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	 Vyhlášení	 republiky	 28.	 října	 1918	
je	 možno	 v	 historickém	 kontextu	 chá-
pat	 jako	 další	 úspěšný	 a	 stále	 aktuální	
stupeň	 naší	 více	 než	 tisícileté	 státnosti	
v	 rámci	 celoevropských	 dějin.	 Pro	 kaž-
dého	z	nás	současných	obyvatel	historic-
kých	 území	 Čech,	 Moravy	 a	 Slezska	 by	
proto	měl	být	Den	vzniku	samostatného	
československého	 státu	 svátkem	 nej-
významnějším.	 Dnem,	 kdy	 se	 alespoň	
na	 chvíli	 zastavíme	 a	 uvědomíme	 si,	 že	
žijeme	ve	vlastním	státě,	jehož	vznik	a	tr-
vání	 vyžadovaly	 nemalé	 úsilí	 a	 utrpení	
našich	předků,	a	že	jsme	povinni	pokra-
čovat	v	jejich	práci	a	předat	jej	v	co	mož-
ná	nejlepší	kondici	našim	potomkům.	Já	
osobně	to	tak	chápu	a	cítím	od	chvíle,	kdy	
jsem	nabyl	rozumu	a	začal	se	orientovat	
v	tehdy	špatně	dostupných	a	ideologií	po-
šramocených	informacích.	A	to	 i	přesto,	
že	v	letech	mého	mládí	to	oficiálně	žádný	
státní	svátek	nebyl	a	v	kalendářích	bylo	
toto	datum	vyznačeno	jen	jako	významný	
den.	Skuteční	zakladatelé	státu,	legioná-
ři	a	tehdejší	politická	reprezentace	doma	
a	v	emigraci,	byli	zamlčováni	a	my	obča-
né,	abychom	moc	neslavili,	 jsme	chodili	
do	škol	a	do	práce	jako	každý	jiný	den.	
	 Sto	 let	 republiky,	 to	 je	vlastně	pět	až	
šest	generací	jejích	obyvatel.	Není	to	zase	
tolik,	 aby	 nezůstala	 alespoň	 trochu	 za-
chována	citová	vazba	současníků	na	kon-
krétní	 osoby,	 které	 byly	 přímo	 u	 toho.	
V	mnohých	rodinách	se	dodnes	uchováva-
jí	památky	na	předky	bojující	na	frontách	
první	světové	války	nebo	přímo	v	jednot-
kách	 formujícího	 se	 československého	
zahraničního	vojska.	Legionáři	byli	po	ná-
vratu	 do	 čerstvě	 narozené	 vlasti	 jednou	
z	 jejích	 pevných	 opor.	 V	 Podhoráckém	

muzeu	se	o	tom	v	posledních	pěti	letech	
přesvědčujeme	 při	 přípravě	 každoroční	
výstavy	 k	 výročí	 válečného	 roku	 a	 letos	
i	k	výročí	republiky.	Dokumenty,	fotogra-
fie	i	korespondenci	nám	lidé	půjčují	s	pa-
třičnou	hrdostí	a	vždy	pečlivě	dbají	na	to,	
aby	vše	dostali	v	pořádku	zpátky.	Jsou	to	
pro	ně	stále	rodinné	poklady.
	 Několikrát	 jsem	 se	 i	 setkal	 s	 názo-
rem,	že:	„ta	republika	vlastně	nebyla	nic	
moc“,	 že	přinesla	 jen	velmi	málo	dobré-
ho.	Následoval	výčet	argumentů	pro	toto	
z	mého	pohledu	mylné	 tvrzení,	 což	byla	
samá	negativa.	Podle	mne	jde	ale	o	spo-
jování	 nespojitelného.	 Samostatný	 stát	
je	věc	jedna	a	konkrétní	události,	někdy	
ovlivnitelné	a	jindy	ne,	ať	jsou	sebehorší,	
je	věc	druhá.	Znovu	platí	to,	co	jsem	na-
psal	už	jednou,	že	28.	říjen	1918	by	pro	
nás	 měl	 být	 výročím	 zásadním	 a	 dnem	
nejvýznamnějším	 a	 podobní	 škarohlídi	
by	 nám	 to	 neměli	 kazit.	 Naštěstí	 je	 na-
prostá	většina	obyvatel	České	republiky	
mnohem	 racionálnější	 a	 optimističtější	
a	 s	 kritickým	 povědomím	 o	 všem	 špat-
ném	 hledá	 a	 s	 hrdostí	 nachází	 pravý	
opak.	Ač	jsme	malou	a	po	osamostatnění	
Slovenska	v	roce	1992	ještě	menší	zemí	
s	 počtem	 obyvatel	 odpovídajícím	 spíše	
menší	 světové	 megapoli,	 dokázali	 jsme	
za	uplynulých	sto	 let	mnohé	a	určitě	se	
máme	 čím	 pochlubit.	 Vždyť	 málokterý	
srovnatelný	stát	dal	světu	tolik	osobnos-
tí	průmyslu,	vědy,	kultury	a	sportu	 jako	
naše	 republika.	 Navíc	 aktuálně	 prožívá-
me	období,	kdy	se	nám	v	ní	žije	z	celého	
dlouhého	 století	 nejlépe.	 Takže	 buďme	
na	naši	jubilantku	patřičně	hrdí	a	přejme	
jí,	aby	nám	vydržela	co	nejdéle!

100 let republiky
Josef Zacpal
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minerál
tišnov

www.mineraltisnov.cz

85. Mineralogická burza

2.– 4. 11. 2018

sokolovna
gymnázium
sportovní hala

Otevřena i Galerie PatriOt
s výstavou minerálů

Pyromorfit,
lokalita Příbram
Galerie Patriot

pátek  11.00–18.00
sobota  9.00–18.00
neděle  9.00–15.00

T. J. Sokol 
Tišnov
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TéMA MěSíCE: TIšNOV žIjE KulTuROu

	 Koncem	 letošních	 prázdnin	 jsem	 se	
víceméně	 náhodně	 nachomýtl	 k	 jedno-
mu	 zajímavému	 pátrání,	 o	 němž	 mne	
informoval	 nedávný	 tišnovský	 občan,	
houslista	a	 jazzový	věrozvěst	 Jan	Dalec-
ký.	 Přeposlal	 mi	 dopis	 od	 svého	 přítele	
a	houslového	kolegy	Pavla	Fajtla,	který	
mu	v	něm	sděloval:	
	 „K	mým	koníčkům	patří	již	od	studií	
na	 konzervatoři	 návštěva	 antikvariátů	
a	už	jsem	narazil	na	hodně	všelijakých	
zajímavostí.	 Před	 lety	 jsem	 v	 jednom	
brněnském	antikvariátě	objevil	dvě	vět-
ší	 kabinetní	 fotografie	 hezké	 houslist-
ky	z	roku	1909,	podepsané	Žofie Spo-
hrová	 z	 městečka	 Tišnova	 (40	km	 SZ	
od	Brna).	Po	čase	v	jiném	obchodě	jsem	
koupil	její	dokumenty	(!),	z	nichž	vyply-
nulo,	 že	 studovala	 v	 Praze	 (1906–11)	
u	 profesora	 Rudolfa	 Reissiga	 a	 pak	
ve	Vídni	na	Mistrovské	škole	c.	k.	aka-
demie	 u	 profesora	 Otakara	 Ševčíka!	
Tak	 jsem	hledal	v	 literatuře,	ale	našel	
jsem	 pouze	 zmínku	 v	 seznamech	 Šev-
číkových	 žáků,	 které	 sepsal	 profesor	
Norbert	Kubát	(už	tenkrát	o	ní	nevěděl	
přesnější	 informace)	 –	 je	 tam	 pouze	
jméno	 Spohr	 a	 rok	 1912,	 místo	 žáko-
va	původu	neví!	U	Ševčíka	nemohl	studovat	kdekdo	a	vadilo	
mně,	že	se	o	ní	nemohu	dovědět	víc,	a	tak	jsem	si	udělal	svoji	
teorii,	 že	 ve	 Vídni	 potkala	 výhodnou	 partii	 a	 dobře	 se	 vda-
la.	Po	několika	letech	se	mně	dostala	do	rukou	kniha	Před-
klášteří	 a	 Tišnov	 na	 dobových	 fotografiích	 (Zacpal,	 Lacina,	
Smékal,	Tišnov	2008).	Jaké	bylo	pro	mě	příjemné	překvapení,	
když	jsem	v	předmluvě	četl	od	Jana	Laciny:	Nad náhonem stá-
vala i prostá chalupa rodiny Spohrovy s krásnou dřevěnou pavla-
čí nad hladinou. Vybavuje se mi, jak paní Žofie Spohrová (říkali 
jsme jí Špórka), houslová virtuózka s nápadným uměleckým ba-
retem, pobíhala dům od domu, aby rozprodala vstupenky na svůj 
koncert. Jednou jsem se ze zvědavosti podíval klíčovou dírkou. 
V rozlehlém sále sokolovny byla sama se svými houslemi.	Takže	
žádná	bohatá	partie	ve	Vídni	se	nekonala,	ale	asi	těžký	život	
v	Tišnově	spojený	s	nepochopením	u	svých	sousedů.	V	knize	
jsou	i	dvě	fotografie	jejího	domku!“
	 Ve	vzpomínaných	dokumentech	Žofie	Spohrové	je	například	
dobrozdání	profesora	Reissiga	ze	dne	31.	října	1923,	v	němž	
se	píše:	„Slečna Žofie Spohrová z Tišnova na Mor. učila se u mne 
hře na housle od r. 1906 do r. 1911. Obdařena vynikajícím nadá-
ním hudebním vyznamenala se takovou horlivostí a pílí, že výborně 
ovládla látku pěti ročníků konservatoře a byla po ukončení studií 
u mne přijata do kursu mistra Ot. Ševčíka ve Vídni. Mohu slečnu 
Spohrovou jako výbornou solistku a jako učitelku hry na housle co 
nejlépe doporučiti.“

	 Když	jsem	si	zkusil	zadat	jméno	Žofie	
Spohrová	do	internetového	vyhledávače,	
zaznamenal	jsem	jen	dva	„úlovky“	–	je-
den	byl	profesní,	druhý	paradoxně	niko-
liv.	V	tom	prvním	se	nacházela	recenze	
českého	 hudebního	 pedagoga	 Graciana	
Černušáka,	 který	 v	 Lidových	 novinách	
ze	dne	8.	dubna	1919	psal	o	houslovém	
koncertu	 tišnovské	 umělkyně	 takto:	
„Slečna Žofie Spohrová, žačka Reissigo-
va a potom Ševčíkova, položila si ve svém 
samostatném koncertě úkoly, jichž mohou 
se beztrestně odvážiti jenom houslisté pr-
votřídní. Slečna Spohrová nemá ještě zatím 
vlastností, jež takový úkol předpokládá, 
a její odvaha byla v některém ohledu jistě 
nekritickým sebepřeceňováním. Její ton je 
sice mužný, neženský, někdy až v drsnost 
zabíhající, ale její technika nestačí dosud 
na věci takového rázu jako proslulé Paga-
niniho Variace na anglickou hymnu, její 
dosud naučená těžkopádnost prozrazuje 
zřejmou námahu, přednes pak je neurovna-
ný, nezralý. Poměrně nejlépe a se slušným 
úspěchem podařily se jí proto jenom věci 
nekladoucí velkých požadavků technických 
(Rubinstein, Smetana). Bude úkolem další-
ho svědomitého studia výkon více ukáznit, 

techniku uvolnit a přivést k platnosti to, co v její hře je slibného: 
mladistvý temperament a nadšení.“
	 Druhý	úryvek	není	pro	změnu	vůbec	o	hudbě	–	pochází	z	pět	
let	 starých	 Tišnovských	 novin,	 a	 to	 z	 článku	 Karla	 Krejčího	
„Jak	se	kdysi	vařilo“.	Píše	se	v	něm:	„Nejstarší, co pamatuji, byl 
,traifus’(Dreifus – třínožka). Byl to železný kruh se třemi nožička-
mi, do kterého se usadil baňatý litinový hrnec, pod kterým se topi-
lo. … Viděl jsem takové vaření i v Tišnově koncem čtyřicátých let 
minulého století. Na trojnožce vařila na studeném sporáku nuzně 
žijící mistryně ve hře na housle Žofie Spohrová. Bydlela v domku 
u závor, který byl zbourán stejně jako sousední ,Benátky’ při vyu-
žití koryta ,struhy’ (mlýnského náhonu) pro uložení kanalizačního 
potrubí počátkem sedmdesátých let. Říkalo se také, že se věnuje 
okultizmu, taková skupina prý byla i ve Vísce. Tehdy se to tajilo 
a snad to bylo i trestné.“
	 Zkoušel	jsem	na	tohle	téma	naťuknout	i	svého	spolužáka,	ře-
ditele	Podhoráckého	muzea	PhDr.	Josefa	Zacpala.	Prozatím	mi	
v	rychlosti	odpověděl:	„O Žofince povědomí mám, ale tady v muzeu 
k ní asi nic nemáme…“
	 Nepochybuji	o	tom,	že	pan	Pavel	Fajtl	ve	věci	dále	pátrá,	dou-
fám,	že	se	 ještě	něco	najde	 i	v	dalších	archivech,	a	troufnu	si	
tedy	odhadnout,	že	o	utajené	houslové	virtuosce	Žofii	Spohrové	
nepíšeme	naposledy.

utAjeNá HOuSlOVá VirtuOSkA
Václav Seyfert

Žofie Spohrová na snímku významného 
tišnovského fotografa Norberta Pokorného 
z roku 1909. Fotografie pochází z osobního 
archivu pana Pavla Fajtla.
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TéMA MěSíCE: TIšNOV žIjE KulTuROu

	 Od svého znovuzaložení si tišnovští divadelníci dali jasný drama-
turgický cíl, přinášet na jeviště inscenace pro děti, ale i pro dospělé. 
Prvním počinem pro děti bylo znovunastudování pohádky Jak se stal 
Rumcajs loupežníkem. Starší publikum si ve stejné sezóně užilo vel-
mi povedenou Gogolovu Ženitbu. Úspěšné přijetí Rumcajse přimělo 
soubor k nastudování řáholeckého pokračování s názvem Jak měl 
Rumcajs Cipíska. Třetí sezónu pak reprezentovala inscenace určená 
pro obě divácké skupiny Tanec pro Karla IV. Od premiéry posledně 
zmíněného divadelního kusu již uběhlo hodně času a mohlo by vás 
zajímat, co tato parta chystá, nebo jestli náhodou neusnula. Tak to 
v žádném případě neusnula, ba naopak! Karasovo divadlo připravuje 
pro rok 2019 hned dvě premiéry. Na podzim odstartovalo zkoušení 
divadelní adaptace krásné televizní pohádky, jejíž jméno vám zatím 
neprozradíme, aby se nejen tišnovské děti měly na co těšit. Od pre-
miéry Ženitby však utekly již téměř tři roky, a tak je namístě odhalit 
roušku tajemství nad připravovaným projektem pro starší diváky.

DivaDelní alegorie o komkoli

	 Karasovo	divadlo	pro	tišnovské	publikum	již	téměř	rok	zkouší	
jednu	z	perel	světového	dramatu,	která	vznikla	necelých	osmde-
sát	let	před	narozením	největšího	z	dramatiků	Williama	Shake-
speara,	anglickou	alegorii	Everyman.	I	kdyby	vám	tento	název	
nic	neříkal,	tak	jste	se	jistě	s	tímto	tématem	setkali	v	moravských	
lidových	písních,	které	vyprávějí	příběh	o	Komkoli,	či	jak	by	se	
řeklo	po	staru	o	Jakkolvěku	–	člověku,	který	může	reprezentovat	
kohokoli	z	nás	na	své	pouti	životem.	Byť	nás	od	zrodu	této	hry	
dělí	stovky	 let,	 její	 jednoduchost	nás	vtáhne	do	děje	a	s	napě-
tím	sledujeme,	jak	se	člověk	za	ta	staletí	ve	své	podstatě	vůbec	
nezměnil,	a	jak	je	tato	hra	současná.	Aby	byl	děj	této	inscenace	

vyvážený,	je	Everyman	doplněn	o	českou	lidovou	hru	s	názvem	
Zrcadlo	masopustu.	 Její	 základní	 téma	 je	podobné	Everymano-
vi,	ale	líčí	 jej	z	veselého	úhlu	pohledu	plného	lidové	moudrosti	
s	 tím,	 že	se	celý	děj	odehrává	v	hospodě	v	období	masopustu,	
radovánek	a	bujarého	veselí.	Velkým	inspiračním	zdrojem	tohoto	
představení	je	průlomové	mezižánrové	hudební	dílo	souboru	Hra-
dišťan	s	Vlastou	Redlem,	které	zpřístupnilo	běžnému	posluchači	
lidovou	píseň,	a	proto	není	divu,	že	se	diváci	v	inscenaci	setkají	
s	těmito	krásnými	písničkami	v	zajímavých	hudebních	aranžích.	
Vizuální	pojetí	této	inscenace	pak	vychází	jednak	z	lidových	tra-
dic	masopustu,	ale	i	dvou	významných	světových	malířů.

Dlouhá cesta pro DivaDelní soubor

	 Celá	inscenace	vzniká	netypicky	dlouho	už	proto,	že	je	nepo-
chybně	 jedním	 z	 nejnáročnějších	 projektů	 v	 novodobé	 historii	
divadla.	V	bezmála	dvouhodinové	inscenaci	se	objeví	třináct	her-
ců,	které	bude	doprovázet	pětičlenný	tým	muzikantů.	Herecký	
ansámbl	tvoří	zástupci	všech	generací	od	třináctiletého	Honzíka	
Křupaly	 až	 po	 seniorského	 doyena	 tišnovského	 divadla	 Fran-
tiška	Trnčáka	staršího.	Každý	ze	členů	souboru,	byť	složeného	
z	dobrovolníků,	kteří	mají	své	běžné	profese,	nechává	na	place	
své	maximum.	„Ze začátku jsem se této inscenace až lekl, jestli ji 
zvládneme, nebo jak bude přijata. Ale čím více na ní pracujeme, tím 
více mne těší a vidím, kolik krásných okamžiků obsahuje, věřím, že 
se bude lidem líbit,“	 říká	František	Trnčák	mladší,	představitel	
divadelního	principála	a	ďábla.	
	 Režie	se	ujal	producent	Pavel	Hanák,	který	je	současně	au-
torem	dramatizace.	„Tato inscenace u mne ležela v šuplíku více než 
dvacet let, ještě z doby mých studií na divadelní vědě, kde mě k ní 
přivedli moji dva profesoři Bořivoj Srba (zakladatel divadla Husa 
na provázku a významný dramaturg ND Brno) a Eva Stehlíková 
(v současnosti nejvýznamnější česká teatroložka v oblasti antického 
a středověkého divadla), kteří mi ukázali krásu českého lidového di-
vadla a světového divadla středověku. Na Everymana nikdy nebyl ten 
správný čas, až nyní a tady v Tišnově, kde jsem přišel do party skvě-
lých a šikovných lidí, s nimiž má smysl tuto inscenaci realizovat.”

eVeryMAN ANeb ZeMě peciVálů
Pavel Hanák, foto: Aleš Ležatka
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Jedinečné spoJení

	 Jedním	 z	 nejvzácnějších	 aspektů	 tohoto	 projektu	 je	 princip	
spolupráce.	Nejenže	spolu	pracují	lidé	různých	generací,	ale	na-
víc	se	partnery	inscenace	Everymana	stalo	velmi	vzácné	spojení	
tří	významných	organizací	města	Tišnova	–	T.	J.	Sokol	Tišnov,	
pod	 nějž	 patří	 Karasovo	 divadlo,	 Městské	 kulturní	 středisko	
a	Základní	umělecká	škola.	Sokol	pod	vedením	starosty	Jiřího	
Veselého	 poskytl	 zázemí	 pro	 nastudování	 inscenace.	 Ředitel	
ZUŠ	Tomáš	Zouhar	je	autorem	hudebních	instrumentací	a	jed-
ním	z	již	zmíněných	muzikantů,	kteří	budou	celou	dobu	na	scé-
ně.	A	zrovna	tak	se	tomuto	projektu	dostalo	podpory	ze	strany	
ředitele	 MěKS	 Jana	 Brdíčka	 a	 jeho	 týmu.	 Tím	 výčet	 nekončí.	
Everymana	do	českého	jazyka	přeložil	a	Karasovu	divadlu	po-
skytl	 práva	 k	 použití	 Pavel	 Drábek,	 jeden	 z	 nejkvalitnějších	
českých	 teatrologů,	 který	 v	 současnosti	 působí	 jako	 profesor	
ve	Velké	Británii.	A	použití	již	zmíněné	hudby	by	nebylo	možné	
bez	laskavého	a	velmi	vstřícného	souhlasu	pana	Jiřího	Pavlici,	
skladatele	a	vůdčí	osobnosti	Hradišťanu.

Co byste měli vědět

	 Inscenace	Everyman	aneb	Země	peciválů	bude	mít	premiéru		
na	konci	ledna	2019	a	pro	tišnovské	publikum	počítá	se	čtyřmi	
představeními	 na	 domovské	 scéně	 v	 sokolovně	 v	masopustním	
období,	 tedy	 do	 6.	 března.	 Soubor	 chce	 rovněž	 zahrát	 jedno	
speciální	představení	pro	studenty	gymnázia	či	vyšších	ročníků	
základních	škol.	Nu	a	ve	spolupráci	s	MěKS	Karasovo	divadlo	
chystá	jedno	speciální	představení	v	rámci	bonusu	pro	abonenty	
ve	specifickém	prostoru	i	čase.	Aby	si	diváci	mohli	představení	
co	nejlépe	užít	a	měli	dobrý	výhled	i	prostor	kolem	sebe,	budou	
místa	 v	 sále	 číslovaná,	 což	 současně	 znamená,	 že	 počet	 míst	
na	představení	bude	omezen.	Předprodej	vstupenek	odstartuje	

na	 začátku	 prosince	 a	 diváci	 budou	 mít	 dvě	 možnosti,	 jak	 si	
vstupenku	opatřit.	Buď	si	 ji	mohou	zakoupit	v	Turistickém	in-
formačním	centru	Tišnov	na	náměstí	Míru	120,	nebo	prostřed-
nictvím	 on-line	 rezervačního	 systému	 Městského	 kulturního	
střediska.	 Hodnota	 vstupenek	 bude	 rozdělena	 do	 dvou	 sazeb:	
základní	a	snížené,	která	bude	určena	pro	děti	do	18	let	a	dů-
chodce.	Cena	vstupenek	v	předprodeji	bude	výrazně	zvýhodněná	
oproti	vstupenkám	prodávaným	před	představením.

	 Budeme	se	na	vás	 těšit	při	představeních	Everymana	a	vě-
říme,	že	vám	spolu	s	ním	přineseme	radost	i	zamyšlení,	dojetí	
i	smích,	něhu	i	pobavení,	prostě	vše,	co	divadlo	i	život	přinášejí.

Vše	o	inscenaci	Everyman	aneb	Země	peciválů
naleznete	na		Everyman2019.

Příštím tématem měsíce bude v prosincovém 

čísle tišnov duchovní (duchovní život, 

vánoční tradice, vánoční akce…). 

Těšíme se i na Vaše příspěvky.
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Vážení	Tišnováci,
	 dovolte	mi	poděkovat	vám	všem,	kte-
ří	 jste	 o	 prvním	 říjnovém	 víkendu	 přišli	
k	volbám	a	využili	jste	svého	práva	zvolit	
si	zástupce	do	městského	zastupitelstva.
Samospráva	města	se	rozhodující	měrou	
podílí	 na	 vytváření	 podmínek	 pro	 život	
jeho	obyvatel.	Logicky	bychom	tedy	měli	
mít	zájem	o	její	podobě	rozhodnout.
	 Procentuální	účast	voličů	ve	výši	46,76	
procent	 lze	 v	 době	 porevoluční	 hodnotit	
víceméně	 jako	průměrnou.	Těžko	 říci,	 zda	

některé	 od	 cesty	 do	 volebních	 místností	
odrazuje	pošramocený	obraz	vyšších	pater	
politiky,	který	nám	dnes	a	denně	zprostřed-
kovávají	 média.	 Je	 také	 otázkou,	 nakolik	
mělo	na	účast	vliv	pěkné	počasí	či	absence	
nějakého	skutečně	„třaskavého	tématu“.	
	 Poděkování	 patří	 rovněž	 většině	
z	kandidujících	subjektů,	které	se	v	před-
volebním	 čase	 nesnížily	 k	 negativnímu	
způsobu	kampaně	a	populismu.	Soudím,	
že	 i	 v	 této	 oblasti	 se	 ta	 zdejší	 politická	
kultura	posunula	zase	o	krůček	vpřed.
	 V	 zastupitelstvu	 zasednou	 zástupci	
celkem	sedmi	subjektů,	což	je	o	dva	méně	
než	 doposud.	 Za	 vítězný	 Místní	 Občan-
ský	 Spolek	 Tišnováků	 (MOST)	 si	 dovo-
luji	 oznámit,	 že	 jsme	 se	 v	 prvním	 týdnu	
po	volbách	setkali	se	všemi	subjekty,	kte-
ré	získaly	mandát	v	zastupitelstvu	města.

	 Přestože	MOST	získal	v	zastupitelstvu	
většinu,	považujeme	za	rozumné	a	pro	měs-
to	prospěšné,	aby	se	na	správě	města	po-
dílely	i	další	politické	subjekty.	Proto	jsme	
nabídli	možnost	koaliční	spolupráce	hnutí	
ANO	2011,	ODS,	KDU-ČSL.	Pro	širší	koa-
liční	spolupráci	byla	oslovena	rovněž	Stra-
na	 zelených,	která	 ji	 však.	Možnost	 další	
spolupráce	na	tvorbě	a	realizaci	koaličního	
programu	 naopak	 nebyla	 nabídnuta	 hnutí	
STAN	a	ČSSD.
	 V	 době	 uzávěrky	 tohoto	 vydání	 byla	
zahájena	 jednání	 o	 sestavení	 programo-
vého	 prohlášení	 a	 obsazení	 jednotlivých	
postů	ve	vedení	města	konkrétními	oso-
bami.	Informace	o	podobě	programového	
prohlášení	 a	 složení	 Rady	 města	 budou	
průběžně	 uveřejňovány	 na	 webových	
stránkách	města.

	 Na	této	dvojstraně	najdete	podrobné	výsledky	nedávných	ko-
munálních	voleb	v	našem	městě.	Abychom	Vám	poskytli	i	další	
údaje,	které	 jsme	v	pravidelném	volebním	seriálu	zveřejňovali	
v	kapitolách	z	předcházejících	let,	dovolte	toto	drobné	doplnění	
oficiální	úřední	zprávy	z	radnice	a	krátký	komentář.
	 Volební	 účast	 46,76	%	 znamenala	 opět	 pokles	 oproti	 roku	
2014	(48,06	%,	před	tím	v	roce	2010	49,53	%).	V	celé	republice	
byla	tentokrát	na	rozdíl	od	minulých	voleb	účast	vyšší	než	v	Tiš-
nově	(47,34	%),	v	Jihomoravském	kraji	činila	dokonce	49,75	%	
a	v	okrese	Brno-venkov	55,98	%,	nejvíce	z	celého	kraje.	V	Tiš-
nově	se	tedy	nejen	oproti	nejbližšímu	okolí,	ale	i	z	hlediska	celo-
republikové	bilance	voliči	k	urnám	příliš	nehrnuli.
	 Vítězství	MOSTu	s	více	než	43	%	všech	hlasů	a	nadpolovičním	
počtem	osmi	mandátů	je	historickým	unikátem,	protože	dosud	
nikdy	se	v	Tišnově	nestalo,	že	by	vítězná	strana	měla	více	křesel	
než	všichni	ostatní	dohromady.	Protože	ale	„most	spojuje“,	lze	
předpokládat,	že	vítěz	přizve	do	koalice	i	další	subjekty,	byť	by	
čistě	teoreticky	mohl	vládnout	úplně	sám.	Nepustil	jsem	se	sice	
do	práce	dohledat	volební	výsledky	ve	všech	městech	velikosti	
nad	7,5	až	8	tisíc	obyvatel,	ale	moc	bych	za	to	nedal,	že	podobně	
jasné	vítězství	jakékoliv	strany	nebude	mít	v	celé	republice	ob-
doby.	Další	výraznou	zprávou	je	i	to,	že	nás	poprvé	čeká	zastupi-
telstvo	úplně	bez	komunistů,	a	to	myšleno	nejen	po	roce	1989,	
ale	od	samotného	založení	této	strany	(1921)!	
	 Z	 jednotlivých	zastupitelů	byl	Karel	Souček	(ODS)	zvolen	popá-
té,	Radmila	Zhořová	(ČSSD),	Václav	Šikula	(ANO)	a	Tomáš	Komprs	

(STAN)	 potřetí,	 Jiří	 Dospíšil,	 Martin	 Sebera,	 Veronika	 Pozděnová,	
Zdeněk	Kunický	(všichni	MOST),	 Irena	Ochrymčuková	(KDU-ČSL)	
a	Lenka	Knechtová	 (ANO)	podruhé,	 zbývající	pětice	Aleš	Navrátil,	
Libuše	Čermáková,	Václav	Drhlík,	Pavla	Hanusová	(všichni	MOST)	
a	Jan	Křehlík	(Zelení)	poprvé.	Štěpán	Pilný	(ANO),	který	v	zastupitel-
stvu	nahrazuje	Lenku	Knechtovou	po	jejím	odstoupení,	bude	členem	
rovněž	poprvé,	stejně	jako	teprve	21letý	Tomáš	Havlát	(MOST),	který	
střídá	dalšího	odstoupivšího	Václava	Drhlíka.	Oproti	svému	poslední-
mu	složení	se	tedy	zastupitelstvo	perzonálně	mění	na	osmi	místech.

SlOVO StArOSty
Jiří Dospíšil, starosta města a předseda spolku MOST

jAk jSMe VOlili DO MěStSkÉHO ZAStupitelStVA 2018
Václav Seyfert

Ilustrační foto.
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	 Po	 předchozích	 šesti	 naplněných	 čtyřletých	 mandátech	 již	
tentokrát	nebyl	zvolen	dosavadní	rekordman	František	Svoboda	
(KDU-ČSL),	místostarosta	z	let	1994–2002	a	starosta	2002	až	
2010;	 vzhledem	 ke	 svému	 postavení	 na	 kandidátce	 mateřské	
strany	 (9.	 příčka)	 už	 ale	 nejspíš	 o	 místo	 v	 zastupitelstvu	 ani	
neusiloval.	Jinak	je	tomu	zřejmě	v	případě	starosty	Tišnova	z	let	
2010–2014	Jana	Schneidera,	který	tentokrát	z	druhé	pozice	vo-
lební	 sestavy	ČSSD	zvolen	nebyl.	 Jeho	někdejší	místostarosta	
a	člen	ještě	i	minulého	zastupitelstva	Petr	Bábor	(původně	Věci	
veřejné)	již	letos	nekandidoval	a	zbývající	členové	Schneidero-
vy	městské	rady	Radovan	Klusák	(Věci	veřejné),	Marek	Babák	
(ČSSD)	 a	 Helena	 Randová	 (KSČM),	 odvolaní	 spolu	 s	 ním	 ze	
svých	funkcí	v	únoru	2014,	se	už	podruhé	za	sebou	do	zastupi-
telstva	neprobojovali	(v	případě	Klusáka	se	to	týká	jen	minulých	
voleb,	 v	 nynějších	 už	 rovněž	 nekandidoval),	 takže	 tehdejšímu	
vedení	byla	obrazně	řečeno	během	dvojích	voleb	vystavena	„spo-
lečná	stopka“	znovu,	tentokrát	už	i	od	tišnovských	občanů.
	 Za	 zmínku	 určitě	 stojí	 i	 další	 zajímavé	 momenty,	 které	 lze	
vyčíst	z	volebních	výsledků.	Lidovce	i	sociální	demokraty	budou	
v	zastupitelstvu	reprezentovat	nestraníci,	či	spíše	„nestranice“,	
které	 přeskočily	 své	 volební	 lídry	 z	 nižších	 příček.	 V	 Haján-
kách	a	Jamném	získala	strana	ANO	2011	více	hlasů	než	vítězný	
MOST,	což	 lze	přičíst	 skutečnosti,	 že	na	kandidátce	ANO	byli	
i	předsedové	tamních	osadních	výborů	Ladislav	Kotouček	a	Jiří	
Procházka.	 Prvními	 náhradníky	 jednotlivých	 volebních	 stran	
se	 stali	 stali	 Ludmila	 Cvrkalová	 (MOST;	 po	 postupu	 Tomáše	
Havláta	 do	 zastupitelstva),	 Vladimír	 Lieberzeit	 (ANO;	 po	 po-
stupu	Štěpána	Pilného	do	 zastupitelstva),	 Juraj	Kytner	 (KDU-
-ČSL),	Michal	Kadlec	(ODS),	Vladimíra	Knoflíčková	(STAN),	Jan	
Schneider	(ČSSD)	a	Miroslav	Pálka	(Zelení).	Kandidátky	stran,	
které	se	do	zastupitelstva	neprobojovaly,	vedli	Helena	Randová	
(KSČM)	a	Bronislav	Bauer	(NOTa),	v	případě	sdružení	NOTa	ale	
nejvíce	hlasů	získala	Monika	Chlupová	Fruhwirtová	ze	třetího	
místa	kandidátky.
	 V	 prosincovém	 čísle	 uzavřeme	 „komunální“	 volební	 seriál	
tabulkovým	přehledem	všech	tišnovských	zastupitelů	v	období	
1990	 až	 2018,	 a	 protože	 v	 příštím	 kalendářním	 roce	 nás	 pro	
změnu	v	květnu	čekají	volby	do	Evropského	parlamentu,	setká-
me	se	s	podobnou	tematikou	po	krátké	přestávce	na	jaře	znovu.

kandidát kandidátní listina hlasy pořadí 
zvolenípříjmení, jméno, tituly název poř. č. kandidáta abs. v %

Čermáková Libuše, Ing. MOST 6 1459 7,13 6

Dospíšil Jiří, Bc. MOST 1 1861 9,09 1

Drhlík Václav, Ing. MOST 7 1449 7,08 7

Hanusová Pavla, Mgr. MOST 8 1377 6,73 8

Knechtová Lenka ANO 2011 2 545 8,81 2

Komprs Tomáš, Ing. STAN 1 363 13 1

Křehlík Jan Strana zelených 1 313 12,3 1

Kunický Zdeněk MOST 3 1430 6,99 4

Navrátil Aleš MOST 5 1396 6,82 5

Ochrymčuková Irena, PhDr. KDU-ČSL 6 399 9,8 1

Pozděnová Veronika, MUDr. MOST 4 1597 7,8 2

Sebera Martin, Mgr. Ph.D. MOST 2 1576 7,7 3

Souček Karel, Ing. ODS 1 466 13,35 1

Šikula Václav, Ing. ANO 2011 1 756 12,22 1

Zhořová Radmila, PaedDr. ČSSD 3 339 12,22 1

Výsledky voleb do Zastupitelstva města tišnova,
zvolení zastupitelé dle abecedy:
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	 Město	Tišnov	v	 rámci	projektu	„Pro-
fesionalizace Městského úřadu v Tišnově“,	
reg.	č.	CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000291,	
který	 je	 podporován	 z	 fondů	 EU	 v	 rámci	
OPZ,	 kromě	 vzdělávání	 svých	 zaměst-
nanců	 také	 zpracovává	Strategický plán 
pro město Tišnov pro roky 2021–2025,	
který	 navazuje	 na	 plán	 aktuálně	 realizo-
vaný.	Na	 tvorbě	 a	 přípravě	dlouhodobého	
strategického	 plánu	 je	 vždy	 dobré	 praco-
vat	 společně.	 Důvod	 je	 jasný:	 zodpověd-
nost za naši budoucnost.	V	tomto	plánu	
je	třeba	vyjasnit	dlouhodobé	cíle	a	priority	
rozvoje	 a	 rozvrhnout	 jednotlivé	 rozvojové	
činnosti	 na	 nejbližší	 roky.	 Dobrý strate-
gický plán umožní lépe využít finanční 
prostředky města a je také důležitým 
podkladem pro získávání prostředků 
dotačních.
	 Vzhledem	k	výše	uvedenému	se	radni-
ce	ve	spolupráci	s	externí	firmou	GaREP,	
spol.	s	r.	o.,	letos	koncem	června	obrátila	
na	tišnovskou	veřejnost	s	nabídkou	spolu-
práce	na	tomto	projektu,	a	to	prostřednic-
tvím	speciálního	Strategického dotazní-
ku.	Ten	bylo	až	do	konce	července	možné	
vyplnit	on-line	na	adrese	http://strategie.
tisnov.cz	nebo	v	papírové	podobě	(příloha	
Tišnovských	novin	č.7),	a	sdělit	tak	názo-
ry na budoucnost města, nápady a pod-
něty k zamyšlení při plánování aktivit 
a těžišť zájmu i rozvoje v nejbližších 
letech.	Tento	dotazník	a	hlavně	výstupy	
z	 něj	 jsou	 součástí	 analytické	 části	 pro-

jektu,	která	byla	spolu	s	popisem	celkové	
sociodemografické	 situace	 ve	 městě	 vy-
pracována	počátkem	září. Souhrnné vy-
hodnocení dotazníkového šetření	 bylo	
mimo	 jiné	 dne	 24.	 9.	 2018	 projednáno	
na	zasedání	Rady	města	a	nyní	 se	s	vý-
sledky	můžete	seznámit	také	Vy.
	 Příležitosti	 vyplnit	 strategický	 do-
tazník	 využilo	 600	 tišnovských	 občanů,	
nejvíce	ve	věku	mezi	26	a	49	let.	Dobře	
se	ve	městě	žije	75	%	respondentům,	na-
opak	špatně	se	cítí	pouze	6	%.	O	tom,	co	
se	 v	 Tišnově	 nejvíce	 líbí	 i	 nelíbí,	 se	 do-
zvíte	ve	shrnujícím	dokumentu	v	odkazu	
na	konci	 textu.	V	případě	budoucích	 in-
vestic	byla	vyslovena	jednoznačná	podpo-
ra	dobudování a rekonstrukci místních 
komunikací	 (téměř	 68	%	 respondentů),	
s	odstupem	také	řešení	problémů	dopra-
vy	 ve	městě	 (51	%)	 a	dobudování a re-
konstrukci chodníků	(46	%).
	 V	šetření	byl	zjišťován	i	názor	na	konkrét-
ní	investiční	záměry	města.	Největší pod-
poru získala myšlenka zrekonstruovat 
náměstí.	 Pro	 rekonstrukci	 je	 přes	 70	%	
respondentů.	 Podobně	 vysokou	 podporu	
má	 rekonstrukce areálu letního kina	
a	za	třetí	nejvýznamnější	investici	respon-
denti	považují	vybudování smuteční síně 
a nové MŠ v sídlišti Na Honech.	
	 Ke	 konci	 roku	 2018	 bude	 zveřejněn	
pracovní	 návrh	 dokumentu	 k	 vyjádře-
ní	 občanů	 a	 návazně	 proběhne	 diskuzní	
setkání	 s	 občany.	 Vyjadřovat se bude-

te moci i osobně, e-mailem nebo přes 
Facebook města v diskuzní skupině 
ke strategickému plánu.	 O	 postupu	
prací	 a	 aktuálních	 možnostech	 zapojení	
budete	 průběžně	 informováni	 na	 webu	
města,	 v	 Tišnovských	 novinách	 a	 pro-
střednictvím	Mobilního	rozhlasu.	
http://strategie.tisnov.cz

SeZNAMte Se S VýSleDky A VyHODNOceNíM
NeDáVNÉHO StrAtegickÉHO DOtAZOVáNí

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Strategický
plán pro Tišnov
na roky 2021–25
Děkujeme všem,
kteří se s námi
podělili o názory
na budoucnost města
a dali nám podněty
i nápady ke zlepšení
života v Tišnově.

rekonstrukce
kvapilovy ulice

dokončena

Eva Jelínková, 
vedoucí Odboru investic 

a projektové podpory

V polovině měsíce října byla dokonče-
na rekonstrukce Kvapilovy ulice, která 
navazovala na v loňském roce provede-
nou úplnou rekonstrukci Smíškovy ulice 
a prostranství kolem základní školy.

V ulici přibyla parkovací stání a součas-
ně byl vybudován nový 2,5 metru širo-
ký chodník a byl nasvětlen přechod pro 
chodce. Vzhledem k tomu, že tato trasa 
je hlavní přístupovou cestou k základní 
škole, byl kladen zvýšený důraz na bez-
pečnost chodců. Celkové náklady stav-
by činily 2,7 milionu korun. 

Rekonstrukce Kvapilovy ulice byla dokončena. Celkové náklady stavby činily 2,7 milionu 
korun. Foto: Eva Jelínková
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stuDie, nebo komeDie?

Jiří Bláha

Vážení	občané,
	 žijeme	ve	městě,	ve	kterém	se	vedení	
města	 rozhodlo	 pravidelně	 seznamovat	
občany	 s	 rozvojem	 města.	 Dělá	 to	 vel-
mi	 svědomitě,	 a	 tak	 jsme	 měli	 možnost	
se	 dokonce	 dvakrát	 na	 zasedání	 zastu-
pitelstva	 seznámit	 s	 názory	 zastupitelů	
na	 stejnou	 studii	 přestavbové	 plochy	
bývalé	 pily	 na	 Trnci	 a	 jako	 bonus	 nám	
bylo	to	samé	předloženo	 i	na	prezentaci	
Proměny	města	Tišnova.	Proč	je	třeba	to-
likrát	veřejně	vychvalovat	stejnou	studii,	
je	na	zamyšlení.	V	nedávné	historii	jeden	
klasik	 propagandy	 a	 demagogie	 prohlá-
sil,	že	„tisíckrát	opakovaná	lež	se	stává	
pravdou“.	 A	 tak	 je	 to	 pravděpodobně	
i	s	tolikrát	projednávanou	studií.	
	 Územní	 plán	 města	 Tišnova	 požado-
val	 pro	 plochu	 bývalé	 pily	 vytvořit	 studii	
vlivu	 na	 krajinný	 ráz,	 srozumitelně	 tedy	
požadavek	 prověření	 vlivu	 možné	 zástav-
by	 na	 okolní	 rodinné	 domy.	 Občané	 do-
tčení	tímto	záměrem	podali	soudní	žalobu	
ke	Krajskému	soudu	Brno	na	neumožně-
ní	 účasti	 při	 vytváření	 této	 studie	 a	 po-
žadovali,	 aby	 tato	 studie	 proběhla	 ještě	
před	 schválením	 územního	 plánu,	 a	 tedy	
i	s	vypořádáním	jejich	připomínek	k	mož-
né	 zástavbě.	Bohužel	 soud	 jejich	požada-
vek	zamítl	a	ponechal	ochranu	jejich	práv	
na	 následných	 stavebních	 řízeních.	 Ještě	
ovšem	probíhá	kasační	řízení	u	Nejvyššího	
správního	soudu	na	neproporcionalitu	zá-
sahu	 do	 vlastnických	 práv	 (nedostatečné	
ochrany	 jejich	 majetku	 v	 porovnání	 s	 in-
vestorem),	a	tak	nemusí	být	ještě	definitiv-
ně	rozhodnuto.
	 Krajský	soud	při	svém	rozhodnutí	vy-
cházel	 z	 nestrannosti	 Odboru	 územního	
plánování	 MěÚ	 Tišnov	 a	 předpokládal	
profesní	 způsobilost	 jeho	 úředníků.	 Bo-
hužel	netušil,	že	sama	vedoucí	tohoto	od-
boru	je	schopna	podpořit	nadšení	někte-
rých	zastupitelů	pro	výstavbu	paneláků,	
souhlasem	 s	 touto	 studií	 s	 tolika	 nedo-
statky	a	prakticky	neproveditelnou.	Tato	
studie	 se	 vůbec	 nevěnuje	 pohledovým	
problémům	možného	zastavění	i	pětipat-
rových	paneláků	z	pohledu	okolí	a	jenom	
odůvodňuje	potřebu	investora	co	nejvíce	
finančně	zhodnotit	možnou	výstavbu.	

	 Tuto	studii	projednávali	dvakrát	zastu-
pitelé.	Poprvé	na	ní	 vystoupil	 i	 její	 autor	
Ing.	arch.	Jura	a	předvedl	schopnost	slov-
ně	manipulovat	s	představivostí	zastupite-
lů.	Jeho	popis	vytvoření	veřejného	prostoru	
mezi	 dvěma	 řadami	 domů	 je	 srovnatelný	
s	velikány	mystifikace.	Dovolím	si	ho	proto	
ocitovat:	„Všichni	architekti	nechávají	ve-
řejný	prostor	určený	pro	setkávání	občanů	
a	rekreaci	až	na	to,	co	jim	vlastně	z	prosto-
ru	zbude.	My	jsme	to	udělali	jinak.	Prvně	
jsme	stanovili	dostatečný	veřejný	prostor	
a	poté	kolem	něho	navrhli	bytové	domy.“	
Pan	Ing.	arch.	Jura	ovšem	zapomněl	zastu-
pitelům	sdělit,	že	dotyčný	veřejný	prostor,	
určený	pro	setkávání	občanů	a	rekreaci,	je	
jenom	6	metrů	 široký	 zbytek	mezi	 domy,	
který	je	navíc	oplocen	jednotlivými	staveb-
ními	pozemky	domů,	a	se	sklonem	3,5	me-
tru.	Proto	nikdo	nenašel	v	tomto	prostoru	
žádné	dětské	hřiště	a	lavičky.	Kvůli	sklonu	
této	plochy	to	prostě	není	možné.	To	bude	
setkávání	 a	 rekreace	 obyvatel	 na	 úrovni.	
Následně	 pan	 Ing.	 Jura	 vyzdvihl	 i	 další	
přednost	své	studie,	obytnou	zónu	pro	do-
pravní	obslužnost.	Bohužel	opět	opomenul	
zastupitelům	 sdělit,	 že	 se	 nejedná	 pouze	
o	důvod	omezení	rychlosti	automobilů,	ale	
že	v	celé	studii	chybí	pro	nedostatek	mís-
ta	veškeré	chodníky.	Jak	se	budou	po	ko-
munikacích	projíždět	maminky	s	kočárky	
mezi	 jezdícími	 auty	 a	 následně	 si	 hrát	
i	děti,	si	nedovedu	představit.	Nikdy	jsem	
nic	 takového	na	sídlišti	s	bytovými	domy	
nikde	neviděl	a	nedokážu	si	představit	síd-
liště	Květnice	bez	chodníků.
	 Největším	 problémem	 této	 studie	 je	
velký	počet	bytů	s	minimem	okolního	pro-
storu.	Z	tohoto	důvodu	je	proto	nedosta-
tek	 místa	 pro	 parkování.	 Projekt	 parko-
vacích	míst	vypracoval	zkušený	odborník,	
ale	 nějakou	 náhodou	 zapomněl	 násobit	
správným	 koeficientem	 počet	 parkova-
cích	míst	pro	50	zaměstnanců	dotyčných	
obchodů	 a	 nezapočítal	 správný	 počet	
obyvatel	těchto	paneláků.	Taky	vycházel	
z	 nepravdivých	 čísel	 stupně	 automobili-
zace	v	Tišnově.	Ta	je	v	současném	stavu	
na	počtu	700	automobilů	na	tisíc	obyva-
tel.	Je	to	neuvěřitelné,	ale	pravdivé	číslo	
poskytnuté	 dopravním	 odborem.	 Proto	
je	tak	složité	zaparkovat	v	Tišnově	auto!	
Z	těchto	důvodů	chybí	asi	 třetina	parko-
vacích	míst,	a	tedy	tato	studie	nesplňuje	
normu	ČSN	73	61	10	pro	počet	144	bytů	
v	 návaznosti	 na	 možnost	 parkovacích	

míst	 automobilů.	 Vedoucí	 územního	 od-
boru	paní	 Ing.	Doležalová	následně	 tuto	
studii	 opravila	 a	 snížila	 počet	 možných	
obyvatel	na	pouhých	270.	Ani	tato	úprava	
ovšem	 nestačí	 odstranit	 nemožnost	 po-
stavit	 tolik	 bytů	 na	 tak	 malém	 prostoru	
a	studie	se	stává	komedií	v	režii	odboru	
územního	plánování	s	požehnáním	vedení	
města.	Je	tedy	otázkou,	proč	vedení	měs-
ta	vyjádřilo	souhlas	s	touto	studií.	Je	jas-
né,	že	této	problematice	vůbec	nerozumí	
a	snad	pouze	spoléhá	na	schopnosti	úřed-
níků	bez	vlastního	úsudku.	
	 Dalším	zajímavým	momentem	je	před-
stavení	této	studie	na	strategickém	výbo-
ru	zastupitelům.	Na	něm	dostal	Ing.	arch.	
Jura,	 tento	 skvělý	 řečník,	 možnost	 pře-
svědčit	zastupitele	bez	textové	části	 této	
studie,	a	tedy	bez	možnosti	konfrontovat	
množství	 krásných	 slov	 s	 fakty	 o	 správ-
nosti	této	studie.	Ještě	na	dalším	zasedání	
zastupitelstva	 k	 této	 studii	 byla	 zastupi-
telka	 Ing.	 Brzobohatá	 přesvědčena,	 že	
bytů	 bude	 možná	 o	 trochu	 více	 jak	 sto,	
tedy	počet,	o	kterém	mluvil	pan	Ing.	Jura	
na	strategickém	výboru,	ale	odmítala	uvě-
řit	 počtu	 144	 bytů	 uváděnému	 v	 textové	
části	studie.	Proč	pan	starosta	Bc.	Dospí-
šil	 ve	 funkci	 předsedy	 strategického	 vý-
boru	neposkytl	zastupitelům	i	text	studie,	
dodnes	nechápu.	Zastupitelé	 jsou	profes-
ně	učitelé,	lékaři	a	úředníci	neznalí	stava-
řiny,	a	tedy	v	této	otázce	lehce	ovlivnitel-
ní.	Jestli	to	byl	záměr,	tak	vyšel	dokonale.	
Když	pustíte	na	zastupitele	takového	řeč-
níka,	nemůže	to	nikdy	dopadnout	dobře.
	 Tento	problém	nikomu	nevadí	a	zastupi-
telka	Mgr.	Knechtová	mi	dokonce	vysvět-
lovala,	že	za	dvacet	roků	už	nebudou	ob-
čané	automobily	používat.	Jestli	i	investor	
nebude	dvacet	roků	stavět,	ovšem	netuší.
	 Já	 zas	netuším,	 co	 je	 za	důvodem	 tak	
obrovské	podpory	vedení	města	výstavbě	
tolika	 bytů	 na	 Trnci.	 Může	 to	 být	 touha	
po	dosažení	magické	hranice	deseti	 tisíc	
obyvatel	 Tišnova,	 potřeba	 souhlasu	 in-
vestora	 s	 umožněním	využití	 této	 plochy	
jako	skládky	v	průběhu	rekonstrukce	uli-
ce	 Brněnská,	 nátlak	 mocných	 kamarádů	
z	kraje,	osobní	vztahy	s	investorem	či	cosi	
jiného?	 Dá	 se	 pochopit	 záměr	 investora	
postavit	co	nejvíce	bytů,	a	tedy	co	nejvíce	
vydělat.	 Nedá	 se	 ovšem	 pochopit	 postoj	
vedení	 města.	 Obyvatelé	 sídliště	 na	 pile	
ale	budou	občany	Tišnova	a	vedení	měs-
ta	 by	 už	 teď	 mělo	 chápat	 jejich	 budoucí	

HyDe pArk
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problémy.	 V	 lednu	 proběhla	 prezentace	
revitalizace	sídliště	Květnice	a	s	náklady	
60	milionů	korun	budou	dodatečně	vybu-
dována	 nová	 parkovací	 místa	 a	 pořízeny	
pískoviště	a	lavičky	pro	oddych	občanů.
	 Co	 tedy	 bude	 na	 Trnci	 432	 bydlících	
občanů	 bez	 parkovacích	 míst,	 laviček	
a	pískovišť	na	tak	malém	prostoru	dělat,	
nikoho	 zodpovědného	 nezajímá,	 a	 jaký	
bude	 mít	 vliv	 takto	 zahuštěná	 zástavba	
ve	 vysokých	 domech	 na	 bezprostředně	
sousedící	 občany,	 také	 nikdo	 odpověd-
ný	 nebere	 na	 vědomí.	 Že	 množství	 bytů	
na	 pile	 neodpovídá	 čtyřem,	 ale	 pěti	 do-
mům	postaveným	panem	Němcem	Na	Ho-
nech,	 dokonce	 vidí	 někteří	 zastupitelé	
jako	 přednost.	 Proč	 chce	 vedení	 města	
z	 této	 lokality	udělat	pouze	noclehárnu,	
mi	zůstává	utajeno.
	 Investor	 už	 teď	 slibuje	 na	 billboardu	
luxusní	byty	na	Trnci.	Ty	obývají	ovšem	
bohatí	 lidé,	kteří	 se	 se	 svými	 luxusními	
auty	určitě	na	zkrácená	parkovací	místa	
nevejdou.	 Moc	 se	 ale	 nechlubí	 kvalitou	
stavby	 fotovoltaické	 elektrárny	 z	 pro-
hnilých	 prkének	 ve	 směru	 od	 Drásova	
a	také	asi	všichni	zapomenuli	na	lapálie	
se	 stavbou	 kafilérní	 bioplynové	 stanice	
v	místě	bývalé	cihelny.	Tento	zlatokop	asi	
nebude	v	budoucnu	ideálním	investorem	
na	pozemcích	Tišnova	a	budoucí	vedení	si	
s	ním	jistě	užije	pěkné	problémy.
	 Tento	článek	jsem	napsal	už	před	třemi	
měsíci,	ale	poprvé	to	demokracie	neunesla	
a	 nebylo	 v	 silách	 vedení	 města	 reagovat	
na	můj	názor,	poté	přišly	volby	a	to	se	ne-
smí	zpochybňovat	rozhodnutí	vedení	měs-
ta,	a	tak	to	snad	tentokrát	vyjde.

byla jeDnou jeDna pila
a místo ní nebuDe billa…

Jiří Dospíšil, starosta města

	 Na	 téma	 „bývalá	 pila“	 toho	 bylo	 v	 po-
slední	 době	 napsáno	 hodně,	 pokusím	 se	
být	tedy	stručný	a	věcný.	Někdo	kolem	to-
hoto	neutěšeného	místa	chodí	často,	někdo	
zřídka,	někoho	třeba	nezajímá	vůbec	a	pro	
někoho	je	to	evidentně	„srdeční	záležitost“.	
Co	tedy	k	výše	uvedenému	článku	dodat?	
Poznámka	 o	 „veřejném	 vychvalování	 stu-
die“	není	namístě.	Nejsem	si	vědom,	že	by	ji	
někdo	vychvaloval.	Udělali	jsme	maximum	
pro	to,	aby	se	s	ní	občané	mohli	seznámit	
a	uplatnit	své	připomínky.	Pokud	to	někdo	
nechápe,	je	mi	to	líto.	Slova	jako	manipu-
lace	a	mystifikace	se	hodí	spíše	do	bulvár-

ního	plátku	a	je	škoda,	že	jimi	autor	plete	
hlavu	 čtenářům	 Tišnovských	 novin.	 Plně	
respektuji	práva	každého	z	občanů	města.	
Vždy	je	však	smutné,	když	věcnou	debatu	
přehluší	emoce.	Jak	jinak	si	vyložit	situaci,	
kdy	na	 veřejné	prezentaci	 je	 autor	 studie	
nepřímo	označován	za	podvodníka?
	 Předpokládám,	 že	 čtenáře	 kromě	 emo-
tivně	 zabarvených	 vět	 a	 štiplavých	pozná-
mek	 na	 adresu	 odborníků,	 zastupitelů,	
úředníků	(prostě	kohokoliv,	kdo	se	do	oné	
„srdeční	záležitosti“	chtěně,	či	nechtěně	při-
motal	do	cesty)	zejména	zajímá,	proč	vedení	
města	podpořilo	zmiňovanou	studii.	Důvo-
dy	jsou	prosté.	Především	předchozí	záměr	
na	výstavbu	obchodního	a	školicího	centra	
s	 rozsáhlým	 parkovištěm	 do	 této	 lokality	
byl	odborníky	(architektka	města,	dopravní	
specialisté)	vyhodnocen	jako	nevhodný.	Ob-
chodní	 dům	 provozovaný	 kvalitním	 řetěz-
cem	by	celá	řada	obyvatel	města	přivítala.	
Snažme	se	pro	něj	ale	najít	vhodnější	místo.	
Každý	přece	ví,	 jak	neutěšená	 je	dopravní	
situace	u	Alberta.	O	Tescu	ani	nemluvím.	
Skutečně	 bychom	 měli	 něco	 podobného	
opakovat	 na	 Trnci	 v	 těsné	 blízkosti	 jedné	
z	 nejnebezpečnějších	 křižovatek	 ve	 měs-
tě?	Proto	tedy	jednání	s	vlastníkem	areálu	
o	změně	charakteru	využití	území	na	byd-
lení.	Jak	bylo	uvedeno	v	TN	č.	9/2018,	ku-
poval	současný	vlastník	tento	areál	od	bý-
valého	 majitele	 právě	 za	 účelem	 výstavby	
polyfunkčních	 domů	 s	 bytovými	 a	 nebyto-
vými	 jednotkami	 a	 bytových	 domů.	 To	 je	
také	 uvedeno	 v	 kupní	 smlouvě.	 Projedná-
vání	studie	nebylo	procesem	jednoduchým.	
Představa	vlastníka,	pokud	jde	o	výšku	ob-
jektů,	byla	odlišná	od	představ	vedení	měs-
ta	–	a	to	ještě	smělejší,	než	nakonec	studie	
připouští.	 Výsledná	 podoba	 studie	 je	 tedy	
dle	 mého	 názoru	 solidním	 kompromisem.	
V	tomto	ohledu	si	skutečně	nedělám	patent	
na	rozum	a	odborné	hledisko	přenechávám	
městské	architektce	Ing.	arch.	Zdeňce	Vy-
drové	(viz	její	samostatná	reakce).

stuDie bez komeDie

Zdeňka Vydrová, architektka města

	 Veřejné	diskuse	o	podmínkách	pro	růz-
né	stavby	jsou	účelné	a	potřebné.	Zvláště	
v	případech,	kdy	plánovaná	stavba	může	
zásadně	 a	 trvale	 ovlivnit	 dané	 obytné	
prostředí.	 Případ,	 kterým	 se	 zabýváme,	
nemusí	 vyvolávat	 obavu,	 že	 plánovaný	
záměr	 výrazně	a	 v	 širším	ohledu	naruší	
charakter	 města	 a	 jeho	 okolí.	 Územní	

studii,	 která	 byla	 představena	 i	 při	 pre-
zentaci	 Proměny	 města	 Tišnova,	 byla	
věnována	 velká	 pozornost	 a	 je	 přijatel-
ným	podkladem	pro	konečné	řešení.	Roz-
hodně	 není	 pouhým	 zájmem	 investora.	
Je	 vedena	 snahou	 o	 zachování	 dobrých	
urbanistických	 vztahů	 v	 daném	 místě	
i	s	ohledem	na	okolní	stavby	a	prostředí.	
	 Při	diskusi	nad	územní	studií	je	třeba	
brát	 v	 úvahu,	 že	 je	 výsledkem	 obtížně	
projednaného	 kompromisu	 mezi	 původ-
ním	 záměrem	 majitele	 pozemku	 a	 bu-
doucím	 investorem,	 který	 zde	 chtěl	 vy-
budovat	ryze	komerční	objekt,	a	zájmem	
veřejným,	spočívajícím	v	zachování	byto-
vé	výstavby	v	tomto	prostoru,	kde	je	cha-
rakteristická.	Odlišná	 forma	zástavby	 je	
neprojednatelná	a	nereálná	a	nemá	smysl	
se	jí	z	tohoto	důvodu	nyní	zabývat.	
	 Důležité	bylo	změnit	přístup	investora	
k	 řešenému	 území,	 změnit	 záměr	 s	 vý-
stavbou	 komerčního	 centra	 se	 školicím	
zařízením,	 parkovacím	 domem	 a	 bytový-
mi	domy	pod	Klucaninou.	Nepochybně	je	
možné	vést	diskusi	o	tom,	zda	tento	záměr	
investora	byl	pro	dané	území	vhodný	či	ni-
koliv	a	jakým	přínosem	by	byl	z	pohledu	
urbanistického	a	architektonického.	
	 Pořízení	 územní	 studie	 pro	 plochu	
označenou	P5,	tedy	lokalitu	„pily“,	vyplý-
vá	 ze	 schváleného	a	platného	územního	
plánu	Tišnova.	Zpracovaná	územní	studie	
byla	představena	s	cílem	seznámit	veřej-
nost	se	změnou	využití	území	na	základě	
odlišné	urbanistické	koncepce.	Zpřesně-
ní	a	dopracování	území	až	do	detailů	bu-
dou	předmětem	práce	investora	a	dohled	
a	 kontrola	 nastavených	 parametrů	 pak	
na	straně	města	Tišnova.	
	 Základním	 předpokladem	 pro	 tvorbu	
místa	v	pravém	slova	smyslu	je	přijetí	fak-
tu,	že	venkovní	prostor	existuje,	že	má	své	
jasné	vlastnosti.	Tvorba	místa	předpokládá	
chápání	umělého	vytváření	místa	jako	sys-
tém	na	sebe	navazujících	míst	s	určeným	
prostorem	 a	 charakterem	 jako	 „městský	
interiér“.	Jelikož	se	život	člověka	neodehrá-
vá	 jen	uvnitř	domu,	potřebuje	stejně	 jako	
v	domě	nebo	v	bytě	místa	s	různými	prosto-
rovými	 kvalitami.	 Tato	 prostorová	 hierar-
chie	je	pro	každý	veřejný	prostor	důležitá.	
	 Podrobnost	 územní	 studie	 vyplývá	
z	 jejího	zadání,	které	se	odvíjí	od	rozsa-
hu	a	charakteru	řešeného	území.	Studie	
řeší	základní	koncepci	uspořádání	území,	
zejména	 vymezuje	 veřejná	 prostranství	
a	 stanovuje	 např.	 uliční	 nebo	 stavební	
čáry	či	hranici	zastavění	pozemků,	zpřes-
ňuje	zásady	prostorové	regulace	budoucí	
výstavby,	jako	je	stanovení	výšek	zástav-
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by	a	intenzity	využití	pozemků.	Součástí	
zpracované	územní	studie	je	také	územ-
ním	plánem	vyžadované	posouzení	navr-
žené	 zástavby	 na	 krajinný	 ráz.	 Územní	
studie	 se	 věnovala	 vztahu	 navržené	 zá-
stavby	k	okolí	nejen	z	hlediska	pohledů,	
zohledňuje	 přírodní	 rámec	 pod	 Klucani-
nou,	ale	i	okolní	obytnou	zástavbu.	
	 V	 navržené	 územní	 studii	 nalezneme	
kromě	 jasně	 vymezeného	 veřejného	pro-
stranství	 řadu	 dalších	 prostorů	 a	 ploch	
zeleně.	 Veřejné	 prostranství	 je	 navrženo	
s	převýšením,	které	odpovídá	charakteru	
terénu	a	osazení	domů	v	něm.	Neznamená	
to	však,	že	výškově	členitý	terén	nemůže	
být	kvalitním	prostředím.	Naopak,	umož-
ňuje	řešení	s	celou	řadou	detailů	uspořá-
daných	v	různých	výškových	úrovních.	
	 Územní	 studie	 je	 neopominutelným	
podkladem,	 který	 musí	 být	 zohledněn	
v	územním	řízení.	Studie	však	neřeší	bu-
doucí	technologie	staveb	(panelové	či	jiné),	
detaily	 staveb	 jako	např.	 typy	 a	 velikosti	
okenních	otvorů,	neřeší	umístění	 laviček,	
vodních	prvků,	dětská	hřiště,	detaily	ploch	
pro	relaxaci,	povrchy	či	detaily	komunika-
cí.	 Důležité	 je,	 že	 řeší	 koncepci	 dopravy	
a	technické	infrastruktury	a	stanoví	např.	
charakter	 vegetace,	 umístění	 stromořadí.	
Studie	 řeší	 a	 naznačuje	 také	 charakter	
přechodu	na	navazující	území	např.	vypo-
řádání	 se	 s	 výškovým	 rozdílem	 v	 území	
opěrným	zdivem	nebo	svahováním.	
	 Počty	 bytů	 uvedené	 v	 územní	 studii	
jsou	 orientační	 na	 rozdíl	 od	 počtu	 pod-
laží	 domů,	která	 jsou	 ve	 vztahu	k	navr-
žené	 výškové	 regulaci	 nepřekročitelná.	
Z	 velikosti	 půdorysů	 navržených	 domů	
lze	 odvodit	 orientační	 počet	 bytů,	 jejich	
přesný	počet	však	bude	závislý	na	jejich	
velikosti,	 která	 bude	 známa	 teprve	 pro-
jektováním	domů.	

	 Územní	 studie	 architekta	 P.	 Jury	 je	
první	 konceptní	 návrh	 ukazující	 základ-
ní	 záměr.	Teprve	v	dalších	projektových	
stupních	 budou	 zřejmé	 dispozice	 domů,	
počty	 bytů,	 příslušné	 potřeby	 parkova-
cích	stání	a	způsob	jejich	řešení.	Projekt	
venkovních	úprav	upřesní	místa	dětských	
hřišť,	vedení	cest	a	výsadbu	zeleně.	Tepr-
ve	v	tuto	chvíli	bude	namístě	tyto	prvky	
posuzovat	a	kritizovat.
	 Navržená	doprava	v	klidu	(parkování)	je	
vztažena	 k	 předpokládanému	 počtu	 a	 ve-
likosti	 bytů	 se	 započítáním	 komerčních	
jednotek	s	 jejich	požadavky	na	parkování	
zaměstnanců	 a	 klientů.	 Autorem	 článku	
uváděný	počet	zaměstnanců	v	komerčních	
jednotkách	neodpovídá	reálné	potřebě.	Při	
výpočtu	 parkovacích	 stání	 musí	 být	 vždy	
zohledněna	funkce	a	kapacity	celého	navr-
ženého	území.	Doprava	v	klidu	musí	odpo-
vídat	ČSN	73	6110	projektování	místních	
komunikací,	 výpočtu	 s	 řadou	 koeficientů.	
To	znamená,	že	dokumentace	pro	územní	
řízení	na	dané	území	bude	podrobena	do-
hledu	a	bude	splňovat	potřebné	náležitos-
ti.	Bude-li	navýšen	počet	bytů	či	změněna	
jejich	 předpokládaná	 velikostní	 skladba,	
musí	 dojít	 také	 k	 úpravě	 počtu	 parkova-
cích	 stání.	 Při	 případném	 nárůstu	 počtu	
parkovacích	stání	není	s	ohledem	na	navr-
žená	veřejná	prostranství	vyloučeno	řešení	
s	podzemním	parkováním.	
	 Čísla	uváděná	autorem	článku	nejsou	
v	tuto	chvíli	opodstatněná.	
	 Architekt	 Pavel	 Jura,	 autor	 územní	
studie,	 patří	 k	 významným	 brněnským	
architektům.	 Je	 spoluautorem	 vítězného	
návrhu	v	exponované	architektonické	sou-
těži	na	urbanistické	řešení	Jižního	centra	
s	 odsunutým	 nádražím	 v	 Brně.	 Od	 roku	
2004	působí	jako	pedagog	na	Fakultě	ar-
chitektury	VUT	v	Brně.	Jsem	přesvědčena	

o	jeho	profesních	kvalitách	a	o	tom,,	že	je	
spolehlivým	autorem	studie,	 o	které	 dis-
kutujeme.
	 Není	pochyb	o	tom,	že	velikostí	a	kva-
litou	 veřejného	 prostranství	 se	 musíme	
zabývat	 nejen	 pro	 naplnění	 požadavků,	
které	vyplývají	z	vyhlášek	a	zákonů,	ale	
že	jde	o	naplnění	základních	potřeb	a	ur-
bánní	kvality.
	 Na	závěr	bych	chtěla	reagovat	na	člá-
nek	otištěný	v	Tišnovských	novinách	číslo	
10	pod	názvem	Proměny	města	Tišnova,	
problémy	 obyvatel	 Trnce	 od	 Milana	 Pin-
dryče,	který	se	týká	stejné	problematiky.	
Pan	Milan	Pindryč	se	proti	předloženému	
návrhu	ve	svém	textu	vymezuje,	neboť	má	
obavu,	 že	 jím	 budou	 znehodnoceny	 sou-
sední	 pozemky	 využívané	 jako	 zahrady.	
Bohužel	v	textu	popisuje	nepravdy	a	úče-
lově	věci	zkresluje,	což	potvrzuje	i	přilože-
ný	„ilustrační	pohled	ze	zahrady“	se	zákre-
sem	jednoho	z	domů,	kdy	zřejmě	záměrně	
nepracuje	s	rozdílnými	výškovými	úrovně-
mi	na	soukromých	pozemcích	a	v	řešeném	
území,	 a	 tudíž	 zkresluje	 celkovou	 výšku	
bytových	domů	v	perspektivním	pohledu.
	 Studentské	 práce	 zmíněné	 v	 článku,	
které	na	základě	obdobného	volného	za-
daní	pro	stejné	území	vznikly	na	Fakultě	
stavební	VUT	Brno,	 pro	konečné	 reálné	
řešení	 nemohou	 být	 směrodatné.	 Uka-
zují	možnosti	 řešení,	 svým	charakterem	
ideální,	 jak	 u	 studentských	 prací	 bývá.	
Nicméně	 zejména	 některé	 z	 nich	 jsou	
zajímavým	dokladem	přístupu	studentů,	
budoucích	architektů,	k	dané	problemati-
ce	se	svobodným	přístupem,	bez	zatížení	
ekonomií,	požadavky	 investora	a	podob-
ně.	Studentské	práce	však	v	žádném	pří-
padě	nebyly	předloženy	ke	schválení,	ale	
představeny	 jako	 práce,	 které	 se	 dotyč-
ným	územím	také	zabývaly.

	 Město	Tišnov	ve	spolupráci	s	Diecézní	charitou	Brno	a	společ-
ností	KTS	Ekologie	s.	r.	o.	vyhlašuje	podzimní	humanitární	sbírku.
Od	27.	října	do	10.	listopadu	můžete	v	pytlích	či	krabicích	předat	
neznečištěné	ošacení	a	 textil	na	sběrný	dvůr,	ulice	Wagnerova	
1543,	 Tišnov.	 Sběrný	 dvůr	 je	 otevřen	 v	 pracovní	 dny	 od	 7.00	
do	15.00	hodin,	v	pondělí	a	ve	čtvrtek	do	17.00	hodin.	Můžete	vy-
užít	také	sobot	27.	10.,	3.	11.	a	10.	11.,	kdy	je	otevřeno	od	8.00	
do	12.00	hodin.	Sbírku	si	poté	převezmou	dopravci	 z	Diecézní	
charity	Brno.

	 Můžete	darovat	letní	a	zimní	oblečení	(dámské,	pánské,	dět-
ské),	lůžkoviny,	prostěradla,	ručníky,	utěrky,	záclony,	látky	(mi-
nimálně	1	m2),	peří,	péřové	a	vatové	přikrývky,	polštáře,	deky,	
nepoškozenou	obuv,	batohy	a	koženou	galanterii.
	 Pro	 potřeby	 humanitární	 sbírky	 nelze	 přijmout:	 znečištěný	
a	vlhký	textil,	elektrospotřebiče,	ledničky,	televize,	nábytek,	po-
čítače,	jízdní	kola,	lyže,	dětské	kočárky,	matrace,	koberce.

HuMANitárNí SbírkA textilu A OŠAceNí
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb
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	 Jako	každý	rok	v	období	pozdního	léta,	
kdy	dozrává	ovoce,	nastává	v	naší	mateř-
ské	 škole	 U	 Humpolky	 „čas	 jablíčkové	
vůně“.	To	se	ovoce	stává	tématem	všeho	
dění.	Jablíčka,	ale	i	jiné	druhy	se	nám	za-
kutálí	do	písniček,	tanečků,	do	všelijaké-
ho	 tvoření.	 Kdo	 by	 neznal	 „Měla	 babka	
čtyři	 jabka“?	A	nejen	to,	 jsou	 i	v	básnič-
kách,	poučí	nás	v	pohádkách,	dokonce	nás	
naučí,	jak	se	podělit	spravedlivě	s	kama-
rádem.	Povídáme	si	o	tom,	jaký	vliv	mají	
vitamíny	na	zdraví	a	kde	se	berou,	jak	se	
ovoce	zpracovává.	A	tak	když	nám	zavolal	
pan	Klimeš	z	místní	lisovny	ovoce,	velice	
rádi	jsme	pozvání	přijali,	abychom	poznali	
další	způsob	zpracování.
	 V	dnešní	době	je	velice	málo	příležitos-
tí	ukázat	dětem	„z	čeho,	co	a	jak“.	Někte-
ré	 znaly	moštárnu	 již	 z	 loňska,	 pro	 jiné	

to	bylo	ale	překvapení.	Všechny	ovšem	se	
zaujetím	poslouchaly.
	 Pan	Klimeš	byl	tak	ochotný,	že	pro	děti	
sám	zajistil	ovoce,	za	což	mu	patří	velký	dík.
	 Samozřejmě	děkujeme	i	všemu	perso-
nálu	lisovny,	který	dětem	vysvětlil	a	uká-
zal,	 jak	 se	 vyrábí	 lahodný	mošt.	 Děti	 si	
tak	 mohly	 návštěvu	 užít	 všemi	 smysly.	
Měly	možnost	cítit	všudypřítomnou	vůni	
jablíček,	viděly,	jak	se	zpracovávají,	osa-
haly	si	vylisovanou	jablečnou	drť	a	nako-
nec	mohly	i	ochutnat.	A	že	jim	chutnalo!	
Takové	prožité	zážitky	se	nezapomínají.
	 Bylo	to	pro	nás	příjemně	strávené	do-
poledne.	 S	 sebou	 jsme	 si	 odnesli	 ještě	
lepší	„jablíčkovou“	náladu.
	 Všem	provozovatelům	lisovny	patří	naše	
velké	poděkování	a	přejeme	jim,	ať	se	jim	
i	nadále	daří.

	 Ve	 dnech	 20.	 září	 a	 4.	 října	 se	
předškolní	děti	z	naší	Mateřské	ško-
ly	 Na	 Paloučku	 Tišnov	 zúčastnily	
preventivního	 výukového	 programu	
Hravě-zdravě,	 který	 pořádala	 Měst-

ská	knihovna	Tišnov	ve	spolupráci	s	Centrem	podpory	veřejného	
zdraví,	dislokovaným	pracovištěm	Brno.	
	 V	letošním	školním	roce	naše	děti	zhlédly	divadélko	s	názvem	
„Cigareta	Retka“	zaměřené	na	prevenci	kouření	a	dále	program,	
který	se	věnoval	prevenci	úrazů.	
	 Místní	knihovna	zprostředkovává	tato	setkání	mezi	odborní-
ky	na	problematiku	zdraví	a	prevence	a	dětmi	různých	věkových	
kategorií.	 Velký	 dík	 patří	 obětavým	 a	 nadšeným	 pracovníkům	
Státního	zdravotního	ústavu,	jmenovitě	MUDr.	Michaele	Trnko-
vé,	Mgr.	Petře	Nekvapilové,	paní	Zdence	Borecké	a	paní	Haně	
Zapletalové.	Ve	svém	volném	čase,	a	mnohdy	zcela	zdarma,	jezdí	
po	školkách	a	školách,	přináší	dětem	veselé	 i	poučné	příběhy	
plné	krásných	a	originálních	maňásků	či	loutek,	které	těm	nej-
menším	pomáhají	zodpovědět	otázky	spojené	se	zdravím	a	jeho	

ochranou.	 Chtěla	 bych	 touto	 cestou	 velmi	 vyzdvihnout	 práci	
Městské	 knihovny	 Tišnov.	 Zejména	 děkujeme	 paní	 knihovnici	
Marii	Šikolové	za	její	trpělivou	práci	a	pochopení	pro	nejmenší	
předčtenáře.	
	 Rádi	knihovnu	s	dětmi	navštěvujeme.	Ať	už	jsou	to	divadél-
ka,	besedy	o	autorech,	autorská	čtení	či	nenásilné	seznamování	
dětí	se	světem	knih,	vždy	máme	předem	jistotu,	že	naše	děti	si	
společné	chvíle	v	knihovně	vždy	velmi	užijí	a	pečlivě	připravené	
programy	zasáhnou	malé	posluchače	na	pravém	místě.	Nezbývá	
než	 se	 těšit	 na	 další	milá	 setkání	 na	půdě	knihovny	 a	 popřát	
všem	hodně	sil	a	elánu	do	další	práce	pro	děti.

Děti NAVŠtíVily liSOVNu OVOce
mš u humpolky

Děti a učitelky z MŠ U Humpolky

Personál lisovny vysvětlil a ukázal dětem, 
jak se vyrábí lahodný mošt.

Foto: Jaroslava Halouzková

pODěkOVáNí
MěStSkÉ kNiHOVNě

tiŠNOV
mš palouček

Renata Hančíková

Předškolní děti z Mateřské školy Na Paloučku Tišnov se zúčastnily 
preventivního výukového programu Hravě-zdravě.

Foto: Renata Hančíková
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	 Naše	 škola	 ZaHRAda	 byla	 oslovena	
spolkem	Za	sebevědomé	Tišnovsko,	 zda	
by	 mu	 nepomohla	 s	 realizací	 Výstavy	
na	 stromech,	 kterou	 v	 Tišnově	 několik	
let	 organizuje.	 Výstavu	 pořádá	 již	 čtvr-
tým	 rokem	 organizace	 NaZemi.	 Jedná	
se	 o	 vyvěšení	 plakátů,	 které	 každý	 rok	
upozorňují	 na	 jinou	 problematiku.	 V	 le-
tošním	roce	to	byla	výroba	bot	v	indické	
Agře.	Výstava	probíhala	po	celé	republice	
během	Týdne	důstojné	práce	od	6.	do	13.	
října.	 V	 Tišnově	 byly	 plakáty	 vyvěšeny	
v	Parku	pod	kostelem.
	 Třída	 Jabloň	se	pustila	do	příprav	vý-
stavy	a	věnovala	jim	celý	projektový	den.	
Lepili	 jsme	 s	 dětmi	 plakáty	 na	 kartony	
z	použitých	krabic,	pustili	 jsme	si	doku-
ment	„Ve	stínu	Taj	Mahalu“,	kde	jsme	se	
dozvěděli	informace	o	tom,	jak	se	vyrábějí	
boty	v	indické	Agře	a	zkusili	jsme	si	upcy-
klaci	–	ze	starých	látek	jsme	tkali	kobe-
rečky,	pletli	náhrdelníky	a	šili	oblečky.	
	 Děti	 se	 z	 dokumentu	 dozvěděly,	 že	
na	různých	místech	světa	existují	sweat-
shopy,	což	jsou	továrny	s	nepřijatelnými	
pracovními	 podmínkami,	 kde	 mnohdy	
pracují	i	děti.	Když	zakázka	hoří,	tak	se	
dělníci	 nedostanou	domů	15	až	20	dnů.	
Dělníci	 pracují	 šest	 dní	 v	 týdnu	 dlouho	
do	 noci,	 nemají	 stálou	 pracovní	 dobu,	

pracovní	 smlouvu,	 zdravotní	 pojištění,	
ani	ochranné	pomůcky.	Za	svou	práci	si	
v	přepočtu	vydělají	2	000	až	5	000	korun	
měsíčně,	přestože	minimální	mzda	v	Indii	
je	v	přepočtu	4	200	korun	 (dokument In 

the Shadows of Taj Mahal.	Dokumentace	
a	scénář	Stanislav	Komínek	a	Adam	Čaj-
ka.	ČR,	NaZemi,	2017).
	 Kromě	plakátů	na	výstavu	nám	od	orga-
nizace	NaZemi	přišly	také	propagační	ma-
teriály	a	letáky	s	informacemi	o	fairtrade.	
V	pátek,	kdy	máme	komunitní	den,	se	celá	
škola	 vypravila	 věšet	 plakáty	 na	 stromy	
a	děti	s	sebou	vzaly	také	tyto	letáčky.	Oslo-
vovaly	 kolemjdoucí,	 nabízely	 jim	 letáky	
a	 informovaly	 je	 o	 tom,	 co	 znamená	 fair-
trade.	 Těšíme	 se	 na	 další	 ročník	 výstavy,	
o	jejíž	realizaci	se	postará	třída	Líska.

	 Dne	14.	září	proběhla	tradiční	soutěž	
družstev	 středních	 škol	 v	 lehké	atletice	
„Středoškolský	 atletický	 pohár“	 s	 pat-
ronkou	Bárou	Špotákovou.	Okresní	kolo	
pro	 Brno-venkov	 pořádalo	 tišnovské	
gymnázium	na	hřišti	ZŠ	28.	října	v	Tišno-
vě.	Soutěže	se	zúčastnilo	šest	škol,	a	to	
gymnázia	 Tišnov,	 Zastávka	 a	Šlapanice,	
střední	školy	SŠEE	Sokolnice,	SZaŠ	Raj-
hrad	a	SOŠ	a	SOU	Kuřim	s	celkovým	po-
čtem	devadesát	tři	studentů.

	 Závodilo	 se	 v	běhu	na	60	metrů	hoši	
i	dívky,	200	metrů	a	800	metrů	dívky,	400	
metrů	a	1500	metrů	hoši.	Další	běžeckou	
disciplínou	byla	štafeta	4×200	metrů	ho-
chů	a	dívek.	V	 technických	disciplínách	
se	 závodníci	 utkali	 ve	 skoku	 dalekém,	
skoku	 vysokém	 a	 ve	 vrhu	 koulí.	 Každý	
závodník	 mohl	 startovat	 pouze	 ve	 dvou	
disciplínách	a	štafetě.
	 Na	 prvním	 místě	 v	 kategorii	 hochů	
i	 dívek	 se	 umístilo	 Gymnázium	 Tišnov,	

a	postoupilo	tak	do	krajského	kola,	které	
se	uskutečnilo	25.	září	v	Břeclavi.	V	ka-
tegorii	hochů	na	druhém	místě	skončila	
SŠEE	Sokolnice,	na	třetím	místě	Gymná-
zium	a	ZUŠ	Šlapanice.	V	kategorii	dívek	
obsadily	atletky	ze	Šlapanic	druhé	místo,	
třetí	 místo	 vybojovaly	 dívky	 Gymnázia	
TGM	v	Zastávce.
	 Přestože	celý	závod	probíhal	za	dešti-
vého	počasí,	mladí	 atleti	 podávali	 velmi	
dobré	výkony.

VýStAVA NA StrOMecH V tiŠNOVě
záklaDní škola zahraDa

Adéla Sukupová

Škola ZaHRAda byla oslovena spolkem Za sebevědomé Tišnovsko, zda by mu nepomohla 
s realizací Výstavy na stromech. Úkolu se ujaly děti ze třídy Jabloň.  Foto: Jana Vorlíčková

StuDeNti Se utkAli Ve SpOrtOVNícH DiSciplíNácH
gymnázium tišnov

Jana Wágnerová
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	 „Zima,	nicota,	samota,	tajemství,	strach,	
obavy,	bolest,	pocit	bezmoci,	smrt,	vražda,	
zoufalství.	 Nejen	 tahle,	 ale	 i	 mnohá	 další	
slova	 nás	 napadají,	 když	 se	 řekne	 slovo	
mlha	(a	taky	Rákosníčkova	mlha	tak	hus-
tá,	že	by	se	dala	krájet).	Přestože	bývá	mlha	
často	předzvěstí	něčeho	zlého,	 je	 zároveň	
taky	neuvěřitelně	nádherná	a	skýtá	mnohá	
tajemství.	Halí	vše	do	tajemného,	záhadné-
ho,	sivého	závoje,	ale	pro	mnohé	z	nás	se	
může	 stát	 zdrojem	 inspirace.“	 (citace	 ze	
školního	časopisu	TIGY	2018	LÉTO)
	 Od	 letošního	roku	začala	Galerie	 Jose-
fa	Jambora	v	Tišnově	připravovat	výstavy	
doprovázené	 edukačními	 programy.	Hlav-

ní	 iniciátorkou	 je	 paní	 Radka	 Kaclerová.	
Díky	ní	jsme	se	se	studenty	vyššího	i	niž-
šího	gymnázia	v	rámci	hodin	výtvarné	vý-
chovy	seznámili	s	tvorbou	fotografky	Ireny	
Armutidisové	v	projektu	Horizonty	mlhy.	
	 Studenti	se	zamýšleli	nad	tím,	co	pro	ně	
slovo	mlha	znamená,	co	všechno	mohou	vy-
číst	z	fotografií,	co	se	za	mlhou	skrývá,	psali	
verše,	kreslili	a	hráli	příběhy,	malovali	kra-
jiny,	 které	 pomocí	 sprejů	 „halili“	 do	 mlhy.	
Součástí	 dílniček	 bylo	 také	 fotografování	
přes	skleněné	hranoly	a	hra	s	lomem	světla.
	 V	říjnu	 jsme	byli	na	další	výstavě	spo-
jené	s	programem	„Ornament	krajiny“	vý-
tvarníka	Petra	Kvíčaly.	Studenti	objevovali	
tvary	krajiny	a	vytvářeli	ornamenty.	Vznik-
ly	krásné	práce,	a	co	bylo	důležitější,	stu-
denti	si	odnesli	po	odmlce	spoustu	zážitků	
a	znalostí	z	oboru	galerie	a	výstavy.	Dou-
fáme,	že	naše	spolupráce	bude	pokračovat,	
a	děkujeme	paní	Kaclerové	za	připravené	
programy.

	 Cestování	spojené	s	poznáváním	blízkých	i	vzdálených	míst	
naší	planety	 je	nejčastěji	náplní	 letních	prázdnin.	Žáci	 tišnov-
ského	gymnázia	však	měli	možnost	seznámit	se	s	několika	zají-
mavými	cizími	zeměmi	krátce	po	zahájení	nového	školního	roku.	
	 0d	9.	do	16.	září	2018	se	na	škole	 totiž	uskutečnil	projekt	
EDISON,	jehož	garantem	je	mezinárodní	studentská	organizace	
AIESEC.	V	rámci	projektu	přijelo	na	gymnázium	sedm	stážis-
tů:	Anna	z	Ruska,	Kate	a	Salome	z	Gruzie,	Maria	z	Rumunska,	
Mook	z	Thajska,	Svetik	z	Ukrajiny	a	Zidi	z	Pákistánu.	Celý	tý-
den	vedli	hodiny,	v	nichž	seznamovali	naše	studenty	se	svými	
zeměmi,	 jejich	 tradicemi	a	 zvyky.	Měli	 připravené	prezentace,	
diskutovali	se	žáky,	zapojili	 je	do	nejrůznějších	aktivit.	Mluvi-
lo	se	převážně	anglicky,	několik	hodin	proběhlo	také	v	ruštině.	
Projekt	rozhodně	přispěl	ke	zlepšení	komunikačních	schopností	
žáků	a	mnohé	motivoval	k	dalšímu	studiu	jazyků.
	 Naši	hosté	bydleli	v	hostitelských	rodinách	studentů	gymná-
zia.	Ve	volném	čase	poznávali	Tišnov	a	jeho	okolí.	Nejvíce	se	jim	
líbila	návštěva	zámku	v	Lysicích,	prohlídka	kláštera	Porta	coeli,	

okouzlil	je	pohled	na	město	z	rozhledny.	Velice	ocenili	návštěvu	
tišnovské	radnice	a	setkání	s	panem	místostarostou	Mgr.	Marti-
nem	Seberou,	Ph.D.
	 Děkujeme	MěÚ	Tišnov	a	SRP	při	Gymnáziu	Tišnov	za	finan-	
ční	podporu	projektu	EDISON.

V gAlerii ObjeVOVAli
NejeN tVAry krAjiNy

gymnázium tišnov 
Iva Bahenská

prOjekt eDiSON
gymnázium tišnov

Jitka Juříčková

V rámci projektu EdISoN přijelo na gymnázium sedm stážistů: 
Anna z Ruska, Kate a Salome z Gruzie, Maria z Rumunska, Mook 
z Thajska, Svetik z Ukrajiny a Zidi z Pákistánu.  Foto: Jitka Juříčková

V Galerii Josefa Jambora vytvořili 
gymnazisté krásné práce. Navíc si odnesli 
spoustu zážitků a znalostí z oboru galerie 
a výstavy.  Foto: práce studentů
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	 Ve	středu	3.	října	se	studentky	a	studenti	oboru	ošetřovatel/ka	
zúčastnili	 sbírky	Koláč	pro	hospic.	Sbírku	pořádá	 již	několik	 let	
Oblastní	charita	Tišnov.	Velmi	rádi	jsme	se	do	ní	letos	opět	zapojili.
	 I	přes	deštivé	a	větrné	počasí	nás	mile	překvapil	zájem	lidí,	které	
jsme	potkávali.	Mnozí	nám	přispívali	a	bylo	znát,	že	mají	 radost	
z	daru	na	dobrou	věc.	Někteří	nám	vyprávěli	své	vlastní	zkušenosti	
s	péčí	o	své	blízké	a	s	velkým	nadšením	se	ke	sbírce	připojili.
	 Sbírka	je	určena	na	péči	o	člověka	v	konečném	stádiu	one-
mocnění	ve	vlastním	domácím	prostředí.	Cílem	této	péče	je,	aby	
vážně	nemocní	a	umírající	 lidé	mohli	prožít	své	poslední	chví-
le	klidně	a	důstojně	ve	známém	prostředí,	v	kruhu	nejbližších.	

Součástí	péče	je	i	snaha	umožnit	pečujícím	osobám	odpočinek	
a	 poskytnout	 jim	 potřebnou	 psychickou,	 citovou	 i	 praktickou	
podporu.	Umírající	člověk,	 i	když	se	mnohdy	zdá,	že	nevnímá,	
cítí,	 co	 se	 kolem	 něho	 děje.	 Vnímá	 pocity	 svého	 okolí,	 neklid	
i	smíření	svých	blízkých.	Cítí	 lásku	svého	okolí	a	v	 této	 lásce	
chce	odejít.
	 Skutečnost	umírání	je	pro	nás	ostatní	těžká	i	dobrá	zároveň.	
Nutí	nás	překonávat	sami	sebe	a	jít	dál.	Každý	je	potřebný	pro	
tento	svět	a	má	své	nezastupitelné	místo.	Důležitá	je	každá	mi-
nuta	našeho	života	i	jeho	poslední	chvíle.	Dopřejme	umírajícím	
důstojný	odchod	ze	světa,	snad	ho	někdo	dopřeje	i	nám.

	 Fotografie.	Foto.	Fotky.	Jsou	fajn.	
Jsou	 dost	 dobré.	 Koukneme	 na	 ně.	
Ukážeme	 je.	 Každému,	 kdo	 má	 zá-
jem.	Uložíme	je.	Nejčastěji	v	mobilu.	A	přidáme	další.	A	další.	
Mnozí	 jich	mají	 tolik,	 že	 se	k	nim	ani	 nevrací…	 Je	 jich	 příliš	
mnoho…
	 Vyvolávají	 emoce?	 Vzpomínky?	 Rozhodně	 ano.	 Některé	
i	smích.	Jiné	smutek.	Pohladí.	Zprostředkují	minulost.	Potud	je	
vše	v	pořádku.	
	 Chybí	jim	však	jedno…	Prožitek.	Kouzlo	okamžiku,	kdy	jsme	
TAM	 byli.	 Kdy	 jsme	 TO	 viděli.	 Kdy	 jsme	 tam	 s	 NĚKY�M	 byli.	
Po	čase	fotky	ztrácí	duši	i	energii…
	 Zážitek	ale	zůstává.	Prožitek	máme	v	sobě.	Hluboko.	Dlou-
ho…	Foťme.	Ale	prožívejme.
	 A	proto	naši	třeťáci	vyjeli.	Za	poznáním.	Za	prožitky.	Za	atmo-
sférou.	Aby	viděli.	Prošli.	Toulali	se.	Máchův	kraj.	Kokořínsko.	

Krása	staletí	i	majestátnost	milionů	let.	Královský	hrad	Bezděz	
–	tajemný	hrad	Houska	–	majestátní	Říp	–	pohádkový	Kokořín	
–	romantický	Harasov	–	věnné	město	českých	královen	Mělník	
–	rozsáhlá	skalní	města	–	pověstmi	opředená	Apatyka	–	mizející	
skalní	útvar	pokličky	–	Kokořínský	důl.	Náhodný	řetězec	míst	
plných	atmosféry,	minulosti.	Dýchají	na	nás.	Na	každém	kroku.	
Jedno,	jaké	je	datum.	

	 Ranní	 mlhy	 ustupují	 slunečním	 paprskům.	 Obloha	 modrá,	
jak	 jen	 v	 pozdním	 létě	 může	 být.	 Bez	 mráčku.	 Západ	 slunce,	
který	bere	dech.	Pomalu	se	ztrácí	za	lesy	a	pískovcovými	ska-
lami.	Vládu	přebírá	Měsíc	a	obloha	posetá	miliony	hvězd.	Toto	
ve	městech	nezažijete.	Druhý	den	se	to	opakuje.	A	třetí…	Hra-
dy,	mokřady,	skály,	slunce…	Nejen	pro	romantiky	kombinace,	
která	se	uloží	v	mysli.
	 K	tomu	příjemné	ubytování	v	Kokořínském	dole.	Ticho	noci	
ruší	 jen	nezvykle	silné	zvuky	nočního	 lesa	a	blízkého	rybníka	
Kačírek.
	 Síla	přírody.	Tajemno.	Historie.	Bylo	fajn.	Kdo	chtěl,	prožil…

StuDeNti Se AktiVNě ZApOjili DO VeřejNÉ Sbírky
sš a zš tišnov

Pavla Caudrová a studenti 1. a 2. ročníku

FOťMe. Ale prOžíVejMe
soš fortika
Jiří Prášek, SOŠ Fortika

Studenti třetího ročníku SoŠ Fortiky vyjeli za poznáním a zážitky. 
Toulali se po Máchově kraji a Kokořínsku. Foto: Jiří Prášek



TN 11/201818

SPOlEČNOST

	 V	 listopadu	 jsme	pro	vás	v	RC	Studánka	připravili	 několik	
zajímavých	 aktivit.	 Podrobné	 informace	 naleznete	 na	 www.
studanka-tisnov.cz	nebo	na	FB.	Na aktivity je třeba nahlásit 
se předem	na	e-mail	studanka.tisnov@gmail.com.	Hlídání	dětí	
na	požádání	zajistíme.

1. cvičení pro těhotné
Skupinové	 cvičení	 je	 vhodné	 pro	 ženy	 od	 ukončeného	 1.	 tri-
mestru	fyziologického	těhotenství.	Cvičební	lekce	jsou	zaměře-
ny	na	protažení	a	posílení	důležitých	svalových	skupin,	nácvik	
správného	 dýchání,	 držení	 těla,	 na	 zvýšení	 kondice	 důležité	
k	samotnému	porodu.	Cvičení	vede	fyzioterapeutka	Mgr.	Marti-
na	Šaclová.	Začínáme	ve	čtvrtek	8.	11.	2018	od	17.00.

2. Předporodní příprava 
Ve	čtvrtek	8.	11.	2018	v	18.00	začíná	kurz	předporodní	přípravy.	
Základ	tvoří	tři	setkání	s	certifikovanou	dulou	a	laktační	poradky-
ní	Martinou	Holíkovou	Blahovou,	v	nichž	se	budeme	věnovat	tě-
hotenství,	přípravě	na	porod,	výběru	porodnice,	porodnímu	plánu,	
průběhu	porodu,	bondingu,	šestinedělí,	kojení	a	péči	o	novorozen-
ce.	Čtvrté	setkání	s	fyzioterapeutkou	Mgr.	Martinou	Šaclovou	je	
zaměřeno	na	bezpečné	polohování	a	manipulaci	s	novorozencem.	

3. Martinský světýlkový průvod
Přijďte	 s	 dětmi	 na	 tradiční	 světýlkový	 průvod,	 který	 začíná	
v	parku	u	kostela	sv.	Václava	a	vede	na	náměstí	Míru.	Zde	si	
zazpíváme	a	připomeneme	legendu	o	sv.	Martinovi.	Také	letos	
přijede	Martin	na	bílém	koni,	pochutnáme	si	na	rohlíčcích	a	tep-
lém	 pití.	 Vezměte	 si	 s	 sebou	 světýlka,	 nejlépe	 vlastní	 výroby.	
Sejdeme	se	v	pátek	9.	11.	2018	v	16.30	v	parku	u	kostela	sv.	
Václava.	Bez	přihlašování.

4. 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	15.	11.	2018	od	18.30	do	20.00	
pod	 vedením	 psycholožky	 Mgr.	 Hany	 Pelčákové	 Kubecové.	 Je	
nutné	 přihlásit	 se	 předem	 na	 e-mail	 h.kubecova@seznam.cz	
nebo	tel.	736	607	320.

5. Výchovné maličkosti aneb co předškolní děti potřebují
Zveme	 vás	 na	 přednášku	 známého	 dětského	 psychologa	
PhDr.	 Václava	 Mertina,	 jejímž	 cílem	 je	 zprostředkovat	 rodičům	
pozitivní	podněty	pro	výchovu	předškolních	dětí.	Získáte	tak	nový	
pohled	na	řadu	situací,	se	kterými	se	musíte	každodenně	vypořá-
dat.	Přednáška	se	koná	v	úterý	20.	11.	2018	od	16.30	do	19.00.

6. Jak správně podpořit psychomotorický vývoj dítěte
Seminář	dětského	fyzioterapeuta	Martina	Valy	je	určen	pro	ro-
diče,	kteří	se	chtějí	dozvědět,	 jak	podpořit	správný	psychomo-
torický	vývoj	dítěte	v	 různých	vývojových	etapách.	Dozvíte	se	

zásady	správného	polohování,	péče,	nošení	dle	aktuálního	stup-
ně	vývoje,	čeho	si	všímat	ve	vývoji	a	čeho	se	vyvarovat.	Semi-
nář	proběhne	v	sobotu	24.	11.	2018	od	9.00	do	11.00.	Na	další	
přednášku	Zdravé	nožičky	od	patiček	po	špičky	se	můžete	těšit	
v	sobotu	8.	12.	2018.	

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem ve Studánce od těho-
tenství po školu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na. Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 4, 5, 6.

Projekt Kulturní akce pro rodiny s dětmi je realizován 
za finanční podpory města Tišnova (aktivita 3 a 5). Pro-

jekt psychologického poradenství pro rodiny je realizován za finanční pod-
pory města Tišnova (aktivita 4).

 

Aktivity 2, 5, 6 jsou součástí projektu Zvyšování rodičovských kompetencí 
na Tišnovsku spolufinancovaného Jihomoravským krajem.

adventní sbírka pro potřebné
Rodinné	centrum	Studánka	bude	také	letos	v	předvánočním	čase	
pomáhat	 potřebným.	 Ve	 spolupráci	 s	 Odborem	 sociálních	 věcí	
pořádáme	ve	dnech	12.–30.	11.	2018	sbírku	trvanlivých	potra-
vin,	hygienických	potřeb	a	základního	vybavení	domácnosti.	Tyto	
věci	 pomohou	 rodinám	 s	 dětmi	 z	 Tišnovska	 v	 náročné	 životní	
situaci.	Nosit	můžete	následující	věci:	 starší	povlečení,	prostě-
radla,	ručníky	a	utěrky,	z	hygienických	potřeb	mýdlo,	sprchový	
gel,	šampon,	kartáček	a	pasta	na	zuby	pro	děti	i	dospělé,	prací	
prášek,	jar,	cif,	jednorázové	dětské	pleny	(i	načatá	balení),	toalet-
ní	papír,	houbičky	na	nádobí,	z	potravin	těstoviny,	rýži	a	masové	
konzervy,	ze	školních	potřeb	pastelky,	fixy,	tužky,	pera.	Tyto	věci,	
prosím,	noste	do	kanceláře	RC	Studánka,	Riegrova	318,	Tišnov.	
Noste	pouze	věci	uvedené	v	seznamu.	Děkujeme	všem	dárcům	
za	jejich	pomoc.	Vánoce	jsou	svátky	klidu,	vnesme	společně	více	
klidu	i	do	duší	lidí	v	těžké	životní	situaci.	

poděkování
Rodinné	 centrum	 Studánka	 každoročně	 oceňuje	 Řádem	 dět-
ského	úsměvu	 firmy	nebo	společnosti	vstřícné	k	potřebám	ro-
din	s	malými	dětmi.	Letos	jsme	ocenění	udělili	panu	Stanislavu	
Helanovi	za	vytvoření	přátelského	prostředí	pro	rodiny	s	dětmi	
v	restauraci	Tišnovská	Rychta.	Dětské	herní	prvky	u	venkovní	
zahrádky,	dostatek	dětských	židliček,	dětské	menu	a	vstřícný	
personál	jsou	důvodem,	proč	se	zde	rodiny	s	dětmi	cítí	dobře.	

Ve	dnech	8.–10.	10.	2018	pořádalo	RC	Studánka	tradiční	pod-
zimní	 burzu	 dětského	 oblečení	 a	 dětských	 potřeb.	 Děkujeme	
všem	dobrovolníkům,	kteří	se	na	akci	podíleli,	a	také	těm,	kteří	
věnovali	věci	potřebným	v	rámci	charitního	šatníku.	

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

pOřáDáMe ADVeNtNí Sbírku prO pOtřebNÉ
rc stuDánka

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně
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	 V	 roce	 2009	 realizovalo	
Rodinné	 centrum	 Studánka	
ve	spolupráci	s	městem	Tiš-
novem	projekt	Naučné	stez-
ky	pro	nejmenší	děti	na	kop-
ci	 Klucanina.	 Vzhledem	
k	 velké	 popularitě	 a	 oblíbe-
nosti	této	stezky	se	Rodinné	
centrum	 Studánka	 rozhodlo	
tuto	stezku	prodloužit	a	obo-
hatit	 o	 nové	 prvky.	 Chystá-
me	 se	 vytvořit	 novou	 sérii	
několika	zastavení,	která	se	

napojí	na	stávající	Naučnou	stezku	pro	nejmenší	děti.	Propojením	
obou	částí	stezek	vznikne	trasa	dlouhá	1,2	km,	která	bude	začínat	
na	kraji	lesa	u	„nového“	hřbitova	a	povede	dále	po	žluté	turistické	
značce	až	na	rozhlednu.	V	nově	zbudované	části	plánujeme	vy-
tvořit	celkem	pět	nových	tabulí	a	přidáme	také	nový	interaktivní	
pohybový	prvek	pod	tišnovskou	rozhlednou.	Celá	naučná	stezka	
bude	 interaktivní,	důraz	bude	kladen	na	prožitek,	hravost,	 sro-
zumitelnost,	stejně	 jako	na	správnost	a	odbornost	předávaných	
informací.	Chceme,	aby	návštěvník	měl	možnost	si	vše	co	nejlépe	
osahat,	prozkoumat,	vyzkoušet,	zažít	a	poznávat	všemi	smysly.	
Zastavení	budou	koncipována	pro	děti	předškolního	a	mladšího	
školního	věku.	Věříme	ale,	že	zaujmou	i	starší	děti	a	dospělé,	jak	
napovídá	nový	název	Rodinná	naučná	stezka.	
	 Tematicky	 budou	 nové	 prvky	 doplňovat	 již	 stávající	 stezku	
pro	nejmenší.	Popisují	život	v	lese,	tak	aby	z	celé	stezky	vzni-

kl	komplexní	celek.	Konkrétně	se	věnují	těmto	tématům:	čtyři	
roční	období	v	životě	lesa,	potravní	řetězec,	taje	přírody	aneb	co	
se	děje	v	půdě,	strom	jako	domov,	lesní	badatelství:	zvuky	lesa,	
zkoumání	lesa	po	hmatu.	Stezka	bude	prostředkem	ekologické	
výchovy	i	pro	organizace	pracující	s	dětmi.	
	 Rodinné	 centrum	 Studánka	 plánuje	 v	 dalších	 letech	 celou	
stezku	 rozšířit	 o	 pracovní	 listy	 pro	 návštěvníky,	 které	 budou	
moci	 využívat	 pedagogové	 z	 mateřských	 a	 základních	 škol	
i	z	organizací	neformálního	vzdělávání.	
	 V	měsíci	dubnu	jsme	uspořádali	výběrové	řízení	na	výtvarnou	
koncepci	 nových	 interaktivních	 prvků.	 Komise	 složená	 z	 od-
borníků	na	předškolní	pedagogiku	a	vedoucího	odboru	správy	
majetku	a	komunálních	služeb	města	Tišnova	nakonec	vybrala	
koncepci	autorky	MgA.	Petry	Cífkové,	zkušené	výtvarnice,	kte-
rá	v	současné	době	mimo	jiné	ilustruje	dětské	knihy	pro	nakla-
datelství	Albatros	a	Mladou	frontu.	
	 Výtvarnice	spolu	se	svým	týmem	již	vytvořila	dvě	interaktiv-
ní	 tabule	 (Taje	 přírody	 aneb	 co	 se	 děje	 v	 půdě	 a	Čtyři	 období	
v	životě	lesa)	a	nový	pohybový	prvek	(Kladina	aneb	skočíš	jako	
jelen?),	 kde	 si	 návštěvníci	 mohou	 zkusit,	 jak	 daleko	 doskočí,	
a	porovnat	svůj	výkon	se	světem	zvířat.	
	 V	současné	době	připravujeme	podklady	pro	výrobu	zbývají-
cích	interaktivních	tabulí,	na	 jaře	pak	plánujeme	celou	Rodin-
nou	naučnou	stezku	na	Klucanině	slavnostně	otevřít.	
	 Děkujeme	 městu	 Tišnov	 a	 zastupitelům	 za	 podporu	 tohoto	
projektu,	stejně	tak	velmi	si	vážíme	firem,	které	 již	vznik	Ro-
dinné	naučné	stezky	finančně	podpořily.	Jsou	to	firmy:	ARTIN,	
Vitar,	Jicom,	Baumat,	Zámečnictví	Drlík.	K	dofinancování	celé-
ho	projektu	potřebujeme	zajistit	další	finanční	prostředky,	proto	
uvítáme	nové	sponzory	a	dárce,	kteří	by	chtěli	 vznik	Rodinné	
naučné	stezky	finančně	podpořit.

připrAVujeMe rODiNNOu NAučNOu SteZku
NA klucANiNě

rc stuDánka
Soňa Kappelová

Výtvarnice Petra Cífková spolu se svým týmem již vytvořila dvě 
interaktivní tabule pro Rodinnou naučnou stezku na Klucanině. 

Foto: Petra Cífková

MgA. Petra Cífková
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Vydejte se s námi na cestu kolem světa!
Jaké	to	 je	zabalit	si	svých	pár	švestek,	vyhoupnout	se	do	sedla	
a	po	dobu	roku	a	půl	s	motorkou	jménem	Brambora	brázdit	svět?	
A	 ještě	ke	všemu	v	páru?	František	a	Kateřina	během	své	560	
dní	 trvající	pouti	projeli	29	zemí	na	čtyřech	kontinentech.	Ujeli	
při	tom	asi	90	000	km	a	spálili	na	6	500	litrů	benzínu.	Neváhejte	
a	přijďte	si	ve	čtvrtek	29. listopadu v 18 hodin do klubovny In-
spira	poslechnout	veselé	historky,	které	během	své	cesty	kolem	
světa	na	Bramboře	tihle	dva	blázni	nasbírali!
Zábava	k	nezaplacení,	vstupné	zdarma.

Inspirácký dětský klub
Dětský	klub,	který	 funguje	pod	střechou	 Inspira,	od	září	otevřel	
opět	 své	 dveře	 rodičům,	 ale	 především	 dětem	 –	 žákům	 prvního	
stupně	tišnovských	základních	škol.	Přihlašování	do	projektu	bylo	
spuštěno	v	září	a	k	dnešnímu	dni	jej	navštěvuje	přes	třicet	školáků	
z	obou	tišnovských	základních	škol.	Žákům	jsou	k	dispozici	nejen	
deskové	hry,	výtvarné	a	sportovní	pomůcky,	ale	například	i	hlavola-
my	a	knihy.	Připraveny	jsou	výtvarné	aktivity,	tvoření	respektující	
roční	období	a	další	zajímavá	témata.	S	oblibou	žáci	využívají	nejen	
prostory	klubovny,	ale	i	tělocvičnu,	přírodovědnou	klubovnu,	hřiště	
a	venkovní	zahradu.

novinka 
MEZI ŘÁDKY – čtenářský klub pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
Klub	dětem	nabízí	možnost	vyjádřit	a	obohatit	postřehy	z	literár-
ního	světa	ve	skupině	ostatních	vrstevníků.	Umožní	prohloubit	
znalosti	a	souvislosti	rozličných	témat	prostřednictvím	návštěv,	
promítání	 snímků	 nebo	 zajímavých	 besed	 s	 odborníky.	 Náplň	
klubových	setkání	 je	 tvořena	ve	spolupráci	s	aktuálními	kniž-
ními	projekty,	veletrhy	a	blogy.	Děti	si	povedou	vlastní	čtenář-
ský	deník,	k	dispozici	jim	bude	pravidelně	aktualizovaná	knihov-
nička	Inspira,	seznámí	se	s	aktualitami	z	literárního	světa	a	zkusí	
vytvořit	i	vlastní	literární	počin.

Termín:	pátek 14.00 až 15.30 hodin
od	listopadu,	přihlášky	a	informace	www.svcinspiro.cz
klub	je	ZDARMA	(financováno	z	projektu	MŠMT)

kurzy
Kurz	výroby	přírodních	mýdel	z	rostlinných	olejů		10. 11. 2018 
Kurz	výroby	přírodní	kosmetiky	9. 12. 2018

Přihlašování	www.svcinspiro.cz/akce/

ZAjíMAVÉ Akce Ve StřeDiSku VOlNÉHO čASu
inspiro

Monika Chlupová Fruhwirtová
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	 Ve	 středu	 3.	 října	 proběhla	 v	 Tišnově	 již	 tradiční	 veřejná	
charitativní	sbírka	Koláč	pro	hospic.	Sbírka	díky	štědrým	dár-
cům	přinesla	krásnou	částku	57	187	korun,	která	bude	využita	
na	péči	o	terminálně	nemocné	v	Tišnově	a	okolí.	Díky	domácí	
hospicové	péči	budou	moci	nevyléčitelně	nemocní	strávit	závě-
rečnou	část	svého	života	důstojně,	v	rodinném	prostředí	a	v	péči	
svých	blízkých.
	 Samotná	sbírka	začínala	již	brzy	ráno,	kdy	první	z	1	600	ko-
láčků	od	firmy	Novojan	z	Čebína	putují	do	firem	v	Tišnově	a	oko-
lí	–	firmy	Mertastav,	Thuasne	i	ČSAD	Tišnov	patří	k	našim	tra-
dičním	dárcům	a	také	v	letošním	roce	jejich	zaměstnanci	štědře	
přispívali	do	naší	sbírky.	
	 Tišnovští	hasiči,	 stejně	 jako	zaměstnanci	Podhoráckého	mu-
zea	Předklášteří,	již	v	průběhu	několika	předcházejících	dní	uspo-
řádali	mezi	sebou	sbírku	a	v	den	Koláče	pro	hospic	odevzdali	vy-
brané	prostředky	do	zapečetěné	pokladničky.	Vedení	firmy	Mouka	
zase	každým	 rokem	daruje	 finanční	 částku	na	hospicovou	péči	
a	za	věnované	prostředky	pořídí	koláče	pro	všechny	své	zaměst-
nance.	Někteří	z	nich	potom	do	sbírky	ještě	i	osobně	přispějí.
	 Velice	rádi	jsme	také	za	zájem	základních	škol,	pedagogové	
ZŠ	Dolní	Loučky,	ZŠ	a	MŠ	Předklášteří	a	ZŠ	Smíškova	projevují	
o	sbírku	opakovaný	zájem	a	jejich	účast	na	charitativní	sbírce	je	
rozhodně	dobrým	vzorem	pro	žáky	jejich	škol.	

	 Díky	za	příspěvky	patří	i	zaměstnancům	firmy	RIGI	či	Kv.Ře-
záč	 a	 nově	 se	 v	 letošním	 roce	 zapojila	 i	 firma	 Vitar	 Železné,	
za	jejíž	zájem	také	velice	děkujeme.	
	 Dlouholetá	spolupráce	je	navázána	se	společnostmi	Siemens	
Drásov	 a	 Tyco	 Electronics	 v	 Kuřimi,	 v	 jejichž	 provozech	 jsou	
zaměstnanci	o	sbírce	vždy	dobře	informováni	a	v	hojné	míře	se	
jí	účastní.	Těší	nás	i	velký	zájem	o	sbírku	mezi	našimi	klienty	
pečovatelské	a	ošetřovatelské	služby.
	 Samotná	 sbírka	 je	 organizačně	poměrně	náročná	 a	 rozhod-
ně	 by	 se	 neobešla	 bez	 dobrovolníků	 –	 studentů	 Střední	 školy	
a	Základní	školy	Tišnov,	kteří	nám	celý	den	ochotně	pomáhali	
na	obou	stáncích	a	také	získávali	příspěvky	v	ulicích	města	Tiš-
nova.	Neobešla	by	se	ale	ani	bez	ochotných	zaměstnanců	Oblast-
ní	charity	Tišnov,	kteří	nad	rámec	svých	denních	povinností	se	
sbírkou	vypomáhali.
	 Sbírka	samotná	si	klade	za	cíl	nejen	získat	prostředky	na	péči	
o	 nevyléčitelně	 nemocné,	 ale	 také	 vnést	 mezi	 občany	 osvětu	
a	otevřít	téma	hospicové	péče	ve	společnosti.	To	se	v	posledních	
ročnících	sbírky	jistě	daří,	neboť	k	našim	stánkům	během	dne	
nepřicházeli	 lidé	 jen	přispívat	na	hospicovou	péči,	ale	 také	se	
s	námi	podělit	o	své	příběhy	a	zkušenosti.	
	 Je	to	velký	výčet	díků,	ale	všichni	přispěvatelé	si	je	bezesporu	
zaslouží,	 neboť	 svou	 účastí	 na	 sbírce	 dokázali,	 že	 nejsou	 lho-
stejní	k	problémům	druhých,	a	umožnili	tak	pomoci	nemocným	
lidem	a	jejich	rodinám	v	nelehké	životní	situaci.	Váš	zájem	je	pro	
nás	povzbuzením	a	zároveň	velikým	závazkem.

pODěkOVáNí ZA účASt NA Sbírce kOláč prO HOSpic
oblastní charita tišnov

Marta Rémanová

 Cena Charity ČR je poděkováním a veřejným uznáním 
za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dob-
rovolníků a podporovatelů Charity ČR a je udílena od roku 
2008. jednotlivé kandidáty nominují diecézní charity se sou-
hlasem místního biskupa. 
 Za Diecézní charitu Brno byla za rok 2018 na tuto prestižní 
cenu nominována pracovnice Oblastní charity Tišnov, pečova-
telka a koordinátorka pečovatelské služby paní Hana Mácová. 
Slavnostní udílení Cen Charity ČR 2018 proběhne v rámci be-

nefičního koncertu v Praze v Obecním domě dne 31. října. 
 Paní Hana Mácová je člověk, pro kterého je pomoc dru-
hým lidem srdeční záležitostí. již během svých studií praco-
vala jako dobrovolnice v domově pro seniory, a jak sama říká, 
už v té době jasně věděla, že chce pomáhat lidem. Po ukon-
čení studií se pohybovala ve zdravotnictví. 
 u naší oblastní charity pracuje již od roku 2010 jako pečo-
vatelka v rámci pečovatelské a odlehčovací služby. Po celou 
dobu je pravou rukou vedoucí služby. Ochotně se zapojuje 
i do mimopracovních aktivit souvisejících s provozem naší ob-
lastní charity. Podílí se například na vzdělávání laické veřejnosti 
v péči o blízké a jako dobrovolnice se již po mnoho let účastní 
s dětmi tříkrálové sbírky v Hradčanech. Energii čerpá přede-
vším z času stráveného se svojí rodinou a prací na zahradě. 
 Charitu, ale i sebe prezentuje velmi vstřícným, milým a pří-
jemným chováním. Vždy za sebou nechává velmi dobře od-
vedenou práci a nemá ráda nedůslednost. 
Za všechny klienty i kolegy z naší oblastní charity mohu říci, že 
jsme rádi, že je součástí našeho kolektivu.

i prAcOVNice
OblAStNí cHArity tiŠNOV

je NOMiNOVáNA
NA ceNu cHArity čr 2018

Marta Rémanová
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Beseda s Helenou Cmurovou
Zveme	 vás	 na	 besedu	 s	 Mgr.	 Helenou	 Cmurovou,	 poradkyní	
v	oblasti	alternativní	celostní	metody	léčení	rakoviny.	Mgr.	He-
lena	Cmurová	úspěšně	studovala	v	Německu	olejovo-bílkovino-
vou	 stravu,	 která	 pomáhá	 zmírnit	 vedlejší	 účinky	 chemotera-
pie	a	ozařování.	Beseda	se	koná	v	sobotu	10. listopadu od 14 
do 18 hodin v jídelně domu s pečovatelskou službou,	Králova	
1742.	Cena	350	Kč.	Bližší	informace	a	přihláška:	Hana	Šístková,	
tel.	603	462	744.	
Akce není organizována Centrem sociálních služeb Tišnov!

Poslechový pořad z cyklu Písničky ze starých časů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	a	deTOX	pokračují	další	sezó-
nou	cyklu	poslechových	pořadů	Písničky	ze	starých	časů,	které	
připravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.	Další	díl	pořa-
du	se	bude	konat	14. listopadu	pod	názvem	„I	muži	mají	své	
písně“.	Uslyšíme	Josefa	Laufera,	Luďka	Nekudu,	Olympic	nebo	
třeba	méně	známou	zpěvačku	Marii	Vršeckou.	V	adventním	čase	
se	sejdeme	12. prosince	a	budeme	si	přát	„Krásné	Vánoce“.	
Všechny	pořady	začínají v 15 hodin v knihovně CSS Tišnov.

Adventní tvořivá dílna v CSS Tišnov
V	pátek	23. listopadu	se	bude	konat	v jídelně DPS Králova 
od 13 hodin	adventní	tvořivá	dílna	s	aranžérkou	Danou	Sedmí-
kovou.	Přijďte	si	s	námi	vyrobit	a	nazdobit	adventní	věnce,	vá-
noční	aranže	a	vánoční	dekorace.	K	dispozici	budete	mít	chvojí,	
ozdoby,	přírodní	materiály,	tavnou	pistoli	k	přichycení	ozdob	aj.	
S	sebou	si	přineste	věnec,	případně	kruh,	vázací	drát,	ozdoby	
a	svíčky	dle	vlastní	fantazie.

Vánoční výstava
Srdečně	Vás	zveme	na	vánoční	výstavu	 ručních	prací	seniorů,	
která	se	koná	v	úterý	27. listopadu od 9 do 16 hodin v pro-
storách DPS Králova.	K	vidění	a	případně	i	zakoupení	budou	
vánoční	 dekorace,	 šité	 hračky,	 korálkované	 ozdoby	 a	 šperky,	
háčkované	výrobky,	keramika	a	řada	dalších	výrobků.

Rusko v roce 2018 – beseda s Ladislavem Větvičkou
Jaké	je	Rusko	současnosti?	Jak	žijí	obyčejní	Rusové?	Přijďte	se	
sami	zeptat	ostravského	cestovatele,	spisovatele	a	blogera	La-
dislava	Větvičky,	který	již	počtvrté	zavítá	do	Tišnova.	Tentokrát	
povyprávět	o	svých	zážitcích	z	třítýdenní	cesty	Povolžím	od	Gru-
zie	přes	Krasnodar,	Caricyn	(Stalingrad,	Volgograd),	Saratov	až	
do	Tatarstánu.	Překvapilo	jej	něco	na	této	dvoutisícikilometrové	
cestě?	Beseda	se	koná	ve	středu	28. listopadu od 14.30 hodin 
v knihovně DPS Králova.	Vstupné	dobrovolné.

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou
V	pátek	30. listopadu od 13 hodin v jídelně DPS Králova	si	
můžete	přijít	nazdobit	perníčky,	naučit	se	nové	motivy,	předat	si	
rady	a	tipy	na	zdobení.	Perníčky	a	polevu	budete	mít	k	dispozici	
nebo	si	přineste	vlastní.

připravuJeme na prosineC

Mikulášská zábava
Zveme	Vás	do	Centra	sociálních	služeb	Tišnov	na	Mikulášskou	
taneční	 zábavu,	 která	 se	 bude	 konat	 ve	 čtvrtek	 6. prosince 
od 14 hodin v jídelně DPS Králova.	K	tanci	 i	poslechu	Vám	
zahraje	Malá	kapela.	Možná	nás	navštíví	Mikuláš.	Občerstvení	
zajištěno,	vstupné	dobrovolné.	Těšíme	se	na	Vás.

Vánoční vystoupení Jiřího Helána
Zveme	Vás	v	úterý	11. prosince od 15 hodin	na	tradiční	před-
vánoční	vystoupení	Jiřího	Helána	a	Rosti	Komosného.	Přijďte	se	
vánočně	naladit	při	lidových	písničkách	a	koledách.	Vystoupení	
se	koná	v	jídelně	DPS	Králova,	vstupné	dobrovolné.

Omlouváme se všem účastníkům našich akcí a aktivit, ale z personál-
ních důvodů se nekoná až do odvolání plavání ani trénování paměti. 
Aktuální informace sledujte na našich stránkách www.css-tisnov.cz, 
na kulturatisnov.cz, případně se informujte přímo v CSS Tišnov na tele-
fonním čísle 549 410 301. S obnovením naší činnosti v plném rozsahu 
počítáme od druhé poloviny listopadu. Děkujeme za pochopení. 

přeHleD Akcí říjeN–liStOpAD
Centrum soCiálníCh služeb tišnov

Jana Wildová, ředitelka CSS

Klienti Centra sociálních služeb Tišnov slavili Mezinárodní den 
seniorů. Foto: Michal Beneš
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	 Již	tradičně	se	v	Centru	sociálních	služeb	Tišnov	slavil	4.	říjen	
–	Mezinárodní	den	seniorů,	a	to	za	hojné	účasti	diváků	a	za	pří-
tomnosti	zástupců	městského	úřadu.	
	 Program	byl	velmi	bohatý	a	podle	potlesku	diváků	i	velmi	hod-
notný.	V	letošním	roce,	kdy	slavíme	100	let	od	vzniku	republiky,	
zahájily	program	seniorky	pod	vedením	PhDr.	Ireny	Ochrymču-
kové	přehlídkou	lidových	krojů	a	verši	o	lásce	k	vlasti.	Sólová	
čísla	 baletní,	 hudební	 i	 pěvecká	 předvedli	 žáci	 Základní	 umě-
lecké	 školy	 Tišnov,	 kteří	 se	 svými	 dovednostmi	 sklízejí	 úspě-
chy	v	celostátních	soutěžích.	Velmi	diváky	zaujalo	i	vystoupení	
žáků	SOŠ	Fortiky	z	Lomnice,	kteří	předvedli	barmanskou	show	
s	téměř	žonglérskými		kousky.	Oko	nejednoho	diváka	zjihlo	při	
pohledu	na	pejsky	předvádějící	takzvaný	dog	dancing.	I	mladí,	

kteří	zatancovali	moravskou	besedu,	chytli	přítomné	u	srdíčka.	
Zatančily	 také	 dívky	 z	 Inspira	 a	 velmi	 efektní	 byl	 charleston	
v	podání	žen	z	Lomnice.
	 Po	společném	přípitku	pohárkem	vína	s	představiteli	města	
zahrála	cimbálová	muzika	Tomáše	Zouhara.	Jejich	repertoár	byl	
sestaven	z	písniček,	které	si	přítomní	senioři	sami	vybrali	a	také	
s	chutí	zazpívali.	Pomyslnou	tečku	za	oslavou	letošního	dne	se-
niorů	 udělala	 skupina	 historického	 šermu	 Viktorius	 se	 svým	
krátkým,	ale	úderným	vystoupením.
	 Za	Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	děkujeme	všem,	kteří	
se	na	přípravě	letošní	oslavy	podíleli.	Velké	díky	a	obdiv	patří	
zejména	všem	účinkujícím,	kteří	si	našli	čas,	aby	potěšili	nejen	
seniory,	a	bez	nároku	na	odměnu	přijeli	předvést	svoje	umění.

DeN SeNiOrů
Centrum soCiálníCh služeb tišnov

Ludmila Šťávová, Ludmila Cvrkalová, Jana Wildová

Klienti Centra sociálních služeb Tišnov slavili Mezinárodní den 
seniorů. Foto: Michal Beneš

v centru sociálníCh služeb 
se „pořád něCo děJe”

Jiřina Frýbová

	 A	tak	i	podzim	začal	zvesela	vydařenou	hodovou	taneční	
zábavou,	pokračoval	zahájením	hodů	se	stárkem,	stárkovou,	
krojovanou	chasou,	předvedením	moravské	besedy,	členy	ta-
nečního	souboru	KVJ	Tišnov	a	průvodem	k	radnici.
	 Hned	ve	čtvrtek	po	hodech	jsme	se	v	hojném	počtu	sešli	v	jí-
delně	CSS	k	oslavě	Mezinárodního	dne	seniorů.	Milá	vystoupe-
ní	nadaných	žáků	základní	umělecké	školy,	barmanská	show	
studentů	 z	 Fortiky	 a	 cimbálová	 muzika	 Tomáše	 Zouhara	 se	
přičinily	o	pěkné	odpoledne.	Zvlášť	se	chci	zmínit	o	vystoupení	
mých	sousedek,	které	s	grácií	sobě	vlastní	předvedly	ukázky	

krásně	 vyšívaných	 částí	 lidových	 krojů.	 Příjemnou	 atmosfé-
ru	doplnil	i	přípitek	vínem	z	„radnice”,	kterým	jsme	si	připili	
s	panem	starostou	Jiřím	Dospíšilem,	místostarostou	Václavem	
Šikulou,	Lenkou	Knechtovou	a	Michalem	Kudláčkem.
	 Příjemnou	atmosféru	podtrhla	i	vkusná	podzimní	výzdoba,	
která	se	plně	uplatnila	i	v	úterý	9.	října	jako	doplněk	výstavy	
prací	našich	seniorů.	V	tentýž	den	proběhl	i	den	otevřených	
dveří.
	 Letos	 jsme	 také	od	města	dostali	 dárek,	který	nás	plně	
potěší,	až	přijde	jaro.	Až	budeme	na	jaře	přijíždět	k	penzionu,	
první,	co	uvidíme,	bude	víc	než	sto	narcisů,	které	v	pondělí	
8.	října	 vysázeli	 zahradníci	 objednaní	městem.	Už	 se	 na	 tu	
nádheru	nebudeme	muset	vypravovat	až	do	města.
	 I	 když	 je	 podzim	 teprve	 na	 začátku,	 tady	 začal	 zvesela.	
Děkujeme	všem,	co	se	o	to	přičinili.
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	 Noc	sokoloven	je	již	pravidelnou	celostátní	akcí	České	obce	
sokolské.	T.	J.	Sokol	Tišnov	se	v	pátek	21.	září	2018	akce	zú-
častnil	již	po	třetí.	
	 V	Tišnově	byla	na	programu	cesta	sokolovnou	za	pokladem	
s	objevováním	zajímavých	míst,	kam	se	cvičenec	nebo	návštěv-
ník	sokolovny	při	běžných	hodinách	cvičení	nebo	společenských	
akcích	nedostane.	Nejenom	děti	všech	věkových	kategorií,	ale	
i	dospělí	návštěvníci	se	rozhodli	zkusit	své	štěstí	a	získat	indi-
cie	k	nalezení	pokladu,	což	znamenalo	projít	skoro	celou	soko-
lovnou	křížem	krážem	a	na	sedmi	stanovištích	splnit	sportovní	
a	vědomostní	úkoly.		
	 Jak	 už	 to	 tak	 bývá,	 cestou	 museli	 všichni	 překonat	 různé	
překážky,	například	nástrahy	opičí	dráhy,	zvládnout	šplh	o	tyči,	
přeskok	přes	kozu,	cvičení	na	bradlech,	přeskok	přes	švihadlo	
a	mnohé	další.	Nejenom	děti,	ale	také	dospělí	návštěvníci	byli	
nadšeni,	když	se	prošli	po	ochozu	kolem	sokolovny,	kde	na	ně	
čekalo	další	stanoviště,	na	kterém	museli	určit	známé	tišnovské	
budovy.	Na	hřišti	za	sokolovnou	pro	návštěvníky	měli	členové	lu-
kostřeleckého	oddílu	připravenou	střelbu	z	luku	na	cíl.	Nejhorší	
ale	asi	bylo	vyjít	z	hřiště	opět	po	schodech	až	pod	samotnou	stře-
chu	sokolovny,	kde	měl	svoje	stanoviště	Děd	Vševěd.	Po	splně-
ní	všech	úkolů	všichni	potřebovali	znát	odpověď	na	to,	kde	 je	
ukrytý	poklad,	a	proto	žádali	Děda	Vševěda	o	radu.	Ten	jim	tuto	
informaci	samozřejmě	nedal	jen	tak	zadarmo	a	mnozí	se	pořád-
ně	 zapotili	 nad	 řešením	 jeho	 otázek.	 Kde	 byl	 poklad	 nalezen,	
neprozradíme,	ale	cesta	vedla	potemnělou	chodbou,	osvětlenou	
pouze	několika	 svícemi	 až	do	 tajemného	místa,	kam	většinou	
nemají	návštěvníci	povolení	vstoupit…

	 Akce	se	zúčastnilo	přes	sedmdesát	dětí	a	dospělých,	někteří	
cestu	zdolali	 i	vícekrát	a	všichni	se	již	těšíme,	co	přinese	Noc	
sokoloven	příští	rok.
	 Věříme,	 že	 se	 akce	 Noc	 sokoloven	 líbila,	 a	 my	 se	 budeme	
na	další	ročník	snažit	opět	vymyslet	zajímavý	a	pestrý	program	
a	doufáme,	že	se	opět	naší	akce	zase	hojně	zúčastníte.

Další fotografie jsou k nahlédnutí na Fb stránkách @SokolTisnov.

	 Společně	s	komunálními	volbami	proběhla	v	obci	Draho-
nín	i	anketa	o	hlubinném	úložišti.	Ve	dvou	otázkách	se	kon-
čící	zastupitelstvo	snažilo	zmapovat	postoj	místních	k	hledá-
ní	 lokality	pro	výstavbu	hlubinného	úložiště	radioaktivního	
odpadu.	První	otázka	byla	zaměřena	na	souhlas	s	pokračo-
váním	 průzkumů	 a	 druhá	 na	 souhlas	 s	 výstavbou	 úložiště	
samotného.	V	obou	případech	obyvatelé	obce	v	nadpoloviční	
většině	(při	volební	účasti	85	%)	odpověděli	NE	–	pokračová-
ní	průzkumů	ani	hlubinné	úložiště	si	nepřejí.
	 V	rámci	lokality	Kraví	hora	je	to	již	třetí	obec,	která	v	an-
ketě	 či	 referendu	 vyjádřila	 nesouhlas	 se	 záměrem	 SÚRAO	
(Správa	úložišť	radioaktivních	odpadů)	vybudovat	v	této	lo-
kalitě	skládku	radioaktivních	odpadů.
	 Anketa	vzešla	z	potřeb	zastupitelstva	znát	názor	obyvatel,	
který	by	se	pak	odrážel	v	jejich	rozhodování	při	komunikaci	

se	státem	ohledně	této	problematiky.	SÚRAO	totiž	začátkem	
roku	požádala	o	povolení	nového	průzkumného	území	nazva-
ného	Kraví	hora	I,	na	kterém	chce	pokračovat	v	průzkumech	
až	do	roku	2025.	
	 Během	 následujících	 tří	 měsíců	 má	 SÚRAO	 rozhodnout	
o	 tom,	 které	 čtyři	 lokality	 z	 devíti	 vytipovaných	 postoupí	
do	užšího	výběru,	a	v	roce	2025	chce	mít	vybrány	dvě	finální	
lokality.	Kritéria	pro	výběr	lokalit	do	užšího	výběru	čtyř	kan-
didátů	 nejsou	 jednoznačně	 stanovena	 a	 celý	 proces,	 který	
probíhá	za	zavřenými	dveřmi,	tak	vzbuzuje	oprávněné	obavy,	
že	výsledky	dosavadních	průzkumů	i	důležitost	jednotlivých	
kritérií	budou	ohýbány	dle	aktuální	potřeby.	
	 Za	 vyhlášení	 ankety	 končícímu	 zastupitelstvu	 děkujeme	
a	doufáme,	že	budoucí	zastupitelé	budou	ctít	důvod	konání	an-
kety	a	budou	při	svých	rozhodnutích	z	názorů	občanů	vycházet.

NOc SOkOlOVeN ANeb SOkOlOVNOu ZA pOklADeM
t. j. sokol tišnov

za organizační výbor Hana Hrabcová

NE hlubINNÉMu úlOžIŠTI a dalŠíM PRůzKuMůM

spolek Nechceme úložiště Kraví hora

T. J. Sokol Tišnov se opět zapojil do celostátní akce Noc sokoloven. 
Na příchozí čekala cesta za pokladem, na níž museli překonat různé 
překážky. Například nástrahy opičí dráhy. Foto: Hana Hrabcová
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První	soutěž	o	titul
„O nejkrásnější strom ve městě“
a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozemku	

v	katastru	města	Tišnova
b)	strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova

Druhá	soutěž	„O nejkrásnější venkovní 
květinovou výzdobu“,	a	to	v	kategoriích
a)	okna	a	balkony
b)	předzahrádky

	 Přihlášky	 do	 soutěže	 může	 podávat	
každý,	a	to	písemně	do	schránky	Ekopo-
radny	Tišnovsko,	nám.	28.	října,	č.	p.	28,	
Tišnov	 666	 01,	 nebo	 elektronicky	 na	
e-mail	ekoporadna@tisnovsko.eu,	případně	
také	na	všech	akcích	ekoporadny	včetně	
stánku	na	pravidelných	sobotních	tišnov-
ských	trzích.	Uzávěrka	přihlášek	je	pro-
dloužena	do 31. října 2018.	
	 Přihláška	by	měla	obsahovat	příjmení	
osoby,	která	květiny	pěstuje	nebo	podává	
návrh	stromu	do	soutěže,	a	adresu,	na	níž	
se	 soutěžní	 prvek	 nachází.	 Nutné	 jsou	
také	kvalitní	fotografie	v	digitální	podobě.	

Pokud	sami	nemáte	možnost	pořídit	kva-
litní	 fotodokumentaci	 nebo	 máte	 k	 sou-
těži	další	otázky,	tak	se,	prosím,	obraťte	
na	ekoporadnu,	rádi	Vám	pomůžeme.
	 Z	 důvodů	 prodloužení	 uzávěrky	 sou-
těže	bude	po	uzávěrce	přihlášek	uspořá-
dána	výstava	v	průchodu	naproti	dveřím	
lékárny	 Arnika,	 kde	 bude	 možné	 hlaso-
vat	o	vítězích	jednotlivých	kategorií	vho-
zením	 hlasovacího	 lístku	 do	 schránky	
ekoporadny.	Hlasovat	je	možné	i	na	face-
bookových	 stránkách	 ekoporadny	 www.
facebook.com/ekoTisnov.	 Dále	 bude	 vý-
stava	k	vidění	i	k	hlasování	na	akci	MAS	
Brána	 Vysočiny	 dne	 3. listopadu,	 kdy	
proběhne	 výsadba	 třešní	 Na	 Nové	 s	 do-
provodným	programem.
	 Slavnostní vyhlášení	 výsledků	 se	
uskuteční	dne	22. listopadu v 17.00 ho-
din v Městské knihovně Tišnov.	V	rám-
ci	 vyhlášení	 výsledků	 soutěže	 proběhne	
předání	cen	vítězům	a	diskuzní	přednáš-
ka	Zeleň v Tišnově.
	 Podrobnější	 informace	 získáte	 v	 ote-
vírací	době	Ekoporadny	Tišnovsko,	nám.	

28.	října	č.	p.	28,	Tišnov	(ve	dvoře	lékár-
ny),	tel.	723	543	910,	http://ekoporadna.
tisnovsko.eu/.
	 Soutěž	 probíhá	 ve	 spolupráci	 s	Komisí	
životního	prostředí	města	Tišnova,	s	Měst-
skou	knihovnou	Tišnov	a	s	finanční	podpo-
rou	města	Tišnova	v	rámci	dotační	podpory	
v	oblasti	životního	prostředí	pro	rok	2018.

O projektu
	 Projekt	MAP	(Místní	akční	plán)	vzdělávání	funguje	na	úze-
mí	ORP	Tišnov	již	třetím	rokem	a	má	za	sebou	velké	množství	
akcí	a	aktivit.
	 Hlavním	cílem	projektu	je	zlepšit	kvalitu	vzdělávání	dětí	v	ma-
teřských	a	základních	školách	ve	správním	obvodu	ORP	Tišnov	
tím,	že	je	podpořena	spolupráce	široké	platformy	aktérů	z	oblas-
ti	vzdělávání,	kteří	se	společně	podílí	na	realizaci	projektu	(zři-
zovatelé,	 školy,	 zájmové	 a	 neformální	 vzdělávání	 a	 další	 aktéři	
ve	 vzdělávání),	 to	 znamená	společné	 informování,	komunikace,	
spolupráce,	 vzájemné	 poznání	 a	 podpora	 a	 plánování	 partner-
ských	aktivit	pro	řešení	místně	specifických	problémů	a	potřeb.	
Součástí	projektu	je	i	sdílení	dobré	praxe	a	vzdělávání	pedagogů.	
	 Současný	projekt	MAP	II	navazuje	na	MAP	I	a	je	realizován	
od	1.	července	2018	do	30.	června	2021.	Nositelem	tohoto	pro-
jektu	je	město	Tišnov.	Projekt	MAP	II	získal	dotaci	ve	výši	11,5	

milionu	korun,	finanční	spoluúčast	města	Tišnova	činí	pět	pro-
cent.	V	projektu	budou	realizovány	čtyři	povinné	aktivity:	řízení	
projektu,	rozvoj	a	aktualizace	MAP,	evaluace	a	monitoring	MAP,	
implementace	MAP.	
	 Na	 území	 ORP	 Tišnov	 působí	 27	 mateřských	 a	 základních	
škol	 (včetně	 školy	 praktické	 a	 komunitní),	 všechny	 školy	 se	
do	projektu	zapojily.

Aktéři projektu
	 Projekt	 řídí	 Realizační	 tým,	 který	 je	 složen	 z	 administra-
tivních	 pracovnic	 projektu	 a	 z	 odborného	 týmu.	 Odborný	 tým	
tvoří	Mgr.	Ing.	Vít	Beran	(ZŠ	Kunratice),	Mgr.	Ondřej	Konečný,	
Ph.D.	(Mendelova	univerzita	Brno),	Mgr.	Monika	Votava	Mande-
líčková,	Ph.D.	(ZŠ	Labyrinth	Brno),	Mgr.	Silvie	Pýchová	(EDUin,	
SKAV),	RNDr.	Mgr.	Břetislav	Svozil,	Ph.D.	(ZŠ	Labyrinth	Brno),	
PhDr.	Petr	Škyřík,	Ph.D.	(Masarykova	univerzita	Brno).

Stále je jeŠtě MOžNOSt ZApOjit Se DO SOutěží
ekoporaDna tišnov

za pořadatele Hana Ondrušková

Ekoporadna Tišnovsko pořádá dvě 
soutěže, zapojit se může každý.

Foto: Hana ondrušková

prOjekt MAp rOZVOje VZDěláVáNí
VStOupil DO DruHÉ etApy

Petra Šnepfenbergová
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	 Orgán	složený	ze	zástupců	všech	vzdělávacích	organizací	se	
nazývá	řídící	výbor.	Schází	se	minimálně	dvakrát	ročně	a	 jeho	
předsedkyní	je	zástupkyně	rodičů,	Klubu	přátel	školy,	Mgr.	Ľu-
bica	Kubicová.

Aktivity projektu
	 V	projektu	MAP	I	byl	vytvořen	strategický	dokument,	který	
se	týká	vzdělávání	na	Tišnovsku.	Má	analytickou,	strategickou	
a	 implementační	 část.	 Jeho	 součástí	 je	 i	 Strategický	 rámec,	
v	 němž	 jsou	 zapsány	 investiční	 akce	 vzdělávacích	 organizací	
(mimo	 jiné	 z	 důvodu	 Integrovaného	 regionálního	 operačního	
programu),	ale	 i	neinvestiční,	měkké	akce	a	aktivity.	Vzácnou	
částí	dokumentu	je	akční	plán,	v	němž	si	školy	a	další	institu-
ce	společně	stanovily	konkrétní	aktivity,	na	kterých	by	chtěly	
v	MAP	II	spolupracovat	v	rámci	aktivity	řízení	projektu	a	Imple-
mentace.
	 Projekt	má	v	rámci	aktivit	ustanoveny	tyto	pracovní	skupiny:	
Rovné	příležitosti,	Matematická	gramotnost,	Čtenářská	gramot-
nost,	Financování.	Každá	pracovní	skupina	se	schází	minimálně	
čtyřikrát	 ročně,	 má	 svého	 odborného	 garanta	 (člena	 odborné-
ho	týmu),	dva	vedoucí	a	odborníka	pro	oblast	začleňování	ICT	
do	 procesu	 vzdělávání.	 V	 pracovních	 skupinách	 jsou	 zapojeni	
učitelé	–	lídři	z	daného	území.	
	 Kromě	povinných	pracovních	skupin	se	bude	scházet	i	volitel-
ná	oborová	pracovní	skupina	na	úrovni	oborů	či	témat.	Součástí	
projektu	je	také	společné	vzdělávání	na	témata,	která	zástupci	
vzdělávacích	institucí	identifikují	jako	potřebná.

Zrealizované aktivity
	 Dne	 29.	 srpna	 se	 sešli	 již	 podruhé	 zástupci	 školních	 dru-
žin	 a	 klubů.	 Dne	 20.	 září	 se	 v	 Tišnově	 uskutečnilo	 vzdělává-
ní	na	 téma	Program	RWCT	–	Čtením	a	psaním	ke	kritickému	
myšlení.	Seminář	vedla	PhDr.	Hana	Košťálová,	národní	koordi-
nátorka	a	lektorka	projektu	RWCT.	Odpoledne	program	pokra-
čoval	prvním	setkáním	pracovní	skupiny	Čtenářská	gramotnost	
a	workshopem	na	téma	rovné	příležitosti.	K	realizaci	projektu	
MAP	 II	 byla	 přizvána	 Liga	 lidských	 práv	 z	 Brna,	 která	 bude	
spolupracovat	 se	 školami	 právě	 v	 oblasti	 rovných	 příležitostí	
a	 inkluze.	Následovalo	společné	setkání	všech	povinných	pra-
covních	skupin,	které	se	budou	v	projektu	MAP	II	scházet	a	spo-
lupracovat	s	realizačním	týmem	v	naplňování	úkolů	projektu.	
	 První	setkání	pracovní	skupiny	oborové	kariéroví	a	výchov-
ní	poradci	proběhlo	ve	spolupráci	s	agenturou	Czechinvest	dne	
10.	října	2018	v	závodě	Siemens	Drásov.

	 Pilotně	také	zaměstnáme	do	dvanácti	organizací	sdíleného	IT	
pracovníka	jako	aktivitu	Implementace.

Aktivity plánované pro veřejnost – pozvánka
	 Dne	13.	listopadu	v	čase	od	16.30	do	18.00	se	v	ZŠ	Smíško-
va	Tišnov	uskuteční	akce	určená	rodičovské	veřejnosti	na	téma	
Kariérové	poradenství	–	role	rodiče.	
	 Dne	2.	prosince	se	zapojíme	do	kampaně	„Solidární	Česko“	
na	podporu	a	zviditelnění	neziskového	sektoru.	
	 Celý	dokument	projektu	MAP	II,	Strategický	rámec	a	Akční	
plán	 a	 informace	 o	 akcích	 hledejte	 na	 webových	 stránkách	
http://www.tisnov.cz/aktuality-1	 a	 nově	 i	 na	 Facebooku	 (MAP	
Tišnovsko).	

Společné setkání pracovních skupin projektu MAP II, 20. 9. 2018.
Foto: Petra Šnepfenbergová

tisková zpráva

prOjekt
MAp rOZVOje

VZDěláVáNí tiŠNOV ii 
Se přeDStAVuje

Dne	24.	září	se	uskutečnilo	setkání	s	novináři	v	příjem-
ném	 prostředí	 kavárny	 Muzea	 města	 Tišnova.	 Projekt	
představily	 a	 na	 dotazy	 redaktorky	 Tišnovské	 televize	
odpovídaly	 hlavní	 manažerka	 projektu	 PhDr.	 Libuše	
Beranová	a	koordinátorka	projektu	Mgr.	Petra	Šnepfen-
bergová.	Dotazy	se	týkaly	vize	a	cílů	projektu	MAP	II,	
jeho	návaznosti	na	projekt	MAP,	zapojení	organizací	ne-
formálního	a	zájmového	vzdělávání,	spolupráce	a	sdílení	
v	rámci	pracovních	skupin,	financování,	inkluze	a	udrži-
telnosti	projektu	do	budoucna.	Na	webových	stránkách	
Tišnovské	televize	(www.tisnovskatelevize.cz)	je	celý	zá-
znam	z	pořadu	Host	TTV	uveden	s	datem	27.	září	2018.

mapa investičních akcí

Realizace
a plány města
      přehledně

www.promeny-tisnova.cz
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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.

Sváteční koncert Tišnovského komorního orchestru
sobota 27. října, 16.00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
v Porta coeli, Předklášteří
Unikátní	 koncert	 oblíbeného	 domácího	 tělesa	 ke	 100.	 výročí	
vzniku	Československa.
Vstupné:	symbolických	100	Kč

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.

Divadelní předplatné MěKS Tišnov 2018/2019
Už	do	čtvrté	sezóny	vypluje	vlajková	loď	MěKS	–	naše	divadelní	
předplatné.	Důležité informace pro vás: 
–		předprodej	abonentek	probíhá	v	TIC	Tišnov,	náměstí	Míru	120,	

od	1.	11.	2018	–	jejich	počet	je	omezený!
–		předprodej	 vstupenek	 na	 jednotlivá	 představení	 začíná	 vždy	

den	po	představení	předcházejícím
–		na	 první	 představení	 5.	 11.	 bude	 možno	 vstupenky	 koupit	

od	22.	10.	2018	(jak	on-line	přes	portál	Kina	Svratka,	tak	v	TIC)
Veškeré	 informace	 o	 datech,	 cenách	 vstupenek	 nebo	 inscena-
cích	najdete	uprostřed	novin	jako	čtyřstranu	k	vytrhnutí.	Těší-
me	se	na	vás!	

LiStOVáNí: Kluk z kostek (Keith Stuart)
pondělí 5. listopadu, 19.00, Kino Svratka
Divadelní	předplatné	MěKS	2018/2019	právě	začíná!	A	to	úžas-
ným	představením	ze	známého	projektu	LiStOVáNí.cz!
Alex	svou	ženu	Jody	miluje,	ale	zapomněl,	jak	jí	to	dát	najevo.	
Zbožňuje	i	svého	autistického	syna,	ale	ani	za	mák	mu	nerozu-
mí.	Sam	je	plný	překvapení	a	svět	je	pro	něj	hádanka,	kterou	bez	
pomoci	nedokáže	rozluštit.	Až	díky	hraní	Minecraftu	pro	sebe	
otec	se	synem	najdou	společný	prostor,	v	němž	se	začnou	lépe	
poznávat	a	navzájem	se	chápat.	Dokáže	se	rozpadlá	rodina	kou-
sek	po	kousku,	kostku	po	kostce	dát	znovu	dohromady?

HLASkontraBAS – Ridina Ahmedová a Petr Tichý
středa 21. listopadu, 19.30, velký sál MěKS Tišnov
HLASkontraBAS	je	hudební	projekt	stojící	pouze	na	dvou	lidech	
a	dvou	nástrojích	–	 ženském	hlasu	a	akustickém	kontrabasu.	
Je	to	čistá,	obnažená	hudba	bez	obvyklého	vystlání	dalšími	do-
provodnými	nástroji,	dobrodružná	cesta	do	melodických	zvuko-
vých	krajin.	Hudební	cesty	Ridiny	a	Petra	se	prolínají	už	téměř	

20	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.
Vstupné:	dospělí	160	Kč	 /	ZTP,	senioři	120	Kč,	studenti	a	děti	
do	12	let	zdarma.	Abonentka	KPH:	dospělí	1	000	Kč;	ZTP,	se-
nioři	900	Kč.

SWAP Tišnov
sobota 24. listopadu, 9.00, velký sál MěKS Tišnov
SWAP	je	výměna	krásných	kousků	ze	šatní	skříně	i	domácnosti	
–	ZDARMA.	Pokud	si	nejste	jisti,	co	můžete	přinést,	zavolejte	
Ivaně	na	tel.	739	603	519.	Přineste	pouze	kousky,	které	byste	
se	nestyděla	nabídnout	kamarádce.	Pokud	donesete	více	věcí,	
prosím,	vezměte	i	velkou	igelitku	nebo	pytel	(vše,	co	si	někdo	
další	nevzal	domů,	musíme	na	charitu	v	něčem	odnést).
Vstupné:	10	Kč

připravuJeme

Adventní trhová slavnost
neděle 2. prosince, 14.00, náměstí Míru
Adventní	čas	přichází	zas…	a	s	ním	rozsvícení	vánočního	stro-
mu!	Čeká	na	vás	adventní	zpívání	a	tančení,	jarmark	tišnovských	
škol	a	organizací,	oblíbená	vánoční	dílnička	a	Vánocemi	provo-
něné	občerstvení.	Přijďte	s	námi	prožít	první	adventní	neděli!

Ha-kapela
sobota 8. prosince, 19.00, Sokolovna Tišnov
Předvánoční	koncert	s	oblíbenou	tišnovskou	partičkou	–	zábava	
zaručena,	dobrá	hudba	rovněž!	

Daniel Skála
středa 12. prosince, 19.30, velký sál MěKS Tišnov
Daniel	Skála	je	profesionální	hráč	na	cimbál,	který	získal	řadu	
cen	 na	 různých	 mezinárodních	 soutěžích.	 Kromě	 toho	 je	 také	
skladatelem	 a	 pedagogem.	 Věnuje	 se	 hudbě	 z	 období	 baroka	
a	zejména	hudbě	současné,	kromě	toho	prezentuje	rovněž	své	
vlastní	kompozice	a	improvizace.

Vánoční koncert s Žalmanem a spol.
pondělí 17. prosince, 19.30, Kino Svratka
Ikona	českého	folku,	Pavel	„Žalman“	Lohonka,	slaví	na	pódiích	
hráčské	kulaté	výročí	–	50	let!		Pro	tuto	příležitost	je	postaven	
speciální	repertoár	mapující	veškerou	Žalmanovu	tvorbu	a	tvor-
bu	jeho	skupiny	„Žalman	a	spol.“,	která	ho	již	mnoho	let	provází.	
Nebude	chybět	ani	trocha	adventní	poetiky!	

Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
čtvrtek 20. prosince, 19.30, Kino Svratka
Nedostižný	Jaroslav	Dušek	a	úžasná	Nataša	Burger	v	krásné	di-
vadelní	inscenaci	o	jednom	partnerském	svazku.	

Změna programu a míst konání všech kulturních akcí vyhrazena.

kulturNí Akce říjeN–liStOpAD
městské kulturní středisko
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Josef Jambor – Souznění s krajinou 
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Zveme	na	výstavu	Josefa	Jambora	Souznění	s	krajinou.	Vernisáž	
se	koná	v	sobotu	27. 10. v 17 hodin.	Vystavena	budou	Jamboro-
va	malířská	díla,	která	věnoval	Tišnovu.	Jedná	se	převážně	o	ob-
razy	z	umělcova	vrcholného	tvůrčího	období,	kdy	od	roku	1941	
pravidelně	pobýval	na	své	chalupě	v	osadě	U	Háje	na	Blatinách.	
Zachytil	 při	 pravidelných	 vycházkách	 do	 plenéru	 za	 tvůrčími	
motivy	na	nesčetných	plátnech	ideální	průmyslem	a	destruktiv-
ním	 zemědělstvím	 nedotčenou	 původní	 krajinu	 v	 okolí	 Blatin,	
Milov	 a	 Nového	 Města	 na	 Moravě.	 Své	 obrazy,	 ač	 realistické,	
komponoval	v	poetickou	výpověď	o	geniu	 loci	kraje,	 jehož	byl	
bytostnou	součástí.	Souznění	s	krajinou	doprovází	topografická	
mapa	Žďárských	vrchů	s	fotografiemi	současného	stavu	krajin-
ných	motivů	vybraných	dle	Jamborových	obrazů,	které	vyhledal	
docent	Jan	Lacina.	Autorem	fotografií	je	umělecký	fotograf	Josef	
Ptáček.	Snímky	 jsou	zachyceny	z	míst,	odkud	kouzlil	 idylické	
krajiny	před	lety	malířův	štětec.		
Expozici	Jamborových	děl	v	galerii	doplní	od	října	postupně	tři	
prezentace	dětských	a	studentských	prací.	První	z	nich	předsta-
vuje	výběr	z	prázdninových	výtvarných	dílen.	Ceny	Grand Prix 
Art Camp	udělí	v	sobotu	27. 10. v 18.00	 studentská	porota	
ve	složení	Markéta	Vrtělová	a	Klára	Čechovičová.	

doprovodné programy
Putování do míst Jamborovy krajinomalby Novoměstska
Sobota 10. 11., 10.00 až 16.00 
Vycházka	do	míst	v	okolí	Sněžného	a	Blatin	s	doc.	 Janem	La-
cinou.	Sejdeme	se	u	galerie	na	Brněnské	ulici	v	10.00.	Odjezd	
auty	 do	 Sněžného.	 Odtud	 od	 hotelu	 Záložna	 vyrazíme	 na	 vy-
cházku	 pod	 vedením	 krajinného	 ekologa	 docenta	 Jana	 Laci-
ny.		Projdeme	místy,	z	nichž	čerpal	náměty	svých	obrazů	malíř	
Josef	Jambor.	Vycházku	zakončíme	v	Hofrově	kavárně	na	Blati-
nách,	naproti	bývalé	malířově	chalupě.	Přihlášky	na	výlet	zašle-
te	nejpozději	do	4.	11.	na	galerie@kulturatisnov.cz.

edukační programy radky kaClerové
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Malí krajináři
Vzhůru	na	malířský	výlet	do	kopců	a	strání!
Cílová	skupina:	MŠ,	1.	stupeň	ZŠ
Délka	trvání:	60–90	min.
Jak	vypadala	krajina	na	Vysočině,	když	jí	procházely	vaše	mla-
dé	prababičky	a	pradědečkové?	Jak	tehdy	malíři	krajináři	tvořili	
obrazy	krajin,	v	ateliéru	a	v	plenéru?	Převlékněte	se	do	malíř-
ského	obleku,	nasaďte	klobouk	a	vydejte	se	po	stopách	malíře	
Josefa	Jambora.	A	přitom	vyzkoušíte,	jak	se	míchají	a	nanášejí	
barvy	nebo	jak	připravíte	plátno	k	malbě.

Síla krajiny v nás
Jak	byste	komponovali	dnešní	krajinu	Vysočiny	vy?
Cílová	skupina:	2.	stupeň	ZŠ,	SŠ
Délka	trvání:	60–90	min.

Vítejte	ve	světě	našich	předků.	Poznejte	malíře	krajináře,	který	
vášnivě	maloval	drsný	kraj	Vysočiny.	Lze	dnešní	mladé	generaci	
přiblížit	 umělcovo	 sepětí	 s	 přírodou	 a	 lásku	 ke	 krajině,	 která	
vydávala	jen	skromné	živobytí?	Odhalíte	historické	souvislosti	
umělecké	disciplíny	krajinářství.	Ve	výtvarné	dílně	se	dozvíte,	
jaká	jsou	doporučení	a	pravidla	obrazové	kompozice	krajinomal-
by.	Jak	vaše	oči	vnímají	barvy	při	plánování	skladby	obrazu?	
Bonus:	Programy	nabízíme	v	anglickém	jazyce!	Vhodné	k	pro-
cvičení	slovní	zásoby	a	osvojení	nových	slovíček	ze	světa	umění,	
historie	a	krajinné	ekologie.

Cena	edukačního	programu:	40	korun/student.	Pedagogický	do-
provod	zdarma.	Délku	programu	upravíme	dle	vašich	požadav-
ků.	Informace	a	přihlášky:	Mgr.	Radka	Kaclerová,	730	167	598,	
lektor.galerie@kulturatisnov.cz.

Úterní anglické výtvarné dílny s Radkou Kaclerovou
Pro	 veřejnost	 anglicky-mluvící-chtivou	 a	 výtvarno-dobrodruž-
nou.	 Vstupné	 dobrovolné.	 Přihlášky	 mailem:	 lektor.galerie@
kulturatisnov.cz.

Otisk krajiny v duši
Úterý 13. 11., 17.00 až 19.00
Pole,	les,	louka.	Každý	z	nás	si	s	sebou	nese	svou	rodnou	hrou-
du.	 Jaká	 je	 ta	 vaše?	 Pojmenujeme	 jednotlivé	 prvky	 krajiny	
a	srovnáme	naši	krajinu	s	krajinami	Josefa	Jambora.	Zmapujeme	
středoevropskou	historickou	zkušenost	s	krajinou	a	podíváme	
se	na	zkušenosti	z	okolních	zemí.

další doprovodné programy
Knihy mého srdce – Astrid Lindgrenová
Úterý 27. 11. od 13.30 v Městské knihovně Tišnov a GJJ
Závěr	projektu	Knihy	mého	srdce	na	podporu	dětského	čtenář-
ství.	Setkání	dětí,	rodičů	a	učitelů	v	dětském	oddělení	Městské	
knihovny	 Tišnov,	 jehož	 součástí	 je	 i	 výstava	 výtvarných	 prací	
žáků	1.	a	2.	stupně	ZŠ	v	knihovně	a	GJJ.	V	průběhu	odpoledne	
vyhlásíme	vítěze	výtvarných	prací	umístěných	v	GJJ,	která	bude	
pro	 tuto	 příležitost	 mimořádně	 otevřena.	 Výstava	 žákovských	
prací	v	GJJ	potrvá	do	14.	1.	2019.

Sobotní výtvarné dílny s Lucií Zamazalovou
Objevte	s	námi	netradiční	výtvarné	techniky.	Svoji	účast	na	so-
botní	 dílně	 pokud	 možno	 ohlaste	 dopředu	 mailem,	 abychom	
mohli	program	uzpůsobit	věku	vašich	dětí.	E-mail:	clodye24@
gmail.com.	Vstupné	dobrovolné

Obloha aneb namaluj mi obláček!
Výtvarný	ateliér	pro	děti	od	4	do	12	let.
Sobota 17. 11., 10.00 až 12.30
Obraz,	v	němž	převažuje	nebe,	horizont	je	kdesi	v	dáli	a	slunce	
skryté	za	mraky.	 I	 takové	 jsou	obrazy	 Josefa	 Jambora.	Chcete	
se	povznést	 a	 zažít	 stav	 beztíže?	Přijďte	 si	 s	 námi	namalovat	
oblohu.	Fantazii	se	meze	nekladou!

cO cHyStá gAlerie jOSeFA jAMbOrA NA liStOpAD 
Marta Sylvestrová
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kAM V tiŠNOVě
přehled akcí v tišnově a okolí

Datum Čas akce Místo Organizuje

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 
ZrUŠeno

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. 16.00–17.30
Sváteční koncert tišnovského komorního 
orchestru

Bazilika nanebevzetí Panny Marie 
v Porta coeli, Předklášteří

Městské kulturní středisko tišnov

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

28. 10. 15.00–16.00 100 roků svobody? náměstí 28. října v tišnově na to příjdem!

28. 10. 17.00–18.00 raPeLa
orator, Lažánky 41,
Veverská Bítýška

Kafé – restaurant – Galerie

30. 10. 13.00–15.00 Zdobení perníčků s alenou Smejkalovou Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb tišnov, 
příspěvková organizace

31. 10. 19.30–21.00 oK Percussion Duo Velký sál MěKS tišnov Městské kulturní středisko tišnov

2.–4. 11. MinerÁL tišnov
Sokolovna tišnov, Gymnázium 
tišnov, sportovní hala

t. J. Sokol tišnov

3. 11. 14.00–16.00   Výsadba třešní – Zasaď strom iii   
Ulice na nové
(k nádraží v Hradčanech)  

MaS Brána Vysočiny, město tišnov

4. 11. 15.00–18.00 Houbový Halloween v muzeu
Muzeum města tišnova – Müllerův 
dům

4. 11. 15.00–16.00 LiStoVĚJ – Hudba z Vysočiny
Kostel Povýšení svatého Kříže 
v Doubravníku

Římskokatolická farnost Doubravník

4. 11. 17.00–18.00 GinGer HeaD
orator, Lažánky 41, 
Veverská Bítýška

Kafé – restaurant – Galerie

5. 11. 19.00–20.00 LiStoVání.cz: Kluk z kostek (Keith Stuart) Kino Svratka Městské kulturní středisko tišnov

6. 11. 17.00–19.00
PŘeDnÁŠKa: Založení republiky – Dana 
Šimková

Městská knihovna tišnov Městská knihovna

8. 11. 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

8. 11. 17.00–17.45 Cvičení pro těhotné – první setkání rC Studánka, riegrova 318, tišnov rodinné centrum Studánka

8. 11. 17.30–19.00
rok s prožitkem 2018: artefiletika, arteterapie – 
Svatava Skálová

Městská knihovna tišnov Městská knihovna

8. 11. 18.00–20.00 Předporodní příprava – 1. setkání rC Studánka, riegrova 318, tišnov rodinné centrum Studánka

9. 11. 16.30–18.00 Martinský světýlkový průvod Sraz v parku za kostelem sv. Václava rodinné centrum Studánka

10. 11. 8.30–18.00 inSPiratiVnÍ SetKÁnÍ Žen Penzion aK Koral tišnov Balance institut

10. 11. 9.30–18.30 Kurz výroby přírodních mýdel inspiro – klubovna inspiro – středisko volného času tišnov

10. 11. 18.00–22.00 JiM Čert Kavárna Pohoda Kavárna Pohoda

11. 11. 17.00–18.00 Petra Punčochářová a Jitka Březová
orator, Lažánky 41, Veverská 
Bítýška

Kafé – restaurant – Galerie

14. 11. 15.00–16.15 Písničky ze starých časů – i muži mají své písně Knihovna DPS tišnov, Králova 1742 detoX
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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:

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

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

3. 9. – 31. 10. Výstava – StarÉ tiSKY z 15.–18. století Městská knihovna tišnov

30. 10. – 20. 1. 2019 První světová válka – rok 1918 Podhorácké muzeum v Předklášteří

1. 11. – 21. 12. Výstava: Cesty opačným směrem – roman Janusz Městská knihovna tišnov

10. 11. – 13. 1. 2019 teCHniCKÁ HraČKa včera a dnes Muzeum města tišnova – Müllerův dům

27. 11. – 10. 3. 2019 Život v měšťanské domácnosti po první světové válce Podhorácké muzeum v Předklášteří

27. 11. 2018 Vánoční výstava Prostory DPS Králova u jídelny

27. 11. – 30. 4. 2019 KniHY MÉHo SrDCe – Svět astrid Lindgrenové – žákovská výstava Městká knihovna tišnov

listopad 2018

Datum Čas akce Místo Organizuje

15. 11. 17.00–19.00
nad otázkami rekonstrukce kroje
na tišnovsku ii

Městská knihovna tišnov Podhorácké muzeum

15. 11. 18.30–20.30 opravdu české blues
Muzeum města tišnova, 
Jungmannova 80

detoX

15. 11. 18.30–20.00 relaxace a imaginace rC Studánka, riegrova 318, tišnov rodinné centrum Studánka

18. 11. 17.00–18.00 Pavel Čadek a Úcellová skupina
orator, Lažánky 41, Veverská 
Bítýška

Kafé – restaurant – Galerie

19. 11. 18.00–21.00
Moderní psychohygiena – eFt – Práce 
na zlepšení zdraví a psychické odolnosti

tišnov, Jungmannova, firma teplot 
1. patro

Balance institut

20. 11. 16.30–19.00
Výchovné maličkosti aneb Co předškolní děti 
potřebují

rC Studánka, riegrova 318, tišnov rodinné centrum Studánka

21. 11. 19.30–21.00
HlasKontrabas – ridina ahmedová a Petr 
tichý

Velký sál MěKS tišnov Městské kulturní středisko tišnov

22. 11. 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

23. 11. 13.00–15.00 adventní tvořivá dílna Jídelna DPS Králova
Centrum sociálních služeb tišnov, 
příspěvková organizace

23. 11. 18.00–20.00
Večer s vínem – VeLtLÍn a rieSLinG 
pokaždé jinak

Muzeum města tišnova, 
Jungmannova 80

Muzeum města tišnova – Müllerův 
dům

23. 11. 19.30–21.30 Koncert skupiny energit Kulturní dům Železné u tišnova detoX

24. 11. 9.00–11.00
Jak správně podpořit psychomotorický vývoj 
dítěte

rC Studánka, riegrova 318, tišnov rodinné centrum Studánka

24. 11. 9.00–17.00 SWaP tišnov – přines, vyměň, odnes Velký sál MěKS tišnov Městské kulturní středisko tišnov

25. 11. 15.00–16.00
Beseda o životě a lidech v tišnově za první 
republiky spojená s hudbou

Podhorácké muzeum v Předklášteří Podhorácké muzeum

25. 11. 17.00–18.00 GaZDina roBa
orator, Lažánky 41, Veverská 
Bítýška

Kafé – restaurant – Galerie

27. 11. 13.30–15.00 KniHY MÉHo SrDCe – Společné čtení Městská knihovna tišnov Městská knihovna

28. 11. 14.30–16.00 rusko v roce 2018 Knihovna DPS Králova
Centrum sociálních služeb tišnov, 
příspěvková organizace

29. 11. 17.00–19.00
CeStoPiSnÁ BeSeDa: toskánsko – města, 
památky, hory – Jaromír novák

Městská knihovna tišnov Městská knihovna



Divadelní předplatné 
MěKS Tišnov
Program na sezónu 2018/2019

Kino Svratka, Tišnov

5. 11. 2018 I 19.00 hod.

Keith Stuart:  
Kluk z kostek

Krásně ztvárněná kniha  
pro divadelní prkna

LiStOVáNí.cz

17. 1. 2019 I 19.00 hod.

Mezi nebem  
a zemí

Romantická komedie 
v podání skvělého  
lokálního souboru 

Divadlo Prkno

Vstupné: 160 Kč Vstupné: 140 KčVstupné: 390 Kč

20. 12. 2018 I 19.30 hod.

Manželské  
vraždění

Excelující Jaroslav Dušek 
a Nataša Burger  

v hereckém koncertu 

Divadlo Na Jezerce

21. 2. 2019 I 19.00 hod.

Cervantes – Lasica – 
Satinský – Strnisko: 

Don Quijote
Nepřekonatelná dvojice  

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser 
v klasice v novém 

Divadlo Kalich

16. 5. 2019 I 19.00 hod.

Milena má  
problém

Talentovaná mladá herečka 
ve one-woman show 

Šárka Vaculíková

Vstupné: 390 Kč Vstupné: 210 KčVstupné: 370 Kč

25. 4. 2019 I 19.00 hod.

Manželství  
v kostce 

Komedie o čase se  
Zuzanou Kronerovou 

a Oldřichem Navrátilem

Divadlo Komediograf

Cena abonentky 

dospělí: 1 490 Kč
ZTP, děti do 15 let, senioři, studenti: 1 390 Kč

www.mekstisnov.cz

Předprodej

Předprodej vstupenek na jednotlivá představení 
začíná vždy den po představení předcházejícím. 
Na první představení 5. 11. bude možno vstupenky 
koupit od 22. 10. 2018. Předprodej abonentek probíhá 
v TIC Tišnov, náměstí Míru 120, od 1. 11. 2018. Počet 
abonentek je omezený! 

+ BONUS: Karasovo divadlo: Everyman (21. 6. 2019, Letní kino v Tišnově),  
abonenti mají 50% slevu!



Co na Vás čeká... 
Aneb kdo Vám zahraje

LiStOVáNí.cz
LiStOVáNí uvádí knížky na jevišti už 
16 let. Herecká skupina okolo Luká-
še Hejlíka divadelně zpracovala už 
118 knížek. Představení jsou krátká, 
dynamická, překvapivá, ať je téma 
jakékoliv, a v celém tom nekonečném 
seriálu se mění jako aprílové počasí. 
Však na otázku, proč jsou některá 
písmena v jeho názvu malá a některá 
velká, lze odpovědět jen tak, že to 
dokazuje, jak je celý projekt pestrý. 
Každoměsíčně hraje až v 50 českých 
městech – a jedním z nich je i Tišnov! 

Keith Stuart:  
Kluk z kostek
Alex svou ženu Jody miluje, ale 
zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbož-
ňuje i svého autistického syna, ale 
ani za mák mu nerozumí. Sam je plný 
překvapení a svět je pro něj hádanka, 
kterou bez pomoci nedokáže roz-
luštit. Až díky hraní Minecraftu pro 
sebe otec se synem najdou společný 
prostor, v němž se začnou lépe po-
znávat a navzájem se chápat. Dokáže 
se rozpadlá rodina kousek po kousku, 
kostku po kostce dát znovu dohro-
mady?

V roce 2017 vydalo knihu Kluk z kos-
tek v překladu Johany Eliášové na-
kladatelství Plus ze skupiny Albatros 
Media. V představení účinkují herci: 
Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel 
Oubram.

Divadlo Na Jezerce
Soukromé Divadlo Na Jezerce, jehož 
ředitelem je Jan Hrušínský, se řadí 
mezi stálice pražské divadelní scény. 
Na jevišti zde diváci potkávají Jiři-
nu Bohdalovou, Libuši Švormovou, 
Jaroslava Duška, Annu Polívkovou, 
Jaroslavu Kretschmerovou, Milana 
Kňažka a spoustu dalších vyhledáva-
ných hereckých tváří. Téměř polovi-
na repertoáru DNJ přesáhla hranici 
dvou set repríz a inscenace Zahraj to 
znovu, Same a Manželské vraždění už 
překročily 330. reprízu. Mezi nejno-
vější inscenace, které si okamžitě 
získaly oblibu diváků, patří Je úchvat-
ná! v režii Jana Hřebejka a Saturnin 
– režijní debut Petra Vacka.

Manželské vraždění
Je to souboj, ve kterém jde v pravém 
slova smyslu o život. Manželské vraž-
dění, v němž excelují Jaroslav Dušek 
a Nataša Burger, uvádí Divadlo Na 
Jezerce od roku 2005. 

„Na Jezerce Jana Hrušínského pitvá 
Jan Hřebejk konec bouřlivého vztahu. 
Výkony Duška a Burgerové není mož-
né nazvat jinak než hereckým koncer-
továním… Diváci se na Manželském 
vraždění budou krásně bavit, a přesto 
je kdesi v kříži postupně začne mra-
zit. Na Jezerce umějí připravit dobré 
divadelní večery.“ (J.P. Kříž, Právo)

Divadlo Prkno
Divadlo Prkno je na amatérské scéně 
již 21. rokem. Za dobu své existence 
uvedlo mnoho divácky úspěšných 
her – Dívčí válka, Kvartet, Dámská 
šatna, Zakázané uvolnění, O čertovi 
a další. S oblibou objíždí městečka na 
Moravě a umí se přizpůsobit téměř 
jakýmkoli podmínkám. Mimo jiné 
každý měsíc hostuje v sále brněn-
ského Café Práh. Má kolem 20 aktiv-
ních členů a spadají pod něj odnože 
Young Prkno a Improvizační skupina 
PolenoImpro.

Mezi nebem a zemí 
Mladí manželé Simon a Flic se nas-
těhují do domu, který stále obývají 
jeho zesnulí majitelé, známý spiso-
vatel Jack Cameron a jeho půvabná 
manželka Suzie. Ti se snaží každého 
nového nájemníka vypudit škodo-
libými kousky, ale mladému páru 
se rozhodnou dát šanci i přesto, že 
Flic je těhotná a Simon je začínající 
spisovatel. Dokonce se rozhodnou 
pomoci, a tak díky zásahu strážné-
ho anděla získá Simon inspiraci pro 
svou knihu a návštěvy nesnesitelné 
matky Flic i realitního agenta se sta-
nou kratší a zábavnější, než by bez 
jejich zásahu byly.



Co na Vás čeká... 
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Divadlo Kalich
Divadlo Kalich, jedna z nejvýrazněj-
ších a nejnavštěvovanějších praž-
ských scén, zahájilo svůj každodenní 
provoz v samotném centru města 
1. listopadu roku 1999. Jeho moderní 
dramaturgie staví na ambici nabíd-
nout hodnotný kulturní zážitek pro 
široké spektrum diváků. Vedle mu-
zikálů to jsou činoherní inscenace 
současných světových i domácích 
autorů, které uvádí již od samotného 
začátku svého fungování, taneční 
představení předních choreografů, 
koncerty i hry pro děti. 

Cervantes – Lasica – 
Satinský – Strnisko: 
Don Quijote
Dosud neuvedená autorská variace 
dvojice L+S na proslulou klasickou 
látku v nové úpravě a nastudování. 
Původní předloha byla obohacena 
o neznámé dialogy Júliuse Satin-
ského na quijotovské téma, písňové 
texty Milana Lasici a Tomáše Jano-
vice a herecké improvizace obou 
představitelů hlavních rolí. V úlohách 
dvou smutnosměšných hrdinů, Dona 
Quijota a Sancho Panzy, se před-
stavují přední čeští herci Jiří Lábus 
a Oldřich Kaiser. Touto inscenací 
v režii Vladimíra Strniska vás zveme 
do dávného světa rytířských románů, 
který se kupodivu nápadně podobá 
světu, v němž žijeme my. 

Divadlo Komediograf – 
divadlo jednoho autora
Tišnovský rodák Luboš Balák (1970) 
vystudoval JAMU Brno, obor diva-
delní dramaturgie. Byl uměleckým 
šéfem DHNP a HaDivadla, od roku 
2010 je na volné noze jako spisovatel, 
dramatik a scenárista. Je autorem 
řady divadelních her, z nichž některé 
byly oceněné: Smrt Huberta Perny 
(cena Nadace A. Radoka), Fanouš 
a prostitutka (cena na světovém fes-
tivalu mladých dramatiků v Austrálii). 
Luboš Balák je také autorem seriálu 
divadelních parodií, skečů a grotesek 
Komediograf, jako autor a režisér 
spolupracuje s nejvýraznějšími herec-
kými osobnostmi. Pro Českou televizi 
napsal dvě pohádky, natočeno bylo 
10 dílů Komediografu, píše skeče, 
podílel se jako dramaturg na sitcomu 
Rudyho má každý rád. 

Manželství v kostce 
Všichni víme, co je kostka. A všichni 
víme, co je manželství. Dovedete si 
však představit manželství v kostce? 
Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzá-
sadnější momenty? Jde to? Notabene 
manželství, které trvá sto let? Neboť 
Emil a Marcela spolu museli žít dlou-
ho, než jim došlo, že je jim skvěle. 
Naštěstí se toho dožili. Projdou naší 
dobou, celým staletím a budou hrát 
dvacetileté, když se v roce 1987 se-
známí na vodě u jezu na Berounce, 
a budou hrát i stodvacetileté, když 
budou na lavičce v Beskydech v bu-
doucnosti vzpomínat na to, kdo koho 
chtěl vlastně zavraždit.

Šárka Vaculíková
Šárka Vaculíková vystudovala herec-
tví na Pražské konzervatoři a katedru 
Autorské tvorby a Pedagogiky na 
DAMU. Zatím největší prostor do-
stala v seriálu Ulice, ale zahrála si 
také v seriálu Cirkus Bukowski a ve 
filmech Rafťáci, David nebo Řachan-
da. V současné době je v angažmá 
v Divadle na Vinohradech, kde hraje 
v představení Pygmalion, Periferie, 
Harold a Maude a další. Své autor-
ské představení Milena má problém 
hraje v Divadle v Celetné. Pravidelně 
spolupracuje s Českým rozhlasem, 
hraje na Letních Shakespearovských 
slavnostech a hostuje v brněnském 
Divadle Bolka Polívky. 

Milena má problém
Hravé, dravé, ale i vážné – a přede-
vším vtipné představení. Všem ženám 
před svatbou, po svatbě, s dětmi 
i bez nich, všem mužům (těm, co 
doma uklízí, i těm, co neuklízí), všem, 
co se chtějí zkrátka pobavit nad prav-
divostí života. Čtyři hlasy, čtyři ženy, 
čtyři životní zkušenosti a jedna ne-
věsta v den svatby. Co všechno může 
v jedné vteřině nevěstě problesk-
nout hlavou, než řekne své „ano“? 
A nezmění to nějak její rozhodnutí? 
Co když řekne nakonec „ne“? Jak 
se mladá dívka vypořádá s ženskou 
úlohou v manželství? Být vdanou 
ženou… ženou v domácnosti! Vařit, 
prát, žehlit, uklízet, mýt podlahy, mýt 
záchod?! Ještě se může rozhodnout 
jinak!



Neseďte doma, 
přijďte do dobré 
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bOheMian rhaPsODy [premiéra]
120 Kč
 Jediné, co je pozoruhodnější než 
jejich muzika, je jeho příběh. Film 
popisuje nekontrolovatelnou ži-
votní spirálu Freddie Mercuryho 
od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid.

	 GB	/	2018	/	Dexter	Fletcher	/	134	min.	/	tit.	/	12+

hallOweensky� klysty�r vOl. 6
[PŘEHLÍDKA HOROROVÝCH FILMŮ]
190 Kč
v ZaJetÍ DÉMOnŮ (2013)

 hallOween (2018)
 tiChÉ MÍstO (2018)
 + výběr krátkometrážních hororů ze světa a regionu + welcome drink
 Více na webu a Facebooku kina. Kdo se bojí, nesmí do kina! 

lOuskáČek a Čtyři řÍše [premiéra]
130 Kč / 110 Kč (děti)
Hvězdně obsazený vánoční příběh studia Disney od režiséra filmu 
Psí poslání. Na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna.

	 USA	/	2018	/	Lasse	Hallström,	Joe	Johnston	/	100	min.	/	dab.

PO ČeM Muži tOužÍ 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Rudolf	Havlík	/	95	min.	/	česky

kDyž Draka bOlÍ hlava 
130 Kč / 110 Kč (děti) 
Nová česko-slovenská pohádka, ve které si zahrál Karel Gott.
ČR	/	2018	/	Dušan	Rapoš	/	99	min.	/	česky

Mars 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Benjamin	Tuček	/	84	min.	/	česky

listOvánÍ: kluk Z kOstek (keith stuart)
[divadlo v kině]
160 Kč 
 Divadelní předplatné MěKS 2018/2019 právě začíná. A to úžasným 
představením ze známého projektu LiStOVáNí.cz!

nebeZPeČná laskavOst 
120 Kč
Napínavý mysteriózní thriller plný zvratů ve stylu filmů jako Dívka 
ve vlaku, ve kterém hrají Anna Kendrick a Blake Lively.

	 USA	/	2018	/	Paul	Feig	/	118	min.	/	tit.	/	18+

venOM 3D 
150 Kč / 130 Kč (student)
 Tom Hardy v roli jednoho z nejzáhadněj-
ších, nejrozporuplnějších a nejdrsněj-
ších antihrdinů filmového světa značky 
Marvel!

	 	USA	/	2018	/	Ruben	Fleischer	/	112	min.	/	
dab.	/	12+

ten, kDO tě MilOval [premiéra] 
120 Kč
 Česká krimikomedie podle předlohy 
Marie Poledňákové a od režiséra filmu 
Gangster Ka. Hrají: Soňa Norisová, Pa-
vel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holu-
bová, Lukáš Vaculík a další.

	 ČR	/	2018	/	Jan	Pachl	/	90	min.	/	česky

DÍvka v PavOuČÍ sÍti [premiéra]
120 Kč
 Lisbeth Salanderová, kultovní postava slavné knižní série Milénium 
Stiega Larssona, se vrátí na plátno v první adaptaci nedávno vyda-
ného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze.

	 USA	/	2018	/	Fede	Alvarez	/	111	min.	/	tit.	/	15+

snOw filM fest [filmová přehlídka]
110 Kč / 90 Kč (FK)
 Jedinečná sklizeň těch nejlepších a nejvíc adrenalinových cestova-
telských a sportovních filmů za poslední dobu. Už podle názvů filmu 
je jasné, že tentokrát bude skutečně zima: Into Twin Galaxies / In 
Gora / Frozen Road / Freezing / Lapin Kulta / Kámen, nůžky, Vagus.

GrinCh (3D) [premiéra]
140 Kč / 120 Kč (děti)
Animovaná komedie pro celou rodinu s věčně rozmrzelým zeleným 
bručounem, který nejvíce ze všeho nemá rád Vánoce.

	 USA	/	2018	/	Yarrow	Cheney,	Scott	Mosier	/	86	min.	/	dab.

PO ČeM Muži tOužÍ 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Rudolf	Havlík	/	95	min.	/	česky

hOvOry s tGM
110 Kč 
 Martin Huba elegantně ztvárnil 
Masaryka (stejně jako v sérii České 
století), Jan Budař hraje Karla Čap-
ka a scénář k filmu napsal historik 
Pavel Kosatík (opět výborné České století). Toho dne na podzim 
roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcho-
lu, stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok 
a která má národu představit TGM jako prezidenta, je hotová. Masa-
ryk ale sděluje Čapkovi, že kniha nevyjde…

	 ČR	/	2018	/	Jakub	Červenka	/	80	min.	/	česky

bOheMian rhaPsODy 
120 Kč
GB	/	2018	/	Dexter	Fletcher	/	134	min.	/	tit.	/	12+

ZlODěJi [filmový klub]
100 Kč / 80 Kč (FK) 
 Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením v obchodech. 
Do řemesla zasvěcuje i svého syna. Oba tvoří rodinu, na které je 
podivné mnohem více než jen způsob obživy. Do rutiny zasáhne 
holčička, která si osaměle hraje v mrazu na balkoně. Osamu se 
rozhodne, že vzít si dítě, které rodiče zanedbávají, není zločin. Ko-
re'edův film je citlivým, vrstevnatým a rafinovaným dramatem o bez-
podmínečné lásce a důstojnosti chudých.

	 JAP	/	2018	/	Hirokazu	Kore'eda	/	121	min.	/	tit.	/	15+
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arCha světel a stÍnŮ [beseda s režisérem]
100 Kč 
 Tam, kde by se jiní vzdali, nasadili američtí filmaři Martin a Osa 
Johnsonovi své životy, aby odvyprávěli svědectví o mizející divo-
čině. Film Jana Svatoše, jemuž předcházelo 10 let příprav a pát-
rání v archivech, odkrývá zcela zapomenutý příběh z éry počátků 
kinematografie o odvaze, předsudcích a o střetu umělecké svobody 
s Hollywoodem. Dílo Martina a Osy kdysi fascinovalo širokou ve-
řejnost, Hemingwaye, Chaplina nebo britskou královskou rodinu. 
Jejich příběh je autentickým otiskem doby, kdy samotné filmování 
v Africe bylo nebezpečnější 
než šelmy a malárie a kdy 
fotografovat znamenalo ris-
kovat svůj život.

  Film a následnou diskusi uve-
de sám režisér Jan Svatoš.

	 	ČR	/	2018	/	Jan	Svatoš	/	90	
min.	/	česky

fantastiCká ZvÍřata: GrinDelwalDOvy ZlOČiny  
3D [premiéra]
150 Kč / 130 Kč (děti)  
 Další díl ze ságy předcházející příběhy slavného kouzelníka Harryho 
Pottera. Scénář napsala J. K. Rowling a režie se ujal – stejně jako 
posledních dílů Harryho Pottera – David Yates.

	 USA	/	2018	/	David	Yates	/	dab.	/	12+

ten, kDO tě MilOval 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Jan	Pachl	/	90	min.	/	česky

GrinCh  2D
120 Kč / 100 Kč (děti)
USA	 /	 2018	 /	 Yarrow	 Cheney,	 Scott	
Mosier	/	86	min.	/	dab.

fantastiCká ZvÍřata: GrinDelwalDOvy ZlOČiny 
2D
130 Kč / 110 Kč (děti) 
USA	/	2018	/	David	Yates	/	tit.	/	12+

tOMan [BIO SENIOR]
110 Kč / 70 Kč (senioři)
 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+

PO ČeM Muži tOužÍ 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Rudolf	Havlík	/	95	min.	/	česky

Oni a silviO
110 Kč 
 Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) se vrací s provokativním 
komediálním dramatem. Jeho dvorní herec Toni Servillo ztvárňuje 
Silvia Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, mediálního 
magnáta a dlouholetého předsedu italské vlády, jenž se proslavil ex-
centrickým způsobem života a zhýralými večírky. Mrazivě groteskní 
sonda do cynických mechanismů moci.

	 IT,	FR	/	2018	/	Paolo	Sorrentino	/	150	min.	/	tit.	/	15+

fantastiCká ZvÍřata: GrinDelwalDOvy ZlOČiny   3D
50 Kč / 130 Kč (děti) 
USA	/	2018	/	David	Yates	/	dab.	/	12+

CreeD ii [premiéra] 
120 Kč 
 Drama z prostředí boxu navazující na sérii Rocky, ve kterém se vrací 
Adonis Creed (Michael B. Jordan) a Stallone jako jeho trenér.
	 USA	/	2018	/	Steven	Caple	Jr.	/	tit.	/	12+

Pat a Mat: ZiMnÍ raDOvánky
120 Kč / 100 Kč (děti)
Pat a Mat, celebrity mezi kutily, se chystají na vánoční svátky…
ČR	/	2018	/	Marek	Beneš	/	60	min.	/	česky	

MlaDÍ ZabiJáCi [premiéra] 
120 Kč
 Lily je obyčejná středoškolačka, která jako většina vrstevníků žije 
na sociálních sítích. Když však do digitálních životů většiny obyvatel 
města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, 
co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci.

	 USA	/	2018	/	Sam	Levinson	/	103	min.	/	tit.	/	15+

fantastiCká ZvÍřata: GrinDelwalDOvy ZlOČiny   3D
150 Kč / 130 Kč (děti) 
USA	/	2018	/	David	Yates	/	dab.	/	12+

CliMax [filmový klub] 
100 Kč / 80 Kč (FK)
 Tento drogový muzikál či taneční horor získal v Cannes pověst nej-
lepšího snímku režiséra Noeho a stal se jedním z největších překva-
pení festivalu. Další z mládeži nepřístupných filmových klubů.

	 FR	/	2018	/	Gaspar	Noé	/	95	min.	/	tit.	/	18+

ten, kDO tě MilOval 
120 Kč
ČR	/	2018	/	Jan	Pachl	/	90	min.	/	česky

rObin hOOD [premiéra]
120 Kč
 Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižác-
kých výprav, aby společně se svým přítelem Malým Johnem (Jamie 
Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě.

	 USA	/	2018	/	Otto	Bathurst	/	117	min.	/	tit.	/	12+

na PrOsineC PřiPravuJeMe:  
česká pohádka: Čertí brko
pro nejmenší: Mimi a líza a tajemství vánočního světélka
blockbuster/comics: aquaman
akční: Spider-Man: Paralelní světy
rodinný/muzikál: Mary Poppins se vrací
dobrodružný/sci-fi: bumblebee
komedie: holmes & watson
a další… + úspěšné reprízy

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.

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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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.

Univerzita volného času 
800	 let	 farnosti	 sv.	Václava	v	Tišnově	–	
přednášky	zimního	semestru	UVČ	
5. 11. a 19. 11. 2018 v 16.45
–	 	Šance	pro	oči	–	přednášky	zimního	se-

mestru	UVČ
 12. 11. a 26. 11. 2018 v 17.30
–	 	Jak	na	stres	–	přednášky	zimního	se-

mestru	UVČ
 14. 11. a 28. 11. 2018 v 16.45
Vstup	na	jednotlivé	přednášky	50	Kč
(platí	se	na	místě)

Virtuální univerzita 3. věku
České	 dějiny	 a	 jejich	 souvislosti	 II.	 –	
přednášky	zimního	semestru	VU3V
13. 11. a 27. 11. 2018 v 9.30

Trénování paměti
Ach,	ta	moje	hlava!!!	–	další	lekce	na	roz-
voj	paměti
6. 11. a 20. 11. 2018 v 9.00	(pokročilí)	
a	10.30	(začátečníci)

Přednáška
Založení republiky – Dana Šimková
6. 11. 2018 v 17.00
Pojďme	si	povídat	o	tom,	jak	se	postup-
ně	utvářely	naše	dějiny,	aby	daly	podnět	
ke	vzniku	republiky,	 jak	obtížná	byla	si-
tuace	našeho	národa	v	19.	století	a	kde	
se	v	nás	vzala	ta	touha	po	samostatnosti?	
Proč	to	nešlo	celá	staletí	a	v	roce	1918	se	
to	konečně	podařilo?	Co	všechno	museli	
naši	předci	udělat,	aby	naše	země	dostala	
své	místo	na	mapě	Evropy?	Založení	Re-
publiky	není	jen	28.	říjen	1918,	ale	celé	
století	práce	a	odhodlání.

Rok s prožitkem 2018
Artefiletika,	arteterapie	–	Svatava	Skálová
8. 11. 2018 v 17.30
Přijďte	 si	 v	 měsíci	 listopadu	 užít	 tera-
peutické	tvoření	s	výtvarným	materiálem	
se	Svatavou	Skálovou.	Seznámíte	se	zde	
s	artefiletikou	a	arteterapií.
Artefiletika	 se	 zaměřuje	 na	 vzdělávání	
a	výchovu	prostřednictvím	výtvarných	prv-
ků,	převážně	formou	hry	ve	skupině.	Klade	
důraz	na	zážitek,	proces	tvorby,	self	a	refle-
xi.	Může	pomoci	například	při	léčbě	soma-
tických	onemocnění,	překonávání	strachů,	
při	 životních	 změnách	 (ztráta	 partnera,	
ztráta	práce,	 ukončení	 školy...),	 při	 snaze	
porozumět	sobě	i	druhým,	při	práci	se	sny,	
při	 hledání	 motivace,	 může	 podpořit	 při	
zvládání	psychických	potíží,	v	komunikaci	
s	rodinou,	přáteli,	kolegy...
Arteterapie	 je	 terapie	 uměním.	 Člověk	
poznává	 své	 pocity,	 prožitky,	 myšlenky,	
děje,	 které	 si	 utváří,	 převážně	 podvědo-
mým	procesem	nebo	naučeným,	který	mu	
může	pomáhat	nebo	naopak.
Vstupné	50	Kč
Počet	míst	je	omezen.	Vstupenky	zakou-
píte	 v	 Městské	 knihovně	 Tišnov	 vždy	
v	půjčovní	době.

Přednášky
Toulky Brnem a Evropou 
– Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Stavební slohy starého kontinentu 
a jejich brněnské projevy
13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2018 v 17.00
Srdečně	Vás	zveme	na	cyklus	přednášek,	
v	jejichž	rámci	se	můžete	vydat	z	pohodlí	
Městské	 knihovny	 Tišnov	 na	 procházky	
po	 evropské	 architektuře.	 Procházky	
sice	povedou	 i	stovky	kilometrů	daleko,	
bát	se	ale	netřeba.	Jakkoliv	může	být	pu-
tování	křivolaké,	cíl	je	v	každém	případě	
jasný.	 Nachází	 se	 v	 srdci	 starého	 konti-
nentu,	 ve	 městě	 Brně,	 kam	 si	 všechny	
středověké	i	novověké	stavební	slohy	na-
šly	cestu.	Akce	probíhají	ve	spolupráci	se	
spolkem	Continuum	vitae.

Brno a evropská architektura středo-
věku: románský sloh a gotika 
13. 11. 2018 v 17.00
Brno a evropská architektura raného 
novověku: renesance a baroko 
20. 11. 2018 v 17.00

Brno a evropská architektura moderní-
ho věku: historismus, secese a funkcio-
nalismus  
27. 11. 2018 v 17.00

Cestopisná beseda
Toskánsko – města, památky, hory – 
Jaromír Novák
29. 11. 2018 v 17.00
Přijďte	do	knihovny	procestovat	Toskán-
sko	s	Jaromírem	Novákem.
Přes	Benátky,	Rimini	a	San	Marino	do	nej-
krásnějších	 měst	 jižního	 Toskánska.	
Od	 Arreza	 přes	 Montepulciano,	 Pienzu	
do	Sieny.	Okouzlujícího	San	Gimignano,	
opevněné	 Volterry	 na	 skalnatém	 vrchu,	
pulzující	Florencie,	městskými	hradbami	
sevřené	Luccy	a	do	Pisy	s	monumentální	
katedrálou	 a	 světoznámou	 šikmou	 věží.	
Severní	Toskánsko	zaujme	podmanivými	
horami	 protkanými	 mramorovými	 lomy	
nad	 Carrarou	 a	 ještě	 severněji	 krásnou	
túrou	z	Equi	Terme	s	půl	kilometru	dlou-
hou	 ferratou	 a	 nádhernou	 hřebenovkou	
naproti	Matterhornu	Apuánských	Alp,	jak	
bývá	nazýváno	Pizzo	d’Uccello.

Výstava
Cesty opačným směrem – Roman Janusz
listopad–prosinec
Představíme	 Vám	 výběr	 těch	 nejzají-
mavějších	 fotografií	 z	 nevšedních	 cest	
za	 dobrodružstvím,	které	 autor	 s	kama-
rády	 ze	 skupiny	Gorole	podniká	už	 více	
než	17	let.
Výstava	 je	 přístupná	 vždy	 v	 půjčovní	
době	knihovny.

oddělení pro děti a mládež

Knihy mého srdce
listopad 2018
Městská	 knihovna	 Tišnov	 a	 ZŠ	 Smíško-
va	 představí	 v	 měsíci	 listopadu	 projekt	
na	 podporu	 dětského	 čtenářství	 Knihy	
mého	srdce.	Letošní	15.	ročník	věnujeme	
švédské	spisovatelce	Astrid	Lindgrenové.
Originální	 projekt	 probíhající	 od	 roku	
2004	má	za	cíl	představit	dětem	význam-
né	 autory	 dětské	 literatury.	 V	 předcho-
zích	 letech	 nás	 svým	 dílem	 inspirovali	
Václav	Čtvrtek,	Ondřej	Sekora,	František	
Nepil	a	mnoho	dalších.	Součástí	projektu	

Akce MěStSkÉ kNiHOVNy tiŠNOV
Edita Hečová
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jsou	 besedy	 o	 životě	 a	 díle	 spisovatele,	
výtvarné	 a	 dramatické	 lekce,	 soutěžní	
testy,	společná	čtení	a	žákovské	výstavy,	
do	kterých	se	aktivně	zapojují	žáci	1.	až	
5.	tříd.	Hravě	vzdělávací	program	za	pat-
náctileté	 období	 zpopularizoval	 žákům	
celou	řadu	knih.	Děti	vnímají	kladně	kni-
hu	a	prostředí	knihovny	a	spojují	ji	s	ne-
všedním	zážitkem.

V rámci projektu bude probíhat následující 
program:
Astrid z Wimmerby – beseda 
2., 5., 7., 12., 14., 15. 11. 2018 v 9.00 
Povídání	 o	 životě	 a	 díle	Astrid	Lindgre-
nové,	která	právem	může	být	považová-
na	 za	 klasika	 dětské	 literatury.	 Žáci	 se	
dozvědí	řadu	zajímavostí	o	autorce,	kte-
rá	 svůj	 život	 věnovala	 nejen	 psaní,	 ale	
i	otázce	svobody	a	práv	dítěte.	Na	besedu	
zveme	děti	3.	a	4.	tříd.	

Klára Smolíková 
– setkání se spisovatelkou 
9. 11. 2018 v 8.00 a 10.00
Spisovatelka	v	průběhu	besedy	představí	
novou	knihu	Spolkla	mě	knihovna.	Děti	
čeká	 podobná	 cesta	 časem	 jako	 hrdiny	
knihy.	 Navštíví	 knihovnu	 ve	 starověké	
Alexandrii,	 v	 Ninive	 i	 v	 renesanční	 Flo-
rencii,	 budou	 pátrat,	 jak	 se	 dařilo	 písa-
řům	egyptským	či	středověkým,	a	setkají	
se	 se	 slavnými	 knihovníky.	 Na	 besedu	
zveme	žáky	5.	tříd.

Projdeme se pohádkou – beseda
16., 19., 21., 22., 28. a 29. 11. 2018 
v 9.00
Do	 kouzelného	 světa	 pohádek	 vejdeme	
s	autory	Astrid	Lindgrenovou,	Václavem	
Čtvrtkem,	 Ondřejem	 Sekorou,	 Helenou	
Zmatlíkovou.	 Pomocí	 soutěžní	 pohádko-
vé	mapy	se	žáci	v	průběhu	besedy	hravou	
formou	seznámí	s	nejznámějšími	knihami	
a	životem	autorů.	Na	besedu	zveme	žáky	
1.	a	2.	tříd.	

Pozvánka ke společnému čtení 
27. 11. 2018 ve 13.30 
Závěr	 projektu	 neodmyslitelně	 patří	 se-
tkání	 dětí,	 rodičů	 a	 učitelů.	 Společně	
zhodnotíme	 patnáctileté	 období	 i	 čte-
nářství	 našich	 dětí	 a	 zaposloucháme	 se	
do	úryvků	z	knih.	V	průběhu	odpoledne	
vyhlásíme	vítěze	výtvarných	prací	umís-
těných	 v	 Galerii	 Josefa	 Jambora,	 která	
bude	pro	tuto	příležitost	mimořádně	ote-
vřená.	

Svět Astrid Lindgrenové 
– žákovská výstava
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019 – Městská 
knihovna Tišnov, dětské oddělení
27. 11. 2018 – 14. 1. 2019 – Galerie 
Josefa Jambora
Výtvarné	 a	 literární	 práce	 dětí	 1.	 a	 2.	
stupně	 budou	 návštěvníkům	 připomínat	
nezapomenutelné	 literární	 dílo	 autorky.	
Vznikaly	 jako	 odezva	 na	 předcházející	
aktivity,	 kdy	 děti	 četly,	 psaly	 a	 kreslily.	
Výstava	bude	ke	zhlédnutí	během	oteví-
rací	doby	knihovny	a	galerie.

	 Kdyby	se	mě	někdo	zeptal,	jak	jsem	se	
dostal	k	focení,	možná,	že	by	to	mohl	být	
zajímavý	příběh.	Mé	první	pokusy	začaly	
už	 v	 dětství,	 kdy	 jsem	si	 půjčil	 od	 rodi-
čů	 dvouokou	 zrcadlovku	 Flexaret.	 Fas-
cinovalo	 mě,	 jakým	 způsobem	 se	 tento	
fotoaparát	ovládal.	Dívat	se	někam	dolů,	
abych	 mohl	 vyfotit,	 co	 je	 přede	 mnou,	
a	 zaostřování	 pomocí	 takové	 zvláštní	

posuvné	 páčky,	 ale	 mělo	 to	 své	 kouzlo.	
Ve	 filmu	 Černí	 baroni	 tento	 fotoaparát	
a	 jeho	 polohu	 při	 focení	 krásně	 popsal	
major	Haluška	zvaný	Terazky.
	 Udělat	pár	 fotek	mě	bavilo,	ale	 jejich	
množství	 bylo	 z	 pohledu	 digitální	 doby	
velmi	 omezené	 a	 také	 výsledné	 fotky	
nebyly	 žádný	 zázrak.	 A	 k	 tomu	 zpraco-
vání	 ve	 všech	 těch	vyvolávacích	a	usta-
lovacích	 „vodičkách“	 bylo	 nad	 mé	 síly	
a	mimo	mé	znalosti	a	zkušenosti.	A	to	už	
mě	tenkrát	tolik	nebavilo.	Tím	mi	úžasná	
„Flexareta“	vypadla	z	ruky	a	první	kapi-
tola	focení	byla	ukončena.	
	 Znovu	jsem	se	k	fotoaparátu	vrátil	až	
s	kompaktem	Yashica.	Ten	byl	už	na	ki-
nofilm,	sice	žádné	zoomování	neuměl,	ale	
zaostřoval	sám.	A	udělat	 fotky	už	nebyl	
problém,	 protože	 v	 té	 době	 se	 objevilo	
fotolabů	 jako	hub	po	dešti.	Takže	 fotky,	
hlavně	z	dovolených	a	výletů	s	kamará-
dy,	 se	 jen	hrnuly.	Mezitím	se	 začaly	ob-
jevovat	i	první	cenově	dostupné	digitální	
kompakty.	V	porovnání	s	dnešními	to	byly	

spíš	 lepší	 pěstní	 klíny,	 ale	 přesto	 jsem	
si	 jeden	 takový	 pořídil.	 Byl	 to	 Olympus	
720UZ	s	 rozlišením	3	megapixely,	 a	do-
konce	 jsem	ho	měl	 jako	 jeden	z	prvních	
na	Moravě.	Známý	mi	ho	sehnal	 z	vele-
trhu	digitální	 techniky	a	pomohl	mi	 tak	
opustit	analogovou	éru.	S	tímto	kompak-
tem	se	už	fotilo	mnohem	líp,	uměl	zoomo-
vat,	sám	ostřil	a	dalo	se	pořídit	nepočíta-
ně	fotek.	V	této	době	se	focení	stalo	mým	
velkým	 koníčkem	 a	 začal	 jsem	 zkusmo	
fotit	 i	 jiné	 náměty	 než	 rodinné	 výlety.	
Makro,	přírodu,	architekturu	apod.
	 Jak	 se	 mi	 hromadily	 pořízené	 fotky,	
začal	jsem	přemýšlet	o	lepším	vybavení,	
o	něčem	„pořádném“.	Digitální	zrcadlov-
ka.	Už	ten	pocit,	když	držíte	takový	pří-
stroj	v	ruce	a	pak	to	 tak	zvláštně	cvak-
ne,	 když	 se	 zmáčkne	 spoušť,	 je	 úžasný.	
Abych	se	naučil	něco	víc,	prošel	jsem	pár	
workshopů	 na	 téma	 práce	 se	 světlem,	
noční	focení	či	reportážní	fotografie,	což	
jsou	dodnes	moje	nejoblíbenější	témata.
	 Takže	když	si	dnes	najdu	čas	na	focení,	
vezmu	svůj	oblíbený	Nikon	D7200	a	sna-
žím	se	skrz	hledáček	vidět	to,	co	třeba	jiní	
nevidí,	a	pokouším	se	ten	pohled	zastavit	
v	čase.	A	přestože	jsem	s	dnešními	mož-
nostmi	digitálních	fotoaparátů	velmi	spo-
kojen,	těším	se,	až	se	jednou	vrátím	k	té	
staré	„Flexaretě“	a	zkusím	fotit	klasicky,	
analogově.	To	ale	ještě	nějaký	čas	potrvá.

rADek NOVOtNý
malá galerie tišnovskÝCh fotografů – 21. díl

připravuje Václav Seyfert



Překvapení Vírské přehrady. Foto: Radek Novotný

Čas na tišnovském kostele. už ji mám… skoro.
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	 Když	na	 jaře	roku	2014	skončil	v	tiš-
novské	 knihovně	 vzdělávací	 cyklus	 br-
něnského	 hudebního	 historika	 a	 publi-
cisty	 Petra	 Gratiase	 Kapitoly	 z	 historie	
československé	rockové	hudby,	bylo	zřej-
mé,	 že	 k	 přednáškám	 a	 poslechu	 repro-
dukovaných	ukázek	by	stálo	za	to	přidat	
i	 něco	 naživo.	 Načež	 vznikla	 myšlenka	
uspořádat	vždy	na	podzim	koncert	někte-
ré	z	legend	tohoto	žánru,	o	nichž	se	před	
tím	lektor	v	rámci	svého	seriálu	zmiňoval.	
Do	dnešních	dnů	se	od	té	doby	uskuteč-
nila	 již	 čtyři	 vesměs	vydařená	vystoupe-
ní,	 pokaždé	 v	 charismatickém	 prostředí	
kulturního	domu	v	Železném:	vše	zahájil	
vzpomínaného	 roku	 2014	 Martin	 Krato-
chvíl	a	jeho	kapela	Jazz	Q,	o	rok	později	se	
představil	Pavol	Hammel	ve	dvojici	s	klá-
vesistou	 Peterem	 Preložníkem,	 v	 roce	
2016	Ivan	Hlas	Trio	a	vloni	houslista	Jan	
Hrubý	se	skupinou	Kukulín.
	 V	 pátek	 23.	 listopadu	 se	 tato	 tradice	
dočká	 jubilejního	 pátého	 pokračování	
a	v	obvyklých	prostorách	zahraje	od	19.30	
hodin	všem	příznivcům	blues	či	rocku	ky-
tarista	Luboš Andršt	a	skupina	Energit.	
Letošní	 sedmdesátník	 Andršt	 patří	 spo-
lečně	 s	 Radimem	 Hladíkem	 a	 Michalem	
Pavlíčkem	ke	„svaté	trojici“	české	–	nejen	
rockové	–	elektrické	kytary.	Kapelu	Ener-
git	 si	 založil	 počátkem	 roku	 1973,	 když	
už	měl	za	sebou	kromě	řady	amatérských	
souborů	 (Roosters,	 Double	 Time,	 Exit,	
Blues	Company	Ltd.)	angažmá	v	Prokopo-
vých	Framus	Five	a	také	působení	v	Jazz	Q	
Martina	 Kratochvíla	 včetně	 nahrávání	
slavných	 desek	 Město	 Er	 a	 Pozorovatel-
na.	Do	Energitu	si	s	sebou	od	Kratochvíla	
přivedl	baskytaristu	Vladimíra	Padrůňka,	
dalšími	 členy	 se	 stali	 dva	 pánové	 z	 ne-
dávno	 zaniklého	 Flamenga,	 klávesista	
a	 zpěvák	 Ivan	 Khunt	 plus	 bubeník	 Jaro-
slav	Erno	Šedivý.	Kapela	hrála	v	podstatě	
tvrdý	hardrock,	což	platilo	i	po	personál-
ních	změnách,	kdy	se	novými	členy	Ener-
gitu	stali	Vladimír	Mišík	a	bubeník	Tolja	
Kohout.	Tehdejší	repertoár	už	ale	Energit	
nestačil	zaznamenat	na	desky	(několik	za-
chovaných	amatérských	nahrávek	z	kon-
certů	se	objevilo	teprve	nedávno	v	podobě	
bonusů	při	reedici	oficiálních	alb	skupiny),	
a	protože	bigbítu	zásluhou	bolševika	defi-
nitivně	zvonila	hrana,	změnila	kapela	svůj	
styl	směrem	k	tehdy	módnímu	jazzrocku.	

K	Andrštovi	se	připojili	vyslovení	jazzmani	
Emil	Viklický	(klávesy)	a	Rudolf	Ticháček	
(saxofon),	rockový	živel	zastupoval	bube-
ník	Karel	 Jenčík,	baskytarista	 Jan	Vytrh-
lík	 byl	 víceméně	 univerzál.	 Po	 natočení	
prvního	alba	s	eponymním	názvem	Ener-
git	 (1975)	 odcestoval	 Viklický	 na	 studia	
do	amerického	Bostonu,	 takže	 v	 sestavě	
jej	nahradil	dirigent	Pražského	big	bandu	
Milan	Svoboda	a	na	postu	bubeníka	se	ob-
jevil	Jaromír	Helešic.	V	tomto	složení	vy-
dala	skupina	své	druhé	LP	Piknik	(1978).	
Energit	pak,	už	znovu	s	Viklickým,	exis-
toval	do	roku	1980	a	poté	nastala	na	více	
než	dlouhé	časy	odmlka,	pouze	příležitost-
ně	bylo	možno	se	s	kapelou	tohoto	názvu	
potkat	na	 různých	 výročních	akcích.	Ob-
čas	 byl	 tento	 název	 víceméně	 nesprávně	
používán	 i	 v	 letech	1990–92	pro	 soubor,	
který	 Andršt	 tehdy	 sestavil	 jako	 dopro-
vodný	ansámbl	Marty	Kubišové.	
	 Změna	 nastala	 po	 více	 než	 třiceti	 le-
tech	teprve	nedávno,	kdy	Andršt	skupinu	
Energit	 obnovil	 ve	 složení	 Jan	 Holeček	
(Hammond	 organ,	 zpěv),	 Vladimír	 Kul-
hánek	 (baskytara)	 a	 Jiří	 Zelenka	 (bicí).	
Kapela	se	do	jisté	míry	vrátila	k	rockové-
mu	 repertoáru	 z	 počátku	 sedmdesátých	

let,	vznikly	ale	i	nové	skladby	a	koncert-
ní	set	doplňují	také	coververze	slavných	
světových	 hitů	 z	 repertoáru	 kapel	 jako	
Allman	Brothers	Band	či	Rolling	Stones	
nebo	pradávné	klasiky	z	pera	bluesového	
praotce	 Roberta	 Johnsona.	 Vyšlo	 i	 nové	

album	 Time’s	 Arrow	 (2017)	 a	 soubor	
s	úspěchem	pravidelně	koncertuje;	před	
návštěvou	 Železného	 jej	 například	 čeká	
účast	 na	 známých	 zdejších	 akcích	 Jazz	
And	 Blues	 Festival	 v	 Ústí	 nad	 Labem	
nebo	Blues	Alive	v	Šumperku.
	 Pro	Andršta	ovšem	Energit	není	(a	ni-
kdy	nebyl)	jediným	souborem,	ve	kterém	
může	 prezentovat	 svoje	 instrumentál-
ní	 mistrovství	 či	 autorské	 sklony.	 Do-
dnes	 hraje	 po	 boku	 Michala	 Prokopa	
jak	ve	Framus	Five,	tak	i	v	triu	s	Janem	
Hrubým,	udržuje	v	činnosti	už	bůhví	ko-
likátou	 reinkarnaci	 skupiny	Blues	Band	
(kdysi	s	Peterem	Lipou,	pak	i	s	různými	
americkými	zpěváky	či	zpěvačkami)	a	má	
také	 spíše	 jazzovou	 sestavu	 nazvanou	
Luboš	Andršt	Group.	V	minulosti	působil	
rovněž	v	jazzovém	kvartetu	Jiřího	Stivína	
či	pouze	ve	dvojici	s	Emilem	Viklickým.	
K	oslavě	jeho	letošního	životního	jubilea	
se	připojilo	i	pražské	Muzeum	populární	
hudby,	 které	 o	 něm	 uspořádalo	 výstavu	
s	mnoha	fotografiemi	a	historickými	do-
kumenty.	 Ta	 skončila	 v	 sobotu	 6.	 října	
audiovizuálním	pořadem	Mnoho	tváří	Lu-
boše	Andršta,	který	bude	v	příštím	roce	
reprízován	i	v	Tišnově.

	 Vstupenky	na	koncert	Luboše	Andršta	
&	Energitu	v	Železném	lze	v	předprodeji	
zakoupit	v	tamějším	obecním	úřadě	nebo	
v	tišnovském	knihkupectví	paní	Raškové.

lubOŠ ANDrŠt & eNergit ZAHrAjí V želeZNÉM
Václav Seyfert

Skupina Energit při jednom z četných nedávných koncertů. Foto: david Webr
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	 ...	 se	 nyní	 máte	 možnost	 dozvědět	
během	 tří	 přednáškových	 cyklů,	 které	
ve	spolupráci	s	tišnovskou	knihovnou	po-
řádá	náš	spolek	Continuum	vitae.	
	 Románský	 sloh	 a	 gotika,	 renesance	
a	baroko,	historismus,	secese	a	funkcio-
nalismus	ze	všech	blízkých	i	vzdálených	
koutů	 Evropy	 nakonec	 najdou	 průse-
čík	 v	 blízkém	 Brně.	 Touto	 divokou	 jíz-
dou	 napříč	 staletími	 nás	 provede	 osoba	
nad	 jiné	povolaná	–	Mgr.	Pavel	Dvořák,	
Ph.D.,	z	Brna.	Jeho	přednášky	se	setkaly	
v	Brně	s	velkým	ohlasem	i	z	řad	odborné	
veřejnosti.
	 Pavel	Dvořák	má	velký	dar,	aby	za	léta	
nastudované	 vědomosti	 dokázal	 sdělit	
zábavnou	 formou.	 Jeho	 výklad	 je	 dopl-
něn	 velkým	 množstvím	 obrázků	 staveb,	
z	 nichž	 některé	 uvidíte	 poprvé	 v	 životě.	
Autor	 zde	 sepsaného	 malého	 laudate	

učinil	 s	 tímto	 pozoruhodným	 mladým	
mužem	několik	setkání,	o	kterých	lze	říci	
jen	 jediné	 –	 pokaždé	 to	 byla	 jedinečná	
a	fascinující	zkušenost.	Přes	svůj	mladý	
věk	je	tento	člověk	pozoruhodně	vzděla-
ný,	 jeho	 znalosti	 nejsou	 jen	 ohromující,	
ale	dokáže	 je	dáti	do	překvapivých	sou-
vislostí	 a	 přiblíží	 je	 naprostému	 laikovi	
přívětivou	a	srozumitelnou	formou.	
	 Uvidíte,	 že	 pokud	 navštívíte	 všechny	
tři	přednášky,	budete	odcházet	jako	lidé,	
kteří	snadno	rozeznají	gotiku	od	romani-
ka	a	renesanci	od	baroka.	A	ani	klášter	
Porta	coeli	nebude	opominut!

Termíny:	vždy	v	úterý 13., 20. a 27. lis-
topadu v 17.00 hodin.	
Místo	 konání:	 Městská knihovna Tiš-
nov	(Jamborův	dům).	
Zve	spolek	Continuum	vitae.

	 Letos	slavíme	význačné	výročí	–	100	roků	od	založení	Čes-
koslovenska.	Ale	na	tento	rok	připadá	ještě	jedno	výročí,	které	
je	především	významné	pro	naše	město.	Před	devadesáti	roky,	
přesně	 17.	 června	 1928,	 navštívil	 Tišnov	 náš	 první	 prezident	
Tomáš	Garrigue	Masaryk.	
	 O	 jeho	 návštěvě	 se	 dochoval	 unikátní	 šestiminutový	 němý	
film,	který	je	uložen	ve	sbírkách	Podhoráckého	muzea.	Snímek	
natočila	 filmová	 společnost	 ELEKTA	 Journal	 Praha.	 Nicméně	
od	této	společnosti	existuje	v	muzeu	ještě	jeden	film,	asi	půlho-
dinový	a	také	němý,	a	je	jen	a	pouze	o	Tišnově.	Pravděpodobně	
někdo	z	radních	oslovil	firmu	ELEKTA	při	Masarykově	návště-
vě,	aby	o	Tišnově	natočila	film.	Tento	jedinečný	dokument	nám	
ukazuje	město	a	život	jeho	obyvatel	v	létě	roku	1928.	
	 Film	byl	v	žalostném	stavu,	a	tak	Radim	Tichý	navrhl	spolku	
jeho	restaurování	odbornou	firmou.	
	 Stalo	se.	Nákladem	více	než	14	000	korun	spolek	Continuum	
vitae	nechal	film	zrestaurovat	a	zhotovit	jeho	digitální	kopii.	
Tento	 jedinečný	 dokument	 o	 našem	 městě	 budete	 mít	 mož-
nost	 celý	 zhlédnout	 na	 veřejném	 promítání	 ve	 výroční	 den	
československé	státnosti	–	28. října v 18.00 hodin v Kině 
Svratka.	 Kromě	 těchto	 dvou	 zmíněných	 filmů	 budou	 mít	
návštěvníci	 příležitost	 vidět	 i	 další	 ukázky	 dobových	 filmů	
tišnovské	provenience.	V	doprovodném	komentáři	se	dozvíte	

také	doposud	neznámé	podrobnosti	 o	Masarykově	návštěvě	
po	tišnovském	okrese.
	 Před	tímto	promítáním	bude	v	odpoledních	hodinách	do	pro-
vozu	 uvedena	 a	 slavnostně	 požehnána	 v	 parku	 pod	 kostelem	
nová	zvonička,	na	které	bude	umístěn	bronzový	zvon,	který	byl	
odlit	letos	28.	června	k	příležitosti	100.	výročí	naší	státnosti.	
	 Na	obě	akce	srdečně	zve	spolek	Continuum	vitae.	

VŠe, cO jSte cHtěli VěDět O HiStOrickÉ
ArcHitektuře, A báli jSte Se ZeptAt...

Miloš Sysel, předseda spolku

o historické architektuře bude v Tišnově 
přednášet Pavel dvořák.

Foto: Miloš Sysel

První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk 
při návštěvě Tišnova v roce 1928.

Foto: František Wágner, archiv Podhoráckého muzea

preZiDeNt t. g. MASAryk V tiŠNOVě
Miloš Sysel, předseda spolku
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PŘEDNÁŠKA

Více na www.mktisnov.cz

Založení 
republiky 
Dana Šimková 

6. 11. 2018 v 17.00 hod.
Přednáškový sál

HOUBOVÝ
HALLOWEEN

v muzeu

Tajuplná stezka odvahy s úkoly a tvořením 
pro děti od 3 do 11 let. Akce se koná 

v rámci derniéry výstavy Mykokosmos.

Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov
Vstupné 60 Kč, doprovod zdarma

Neděle 4. listopadu 15:00–18:00

KDY: 3. 11. 2018 od 14 do 16 hodin
KDE: ulice Na Nové, Tišnov 
(k nádraží v Hradčanech) 
Zajímá vás, jak se sází stromy? Co všechno 
je při výsadbě důležité? Tak přijďte, jste vítáni!
Pro děti bude připraven program, pro všechny 
malé občerstvení.

VÝSADBA TŘEŠNÍ 
– ZASAĎ STROM III

MAS Brána Vysočiny, z.s., zve veřejnost na společnou akci

Na doprovodném programu se podílejí: 

stredisko volného casu Tisnov
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PŘEDNÁŠKY

Více na www.mktisnov.cz

Toulky Brnem 
a Evropou 
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. 

13. 11. 2018 v 17.00 hod.
20. 11. 2018 v 17.00 hod.
27. 11. 2018 v 17.00 hod.
Přednáškový sál
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vánoční
posezení

MO STP Tišnovsko zve své členy
na vánoční posezení

20. listopadu v 14.00 hod.
v jídelně DPS (penzion) Tišnov

Při občerstvení budeme besedovat o adventu
a Vánocích s PhDr. Irenou Ochrmčukovou 

z Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Těší se na vás výbor MO STP
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Muzeum města Tišnova zve na výstavu 

Přijďte se podívat na technické 
hračky po roce 1918.
Součástí výstavy bude také 
funkční modelové kolejiště.

Vernisáž v sobotu 10. listopadu  
v 17:00 hod.

Muzeum města Tišnova 
Müllerův dům, 
Jungmannova 80, Tišnov
Otevřeno středa až 
neděle, 10:00–17:00

TECHNICKÁ 
HRAČKA 
včera a dnes

10. 11. 2018

13. 1. 2019až

Jak SWAP funguje? Přineseš úžasné věci
a jiné úžasné věci si ZDARMA odneseš domů.

Počet kusů není omezen.

Co na SWAP přinést? Prober doma skříně
a co jsi celý rok neoblékla ty nebo tvůj partner 

a je ti to líto vyhodit (oděvy, boty, doplňky, 
drobné potřeby do domácnosti, prostě vše, 

co může posloužit někomu dalšímu).

Co z návštěvy SWAP budeš mít? Fajn pocit, 
že jsi se zbavila věcí, které zabírají místo 

ve skříni a odnesla si domů další úžasné věci, 
které prázdné místo ve skříni zaplní.

Proč pořádáme SWAP? Vše, co si neodnesete 
domů, převezme Oblastní charita Tišnov.

A nezapomeňte, že nenakupováním, tříděním, 
recyklací a posíláním věcí dál šetříme naši 

planetu a prodlužujeme život výrobkům.

Uvítáme první vánoční cukroví
a něco dobrého (nezdravého) na talířku.

Pořádají: Maminky z Tišnova a MěKS Tišnov
Vstupné 10 Kč

podrobné informace na  
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	 Téměř	přesně	před	 rokem	byl	čestným	
občanem	Tišnova	 jmenován	 in	memoriam	
Antonín	 Mouka,	 dlouholetý	 podnikatel	
v	oboru	provaznictví	a	majitel	renomované	
místní	firmy	téhož	jména,	ovšem	také	tiš-
novský	starosta	z	 let	1936–1943.	Stal	se	
tak	pátým	z	celkového	počtu	osmi	starostů	
řídících	od	roku	1850	až	do	konce	2.	světo-
vé	války	naše	město,	jimž	bylo	v	průběhu	
let	 uděleno	 čestné	 občanství.	 Doplnil	 tak	
dávné	kolegy	Filipa	Dvořáčka,	 Jana	Oder-
ského	 a	 Františka	 Müllera,	 stejně	 jako	
svého	přímého	předchůdce	Aloise	Řezáče,	
jemuž	se	této	pocty	dostalo	o	rok	dříve.

politik a jeho Doba
	 Antonín Mouka	se	narodil	13.	června	
1880	a	do	místní	politiky	vstoupil	 velice	
brzy.	Už	v	roce	1912	se	stal	členem	obec-
ního	výboru;	ačkoliv	mu	tehdy	bylo	teprve	
32	let,	měl	za	sebou	už	deset	let	vedení	ro-
dinné	firmy,	které	převzal	od	svého	před-
časně	 zemřelého	 otce	 Františka.	 V	 ná-
sledujících	 letech	 býval	 do	 obecního	 výboru	 volen	 opakovaně;	
stalo	se	tak	v	prvních	volbách	po	vzniku	republiky	roku	1919,	
pak	v	zastupitelstvu	působil	opět	v	letech	1924–1927	a	vrátil	se	
do	něj	znovu	po	volbách	konaných	v	roce	1932.	Po	celou	dobu	
byl	velmi	blízkým	spolupracovníkem	tehdejšího	starosty	Aloise	
Řezáče,	například	už	v	roce	1921	se	stal	místoředitelem	Staveb-
ního	a	bytového	družstva,	které	vedl	sám	starosta	Řezáč.	Přes-
tože	nikdy	před	tím	nebyl	Antonín	Mouka	členem	městské	rady,	
bylo	 po	 Řezáčově	 smrti	 první	 místo	 na	 radnici	 svěřeno	 právě	
jemu.	Stalo	se	tak	18.	dubna	1936,	přesně	14	dnů	poté,	co	ještě	
v	čase	výkonu	funkce	zemřel	jeho	předchůdce.
	 Antonín	 Mouka	 v	 těch	 časech	 již	 předal	 řízení	 firmy	 syno-
vi	 Jiřímu,	 takže	měl	čas	naplno	se	věnovat	vedení	města.	Vel-
mi	 brzy	 současně	 učinil	 velkorysé	 gesto,	 když	 nereflektoval	
na	roční	starostenskou	odměnu	ve	výši	6	000	korun	a	spokojil	
se	 s	 poloviční	 částkou.	První	 zápis	 v	městské	kronice	 z	 doby	
Moukova	starostování,	pomineme-li	personální	změny	v	zastu-
pitelstvu,	 je	 poněkud	 kuriózní:	 5.	 června	 1936	 zavedlo	 město	
dávky	ze	hry	v	karty,	domino,	kulečníku	a	kuželky	na	dobu	šesti	
let.	Dávka	činila	1	korunu	na	hru	a	účastníka.	To	vše	svědčilo	
o	 tom,	 že	 finanční	 situace	města	nebyla	právě	 záviděníhodná,	
v	 listopadu	 téhož	 roku	 si	 například	 město	 půjčovalo	 značnou	
částku	od	Ústřední	sociální	pojišťovny	v	Praze	na	úhradu	nákla-
dů	městského	vodovodu	a	nebyla	to	jediná	půjčka,	kterou	bylo	
nutno	zrealizovat,	aby	nebyl	ohrožen	plynulý	chod	města	a	byly	
splněny	mnohé	počiny,	k	nimž	se	vedení	města	zavázalo.
	 Jedním	z	nich	bylo	rozšíření	budovy	gymnázia,	které	se	poda-
řilo	zrealizovat	v	průběhu	školního	roku	1936/37,	proběhla	i	pří-
stavba	dívčí	školy,	ještě	v	roce	1938	se	stihla	vybudovat	příjez-

dová	 ulice	 k	 nádraží,	 která	 měla	 význam	
i	pro	eventuální	vojenské	použití.	Stahující	
se	 předválečné	 mraky	 se	 projevily	 i	 zří-
zením	 protiletecké	 civilní	 obrany.	 Přišel	
ovšem	Mnichov	a	brzy	poté	i	okupace,	tak-
že	po	15.	březnu	1939	byli	členové	zastu-
pitelstva	 nuceni	 skládat	 nový	 slib	 znění:	
„Slibuji,	že	ve	své	vlastnosti	jako	člen	za-
stupitelstva	města	Tišnova	poslušný	budu	
zákonů	 platných	 v	 Protektorátu	 Čechy	
a	Morava.“	Od	1.	října	byly	na	celém	území	
jako	 zřejmý	 důsledek	 započaté	 války	 za-
vedeny	lístky	nejen	na	potraviny,	ale	také	
na	mýdlo,	prádlo,	šatstvo,	obuv,	tabák,	uhlí,	
dříví	a	jiné	věci	obvyklé	potřeby.	Na	vznik-
lou	situaci	reagoval	starosta	Antonín	Mou-
ka	těmito	slovy:	„Nyní náš národ potřebuje, 
abychom byli jednotni, aby byla jednota též 
v našich srdcích a aby jednota nebyla jenom 
vyjádřena v tisíci přihláškách, ale též v našich 
činech. Český lid ukáže, že se všichni dovede-
me podporovat skutky, abychom neměli mezi 
sebou opuštěných a strádajících.“

	 Nezůstalo	jen	u	slov,	už	v	roce	1940	nechalo	město	postavit	
u	nádraží	dva	nouzové	domy,	jeden	s	16	byty	„o	kuchyni	a	jed-
né	světnici“	pro	nemajetné	občany,	druhý	pro	železničáře.	O	pět	
let	později	pak	tyto	domy	vzaly	za	své	při	bombardování	města.	
Rovněž	byla	zadána	stavba	obecního	nájemného	domu	pro	chu-
dé	rodiny	na	Mlékárně.	Stihlo	se	ještě	provést	také	vydláždění	
náměstí	a	vybudování	kanalizace	v	některých	ulicích.	Od	roku	
1942	byl	ve	městě	pravidelně	odvážen	popel	a	zvažovalo	se	i	zří-
zení	místního	rozhlasu,	k	jeho	realizaci	ale	nedošlo.
	 Starosta	Antonín	Mouka	byl	 bytostným	sokolem,	 takže	ani	
v	době	okupace	nepřestal	používat	sokolský	pozdrav	„Nazdar!“,	
přestože	 to	 bylo	 německými	 úřady	 zakázáno.	 Poukázal	 na	 to	
dokonce	 i	 antisemitský	 týdeník	Arijský	boj,	 v	němž	se	v	 roce	
1943	jeden	z	pisatelů	pohoršeně	tázal,	kdy	už	skončí	v	Tišnově	
Moukovo	„nazdááárování“.
	 Dne	12.	června	1943	bylo	působení	starosty	i	celého	zastupi-
telstva	ukončeno	výměrem	okresního	úřadu	v	Brně,	který	na	zá-
kladě	 rozhodnutí	 zemského	 prezidenta	 zvolené	 orgány	 zrušil	
a	řízením	města	byl	ustanoven	vládní	komisař	Erich	Binar,	pů-
sobící	před	tím	–	jaký	to	paradox	–	coby	účetní	ve	firmě	Antonín	
Mouka…	

provazník a jeho firma
	 O	osudech	Moukovy	firmy,	která	vloni	slavila	25	let	od	své-
ho	 znovuobnovení	 a	 v	podstatě	 také	175	 let	 od	 chvíle,	kdy	 si	
rodinný	prapředek	František	v	roce	1842	založil	provaznickou	
živnost,	jsme	podrobně	psali	vloni	v	létě.	Připomeňme	tedy,	že	
právě	 budoucí	 starosta	 Antonín	 jako	 představitel	 třetí	 gene-
race	 podnikatelského	 rodu	 firmu	 pozvedl	 na	 nejvyšší	 úroveň.	

33: pODNikAtel A StArOStA ANtONíN MOukA
dlouhodobý seriál o čestnýCh občaneCh města tišnova – díl 30.

Václav Seyfert

Antonín Mouka, tišnovský podnikatel 
a starosta z let 1936-43.

Foto: archiv MVdr. Jiřího Mouky
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Po	sňatku	v	roce	1907	ji	přemístil	do	nových	prostor	zakoupe-
ných	na	Korábě,	přijímal	další	pracovníky,	sám	vyvinul	technic-
ký	vynález	usnadňující	výrobu.	Firmu	nepoložil	ani	požár	v	roce	
1928,	ani	následující	hospodářská	krize,	během	které	Antonín	
Mouka	nepropustil	žádné	dělníky,	na	čemž	si	velice	zakládal.
	 Když	v	roce	1942	vyšla	„Kronika	řemesel,	obchodu,	živnos-
tí	a	výroby	v	oblasti	Obchodní	a	živnostenské	komory	v	Brně“,	
o	tkalcovně	popruhů	a	provazárně	Antonín	Mouka	se	v	ní	mimo	
jiné	 psalo:	 „… Když Antonín Mouka převzal firmu, rozhodl se 
specializovat na popruhy, přičemž připadl na myšlenku zhotovit… 
stroj, kterým se mohlo tkát šest popruhů najednou. Byl to velký pře-
vrat, popruhy byly daleko levnější, lépe vypadaly a firma je mohla 
dodávat ostatním provazníkům. … Po mnoho roků si Antonín Mou-
ka sám dělal mistra, strojníka, účetního, kalkulanta, korespondenta 
i cestujícího. Jeho choť mu při tom velmi účinně pomáhala. V roce 
1914 přišly čtyři roky vojny, řemeslo vedla manželka, v dílně byl 
mladší bratr František…“
	 Po	únorovém	puči	1948	a	následném	znárodňování	se	z	Mou-
kovy	firmy	staly	Závody	S.	K.	Neumanna	a	jejich	někdejší	maji-
tel,	jemuž	se	blížila	sedmdesátka,	byl	bolševiky	prohlášen	za	ka-
pitalistického	vydřiducha,	který	nikdy	nepracoval,	a	neměl	tudíž	
vůbec	nárok	na	penzi.	Aby	měl	vůbec	z	čeho	žít,	působil	nadále	
v	dříve	vlastní	firmě	jako	kvalitář	a	odborný	poradce	síťové	výro-
by,	až	teprve	v	roce	1956	mu	byl	vyměřen	první	starobní	důchod,	
který	činil	350	korun.	Syn	Jiří	dokonce	skončil	v	táboře	nuce-
ných	prací	a	na	rozdíl	od	otce	Antonína	se	s	krušným	osudem	
nikdy	psychicky	nevyrovnal.	

občan a Jeho záliby
	 Antonín	 Mouka	 byl	 člověkem	 umělecky	 založeným	 a	 sám	
o	 sobě	 říkával,	 že	 nebýt	 provazníkem,	 stal	 by	 se	 hercem.	 Byl	
oblíbeným	ochotníkem	komikem,	 jehož	nejproslulejším	 číslem	
bylo	 pravidelné	 humorné	 vystoupení	 při	 silvestrovských	 veče-
rech,	které	připravoval	 společně	s	Václavem	Majorem.	Hrával	
na	flétnu	a	pikolu,	uměl	ale	obsluhovat	i	více	hudebních	nástro-
jů.	Vystupoval	v	sokolském	orchestru	pod	taktovkou	právníků	
Josefa	 Drbala	 či	 Oldřicha	 Smíška	 a	 zpíval	 v	 tehdy	 uváděných	
operních	představeních.
	 Na	druhé	straně	byl	vyhlášeným	milovníkem	růží	a	svou	„bo-
tanickou	 lásku“	uplatňoval	 i	 v	době	starostenského	působení.	
Velice	dbal	o	úpravu	města,	nechal	v	Tišnově	vysadit	řadu	křo-
vin	i	stromů	a	se	svým	kamarádem,	knihovníkem	a	archivářem	
Bohušem	Sedlákem,	který	byl	vyučeným	zahradníkem,	tuto	ze-
leň	často	osobně	kontroloval.
	 Antonín	Mouka	zemřel	lidsky	nezlomen	24.	dubna	1964	v	po-
žehnaném	věku	84	let.	

Zdroje:
– Tišnovští starostové, Tišnovsko, prázdniny 1994, autor Karel Fic
– Kronika města Tišnova
– Živnosti a obchody v Tišnově, Tišnov Fotorevue, č. 5, listopad 1996
–  Firma Mouka: příběh o udržení rodinné tradice, Tišnovské noviny č. 9, 

2017
– osobní vzpomínky vnuka MVDr. Jiřího Mouky

1. LISTOPADU – PŘED 15 LETY
V	sobotu	1.	listopadu	2003	bylo uvedeno 
do provozu rekonstruované autobusové 
nádraží.	Na	rozdíl	od	minulosti,	kdy	stá-
ní	většiny	autobusů	bylo	umístěno	šikmo	
k	 železniční	 staniční	 budově	 a	 směrem	
ke	Korábu	se	ještě	nacházela	rozlehlá	za-
hrada,	 bylo	 nové	 nádraží	 situováno	 tak,	
jak	 je	 známe	dnes.	 Z	 obou	příjezdových	
stran	již	existovaly	dva	kruhové	objezdy	
a	 nově	 zřízenou	 ulicí	 Nádražní	 bylo	 vše	
propojeno	s	ulicí	Cáhlovskou.	Další	úpra-
va	nádraží	proběhla	v	roce	2015,	kdy	byla	
všechna	nástupiště	zastřešena.

2. LISTOPADU – PŘED 25 a 35 LETY
V	úterý	2.	 listopadu	1993	zemřel	bývalý	
předseda	 Městského	 národního	 výboru	
(MěNV)	 Tišnov	 Jiří Jobánek.	 Narodil	 se	
15.	dubna	1924,	do	funkce	byl	zvolen	14.	
června	1964	a	přečkal	v	ní	srpnovou	oku-
paci	1968	(na	radnici	tehdy	nechal	vyvěsit	
černou	vlajku)	i	počátky	normalizace;	sám	
pak	 odstoupil	 ke	 dni	 31.	 prosince	 1970.	

Pocházel	 z	Dolních	Louček,	 v	70.	 létech	
pracoval	v	podniku	Výstavba	dolů	urano-
vého	průmyslu,	krátce	byl	i	předsedou	Tě-
lovýchovné	jednoty	Baník.	Přesně	o	10	let	
dříve,	ve	středu	2.	listopadu	1983	zemřel 
Josef Pochop,	který	nastoupil	do	funkce	
předsedy	MěNV	jen	pár	měsíců	po	Jobán-
kově	demisi,	konkrétně	v	listopadu	1971	
a	 vydržel	 v	 ní	 do	 prosince	 1976.	 Naro-
dil	 se	14.	 ledna	1914,	dlouhá	 léta	prožil	
ve	Štěpánovicích	a	na	tišnovskou	radnici	
přišel	z	postu	vedoucího	odboru	Okresní-
ho	národního	výboru	(ONV)	Brno-venkov.	
V	době	existence	ONV	Tišnov	byl	dokonce	
dvakrát	(1949	a	1953-60)	jeho	předsedou.	
Ve	stejném	roce	jako	Pochop,	jen	o	24	dnů	
později	(v	sobotu	26.	listopadu	1983),	ze-
mřel,	do	třetice,	další	někdejší	první	muž	
tišnovské	radnice	Eduard Smejkal	(v	nej-
vyšší	 funkci	 působil	 v	 období	 1950–52).	
Blíže	jsme	o	něm	v	kalendáriu	psali	v	led-
nu	loňského	roku.

5. LISTOPADU – PŘED 520 LETY
V	pondělí	5.	listopadu	1498	(podle	julián-
ského	kalendáře)	osvobodil Vilém z Pern-
štejna	po	dohodě	s	abatyší	Markétou	Tiš-
novské od povinnosti odúmrtě.	Zatímco	
dosud	majetky	měšťanů	zemřelých	bez	pří-
mých	dědiců	přecházely	na	vrchnost,	podle	
nového	privilegia	dostali	obyvatelé	Tišnova	
svobodu	odkázat	svoje	majetky	komukoliv,	
pokud	 řádně	sepsali	 závěť	a	poručenství.	
Za	toto	právo	existovala	naopak	povinnost	
ročně	odvádět	do	kláštera	určitý	peněžitý	
obnos	a	slepice.

10. LISTOPADU – PŘED 15 LETY
V	pondělí	10.	listopadu	2003	začala	v	Tiš-
nově	a	okolí	působit charitní ošetřova-
telská služba,	tzv.	domácí	péče.	V	počát-
cích	ji	zajišťovaly	registrované	zdravotní	
sestry	Domu	léčby	bolesti	s	hospicem	sv.	
Josefa,	které	mohly	samostatně	vykoná-
vat	 ošetřovatelskou	 péči.	 Služba	 si	 ulo-
žila	za	cíl	pomáhat	jednotlivcům	a	jejich	
rodinám	 dosáhnout	 tělesného	 a	 dušev-

liStOpADOVÉ kAleNDáriuM tiŠNOVSkA
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ního	 zdraví	 v	 souladu	s	 jejich	 sociálním	
prostředím.	Poskytována	byla	na	základě	
předepsání	praktickým	nebo	ošetřujícím	
lékařem	při	propuštění	 ze	 zdravotnické-
ho	zařízení.	V	červenci	2008	přešel	tento	
projekt	pod	Oblastní	charitu	Tišnov.

15. LISTOPADU – PŘED 125 LETY
Ve	 středu	 15.	 listopadu	 1893	 se naro-
dil František Štěrba,	 pozdější	 šéflékař	
Okresního	ústavu	národního	zdraví	v	Tiš-
nově.	 Narodil	 se	 v	 Senici	 v	 píseckém	
okrese,	 do	 Tišnova	 přišel	 v	 roce	 1919	
a	 působil	 zde	do	 roku	1954,	kdy	 se	 od-
stěhoval	do	Brna.	Za	druhé	světové	vál-
ky	byl	členem	odbojových	skupin	 Jindra	
a	Obrana	národa,	jako	sokolský	zdravot-
ník	byl	v	říjnu	1941	zatčen	a	od	prosince	
více	než	půl	roku	vězněn	v	Osvětimi.	Ze-
mřel	20.	července	1965	a	na	vlastní	přání	
byl	pochován	v	Tišnově.

17. LISTOPADU – PŘED 110 LETY
V	úterý	17.	listopadu	1908	povolilo měs-
to Tišnov lampářům pořídit si k slu-
žebním výkonům nepromokavé pláště.	
Tišnov	měl	v	té	době	více	než	60	petrole-
jových	svítilen,	o	které	se	starali	dva	lam-
páři	 Karel	 Paleček	 a	 Antonín	 Bytešník,	
každý	za	mzdu	25	korun	měsíčně	s	pří-
platkem	 70	 haléřů	 za	 každou	 přibylou	
lampu.	 O	 rok	 později	 již	 bylo	 v	 Tišnově	
veřejné	 osvětlení	 realizováno	 za	 pomoci	
elektřiny.

17. LISTOPADU – PŘED 60 LETY
V	pondělí	17.	listopadu	1958	byla usta-
vena komise pro oslavy 700 let města 
Tišnova,	které	se	měly	prolínat	celým	ro-
kem	1959.	Komise	měla	49	členů	a	v	je-
jím	čele	stál	profesor	tišnovského	gymná-
zia	Antonín	Stejskal.	První	akcí	v	rámci	
oslav	byl	v	dubnu	1959	koncert	Pěvecké-
ho	sdružení	moravských	učitelů,	oficiál-
ní	 slavnostní	 zahájení	 proběhlo	 koncem	
května,	 hlavní	 oslavy	 na	 přelomu	 srpna	
a	 září.	 Z	 hlediska	 historické	 správnosti	
šlo	ovšem	o	omyl,	protože	pořadatelé	da-
tum	založení	města	špatně	interpretova-
li	 a	 navíc	 vycházeli	 z	 dokumentu,	 který	
dnes	vědci	považují	za	falzum.

19. LISTOPADU – PŘED 30 LETY
V	 sobotu	 19.	 listopadu	 1988	 byly 
ve sportovní hale	u	sokolovny	zahájeny	
víkendové	mezinárodní závody ve sko-
cích na trampolíně.	 Zúčastnili	 se	 jich	
sportovci	z	10	evropských	zemí,	Kanady	
a	 USA.	 Ženy	 i	 muži	 soutěžili	 v	 katego-
riích	jednotlivců	a	poté	i	v	synchronním	

skákání.	 Většinu	 předních	 míst	 obsadili	
závodníci	 Německé	 spolkové	 republiky	
a	Sovětského	svazu.	Přímý	přenos	z	akce	
vysílala	Československá	televize.

24. LISTOPADU – PŘED 95 LETY
V	sobotu	24.	 listopadu	1923	se narodil 
Antonín Stejskal.	Pocházel	 z	 Jamného,	
v	 Tišnově	 byl	 nejprve	 ředitelem	 měš-
ťanské	 školy	 dívčí	 a	 v	 období	 1953–69	
působil	 jako	 profesor	 na	 tišnovském	
gymnáziu,	přičemž	první	čtyři	roky	i	zde	
strávil	 ve	 funkci	 ředitele.	 Pro	 studenty	
vedl	 divadelní	 kroužek;	 byl	 velkým	 ob-
divovatelem	 horáckého	 folklóru.	 Po	 od-
chodu	ze	školy	se	uplatňoval	v	mírovém	
hnutí	–	byl	předsedou	České	mírové	rady,	
místopředsedou	Československého	míro-
vého	výboru	a	členem	Světové	rady	míru;	
v	té	době	již	bydlel	v	Praze.	Ještě	v	roce	
1998	 byl	 jedničkou	 pražské	 kandidátky	
strany	Důchodci	za	životní	jistoty	ve	vol-
bách	 do	 Poslanecké	 sněmovny.	 Zemřel	
13.	prosince	2003.

24. LISTOPADU – PŘED 10 LETY
V	 pondělí	 24.	 listopadu	 2008	 zemřel 
ve	Valticích	výtvarník	a	pábitel	Miloslav 
Sonny Halas,	jemuž	byla	předloni	u	pří-
ležitosti	 70.	 výročí	 narození	 (*13.	 října	
1946)	udělena	in	memoriam	Cena	města	
Tišnova.	 Více	 jsme	 o	 tomto	 svérázném	
umělci	 psali	 v	 říjnovém	 čísle	 ročníku	
2016	a	také	vloni	v	listopadu.

25. LISTOPADU – PŘED 135 LETY
V	 neděli	 25.	 listopadu	 1883	 se narodil 
Vilém Máca.	Žil	po	celý	život	v	Tišnově,	
byl	úředníkem	u	soudu	či	berního	úřadu	
a	 aktivně	 působil	 v	 řadách	 Sokola	 jako	
cvičenec	 i	 člen	 pěveckého	 sboru.	 Jeho	
koníčkem	byla	mineralogie.	Významně	se	
zasloužil	o	Podhorácké	muzeum,	v	jehož	
čele	 stál	 –	 už	 jako	 penzista	 –	 po	 druhé	

světové	válce.	V	padesátých	létech	ini-
cioval	umístění	muzea	do	prostor	bývalé-
ho	proboštství	v	klášteře	Porta	coeli,	kde	
sídlí	doposud.	Zemřel	27.	ledna	1969.

29. LISTOPADU – PŘED 515 LETY
Ve	 středu	 29.	 listopadu	 1503	 (podle	 ju-
liánského	 kalendáře)	 byl	 bořitovským	
farářem	 Janem	 a	 tišnovskými	 měšťany	
Janem	Holáským	a	Janem	Soukeníkem	se	
souhlasem	 abatyše	 a	 konventu	 kláštera	
Porta	coeli	založen v tišnovském kos-
tele oltář Božího těla,	Deseti	 tisíc	mu-
čedníků	 a	 Čtrnácti	 svatých	 pomocníků.	
Příslušný	kněz	nebo	 jeho	 zástupce	měli	
u	 oltáře	 týdně	 sloužit	 tři	 mše	 a	 výroční	
mši	 zádušní.	 Oltář	 Božího	 těla	 se	 stal	
centrem	 eucharistického	 kultu	 pro	 far-
nost	i	celý	děkanát,	což	vedlo	k	pozdější-
mu	založení	bratrstva	Božího	těla	(1519).

30. LISTOPADU – PŘED 50 LETY
V	sobotu	30.	listopadu	1968	se uskuteč-
nilo první představení tišnovského lout-
kového divadla Mladost.	Jeho	vedoucím	
byl	 Miloš	 Navara,	 soubor	 tvořilo	 dvacet	
chlapců	a	děvčat	a	jejich	první	pohádkou	
pro	 veřejnost	 byl	 Kašpárkův	 první	 krok	
do	života.	Za	dobu	svého	trvání	sehrálo	di-
vadlo	více	než	sto	loutkových	představení,	
z	toho	přes	třicet	premiér.	Na	scénických	
výpravách	se	podíleli	malíři	Karel	Formá-
nek,	 Karel	 Koudelka	 či	 Táňa	 Balášová,	
hudbu	 skládali	 Josef	 Růžička	 a	 Jaroslav	
Dvořák.	 Svoji	 činnost	 soubor	 ukončil	
v	roce	1989.	

Miloslav Sonny Halas při oslavě svých 
šedesátin v roce 2016.

Foto: Stanislav Chlup
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13. den, 96 km, Tavarnuzze–Buonoconvento
	 Přejíždíme	hrby	Toskánska	a	mentálně	už	jsme	všichni	v	ři...	
Římě.	Čtvrtek,	nikomu	se	nic	nechce,	vjíždíme	do	Sieny,	pauza.	
Probíhá	debata,	kudy	na	Řím.	Nakonec	opouštíme	město	a	vjíž-
díme	na	dálnici.	Tudy	asi	ne.	Otočka,	 jednosměrkou	dolů,	kde	
už	zastavuje	BMW	místních	carbošneků	(=carabinieri	–	italská	
policie).	Po	pár	větách	nám	navrhují	jinou	trasu,	s	radostí	při-
jímáme.	Po	třiceti	kilometrech	končíme	v	Buonoconventu,	kde	
se	shodujeme,	že	dnes	už	bude	lepší	to	položit.	Něco	kolem	půl-
noci	 nás	 v	 místním	 parčíku	 budí	 baterka	 dalšího	 carbošneka.	
Přes	google	překladač	na	telefonu	nám	složitě	vysvětluje,	že	zde	
spát	nemůžeme,	že	přes	noc	probíhá	v	celém	městečku	dezin-
sekce	hmyzu.	Nejbližší	spaní	–	benzinka	dva	kilometry	odtud.	
To	samozřejmě	nepřipadá	v	úvahu.	Posouváme	se	asi	o	pět	set	
metrů	dál	na	travnatou	plochu	mezi	bytové	domy.	Je	klid.	Občas	
projede	dezinsekční	autíčko	šplíchající	hmyz.	Snad	nám	do	rána	
neslezou	vlasy.

14. den, 130 km, Buonoconvento–Vetralla 
	 Celý	den	se	držíme	na	silnici	SR2,	která	vede	až	do	Říma.	Cel-
kem	to	jede,	ve	tři	odpoledne	jsme	na	devadesáti	kilometrech.	
Opouštíme	Toskánsko	a	vjíždíme	do	regionu	Lazio.	Zastavujeme	
u	Lago	di	Bolsena,	pereme,	ždímeme,	koupeme.	Škoda	jen,	že	
jsme	si	nevzali	valchu.	Pokračujeme	v	šest	večer.	Všude	krás-
né	domečky	a	památky.	Následuje	město	Viterbo,	kde	u	vchodu	
do	 supermarketu	 večeříme	 grilované	 kuře.	 Zastavujeme	 před	
městem	Vetralla	na	parkovišti	u	termálních	lázní.

15. den, 113 km, Vetralla – Lido di Ostia 
	 Od	rána	jedeme	po	silnici	SR2	a	směřujeme	k	Římu.	Projíždí-
me	kolem	města	Nepi	(tady	zastavovat	nebudeme)	a	slunce	za-
číná	extrémně	pražit.	Ze	silnice	se	stává	rychlostní,	to	nám	ale	
nevadí	a	pokračujeme,	pouze	rozpálený	asfalt	není	vůbec	příjem-
ný.	Přijíždíme	do	Říma.	Nejprve	Stadio	Olympico,	poté	Vatikán.	

Neskutečné	fronty	lidí,	točící	se	přes	celé	náměstí,	papež	asi	není	
doma.	Centrem	jedeme	ke	Koloseu,	kde	nám	dělají	fotku	dva	Češi,	
a	potom	město	opouštíme.	Řím	je	opravdu	pěkný,	ale	obrovské	
množství	lidí	a	neutuchající	slunce	nás	opravdu	vyčerpaly.	Míříme	
k	pobřeží,	kde	uleháme	na	pláži	na	verandě	budky	plavčíka.

16. den, 44 km, Lido di Ostia – Anzio
	 Hned	po	ránu	nás	plavčík	vyhodil,	že	musí	pracovat.	Zničení	
z	předchozího	dne	jsme	podél	pobřeží	dojeli	do	města	Anzio,	bylo	
kolem	poledne	a	 rozhodli	 jsme	se,	 že	už	zůstaneme.	Celý	den	
jsme	odpočívali	a	polehávali	v	parku	u	moře.	K	večeru	začala	
pištět	hejna	netopýrů,	občas	se	ozval	i	Bracek	chechtavý.	Kolem	
půlnoci	začal	na	pláži	velkolepý	ohňostroj,	zřejmě	na	počest	na-
šeho	příjezdu.	My	ale	chtěli	spát.

17. den, 105 km, Anzio–Formia 
	 Už	od	startu	se	nejelo	nic	moc.	Síla	zdejšího	slunce	je	na	nás	
znát	víc	a	víc,	takže	jsme	stavěli	zhruba	po	třicetikilometrových	
etapách,	držíce	se	pobřeží.	Odpoledne	jsme	zůstali	u	moře,	kde	
nastala	tříhodinová	siesta	s	blbnutím	ve	vlnách.	K	večeru	 jsme	
zvládli	ještě	posun	do	parku	u	pláže	ve	městě	Formia,	ve	kterém	
to	žilo	nočním	životem,	tudíž	se	usínalo	dosti	těžko.	Zítra	Neapol!

18. den, 99 km, Formia–Neapol 
	 Brázdíme	pobřeží	směřující	k	Neapoli,	povětšinou	města	plná	
chudinských	čtvrtí,	smradu,	odpadků,	zdechlin.	Pro	začátek	nic	
moc.	Postupně	se	situace	zlepšuje.	Pokračujeme	městem	Poz-
zuoli	a	jsme	v	Neapoli.	Část	projíždíme,	ale	jelikož	jsme	velmi	
znaveni,	končíme	na	pivu	a	míříme	k	nádraží,	kde	si	obstarává-
me	lístky.	Přes	různé	přestupy	pojedeme	vlakem	do	Vídně,	od-
kud	zase	došlapeme	domů!

	 Z	Neapole	jsme	přes	několik	přestupů	vlakem	a	pár	kilomet-
rech	na	kole	docestovali	do	Vídně	a	odtud	jsme	se	během	dvou	
dnů	v	sedle	dostali	zase	domů.	Cesta	nám	trvala	celkem	21	dní	
a	urazili	jsme	přes	2	200	kilometrů.	I	přes	náročné	pasáže	cesty	
a	občasnou	ponorkovou	nemoc	se	nám	tento	typ	cestování	stal	
určitou	závislostí	a	rozhodně	doporučujeme.	Člověk	kromě	kola	
a	pár	základních	věcí	nepotřebuje	vůbec	nic.

Tišnovští cestovatelé těsně před návratem domů ve slušivých 
dresech propagujících domovské město. Zleva Filip Kolář, Honza 
Bednář, Petr Bracek a Vašek Seyfert.

Foto: z archivu výpravy

odpočinek v Trentu. Foto: z archivu výpravy

DeNík Z ceSty
pOD VeSuV 

3. část
Jan Bednář ml.
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Úspěšná Blažková
	 Sprinterka	Hanka	Blažková	prožívá	vel-
mi	zdařenou	sezónu.	Nejprve	10.	až	13.	září	
na	mezinárodních	závodech	European	Kids	
Athletics	 Games	 vyhrála	 v	 konkurenci	 at-
letů	 ze	 šestnácti	 států	 nejkratší	 60	 metrů	
sprint	(8,02	s),	velmi	dobré	páté	místo	zís-
kala	na	300	metrů	(42,29	sekund),	ve	skoku	
dalekém	pokořila	bájnou	metu	500	centime-
trů	(501	centimetrů)	a	na	100	metrů	překá-
žek	zaběhla	solidní	čas	18,01	sekund.
	 Na	 Mistrovství	 České	 republiky	 star-
šího	žactva	v	Jablonci	nad	Nisou	obsadila	
hned	dvakrát	nepopulární	deváté	místo,	
které	 je	 první	 nepostupové	 do	 finále.	
Na	60	metrů	časem	8,03	sekund	a	na	300	
metrů	 časem	 43,34	 sekund.	 Příští	 rok	
však	 Hanka	 v	 kategorii	 staršího	 žactva	
zůstává,	což	dává	základ	nadějím	na	re-
publiková	mistrovství	v	příštím	roce…

Skokanský trojboj
O pohár Geodetické kanceláře Souček 
a atletický čtyřboj 
	 V	neděli	30.	září	se	uskutečnil	čtrnáctý	
ročník	skokanského	 trojboje	O	pohár	Geo-
detické	 kanceláře	 Souček	 (skok	 do	 výšky,	
skok	 do	 dálky	 a	 trojskok).	 Vítězný	 pohár	
letos	putuje	opět	do	Tišnova.	V	konkuren-
ci	čtyř	týmů	vyhrál	tým	„MOSŤáci“	ve	slo-
žení:	 dálka	 Václav	 Drhlík	 527	 centimetrů;	
trojskok	 Zdeněk	 Kunický	 915	 centimetrů;	
výška	Martin	Sebera	155	centimetrů.	Druhý	

skončil	tým	z	Blanska	a	třetí	atletické	mládí	
AK	Tišnov	(dálka	Filip	Drhlík	530	centime-
trů;	trojskok	Filip	Misař	1	157	centimetrů;	
výška	Aneta	Seberová	110	centimetrů).	Sou-
časně	na	hřišti	u	ZŠ	nám.	28.	října	proběhl	
celkově	 27.	 atletický	 čtyřboj	 mládeže	 (60	
metrů,	dálka,	míček,	vytrvalost).	Počet	dětí	
byl	velmi	vysoký	(108	závodníků),	což	nás	
těší,	počasí	bylo	ideálně	atletické.	Vítězové	
víceboje	po	kategoriích	jsou	předpřípravka	II	
–	chlapci:	Tesař	David	–	AK	Tišnov.	Předpří-
pravka	II	–	dívky:	Marešová	Nella	–	Šak	Žid-
lochovice.	Předpřípravka	I	–	chlapci:	Špička	
David	–	AK	Kuřim.	Předpřípravka	I	–	dívky:	
Stroblová	Kateřina	–	ŠAK	Židlochovice.	Pří-
pravka	–	chlapci:	Lát	Dušan	–	AK	Blansko.	
Přípravka	–	dívky:	Žáková	Andrea	–	AK	Ku-
řim.	Mladší	žáci:	Černý	Ondřej	–	AK	Tišnov.	
Mladší	 žákyně:	 Švehlová	 Anna	 –	 AK	 Tiš-
nov.	Starší	žáci:	Schulz	Dominik	–	AK	Tiš-
nov.	Starší	žákyně:	Jelínková	Barbora	–	AK	
Kuřim.	 Poděkování	 patří	 také	 sponzorům	
a	partnerům	závodů:	město	Tišnov,	Geode-
tická	 kancelář	 Souček,	 VITAR	 s.	 r.	 o.,	 ZŠ	
nám.	28.	října,	ZŠ	Smíškova	a	MŠMT.	Kom-
pletní	výsledky	s	dílčími	výkony	a	fotogalerií	
jsou	k	nahlédnutí	na	www.aktisnov.cz.

Blanenská „10”
	 Sobota	 15.	 září	 přivítala	 běžce	 na	 tra-
diční	 řádce	 závodů	 od	 200	 metrů	 do	 10	
kilometrů	včetně	vložených	závodů	na	inli-
nech	a	koloběžkách.	V	běžecké	štafetě	se	

tady	 již	 tradičně	daří	ženám	z	AK	Tišnov.	
Po	loňském	vítězství	vystoupalo	na	bednu	
duo	Daniela	Vojtová	a	Kateřina	Smetano-
vá,	které	časem	50:06	minut	obsadily	třetí	
místo.	V	mix	štafetě	skončilo	rodinné	duo	
Jarek	Kundrát,	Magda	Kundrátová	na	dva-
náctém	místě	časem	47:19	minut.

Dráhová atletika
	 V	 krajské	 týmové	 soutěži	 mladšího	
žactva	se	velmi	dobře	prezentovali	mladí	
atleti	 Ondřej	 Černý,	 Jakub	 Marek	 a	 Jo-
hana	Kalná.	Od	počátku	pomáhali	 týmu	
Vyškova	s	postupem	ze	základní	skupiny	
„B”	Přeboru	JMK,	dále	získali	bronzovou	
příčku	na	Mistrovství	Moravy	a	Slezska	
družstev	 mladších	 žáků	 s	 právem	 po-
stupu	na	nejvyšší	soutěž	družstev	mlad-
ších	žáků	v	ČR	–	na	Mistrovství	Moravy	
a	Slezska	družstev	mladších	žáků,	které	
hostil	Šumperk.	Zde	tým	AHA	Vyškov	ob-
sadil	osmé	místo.	Z	výsledků	našich	bor-
ců:	Ondřej	Černý	60	metrů	–	8,91	sekund;	
150	 metrů	 –	 21,85	 sekund,	 dálka	 501	
centimetrů.	Jakub	Marek	60	metrů	10,01	
sekund;	150	metrů	24,57	sekund.
	 Své	soutěže	ukončily	týmy	v	II.	národní	
lize	 dospělých.	 Na	 posledním	 podzimním	
ve	Vyškově	se	představili	jen	dva	tišnovští	
závodníci.	Na	100	metrů	Adam	Hrnčíř	ča-
sem	13,24	sekund	a	Martin	Sebera	časem	
13,02	 sekund.	 Na	 110	 metrů	 překážek	
zaběhl	Sebera	čas	19,60	sekund	a	desáté	
místo,	 získal	 jeden	bod	do	 soutěže	druž-
stev.	Tým	Vyškova	tak	s	přehledem	uhájil	
střed	startovního	pole	v	II.	lize.

Pozvánka na Běh tišnovskými uličkami
	 Čtvrtý	 ročník	 závodu	 tříčlenných	 ro-
dinných	týmů	proběhne	v	neděli	11.	listo-
padu	2018.	Závod	je	myšlen	jako	setkání	
rodinných	 týmů	 všech	 věkových	 skupin	
se	 specifickými	 pravidly,	 kde	 nevyhrá-
vá	 nejrychlejší,	 ale	 nejpřesněji	 běžící	
tým.	Tříčlenné	 rodinné	 týmy	 znají	 trasu	
a	 délku	 závodu.	 Musí	 dopředu	 nahlásit	
svůj	odhad	času	s	přesností	na	desetinu	
sekundy,	 který	 celý	 tým	 zaběhne.	 Poté	
se	 postupně	 vydávají	 jednotliví	 členové	
na	trať	a	štafetovým	způsobem	absolvují	
trasu	závodu.	Vyhrává	tým,	jehož	skuteč-
ný	čas	je	nejbližší	času	odhadnutému…
Propozice:	http://aktisnov.cz/ulicky/y
Součástí	závodu	je	tombola.

Atleti kONčí letOŠNí DráHOVOu SeZóNu
Martin Sebera

Na fotografii vlevo Hanka Blažková. Foto: Jiří Kottas
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	 Ahoj	kluci,	hoši,	mládenci,	muži,	no	prostě	všichni	starší	15	
let.	Kdo	jsme?	Jsme	mladý	kolektiv	lidí,	který	se	dal	dohromady	
na	 začátku	 roku	2016	s	myšlenkou	 začít	 běhat	 v	Tišnově	po-
žární	sport.	Slovo	dalo	slovo	a	družstvo	se	složilo.	Začali	jsme	
trénovat,	 jezdit	 po	 soutěžích	 a	 sbírat	 zkušenosti.	 Během	 naší	
existence	jsme	trénovali	v	okolních	obcích,	například	Březině,	
Herolticích	nebo	Kuřimi.	Ovšem	pro	příští	roky	se	chystá	novin-
ka!	A	to	ta,	že	v	průběhu	těchto	dní	probíhá	u	„nového“	hřbitova	
upravení	terénu	a	vybudování	prostoru	pro	trénování	požárního	
sportu.	 Zde,	 jakmile	 to	 půjde,	 začneme	 trénovat,	 abychom	 se	
zlepšovali.	Prostor	k	úpravě	poskytlo	město	Tišnov,	za	což	moc-
krát	děkujeme.	
	 Baví	Tě	pohyb?	Rád	sportuješ?	Nebo	bys	chtěl	vyzkoušet	jiný	
sport	 a	 zažít	 nové	 zážitky/zkušenosti?	 Tak	 to	 hledáme	 právě	
Tebe.	 Pokud	 Tě	 článek	 zaujal	 a	 chtěl	 bys	 to	 zkusit,	 tak	 nech	

veškeré	obavy	doma.	Vůbec	se	ničeho	nemusíš	bát,	protože	Tě	
všechno	naučíme,	všechno	Ti	vysvětlíme	a	všechno	Ti	ukážeme.
	 Neváhej	nás	kontaktovat	na	FB	stránce:	HS	Tišnov	–	soutěž-
ní	 družstvo	 nebo	 telefonicky	 na	 mob.	 608	 755	 817.	 Budeme	 se	
na	Tebe	těšit.	

HASiči – pOžárNí SpOrt 
V tiŠNOVě

Za dobrovolné hasiče Tišnov Tomáš Hudec

dobrovolní hasiči Tišnov hledají nové zájemce o požární sport.
Foto: archiv Moravské hasičské jednoty

	 I	v	letošním	roce	jsme	nabídli	všem	fanouškům	němých	tváří	
i	široké	veřejnosti	prožít	prosluněnou	sobotu	15.	září	v	našem	
nádherném	areálu	kynologického	klubu.	Již	při	vstupu	byla	pří-
chozím	dána	možnost	odpovědět	na	soutěžní	otázku,	na	kterou	
neznal	nikdo	z	nás	do	poslední	chvíle	odpověď.
	 První	ukázkou	jsme	předvedli	naše	štěňata	a	začátečníky,	kteří	
díky	svému	výbornému	výcvikáři	šlapou	na	paty	svým	starším	ko-
legům.	Hned	poté	se	předvedla	Tereza	Slováková	a	posléze	i	Kata-
rina	Vodicová	svým	tancem	se	psem.	Podívaná	vskutku	nádherná.
	 Následovala	ukázka	canisterapie	Ivy	Rybičkové	a	její	skvělé	
feny.	A	co	že	to	vlastně	je?	Jedná	se	o	moderní	léčebnou	metodu,	
která	využívá	vycvičené	psy	jako	terapeuty	k	pozitivnímu	psy-
chosociálnímu	a	rehabilitačnímu	působení	na	člověka.

	 A	protože	akce	střídá	akci,	 tak	na	plac	nastoupili	pokročilí	
psovodi,	jejichž	čtyřnozí	svěřenci	předváděli	prvky	poslušnosti,-
jako	je	například	chůze	u	nohy,	obraty	u	nohy,	přivolání,	aport,	
sedni,	lehni,	vstaň,	plazení	atd.
	 Další	na	řadu	přišel	coursing.	Je	to	další	z	mnoha	kynologic-
kých	sportů,	který	se	zakládá	na	tom,	že	pes	je	přirozený	lovec.	
Za	pomoci	navijáku,	kladek	a	lanka,	na	jehož	konec	je	připevněn	
střapec	z	igelitových	pásků	nebo	králičí	kůže,	pes	loví	svou	ko-
řist.	Pro	pejsky	je	to	velká	zábava	a	pro	páníčky	super	podívaná.
	 Následně	 bylo	 potřeba	 připravit	 parkur	 k	 agility.	 Tohle	 je	
sport,	který	snad	ani	nemusím	nikomu	představovat.	Pejsci	se	
proháněli	tunely,	slalomem,	houpačkou	a	skákali	přes	překážky.	
Pejsci	to	byli	vskutku	šikovní	a	návštěvníci	to	náležitě	ocenili.
	 Abych	nezapomněl,	k	mání	byla	samozřejmě	i	naše	kantýnka,	
která	nabízela	různé	pochutiny	a	moky,	a	prodejní	stánek	s	cho-
vatelskými	 potřebami	 RAK	 Brno.	 Pro	 návštěvníky	 byla	 také	
k	 dispozici	 vyjížďka	 bryčkou,	 nízké	 lanové	 překážky,	 ukázka	
techniky	Sboru	dobrovolných	hasičů	Lomnička	nebo	veterinární	
poradna	MVDr.	Jolany	Kaplanové.
	 A	jelikož	na	začátku	akce	byla	zahájena	divácká	soutěž,	při-
šlo	na	řadu	její	vyhlášení.	Výherce	dostal	sladkou	odměnu	v	po-
době	jablkového	závinu.
	 No	a	potom	se	divákům	představila	Kynologická	záchranná	
jednotka	České	republiky.	Předvedla	vyhledání	člověka	v	suti-
nách	a	další	záchranné	akce.
	 Závěr	dne	vzal	do	rukou	náš	figurant	Petr.	Na	začátek	uká-
zal	práci	se	štěňátky,	no	a	pak	už	kousali	ti	zkušenější.	Obíhali	
zástěny,	vyštěkávali,	zadržovali	a	podobně.	Na	konci	ukázky	si	
mohli	rukáv	nasadit	i	dobrovolníci	a	vyzkoušet	si	malý	kousek	
práce	figuranta.
	 Moc	 děkujeme	 všem	 návštěvníkům	 a	 doufáme,	 že	 se	 jim	
u	nás	líbilo.	Dík	patří	 také	městu	Tišnov	za	finanční	podporu,	
obci	Kaly	 a	paní	Polákové	 za	půjčení	 laviček	a	 stolů	 a	našim	
členům	za	pomoc	při	přípravě	akce.

DeN OteVřeNýcH DVeří 
u pejSkAřů

Michal Hajda

Nechyběly ukázky výcviku psů jeho členů – poslušnost skupiny 
štěňat i pokročilých, agility, obrany a další kynologické sporty.

Foto: Jan Kučera
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Poděkování voličům

Zelení tišnov a jejich kandidáti děkují svým voličům 

za projevenou důvěru, kdy se nebáli dát nám své 

hlasy v komunálních volbách. tato důvěra umožní 

vykonávání mandátu Janu Křehlíkovi. naše základní 

organizace Zelení tišnov, po zvážení všech dostup-

ných informací a s přihlédnutím k výsledku voleb, 

nepřijala nabídku spolku MoSt tišnov na účast 

v koalici. Domníváme se, že v situaci, kdy jeden 

subjekt získal nadpoloviční většinu mandátů v za-

stupitelstvu, je potřeba důsledné opozice. opozici 

vnímáme jako toho, kdo vedení města nastavuje 

zrcadlo a současně nabízí alternativní pohled.

takovou opozicí hodlá náš zastupitel být.

názory a informace o činnosti naleznete na: 

https://www.facebook.com/Zelenitisnov/

nebo: http://tisnov.zeleni.cz/.

	 Letošní	léto	způsobilo	mnoho	starostí	
a	 problémů	 i	 nám	 rybářům.	 Suché,	 ex-
trémně	 teplé	počasí	 zapříčinilo	nedosta-
tek	vody	v	přehradách,	 rybnících	 i	 v	 te-
koucích	vodách	včetně	řeky	Svratky.	Tu	
ovlivnily	 i	 rekonstrukční	 práce	 na	 hrázi	
Vírské	přehrady,	kvůli	kterým	z	přehrady	
letos	protéká	řekou	jen	cca	1	m3/s	vody	
a	jen	minimum	z	okolních	přítoků.		S	oba-
vami	jsme	tedy	sledovali	množství	průto-
ku	vody	a	její	teplotu,	neboť	již	od	hráze	
Vírské	přehrady	je	tok	zařazen	do	pstru-
hového	pásma.	Žijí	tu	tedy	převážně	loso-
sovité	ryby,	které	nesnášejí	teplejší	vodu	
s	nižším	obsahem	kyslíku,	na	což	má	prá-
vě	množství	vody	velký	vliv.	
	 Tak	 jako	 každoročně	 jsme	 začali	 při-
pravovat	 na	 začátek	 září	 Mezinárodní	
muškařské	 závody	 (MMZ)	 Svratecký	
pstruh	a	Svratecký	lipan.	S	ohledem	na	le-
tošní	 počasí	 jsme	 však	 stáli	 před	 závaž-
ným	rozhodnutím,	jestli	vůbec	tyto	závody	
v	nastalé	situaci	pořádat.	Zorganizovat	zá-

vody	jednodenní	nebo	dodržet	tradici	v	zá-
vodech	dvoudenních?	Po	zralé	úvaze	jsme	
se	 rozhodli	 připravit	 závody	 dvoudenní,	
s	rizikem,	že	je	eventuálně	těsně	před	ko-
náním	zrušíme.	Naštěstí	se	tak	nestalo.
	 V	pátek	7.	září	se	sjelo	do	rekreační-
ho	 střediska	 na	 Prudkou	 osmnáct	 čtyř-
členných	závodních	družstev	a	po	večeři	
byly	slavnostně	zahájeny	47.	MMZ.	Jedi-
ná	změna	nastala	v	tom,	že	jsme	vytyčili	
jen	osmnáct	startovních	míst	s	ohledem	
na	 části	 řeky,	 ve	 kterých	 byl	 minimální	
průtok	vody,	a	tudíž	tam	nezůstaly	ryby.	
Samotné	 závody	 už	 probíhaly	 klasic-
ky.	 Polovina	 závodníků	 chytala	 dvakrát	
po	 1,5	 hodině	 ryby	 a	 ta	 druhá	 polovina	
jim	dělala	rozhodčí.	Odpoledne	se	skupi-
ny	vystřídaly	a	druhý	den	závody	probí-
haly	stejně.	Nikdo	nechytal	žádný	ze	čtyř	
závodů	na	stejném	místě,	takže	se	dobře	
prokázalo,	kdo	je	dobrý	rybář	závodník.
	 Vítězem	 sobotního	 závodu	 Svratecký	
pstruh	 se	 stal	 František	 Kouba	 z	 druž-

stva	 Hanák	 Stars	 team	 s	 úlovkem	 70	
kusů	ryb,	na	druhém	místě	stanul	Tomáš	
Cieslar,	na	třetím	místě	Roman	Heimlich	
a	 čtvrtý	 byl	 domácí	 závodník	 Antonín	
Pešek.	 Nedělní	 závod	 Svratecký	 lipan	
vyhrál	Petr	Červenka	 z	 družstva	Hanák	
Stars	 s	 úlovkem	 52	 kusů	 ryb,	 druhý	
skončil	 František	 Kouba	 a	 třetí	 Roman	
Heimlich.	 Vítězem	 celých	 MMZ	 se	 stal	
František	 Kouba	 s	 úlovkem	 110	 kusů	
ryb.	 Na	 druhém	 místě	 skončil	 Roman	
Heimlich	 a	 na	 bronzovou	 medaili	 dosá-
hl	 domácí	 závodník	 Antonín	 Pešek.	 Vy-
hodnocení	v	závodě	družstev	za	oba	dny	
dopadlo	 následovně:	 celkovým	 vítězem	
MMZ	se	stalo	družstvo	Hanák	Stars	team	
s	celkovým	úlovkem	385	kusů	ryb.	Dru-
hým	 v	 pořadí	 skončilo	 družstvo	 Hanák	
competition	Brno	a	jako	třetí	se	umístilo	
družstvo	Junior	CZ.
	 Závody	proběhly	bez	 jakýchkoliv	pro-
blémů,	celkem	se	ulovilo	krásných	3	147	
kusů	ryb	delších	jak	patnáct	centimetrů.	
Organizátor	 akce	 odbor	 LRU	 –	 Muška	
a	sekretariát	MRS,	o.	s.,	i	všichni	účast-
níci	byli	spokojeni	a	 již	se	 těší	na	příští	
48.	ročník	MMZ.
	 Petrův	zdar!

MuŠkAřSkÉ ZáVODy NA SVrAtce
Jiří Malásek
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	 V	září	tohoto	roku	jsme	si	připomněli	35.	výročí,	kdy	do	ma-
lířského	nebe	odešel	Bedřich	Vala	 (6.	3.	1909	–	19.	9.	1983).	
Tento	umělec	byl	velmi	pracovitý	a	měl	cit	pro	barvu	a	krajinu.	
Svou	profesí	byl	učitel.	Skromný	a	laskavý,	na	kterého	s	láskou	
dodnes	vzpomínají	jeho	žáci.	Jeho	malířskou	tvorbu	prezentoval	
několikrát	tišnovský	Klub	přátel	výtvarného	umění.
	 Bedřich	Vala	byl	nejen	dobrý	malíř,	ale	také	vášnivý	rybář.	Rád	
chodil	 rybařit	 na	 Svratku,	 nad	 klášterský	 splav.	 Zřejmě	 v	 tom	
místě,	kde	usedl	k	vodě,	ryb	moc	nebylo.	Tak	po	dlouhém	čekání	
složil	rybářské	nádobíčko	a	vracel	se	přes	Trmačov	domů.
	 Na	Trmačově	bydleli	tehdy	Hamákovi.	Pan	Hamák	měl	v	Před-
klášteří	velkoobchod	se	zeleninou	a	ovocem.	Když	Bedřich	Vala	
procházel	kolem,	stál	pan	Hamák	s	autem	před	domem.	Právě	

se	vrátil	z	hub	a	z	auta	vykládal	vrchovaté	košíky	plné	hub.	„Tak	
cos	chytil,	Bedřichu?“	zeptal	se	pan	Hamák	zamlklého	rybáře.	
„Dneska	to	nějak	nešlo,	ryby	nebraly,“	zněla	odpověď.	„Víš	co,	
Bedřichu?	Abys	nepřišel	domů	s	prázdnou,	vem	si	aspoň	košík	
hub.	A	doma	řekni,	žes	nebyl	na	rybách,	ale	na	houbách.	Ty	hou-
by	si	namaluj	a	košík	mně	časem	vrať.“
	 Netrvalo	dlouho	a	za	pár	dnů	se	u	Hamáků	objevil	Bedřich	
Vala	s	prázdným	košíkem	a	zabaleným	obrazem.	„Tady	vracím	
košík	a	tady	ty	houby.“	Rozbalil	obraz	a	na	něm	byl	namalovaný	
převrácený	košík	s	vysypanými	houbami.
	 A	tak	se	dostal	k	Hamákům	jeden	z	jeho	půvabných	obrazů.	
Zůstal	nejen	obraz,	ale	také	takto	úsměvná	historka.	(Z	připra-
vované	knihy	Tišnovské	úsměvy.)

VZpOMíNkA NA VýtVArNíkA beDřicHA VAlu 
Miroslav Pavlík

	 Na	začátku	tohoto	projektu	bylo	postesknutí:	„Proč	tak	málo	
lidí	chodí	na	zajímavé	výstavy	či	přednášky	o	historii	Tišnova?“	
A	pak	se	zrodil	nápad	–	vydat	se	z	výstavních	síní	a	přednáško-
vých	sálů	do	ulic	města.	
	 Za	 podpory	 MěKS,	 města	 Tišnova	 a	 s	 využitím	 sbírkového	
fondu	Podhoráckého	muzea	a	soukromých	fotoarchivů	náš	spo-
lek	 Continuum	 vitae	 nainstaloval	 velkoplošné	 bannery	 kolem	
tišnovských	náměstí.	
	 Historické	fotografie	starého	Tišnova	ukazovaly	přímo	v	ple-
néru	města,	jak	město	dříve	vypadalo,	jaký	se	v	něm	odehrával	
život,	jaké	budovy	byly	kompletně	přestavěny	a	jaké	nenávratně	
zmizely.	Lidé	se	u	 fotografií	zastavovali	při	cestách	z	nákupů,	
návratu	 ze	 zaměstnání	 anebo	 na	 svých	 procházkách.	 Bylo	 ra-
dostné	vidět	diskutující	hloučky	lidí	všech	věkových	skupin	se	
zapíchnutými	prsty	do	fotobannerů,	jak	se	dohadují...	„Ten	dům	
stál	 tady...“	–	 „Ale	kdepak,	 to	bylo	u	kus	níž...“	A	mnoho	 lidí	
v	ten	čas	do	Tišnova	zajíždělo,	jen	aby	si	mohli	tyto	fotografie	
prohlédnout.	
	 Původní	termín,	bannery	byly	instalovány	týden	před	trhovou	
slavností	koncem	června	a	měly	vydržet	do	poloviny	srpna,	byl	
několikrát	 pro	 neutuchající	 zájem	 kolemjdoucích	 prodloužen.	
Nakonec	vydržely	nepoškozeny	(sic!)	až	do	začátku	října.	
	 Velké	pozornosti	a	účasti	doznala	 také	doprovodná	 fotohis-
torická	soutěž	na	FB	Tišnovin,	které	se	zúčastnilo	nebo	 ji	 jen	

sledovalo,	navzdory	prázdninám,	překvapivě	mnoho	 lidí	 všech	
věkových	kategorií.	
	 Pro	 náš	 spolek	 to	 znamená,	 že	 v	 příštích	 letech	 budeme	
v	tomto	projektu	pokračovat,	fotografie	obměňovat	a	rozšiřovat	
jejich	instalace	do	dalších	částí	města.
	 A	na	závěr	velká	prosba	na	ty	z	vás,	kteří	doma	máte	nějaké	
staré	fotografie	(možná	o	nich	ani	nevíte).	Pomozte	nám	rozšířit	
portfolio	historických	fotografií,	abychom	mohli	v	tomto	projek-
tu	pokračovat	i	do	budoucna.	Zájem	máme	i	o	fotografie	novější,	
z	50.	až	80.	let.	A	žádné	obavy,	o	své	fotografie/vzpomínky	ne-
přijdete.	Vybrané	fotografie	si	jen	ofotíme	nebo	naskenujeme.	
	 Kontaktovat	mě	můžete	na	tel.	608	100	420	nebo	na	e-mail:	
redakce@tisnoviny.cz.

HiStOrickÉ FOtOgrAFie 
tiŠNOVA V ulicícH

Miloš Sysel, předseda Continuum vitae

Nainstalované velkoplošné bannery kolem tišnovských náměstí. 
Foto: Miloš Sysel

upozornění luštitelům soutěžních křížovek. Vzhledem k tomu, že do tohoto čísla Tišnovských novin se sešlo nadměrné množ-
ství příspěvků, bylo nutno některé materiály vyřadit nebo přesunout na později. Tento osud potkal i 9. kolo křížovkářské soutěže 
10 kapitol z dějin Tišnovska, s nímž se tedy setkáte až v následujícím, prosincovém čísle TN. Děkujeme za pochopení.
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	 Dne	 28.	 října	 2018	 ve	 21	 hodin	
zazní	zvony	tišnovského	kostela	sv.	
Václava	na	paměť	vzniku	samostat-
ného	Československa.	Tímto	vyzvá-
něním	se	naše	město	přidá	i	k	akci	
Zvon	míru	v	Roveretu	a	připomene-
me	 si	 tak	 památku	 všech	 českých	
vojáků,	kteří	ve	válkách	a	zahranič-
ních	 misích	 položili	 životy	 za	 naši	
svobodu.
	 V	celé	naší	zemi,	v	každé	i	sebe-
menší	 vesničce,	 jsou	 pomníky	 obě-
tem	 první	 a	 druhé	 světové	 války.	

Každá	rodina	byla	poznamenána	ztrátou	někoho	blízkého.	Mnoho	
let	jsme	byli	nuceni	zdůrazňovat	pouze	období	2.	světové	války.	Mu-
síme	si	přiznat,	že	nejtěžší	ztráty	na	lidských	životech	zažil	náš	ná-
rod	v	první	válce,	kdy	se	jako	součást	rakousko-uherské	monarchie	
přímo	podílel	na	válečných	akcích.	Všeobecná	mobilizace	postihla	
mnoho	generací	našich	mužů.	Tisíce	se	již	nikdy	do	své	vlasti	ne-
vrátily.	Spočívají	v	hrobech	na	všech	bojištích	Evropy	a	Asie.	Někde	
mají	postaveny	pomníky	a	vztyčeny	kříže,	 jinde	není	místo	jejich	
posledního	odpočinku	ani	patrné.	Je	ztracené	v	krajině.

	 V	severní	Itálii	na	Gardské	frontě	převzaly	naše	 legie	pozi-
ce	koncem	léta	1918.	Přesněji,	pohybovaly	se	v	pohoří	Monte	
Baldo	s	vrcholem	Dos	Alto	nedaleko	Rovereta.	V	září	zde	pro-
bíhaly	kruté	boje	s	 těžkými	ztrátami	na	obou	stranách	bojové	
linie.	Československé	 legie	bojující	 na	 italské	 straně	měly	 ta-
kové	počty	obětí,	že	Italové	s	úctou	dodnes	vzpomínají	na	naše	
padlé.	 Ve	 výroční	 den	 našeho	 státu,	 28.	 října,	 každým	 rokem	
rozeznívají	ve	21	hodin	Zvon	svobody	200	údery.	 Jeho	hlas	se	
nese	v	místech	bojů	celým	údolím	a	odráží	se	od	okolních	hor.
	 Na	hradě	v	Roveretu	bylo	podepsáno	mezi	Itálií	a	Rakousko-
-Uherskem	příměří	v	roce	1918.	Místní	farář	Don	Antonio	Rossa-
ro	 navrhl,	 aby	 byl	 ze	 zbytků	 zbraní,	 které	 zůstaly	 na	 okolních	
polích	a	v	horách,	ulit	zvon.	Ten	by	svým	hlasem	připomínal	pa-
mátku	všech	obětí	války.	První,	posléze	i	druhý	zvon	praskl.	Dnes	
je	na	návrší	zvon	třetí,	odborně	ulitý	v	jižní	Itálii.	S	výškou	3,3	
metry	je	považován	za	jeden	z	největších	funkčních	zvonů	světa.
	 Díky	putovní	výstavě	o	Čs.	legiích	v	Itálii,	která	byla	v	roce	
1998	zahájena	v	Oderzu	a	posléze	převezena	do	Prahy,	jsme	se	
i	u	nás	dozvěděli	o	tomto	zvonu.
	 V	 minulých	 letech	 ozdobilo	 večerní	 zvonění	 mnoho	 míst	
v	České	republice.	Jen	namátkou	–	Říčany,	Prahu	Libeň	a	Řepy,	
Nové	 Město	 nad	 Metují,	 Velké	 Popovice,	 Rejvíz	 v	 Jeseníkách,	
Kobylí	na	Moravě,	Mýto	u	Rokycan,	Pyšely,	Benešov	u	Prahy,	
Nespeky,	Ledce,	Vranov	a	další,	o	kterých	bohužel	nevíme.
	 Věříme,	 že	se	k	 této	akci	přidají	při	příležitosti	100.	výročí	
založení	Československé	republiky	i	další	města	a	obce	a	hlasy	
zvonů	se	tak	rozeznějí	po	celé	zemi.

	 Ve	 dnech	 6.	 a	 7.	 října	 se	 v	 sále	 Kulturního	 domu	 Hajánky	
uskutečnila	výstava	ovoce	a	zeleniny,	vkusně	doplněná	včelař-
skou	expozicí	Josefa	Permedly.
	 Na	výstavu	se	přišlo	podívat	celkem	214	návštěvníků	z	řad	
zahrádkářů	 a	 občanů	 Tišnovska.	 Své	 vzorky	 na	 ní	 předvedlo	
dvanáct	 vystavovatelů,	 jmenovitě	 Ing.	 Josef	 Štulpa,	 Marcela	
Dvořáková,	František	Štulpa,	Pavel	Běhounek,	 Josef	Pokorný,	
Josef	Permedla,	Karel	Strommer,	Jan	Kašparec,	Marie	Filipiová,	
Radek	Kotouček,	Sady	Rohozec	a	Ústav	kontrolní	 a	 zkušební	
ústav	zemědělský	–	pracoviště	Lysice.	
	 Rámec	 výstavy	 tvořilo	 celkem	 151	 vzorků	 vystavovatelů	
a	devadesát	vzorků	starých	odrůd	jablek	z	Genobanky	hajánský	
kopec.	Dále	bylo	vystaveno	třináct	hrušek,	sedm	dýní,	jeden	me-
loun	a	několik	odrůd	brambor.
	 Díky	sponzorům	Farma	Podal	Drásov,	Koral	Tišnov,	Potravi-
ny	Šťávová,	Besének	Tišnov,	spolek	Vinohrad,	Milada	Štulpová,	
Marcela	Dvořáková,	Milada	Běhounková,	Jitka	Malášková,	Pa-
vel	Běhounek,	Marie	Filipiová,	Pavlína	Pospíšilová	a	Hana	For-
manová	proběhla	bohatá	tombola.
	 Interiér	 výstavy	 byl	 zvýrazněn	 fotografiemi	 Josefa	 Permed-
ly	a	květinovou	výzdobou.	Paní	Marcela	Dvořáková	předvedla	
s	velkým	úspěchem	ukázky	ozdobného	vyřezávání	zeleniny.

	 Vrcholem	výstavy	bylo	vyhodnocení	soutěže	Jablko	roku	Haj-
ánky	2018.	Komise	složená	z	dětských	návštěvníků	vyhodnotila	
jako	nejlepší	 jablko	odrůdu	Rubinola	a	předala	vítězný	pohár,	
věnovaný	firmou	Garko	Brno,	vystavovateli	Josefu	Pokornému	
z	Hajánek.
	 Zahrádkáři	z	Hajánek	děkují	všem	návštěvníkům,	vystavova-
telům	a	sponzorům	a	těší	se	na	další	setkání.

VýStAVA V HAjáNkácH Se VyDAřilA
Josef Štulpa, předseda

Začátkem října se v Hajánkách konala tradiční Výstava ovoce 
a zeleniny. Foto: Josef Permedla

Zvon míru v Roveretu, 
licence CanStockPhoto

ZVON Míru V rOVeretu
Marie Chalupová Veličková



Vzpomínáme

TN 11/201856

Dne 10. září to byly dva roky, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička 
růžeNA grebSká. S láskou vzpomínají 
synové a dcera s rodinami. 

Dne 7. října uplynulo šest let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan MirOSlAV kADlec, 
a 8. října 2018 by oslavil devadesáté naro-
zeniny. S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. upřímně děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

„Zhasly oči našeho tatínka, nezhasne však 
nikdy na něho vzpomínka.“ Dne 7. října uply-
nulo osm roků, kdy odešel navždy náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
ANtONíN ŠiNDelkA ze šerkovic. S úctou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují man-
želka Magda a děti s rodinami.

Před deseti lety 29. října odešla na věčnost 
v 87 letech naše milovaná maminka a babič-
ka paní AlžbětA bAŠNá (rozená šikulová) 
z Tišnova. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
lenka s rodinou a syn Antonín.

Dne 30. října uplyne smutný rok, co nás na-
vždy opustil náš tatínek pan StANiSlAV 
MArek. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují syn a dcera s rodinami.

Dne 9. listopadu uplyne druhý smutný rok, co 
nás navždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička paní jArOSlAVA pAckOVá. 
S láskou vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí tichou vzpomínku.

Dne 5. listopadu tomu bude už šest  smut-
ných let, kdy nás opustil pan jiNDřicH 
HuMpOlík. S láskou stále vzpomíná man-
želka, dcera a syn s rodinami.

Dne 8. listopadu uplyne smutných 10 let, co 
nás navždy opustila milovaná dcera i sestra, 
vnučka a neteř SiMONkA pOHANkOVá. 
S láskou vzpomínáme a děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Před třemi roky dne 13. listopadu nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička, sestra paní MArkÉtA ŠuDákOVá. Stále 
vzpomíná syn s rodinou. 

Ve čtvrtek 22. listopadu uplyne deset roků, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek 
a dědeček pan kArel SOuček. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka a syn s rodinou.

Dne 28. listopadu uplyne deset let, kdy ze-
mřel pan bOřiVOj kluSák. Vzpomíná 
a za vzpomínku děkuje manželka a dcery 
s rodinami. 

Před třemi roky dne 16. listopadu nás navždy opustila naše dra-
há maminka, babička paní MArtA NečASOVá. Stále vzpomínají 
dcera a syn s rodinami. 
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  karel pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.

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

  pronajmu chatu k celoročnímu bydlení v Hajánkách, mob. 604 649 858.

  Hledáme oplocenou zahradu/pozemek k pronájmu v Tišnově, popřípadě v okolí 
Tišnova, zejména k rekreaci. Cena dohodou, mob. 608 222 249.

  Firma Tenst Tišnov hledá řidiče domíchávače betonu TATRA T815 na HPP (pří-
padně na dohodu). Požadavky: ŘP skupiny C, profesní průkaz (případně zajistíme). 
Praxe výhodou. Kontakt: p. Humpolec 777 768 720, humpolec@tenst.cz. 

  Důchodce, 68 let, z Tišnova hledá ženu, 65 až 72 let, k vážnému seznámení, 
 tel. 608 618 967.

pODěkOVáNí ZA prOjeVy SOuStrASti

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým man-
želem panem bOHuSlAVeM MAlONěM.
Za projevenou soustrast děkuje manželka Otílie Maloňová. 

pODěkOVáNí ZA příprAVu OSlAVy

Děkuji paní Heleně Ivkovičové, majitelce resturauce 
na ulici Králova, za vzornou přípravu rodinné oslavy dne 
15. září. Dále za vzornou a chutnou kuchyni a ochotnou 
a příjemnou obsluhu. Alois Žďárský 

INZERCE
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OSLAVY 100. VÝROČÍ 
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
PROGRAM SVÁTEČNÍHO VÍKENDU V TIŠNOVĚ A PŘEDKLÁŠTEŘÍ

POŘÁDAJÍ :

Městké kulturní středisko Tišnov | Kino Svratka | Galerie Na Schodech | Continuum vitae | Obec Předklášteří | 
skupina občanů „Na to přijdem!“ | Muzeum Brněnska - pobočka Podhorácké muzeum v Předklášteří | 

Komise životního prostředí | Komise pro kulturu a cestovní ruch | ZO 6-07 Tišnovský kras | Sokol Tišnov

do 2. 11. 2018  ČsR 100/2 = srpen 1968  
velkoformátové fotografie Ladislava Bielika z Bratislavy, Galerie Na Schodech

26. 10. 2018   Projektový den a výstava ke 100. výročí republiky  
8:00–16:30, Základní škola Předklášteří

  Vysazení pamětní lípy před školou se zpěvem žáků ZŠ  
16:30, Základní škola Předklášteří

  Pietní akce se zpěvem žáků ZŠ  
17:30, Pomník padlým v Porta coeli, Předklášteří

27. 10. 2018   Sváteční koncert Tišnovského komorního orchestru  
16:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli, Předklášteří

  Slavnostní ples ke 100. výročí založení republiky 
20:00, Sokolovna Tišnov (pořádá Sokol Tišnov)

28. 10. 2018  Pietní akce u tišnovských pomníků  
9:00, Pomník české státnosti na ulici Svatopluka Čecha, Pomník Boženky Škrabálkové, 
Pomník obětem světových válek na náměstí 28. října

 Vysazení pamětní lípy 
 10:00, park na Smíškově ulici před MŠ Sluníčko, Tišnov

 Den otevřených dveří v Králově jeskyni 
 10:00–16:00, hora Květnice, Tišnov (pořádá ZO 6-07 Tišnovský kras)

  Udělení cen města Tišnova a čestného občanství města  
10:30, radnice, Tišnov

    Přírodovědná vycházka Květnicí s doc. Janem Lacinou, CSc.  
a RNDr. Drahošem Šikolou 
13:30, sraz u ZŠ nám. 28. října, Tišnov

  Vernisáž výstavy ke vzniku samostatného československého státu 
14:30, Podhorácké muzeum, Předklášteří

   Sto roků svobody?  
15:00, náměstí 28. října, Tišnov (pořádá skupina občanů „Na to přijdem!“)

 Slavnostní zvonění na nové zvoničce s požehnáním 
 16:00, Park pod kostelem, Tišnov (pořádá Continuum vitae)

  Tišnov za první republiky - promítání filmu z roku 1928  
s živým klavírním doprovodem, společenské setkání 
18:00, Kino Svratka, Tišnov (pořádá Continuum vitae, Podhorácké muzeum a Kino Svratka)



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

2.300.000,- Kč

Prodej bytu 2+1 v OV, Tišnov, 
Dvořákova, CP 64 m2 

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

 2.150.000,- Kč

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

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

2.400.000,- Kč

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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SDH Březina MŠ Sluníčko

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

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

2.990.000,- Kč

cena k jednání

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

1.499.000,- Kč

sleva

sleva
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