová
fi nanční poradce

Ing. Marek Batelka
senior systémový inženýr

Oldřich Bednář
majitel truhlářství

Luboš Navrátil
manažer

Ing. Jiří Zemánek
ekonom

Mgr. Michala Fišnarová
učitelka

Ladislav Havlík
učitel, kapelník

Zdeněk Melkes
důchodce

5

S ROZUMEM

PRO TIŠNOV!
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CHCEME LEPŠÍ 
TIŠNOV

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.

Václav
Šikula

Jarmila
Ondrová

Štěpán
Pilný

Lenka
Knechtová

www.anotisnov.cz
 AnoTišnov

Inzerce ANO Tišnov KV18.indd   1 10.09.18   12:05

6www.nezavisliobcanetisnova.cz
  nezavisliObcaneTisnova volební kandidátka č.
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Žijeme pro Tišnov
Volte prosím celou kandidátku číslo 8 

tisnov.zeleni.cz/

facebook.com/ZeleniTisnov/

Komunální volby 5.– 6. 10. 2018

Aktivní zapojení občanů 
do rozhodování

Připravme město
na klimatické změny

Dostupná pomoc
seniorům a potřebným

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
OSVČ

Jan Schneider
ředitel sportovního klubu 

PaedDr. Radmila Zhořová
ředitelka ZŠ

Mgr. Milan Růžička
ředitel ZŠ

Mgr. Marek Babák
právník

Lubomír Trkan
elektromechanik

Ing. Jana Bartlová
OSVČ na rodičovské dovolené

Ing. Radek Pleskač
regionální manažer

Mgr. Barbora Kulhánková
učitelka

Eduard Seidl
důchodce

Zdeněk Hájek
revizní technik ZZ

Eva Šebestová
důchodce

Aleš Trtílek
invalidní důchodce 

Josef Pokorný
elektromechanik

Ivo Slouka
invalidní důchodce 

Komunální volby Tišnov 5. a 6. října 2018Naše desatero:

§

Vytvoříme komplexní koncepci parkování.

§

Vybudujeme nové městské nájemní byty.

§

výstavbě bytových domů.

§

Zajistíme rozšíření lékařské péče – praktický lékař, pediatr, 
zubní, oční.

§

seniory.

§

Vybudujeme systém nouzového tísňového volání pro seniory.

§
Vystavíme novou mateřskou školu, umožníme přijímání 

mikrojesle.

§

výstavbu nové základní školy.

§

facebook.com/cssdtisnov     www.cssdtisnov.czVy
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www.domovpredklasteri.cz  info@domovpredklasteri.cz  

Domov pro seniory Předklášteří,  
příspěvková organizace 

Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 
 

 

Do svého kolektivu na HPP přijme  
DpS Předklášteří  

 5 pracovníků/nic v sociálních 
službách a 

 1 všeobecnou sestru 
s nástupem od 1. 1. 2019 

 
Na obsazení výše uvedených pracovních pozic bude  

v 10/2018 probíhat výběrové řízení. 

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný 
životopis na email 

info@domovpredklasteri.cz 
 

O termínu výběrového řízení budou všichni zájemci 
informování předem telefonicky s domluvou 

konkrétního termínu. 
 

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovní pozice

referent/ka Odboru dopravy
a živnostenský úřad

(výkon dopravněsprávních činností)

Písemné přihlášky s požadovanými 
přílohami předejte na podatelnu MěÚ 

Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 8. 10. 2018 – do 17.00 hod.

na adresu: Město Tišnov, 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Popis pracovní pozice, požadavky 
i náležitosti přihlášky a další informace 

naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)

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

   Koupím byt v tišnově, může být i před rekonstrukcí. 
Nebo i menší dům v okolí Tišnova, tel. 777 847 101.

   Koupím stříbrný smrk na dušičkovou vazbu. 
  Odborně pokácím. Prosím, nabídněte, 
 tel. 605 290 524.

   Koupím lesní pozemky v okolí tišnova. I vytěžené 
nebo napadené kůrovcem. Tel. 603 179 213, 

 e-mail: zbynek.safranek@seznam.cz

   daruji roztomilé mourovaté kotě, tel. 604 603 253.

   Prodám stavební pozemek v dolních loučkách.
  RK, prosím, nevolat. Bližší informace na tel. 736 737 527.

   PrOvOd – inženýrská společnost, s. r. o., Středisko 
Tišnov, hledá nového spolupracovníka, který bude 
vykonávat pomocné projekční práce. Požadujeme 
středoškolské vzdělání (výhodou je stavební, příp. 
vodohospodářské zaměření), pokročilou znalost práce 
na PC, MS Office programy a AutoCAD, samostatnost, 
zodpovědnost. ŘP sk. B je výhodou. V případě zájmu 
nás kontaktujte a zašlete svůj životopis na

 tisnov@provod.cz, tel. 549 259 540. M
ĚS
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Capri-Sun v Tišnově roste, 
pojďte růst s ním!

Poptávka po tradičních nápojích v neza-
měnitelném balení každoročně roste a s ní 
i počet prodaných kusů Capri-Sunu. Ten 
je k dostání prakticky všude a zná ho snad 
každý. Nejen v Česku a na Slovensku, kde 
je jeho výhradním distributorem VITAR, ale 
i v mnoha dalších zemích světa. A do řady 
států míří právě z tišnovského výrobního 
závodu, kde vzniká na základě licenční 
smlouvy s vlastníkem značky.

Nová linka i nové trhy
Letos Capri-Sun z Tišnova zaznamenává 
další milníky – rekordní prodeje, výrobu 
i novinky v podobě převzetí distribuce 
pod taktovkou VITARu v dalších pěti 
zemích a nákup a rozjezd nové výrobní 

Oblíbené nealkoholické nápoje Capri-Sun, které vznikají ve výrobním závodě VITARu 
v Tišnově, zažívají další rekordní rok. Objem prodaných sáčků roste a současné výrobní 
kapacity přestávají stačit. I proto že VITAR převezme distribuci populárních pitíček 
v dalších pěti zemích. A tak přibyde i nová výrobní linka, což znamená vynikající 
pracovní příležitost pro obyvatele tišnovského regionu.

linky. „Půjde o největší inves-
tici v historii VITARu a bude 
s tím spojená i řada úprav týkající
se skladů, výrobních prostor nebo 
technologií v rámci tišnovského are-
álu,“ hlásí generální ředitel VITARu Vla-
dimír Polášek jr.

Mimo jiné se tak otevírá další prostor pro 
pracovní uplatnění obyvatel tišnovského 
regionu, ve kterém VITAR patří k největ-
ším zaměstnavatelům, navíc s dlouho-
letou tradicí a mnoha úspěchy na kontě. 
Šanci mají třeba operátoři výroby, mecha-
nici nebo skladníci, kteří se mohou podí-
let na úspěchu a rozvoji fungující značky 
s oblíbenými produkty, které všichni znají.

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
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ŠŤASTNÝ PES = ŠŤASTNÝ PÁN
Pořídili jste si štěně a nevíte jak začít

s výchovou a výcvikem?

Nechová se váš pes podle vašich představ
a nyní nevíte co s tím?

Máte strach, že vám váš pes přeroste
přes hlavu a chcete tomu předejít?

Chtěli byste svého miláčka naučit
něco nového a nejste si jisti jak na to?

MOHU VÁM S TÍM POMOCI
• individuální i skupinová výuka (základní ovladatelnost)
• praktická i teoretická konzultace
•  možnost výuky v terénu (frekvence) i v domácím prostředí

Nechová se váš pes podle vašich představ

Mirka Flamichová
galanwear@email.cz
tel.: +420 730 510 100

MOJE ZÁRUKY
• 30ti letá praxe s výchovou a výcvikem psů
•  národní a mezinárodní rozhodčí pro
 sportovní kynologii (povahové vlastnosti)
• 2× mistr republiky, 2× vícemistr republiky
• 6× účast na mistrovství světa (ve výcviku)

F Y Z I O P A R K

OBJEDNÁNÍ NA TELEFONU +420 549 410 393
FYZIOPARK s.r .o. ,  BRNĚNSKÁ 305, 666 01 TIŠNOV, 

1 .  PATRO V BUDOVĚ SPOLEČNOSTI MEDSTOMA T s.r .o. 

WWW.FYZIOPARK.CZ

R E H A B I L I T A Č N Í 
C E N T R U M

T I Š N O V

ORDINAČNÍ DOBA

PO 7–15.  30 hod.
ÚT 7–17.00 hod.
ST 7–15.  30 hod.
ČT 7–17.00 hod.
PÁ 7–14.  30 hod.

Objednání k vyšetření po–čt 
12–16 hod. na tel.: 774 455 246

Objednáváme pacienty pojišťoven 
111, 201, 205, 209, 211, 213.

             
Nově poskytujeme ošetření RÁZOVOU VLNOU. 

Ortopedie MUDr. Petr Otiepka, s.r.o.
nám. Míru 24, 666 01 Tišnov

tel.: 739 993 030, info@otiepkaortoped.cz
www.otiepkaortoped.cz

NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY
pondělí 16–19.30 hod., čtvrtek 7.30–14 hod.
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Místní hodová výstava
drobného zvířectva
chovatelé z Tišnova vystaví králíky, drůbež i ptactvo

Základní organizace Českého svazu chovatelů Tišnov
pořádá pod záštitou města Tišnova

Místní hodovou výstavu drobného zvířectva

ve dnech 28.–30. 9. 2018 v tišnově v ulici riegrova
(v areálu Inspira naproti sokolovně)

Na výstavě budou vystaveni králíci, drůbež, holubi a exotické ptactvo chovatelů 
ze ZO Tišnov, ZO Kuřim, ZO Olešnice na Moravě, ZO Bystřice nad Pernštejnem, 
ZO Sebranice, ZO Křižanov, ZO Lysice, ZO Nové Město na Moravě, 
ZO Rájec – Jestřebí a další.

Pro veřejnost bude výstava otevřena v pátek od 14 do 18, sobotu od 8 do 18 
a v neděli od 8 do 16 hodin. V neděli v 15 hodin proběhne slavnostní předání 
čestných cen a vyhodnocení celé výstavy. K návštěvě a obeslání srdečně zvou 
pořadatelé. 

Antonín Chronc, jednatel ZO ČSCH Tišnov



KVJT. J. Sokol Tišnov 



Do Tišnova letos přijelo 
na Přehlídku elegance 
historických vozidel 
na 140 historických 
vozů, přičemž zhruba 
čtyřicet z nich bylo 
vyrobeno ve 20. a 30. 
letech minulého století. 
Nechybělo ani šest 
desítek motocyklů.

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

2.450.000,- Kč

Prodej bytu 2+1 v OV, Brno – Královo 
Pole, Kartouzská, CP 46 m²    

Prodej družstevního bytu 3+kk, 
Tišnov, Dlouhá, CP 73 m²   

   2.690.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku 
Předklášteří, CP 500 m²  

1.500.000,- Kč 

Pronájem bytu s garážovým stáním 
3+1 Tišnov, Dlouhá, CP 87 m² 

13.500,- Kč / měsíc + energie

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

1.429.623,- 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:

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

2.300.000,- Kč

cena k jednání

Prodej družstevního bytu 1+kk Tišnov, 
Dlouhá, CP 38 m²   

1.550.000,- Kč

cena k jednání
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