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MUZEUM SWAROVSKI
Foto: Milan Ferov

LETECKÁ EXHIBICE MARTINA ŠONKY
Foto: Milan Ferov 
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 26 a 27



RADNICE INFORMUJE  

2/2017 01

Jarní pozdrav starosty města
Milí Tišnované,

dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik ak-
tuálních radostí i starostí.

Co nás letos čeká v oblasti investic? 
Podle plánu a zatím bez větších zádrhelů „běží“ 
všechny již zahájené investice – vestavba nových 
učeben v půdním prostoru na ZŠ nám. 28. října, 
budování informačního centra a veřejných toalet 
v suterénu hotelu Květnice či rekonstrukce bu-
fetu a budování zbrusu nového brouzdaliště na 
koupališti.

Právě v těchto dnech zahajujeme z pohledu 
města významnou akci – realizaci parku pod 
kostelem. Získáme tak atraktivní prostor, kte-
rý bezesporu zvýší kvalitu našeho života. Parky 
totiž v našem urbanizovaném prostředí umož-
ňují přímý kontakt s živou přírodou a jsou dů-
ležitým prostorem pro naše setkávání, příp. pro 
konání kulturních, vzdělávacích či jiných aktivit. 
Tento projekt je rozdělen na dvě etapy, přičemž 
letos bude realizována tzv. Velká zahrada souse-
dící s uličkou Na Hrádku a v příštím roce druhá 
část – prostor Farské zahrady a sadu. Jsem rád, 
že tyto krásné prostory v samotném srdci města 
bude možné nyní upravit a zpřístupnit obyvate-
lům i návštěvníkům města. 

Ve stádiu výběru dodavatele je rekonstruk-
ce hřiště a vybudování kluziště u ZŠ Smíškova 
a na tuto akci také navazující rekonstrukce ulic 
Smíškova a Kvapilova. Na hřiště s kluzištěm se 
bohužel nepodařilo získat dotaci (minister-
stvem školství bylo letos podpořeno pouze 50 
projektů z více než 1 200 – zázrak se tedy přes 
veškerou snahu nekonal), přesto je pro vede-
ní města tato akce nadále prioritou letošního 

roku. To, zda realizace skutečně proběhne, je 
zejména otázkou financování. Věřím, že najde-
me dostatek odvahy k tomu, aby se v Tišnově 
bruslilo již letos! 

Dále probíhá příprava rekonstrukce ulice Br-
něnská. Aktuální stav je takový, že ještě do let-
ních prázdnin by měla být zahájena první fáze 
– v části vozovky bude zrekonstruována ka-
nalizace a některé podzemní sítě. Kompletní 
rekonstrukce povrchu silnice a také vše souvi-
sející (chodníky, veřejné osvětlení, veřejná ze-
leň, cyklostezka) přijdou na řadu v roce příštím. 
Důvodem časového posunu jsou bohužel kom-
plikace na straně Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje a také podané námitky v rámci 
územního řízení jedním z místních občanských 
sdružení.

Jaké jsou další připravované projekty města?
Využití areálu letního kina
V těchto dnech dokončujeme veřejnou diskuzi 
na toto téma a čeká nás rozhodnutí o budoucím 
směřování tohoto jedinečného areálu. Děku-
ji všem, kteří přispěli svým názorem, ať už vy-
plněním ankety, či účastí na veřejné prezentaci 
s diskuzí. Diskutovali jsme rovněž s předsedy 
společenství vlastníků bytových jednotek v blíz-
kosti areálu letního kina. Vážíme si však každého 
názoru. Již teď je zřejmé, že samotný amfiteátr 
letního kina je nutné rekonstruovat, a to jak z po-
hledu jeho návštěvníků, tak z hlediska technic-
kého a sociálního zázemí. Odpověď na otázku, 
jak naložit se zbytkem areálu, budou nyní hledat 
zastupitelé. S rozhodnutím budete samozřejmě 
seznámeni.

Řešení městské mobility
V měsíci únoru byl městu předán strategický 
dokument – Generel dopravy. S ním nyní budou 
nejprve seznámeny odborné orgány města, za-
stupitelé a následně bude představen i veřejnos-
ti. Prvním konkrétním výstupem bude regulace 
dlouhodobého parkování na náměstí, ke které 
by mělo dojít do poloviny tohoto roku.

Smuteční síň na novém hřbitově
Z původně čtyř návrhů byla na základě hodno-
cení poroty vybrána jako vítězná architektonic-
ká studie Ing. arch. Pavla Jury. V letošním roce by 
mělo dojít ke zpracování projektové dokumen-
tace, vyřízení potřebných povolení a v příštím 
roce by měla být stavba zahájena. S budoucí po-
dobou smuteční síně se můžete již nyní seznámit 
na webových stránkách města (aktualita ze dne 
2. 3. 2017). 

 
Co se děje s hotelem Květnice?
V poslední době se stále častěji setkávám s do-
tazy na provozování hotelu, který se honosí 

názvem naší hory a sídlí v objektu ve vlastnic-
tví města na náměstí Míru. Tento tradiční míst-
ní podnik dnes již bohužel marně vzpomíná na 
dobu, kdy se těšil dobré kondici a zájmu míst-
ních i přespolních hostů. V hotelu je posky-
továno spíše dlouhodobé ubytování různým 
pracovním skupinám, restaurace dospěla do-
konce do značně omezené provozní doby, o kva-
litě poskytovaných služeb i dřívějším hodnocení 
jednoho populárního televizního pořadu ani ne-
mluvě. Úrovni asi neodpovídají tři hvězdičky 
na cedulce, že? Hotel na náměstí je také urči-
tou vizitkou města, proto nám tato situace není 
lhostejná a řešíme ji. Jednání s nájemcem však 
zatím nepřineslo kýžený efekt. Oslovili jsme tu-
díž externího právního poradce, který má za 
úkol činit veškeré právní kroky vedoucí k dodr-
žování ustanovení nájemní smlouvy. 

Jaký je vývoj ve věci odkazu Josefa Jambora?
Před půl rokem jsem vás na tomto místě infor-
moval o tématu Jamborův dům. Situace, kdy 
v tomto domě pojmenovaném po čestném obča-
nu našeho města Josefu Jamborovi není možné 
spatřit díla, která městu odkázal, je pro mnohé 
logicky nepochopitelná a nepřijatelná. Naším cí-
lem tedy bylo vrátit odkaz do Jamborova domu 
a nalézt trvalé a po všech stránkách (historicky, 
ale i technicky) vyhovující řešení. Sluší se, abych 
nyní s odstupem času informoval o tom, zda se 
nám to podařilo. Do řešení problému se s vel-
kým elánem pustila nová radní Monika Chlupová 
Fruhwirtová. Na přelomu roku byla dokonče-
na projektová dokumentace stavebních úprav 
Jamborova domu, na níž se podíleli zástupci Foto: Roman Skřepek
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Příští číslo Tišnovských novin (TN 5/2017) vyjde 27. 4. (s uzávěrkou 13. 4. – pozor čtvrtek!). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.  
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 4. (týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak 
umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit buď telefonicky na č. 777 706 714, nebo e-mailem na adrese noviny@kulturatisnov.cz,  
případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov. 
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Spolku přátel Josefa Jambora, vedení MěKS Tiš-
nov a také pracovníci investičního odboru MěÚ 
Tišnov. Při její tvorbě byl kladen důraz na dů-
sledné vyřešení stavebních nedostatků, s ni-
miž se prostor galerie v současné době potýká, 
a také nadčasovost úprav interiéru. Kromě řeše-
ní celé řady větších či menších detailů nás nako-
nec nepříjemně zaskočila výše předpokládaných 

nákladů této rekonstrukce. Avšak vzhledem 
k tomu, že jsme přesvědčení o smysluplnosti 
této investice, rozhodli jsme ji zrealizovat v pat-
řičné kvalitě a bez kompromisů!  V těchto dnech 
probíhá výběrové řízení na dodavatele. Samot-
ná rekonstrukce by měla proběhnout od dubna 
do července, tak aby mohla být s dostatečným 
předstihem připravena výstava k výročí 130 let 

od narození Josefa Jambora. Děkuji všem, kteří 
přispěli do debaty na toto téma, zejména členům 
Spolku přátel Josefa Jambora.

Příjemné jarní dny naplněné dobrou náladou 
vám přeje

Jiří Dospíšil,
starosta města

  Odbor finanční  

  Odbor investic a projektové podpory  

  Odbor správy majetku a komunálních služeb  

Finanční odbor připomíná 
Petra Jůzová, vedoucí odboru

Finanční odbor města Tišnova připo-
míná splatnost místních poplatků ze psů 
a za komunální odpad. Obecně závazné vy-
hlášky města stanoví u obou uvedených 
poplatků shodný termín splatnosti – nejpoz-
ději do 30. dubna 2017. Poplatky lze uhra-
dit v hotovosti či platební kartou přímo 

na Odboru finančním MÚ Tišnov nebo na 
účet města č. 19-1425641/0100. Variabil-
ní symbol u místního poplatku za komu-
nální odpad zůstává stejný, lze ho ověřit na 
tel. 549 439 838, e-mailu alena.laskova@
tisnov.cz. Variabilní symbol k platbě za míst-
ní poplatek ze psů můžete ověřit na tel. 549 
439 843, e-mailu helena.marvankova@ 
tisnov.cz.

Za nedodržení tohoto termínu bude 
uplatněn sankční postih v podobě navýše-
ní základního poplatku.

Další informace, popř. ověření sazeb k platbě 
za psa je možné získat na uvedených telefonních 
číslech nebo na stránkách města www.tisnov.cz 
(– úřad – potřebuji vyřídit – finance).

Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové 
povinnosti, kterým předejdete dalším výdajům.

Zahájení prací na projektu Revitalizace parku pod kostelem 
Eva Jelínková, vedoucí odboru

V posledním březnovém týdnu budou za-
hájeny dlouho očekávané práce na revitalizaci 
parku pod kostelem. Nejprve dojde ke káce-
ní nevyhovujících dřevin, které nahradí nová 
výsadba.

V první etapě bude realizace probíhat 
v prostoru „Velké zahrady“ s termínem do-
končení do 30. 11. 2017. Druhá etapa, a to 

„Farská zahrada“, by měla být dokončena 
v červnu 2018.

Stavební práce budou spočívat v  úpravě 
stávajícího území, stavbě inženýrských sítí, 
vybudování chodníčků, amfiteátru pro drob-
né kulturní akce, dětského hřiště, technického 
zázemí s drobným občerstvením a sociálním 
zařízením pro návštěvníky parku. Součástí 
díla budou také vegetační úpravy zeleně, la-
vičky a veřejné osvětlení. 

V soutěži na dodavatele díla zvítězila společ-
nost Gardenline s. r. o. z Litoměřic, která má s rea-
lizacemi podobných projektů bohaté zkušenosti. 
Celkové náklady na projekt činí 15,5 milionu ko-
run. Byl podpořen dotací z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, v rámci operačního programu 
Životní prostředí částkou 1,9 milionu korun. 

Pozn.: Jednotlivé části nyní realizovaného 
projektu se mohou odlišovat od dříve předložené 
studie a zpracovaných vizualizací.

Mobilní sběr odpadu 
Václav Drhlík, vedoucí odboru

Oznamujeme všem občanům města Tiš-
nova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-
--Hajánky, že budou opět po městě a obcích 
dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek 

umísťovány kontejnery na velkoobjemový 
odpad. 

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů
28. 3. 2017 ul. Černohorská, ul. Janáčkova
29. 3. 2017 ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

30. 3. 2017 ul. Drbalova (v horní části), 
U Humpolky
4. 4. 2017 parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova
5. 4. 2017 ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)
6. 4. 2017 ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. Pur-
kyňova (nemocnice)

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

pro obsazení pracovních pozic
referent Odboru správy majetku a komunálních služeb 

referent Odboru investic a projektové podpory
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatel-

nu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 31. 3. 2017 – do 12.00 
hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další 
informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ nebo „úřad → 

informace → volná místa“).

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice

strážník Městské policie Tišnov
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatel-

nu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 31. 3. 2017 – do 13.00 
hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další 
informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ nebo „úřad → 

informace → volná místa“).
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  Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů  
Průběh projektu Vestavba učeben v ZŠ nám. 28. října
Roman Skřepek, vedoucí odboru

Tento projekt byl zahájen v září roku 
2016 a představuje vestavbu šesti učeben 
s komplexním zázemím v půdním prosto-
ru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 
dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení 

učeben, družin, kabinetů a šaten. Jeho celko-
vé náklady jsou plánovány ve výši 14 milionů 
korun, z toho 9,5 milionu korun tvoří dotace 
z Ministerstva financí.

V zimních měsících byly uskutečně-
ny všechny hrubé stavební práce jako 
např. výstavba příček, izolace, stavba 

nového schodiště, elektroinstalační a to-
penářské práce. Před několika dny došlo 
k vylití podlah, nyní jsou prováděny sádro-
kartonářské práce. Všechny činnosti zatím 
probíhají v dohodnutých termínech. Školá-
ci i pedagogové se mohou již brzo těšit na 
nové prostory. 

Záměr pronájmu ordinací na tišnovské poliklinice 
Lenka Polnická, referentka odboru

Předmětem pronájmu je část prostor v ob-
jektu č. p. 24 na náměstí Míru v Tišnově, na-
cházejícího se na pozemku parc. č. st. 78/1 
v k. ú. Tišnov. Jedná se o volné prostory čtyř 
ordinací ve 2. nadzemním podlaží:

 – ordinace č. 205 o výměře 21,5 m2

 –  ordinace č. 206 o výměře 22,5 m2

 –  ordinace č. 231 o výměře 19,57 m2

 –  ordinace č. 232 o výměře 23,37 m2

a alikvotní část společných prostor. Ordi-
nace lze pronajmout i samostatně. Účelem 
pronájmu je poskytování zdravotnických slu-
žeb. Za nájem pronajatých prostor je stanove-
na minimální cena 1 352,31 Kč/m2/rok a za 

alikvotní část společných prostor je stanove-
na cena 208,05 Kč/m2/rok. 

Smlouva o pronájmu se zřizuje na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Záměr je 
vyvěšen na úřední desce města. Bližší informa-
ce poskytne Městský úřad Tišnov, Odbor správy 
majetku a komunálních služeb, Bc. Lenka Pol-
nická na tel. 549 439 852 nebo 731 679 450. 

11. 4. 2017 Pejškov (u zastávky), ul. Brněn-
ská (začátek ulice Na Nové)
12. 4. 2017 Kukýrna, Jamné (30 minut u hos-
tince a potom na návsi)
13. 4. 2017 ul. Za Mlýnem, Hajánky
18. 4. 2017 ul. Halasova, ul. Králova (na konci)
19. 4. 2017 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lom - 
nickou)

Na každém sběrném stanovišti je umístěn 
kontejner v době od l5.30 do l8.00 hod.

Za velkoobjemový odpad je považován 
takový, který vzhledem ke svým rozměrům 

nelze uložit do vlastních odpadových nádob 
(popelnic, kontejnerů). Jsou to především 
skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. 
Pokud je to možné, prosíme o maximální sní-
žení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná 
o rozmontování, s kterým může pomoci i ob-
sluha u kontejnerů. Respektujte zde, prosím, 
pokyny obsluhy. Děkujeme.

K přistaveným kontejnerům již není 
možné donést elektrozařízení, která podlé-
hají zpětnému odběru (chladničky, sporá-
ky, televize, monitory aj.), ta je třeba uložit 

výhradně na určené místo na sběrném dvo-
ře. Z bioodpadů lze u kontejneru nechat pou-
ze větve z ořezu stromů a keřů, které je také 
možné celoročně uložit na sběrném dvoře, 
kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze za-
hrad a z domácností doporučujeme nejlépe 
kompostovat na vlastních zahrádkách či ulo-
žit do pravidelně vyvážené nádoby na biood-
pad nebo větší množství bioodpadu odvézt 
přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na 
bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy 
sběrného dvora.

Relaxování v přírodě a nejen to nabízí Rekreační středisko brumov 
Lenka Polnická, referentka odboru

Hledáte ideální místo pro uspořádání fi-
remního školení a teambuildingu, adap-
tačního školního kurzu, školy v přírodě, 
školního výletu, sportovního kurzu, rodin-
né oslavy nebo se chcete jen tak sejít s přá-
teli? Využijte možnost ubytovat se v našem 
Rekreač ním středisku Brumov.

Areál se nachází na pomezí Českomorav-
ské a Drahanské vrchoviny asi sedmnáct kilo-
metrů severně od Tišnova. Celý komplex leží 

na slunné stráni u lesa cca deset minut chů-
ze od vesničky Brumov u Lomnice. Rekreační 
středisko poskytuje našim klientům napros-
té soukromí. V  areálu jsou k dispozici dva ob-
jekty, a to budova s kuchyní a jídelnou včetně 
sociálního zařízení. Dále budova sloužící pro 
nocleh rozdělená na dvě místnosti, každá s cca 
šestnácti lůžky včetně sociálního zařízení (WC, 
umyvadlo, sprcha s teplou vodou). Stravování 
je vlastní, k dispozici je plně vybavená kuchy-
ně (veškeré nádobí i spotřebiče). V areálu lze 
využít hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal, 

travnaté fotbalové hřiště, přírodní ohniště, 
venkovní zastřešené posezení nebo společen-
skou místnost sloužící mimo jiné jako jídelna. 
Parkování je možné přímo v místě. Areál je 
v provozu v měsících duben až červen a září 
až prosinec. V měsících červenec a srpen je pro 
veřejnost uzavřen z důvodu konání dětských 
táborových pobytů. Cena pronájmu se stanoví 
v závislosti na počtu osob a délce pronájmu.

Bližší informace naleznete na webu www.
tisnov.cz, telefonu 549 439 852 nebo e-mailu 
lenka.polnicka@tisnov.cz.

humanitární sbírka textilu a ošacení
Václav Drhlík, vedoucí odboru

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a společností 
KTS Ekologie s. r. o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku. Od 1. 4. 
do 22. 4. 2017 můžete v pytlích či krabicích předat neznečištěné 
ošacení a textil na sběrný dvůr, Wagnerova 1543, Tišnov. Sběrný 
dvůr je otevřen v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí 
a ve čtvrtek do 17.00 hod. Můžete využít také sobot 1. 4., 8. 4., 

15. 4. a 22. 4., kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si poté 
převezmou dopravci z Diecézní charity Brno.
Můžete darovat letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1m²), 
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, počítače, jízdní 
kola, lyže, dětské kočárky, matrace, koberce.
Děkujeme.
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ZÁPIs DO MATEŘsKÝCh ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Informace o zápisu a přijímacím řízení jsou zveřejněny od 1. 3. 2017 na webu města (zapisms.tisnov.cz).

Den otevřených dveří 
Proběhne v MŠ od 9.30 do 11.30 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin: 

 – na Horově ulici v úterý 28. 3. 2017
 – Na Rybníčku ve středu 29. 3. 2017 
 – U Humpolky ve čtvrtek 30. 3. 2017
 – na obou pracovištích na Květnické i U Humpolky  

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, sezná-
mit se s programem, získat informace, které je budou zajímat.

Vytvoření žádosti elektronicky 
Od 3. 4. 2017 do 28. 4. 2017 rodiče vyplní elektronicky žádost do MŠ, 
kam ji chtějí podat. Po 28. 4. 2017 bude systém pro všechny uza-
vřen a žádosti nebude možné generovat! Žádost mohou podat do 
všech škol v Tišnově. Do každé musí být vytištěná, potvrzená lékařem 
a osobně odevzdaná 2. 5. 2017. Žádost vyplníte na zapisms.tisnov.cz, 
v případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, na Odboru 
kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství 
v úřední dny po telefonické domluvě na č. 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ 
Proběhne v úterý 2. 5. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 
16.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, 
kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (potvrze-
nou lékařem o očkování dítěte) a kam přinesou ke kontrole doklad 
o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti 
trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou úřední po-
tvrzení o trvalém pobytu dítěte), rodný list a průkaz pojištěnce zdra-
votní pojišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 2. 5. 2017, ne-
budou do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 10. 5. 2017 v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si 
podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ 
a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. 
Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednoduše-
ní celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 10. 5. 2017 na 
telefonu.
Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, na 
ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve 
středu 17. 5. 2017 v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00. 
Svým zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách 
pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí. Ty, které podle 
informací ředitelek 10. 5. 2017 nebudou přijaty, mohou ponechat žá-
dosti o přijetí na školách/škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řád-
ném termínu dne 31. 5. 2017. 

Ve středu 31. 5. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 
hodin  se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a kde ponechali 
žádost, současně podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě 
přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateř-
ských škol v Tišnově na školní rok 2017/2018
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákon-
ných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv 
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu 
vzdělávání.

Věk dítěte
Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2017) Body
6–5 let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 10 240
4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 5 120
6–5 let s trvalým pobytem v Tišnově mimo spádový obvod MŠ 2 560
4 roky s trvalým pobytem v Tišnově mimo spádový obvod MŠ 1 280
3 roky s trvalým pobytem v Tišnově 640
6–5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 320
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 160
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 80
6–5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 40
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 20
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 10
2 roky bez určení pobytu 0
Den věku dítěte v roce za každý den k 31. 8. 2017 0,02

Pozn.: věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2017. Pobyt dítěte se vždy posu-
zuje ke dni podání žádosti. 
Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, 
Jamné, Pejškov).

Docházka dítěte do MŠ
Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2017 200
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2017 0
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017 0
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017 0

Sourozenec dítěte v MŠ
Sourozenec Body
sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne 
věku 3 let do 31. 8. 2017 a jehož starší sourozenec 
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku  (bude ji 
navštěvovat i po 1. 9. 2017)

400

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam 
podáváte přihlášku

0

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve 
podle příjmení, poté podle jména).

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateř-
ské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka 
mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele 
může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci 
elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

Jak se vypočítává věk dítěte?
1. 9. 2010 až 31. 8. 2011 – šestiletí (odklad ŠD – věk 7 let ve školním 
roce)
1. 9. 2011 až 31. 8. 2012 – pětiletí (předškolní děti – věk 6 let ve škol-
ním roce)
1. 9. 2012 až 31. 8. 2013 – čtyřletí
1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 – tříletí
1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 – dvouletí
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Na hony vzdálená školka
David Vávra

Dne 12. prosince 2016 schválilo Zastupi-
telstvo města Tišnova obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2016, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřízených městem 
Tišnovem. Jelikož město Tišnov zřizuje tři 
mateřské školy, jsou stanoveny i tři obvody. 

Je pochopitelné, že ke stanovení obvodů 
došlo. Tato povinnost, jak je uvedeno v pre-
ambuli vyhlášky, vyplývá ze školského zá-
kona. Dovolím si však trochu povzdechnout 
nad jejich podobou. Konkrétně nemohu pře-
hlédnout, že ulice K Čimperku, Marie Pavlíko-
vé, Formánkova, Ranného a Valova spadají do 
školského obvodu Mateřské školy Na Palouč-
ku (Předpokládám, že do obvodu spadá i uli-
ce Štěpánova, která ve vyhlášce není vůbec 
uvedena.), tedy nejvzdálenější mateřské ško-
ly. Jenom pro představu, podle www.mapy.cz 
měří cesta z ulice Formánkovy, kde bydlím, 
na ulici Horovu okolo 1,5 kilometru. Obdobně 
tomu ale je i v případě ulice Dlouhé začleně-
né do školského obvodu Mateřské školy Slu-
níčko. V tomto případě měří trasa okolo 1,2 
kilometru. Časy, jak dlouho cesta pěšky trvá, 
neuvádím, protože s dítětem je čas veličinou 

skutečně relativní. 
Nemám ambice přednést vlastní návrh 

školských obvodů. Nemůžu ale souhlasit 
s tím, když má manželka na otázku (polože-
nou na facebookovém profilu města), proč je 
ulice Formánkova zařazena do obvodu Ma-
teřské školy Na Paloučku (ul. Horova), obdrží 
odpověď, že „v době, kdy na Honech vznikalo 
sídliště, nikdo netušil, kolik tam stavitel během 
15 let postaví bytů/domů“. Podle mě to měly 
vědět osoby, které v posledních deseti letech 
zasedaly v zastupitelstvu. Z tohoto důvodu 
má město územní plán, který zastupitelstvo 
schvaluje. Navíc je město Tišnov ze záko-
na účastníkem každého územního řízení na 
svém území (viz § 85 odst. 1 písm. b) staveb-
ního zákona). Vedení města tak má informace 
o tom, jaká stavební činnost v rámci správního 
obvodu probíhá nebo bude probíhat. Podotý-
kám, že proces od vydání územního rozhod-
nutí přes stavební povolení až ke kolaudaci 
trvá minimálně dva roky. Nelze rovněž pomi-
nout, že Hony za Kukýrnou jsou jedinou loka-
litou, která podle předchozího i současného 
územního plánu umožňuje rozsáhlejší výstav-
bu pro bydlení. Pokud se dal někde očekávat 
přírůstek obyvatel, pak právě tady. 

Své povzdechnutí si dovolím dokreslit čís-
ly o počtu dětí, která jsem od města Tišnova 
obdržel (Informace je dostupná na interneto-
vých stránkách v sekci Poskytnuté informace 
v roce 2017 jako informace poř. č. 5.). Aktuál-
ně má trvalý pobyt ve městě a místních čás-
tech evidováno 794 dětí narozených po 1. září 
2010. Z nich pak 184, tj. téměř jedna čtvrtina, 
žije v lokalitě Hony za Kukýrnou. Velký počet 
dětí v této lokalitě možná souvisí s oceněním 
Tišnova jako města přátelského rodině za rok 
2009. Možná proto si jej mnozí lidé vybrali 
jako svůj nový domov. A proto mi také kon-
krétní stanovení obvodů, které se podle mého 
mínění stalo na úkor lokality Hony za Kukýr-
nou, vadí. Je asi snazší obhájit, že rodiče z For-
mánkovy ulice budou vodit děti do Mateřské 
školy Na Paloučku (ul. Horova), než že tak bu-
dou činit rodiče z ulic Smetanova, Havlíčkova 
nebo Vrchlického, když Mateřskou školu Slu-
níčko (ul. Na Rybníčku) mají takřka u domu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat, že u tříle-
tých dětí došlo v přijímacích kritériích k vy-
loučení spádovosti. To umožní, aby tříleté dítě 
přijala stejná mateřská škola, kterou již na-
vštěvuje jeho sourozenec. 

Redakčně upraveno.

Vyjádření Martina sebery, místostarosty Tišnova
Dovolte mi krátce reagovat na výše otiště-

ný článek.
Každá regulace stavu s sebou nese kromě 

pozitivních dopadů, které převažují (a měly 
by převažovat), i dopady, se kterými nebudou 
všichni spokojeni. Tvorba obvodů mateřských 
škol je jednou z nich. Nelze se zavděčit všem 
rodičům a jejich dětem v tom, aby měli školku 

v takové vzdálenosti, která jim zajistí maxi-
mální spokojenost. Nakonec jaká vzdálenost 
by to měla být? 200, 800, nebo 1 500 met-
rů? Konstrukce školských obvodů zohledňuje 
jednak právě dostupnost školek, jednak bere 
v úvahu zejména aktuální počty dětí v jed-
notlivých ulicích. A jsem přesvědčen, že z po-
hledu školek je město Tišnov stále přátelské 

rodině. Vždyť my zde neřešíme nedostatek 
míst ve školkách (bavíme se o dětech star-
ších tří let), ale řešíme situaci, zda si vybrat 
školku bližší, nebo vzdálenější. To je debata 
bez zjevného konce, zvláště pokud by se do ní 
pustili rodiče, kteří dojíždějí za školkou i ně-
kolik kilometrů. Z vyhlášky stanovující obvo-
dy mateřských škol vyplývá, že jako zřizovatel 

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení 4 pracovních pozic v rámci organizační složky Úklid a údržba města Tišnova
Pracovní pozice:

1. a 2. řidič sk. B (T výhodou), obsluha strojů pro údržbu
3. a 4. úklid a údržba veřejného prostranství 

Požadavky:
• absolvent SOU nebo SOŠ výhodou • praxe a zkušenosti v oboru vítány • samostatnost, loajálnost a časová flexibilita • dobrý zdravotní stav 

a fyzická zdatnost • obsluha křovinořezu u pozice 1. a 2. výhodou • řidičský průkaz skupiny B u pozice 1. a 2. podmínkou
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

Nástup dle dohody. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10. 4. 2017

• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10. 4. 2017 – do 17.00 hod. 
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Úklid a údržba města – NEOTEVÍRAT“ 

• v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, ročník narození, místo trvalého pobytu, podpis a telefonní spojení
• k přihlášce připojte životopis, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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TÉMA MĚsÍCE  

dáváme všem čtyřletým dětem garanci jistého 
místa v konkrétní školce, přitom i tříleté děti 
lze v Tišnově do některé školky umístit. Je 
potřeba zdůraznit, že rodiče mohou své děti 
stále hlásit i do školky jiné, tato možnost vy-
loučena není.

Současné vedení města však nehodlá 
v této oblasti výrazně zaspat a už nyní vede 
vážnou debatu nad výstavbou nové školky, 

která by měla být situována právě v lokalitě 
Hony za Kukýrnou. Je to reakce na přání ob-
čanů v této oblasti, na výstup z dotazníkové-
ho šetření k občanské vybavenosti lokality, 
dále na demografický vývoj ve městě Tišnově 
a jeho okolí a také na novelu školského záko-
na z roku 2016, která s účinností od září 2020 
rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti 
ve věku od dvou do tří let (mateřské školy 

budou muset mít pro dvouleté děti ze spá-
dové oblasti vytvořené dostatečné kapacity). 
Jsme pevně přesvědčeni, že tímto počinem 
opět zvýšíme a zlepšíme podmínky pro kvali-
tu života v Tišnově. 

Pozn.: Rozšíření vyhlášky o nedávno vznik-
lé ulice, které budou zařazeny do spádových 
obvodů, proběhne na dubnovém zasedání za-
stupitelstva města. 

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAs

O aktuálním vývoji v oblasti školství 

připravila redakce TN

Také v dubnu měsíčnímu tématu věnujeme 
více prostoru než jen dvě novinové stránky. 
Oblasti školství a volnočasových aktivit pa-
tří k náplni práce místostarosty Martina Se-
bery, který si pro toto číslo připravil stručný 

přehled aktualit. Zmiňuje se také o školských 
obvodech, což je téma, které vás zjevně pálí – 
do rubriky Tišnovský Hyde Park od vás přišly 
hned dvě kritické reakce. Otiskli jsme je i s vy-
jádřením místostarosty Sebery.

Abychom celé téma posunuli do poněkud 
populárnější roviny, oslovili jsme celou řadu 

bývalých studentů tišnovských škol napříč 
generacemi s prosbou, aby zavzpomínali na 
oblíbené učitele či profesory. Je tu i krátká 
úvaha, kam nás v cestách do školy a na zá-
jmové kroužky posunula moderní doba. Pře-
jeme příjemné čtení…

Martin Sebera, místostarosta

Hned úvodem tohoto článku rád konstatu-
ji, že školství bylo a je jasnou prioritou vedení 
města a je to vidět z mnoha aspektů. Např. na 
investičních výdajích za posledních šest let bylo 
investováno přes 110 milionů korun (70 milio-
nů korun z vlastních zdrojů, 40 milionů korun 
z dotací). V současnosti probíhá rekonstruk-
ce půdní vestavby na ZŠ nám. 28. října. Pod-
krovní prostory pavilonu 8 budou po realizaci 
plnit funkci učeben spolu s kabinetem, šatna-
mi a hygienickým zařízením. Celková kapacita 
školy se zvýší z aktuálních 850 na 1 030 žáků. 

Bližší informace najdete v jiném článku toho-
to vydání. Radost a zároveň starost mám z bu-
dovy bývalé základní školy na ulici Riegrova. 
Po pár letech nejistoty, co bude dál s budovou, 
jsme dosáhli jejího opětovného naplnění těmi 
subjekty, které navazují na její původní určení, 
tedy vzdělávání. Nyní zde působí gymnázium, 
základní umělecká škola, Středisko volného 
času Inspiro a komunitní škola ZaHRAda. Nyní 
spřádáme plány, jak s využitím dotačních titulů 
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gram (IROP) zajistit rekonstrukci budovy, včet-
ně opravy pláště a výměny oken. V investičním 
výhledu na rok 2017 je v rozpočtu pamatová-
no na rekonstrukci víceúčelového hřiště a vy-
budování veřejného kluziště u ZŠ Smíškova, 
na rekonstrukci elektroinstalace na mateřské 
školce U Humpolky a v dalších letech pak na 
rekonstrukci dalšího bloku sociálního zařízení 
na ZŠ nám. 28. října, rekonstrukci elektroinsta-
lace na ZŠ Smíškova apod. 

Nejen investicemi se snažíme vytvářet pod-
mínky pro kvalitní vzdělávání. Každým rokem 
navyšujeme (někdy nepatrně, ale stále) provoz-
ní výdaje na všechna školská zařízení (základní 
a mateřské školy), jichž jsme zřizovatelem.

Vcelku rychle a úspěšně reagujeme na 
změny legislativy, za nimiž lze spatřit např. 
vznik školských obvodů pro mateřské školky. 
Připravujeme vyhlášku o spádových obcích 
pro základní školy, kdy s obcemi v okolí Tiš-
nova vytvoříme školské obvody, a též plánu-
jeme výstavbu nové mateřské školy v lokalitě 
Hony za Kukýrnou, mj. i za účelem vytvoření 
dostatečného počtu míst pro dvouleté děti.

Velice dobře a kvalitně pracuje tým pod ve-
dením Libuše Beranové na realizaci Místního 

akčního plánu vzdělávání (MAP) v území 
ORP Tišnov. Tento plán je tvořen pro základ-
ní a mateřské školy a vyplývá z lokálních po-
třeb v území s respektováním strategií na 
vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta širo-
ká platforma partnerů (školy – ředitelé, učite-
lé, zřizovatelé, rodiče, instituce neformálního 
vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdíle-
ní dobré praxe a vzdělávání pedagogů.

Ve výčtu aktivit z oblasti školství nesmí 
chybět též pokračování v elektronickém zá-
pisu do mateřských školek. Letos dochází ke 
změně v termínu zápisu a ke změně pravi-
del pro přijímání (více v jiném článku). Urči-
tě chceme pokračovat v oceňování nejlepších 
pedagogických pracovníků tišnovských škol, 
v akci s názvem „Magister Optimus“, která 
proběhne opět v závěru školního roku.

Vážení čtenáři, ve výčtu aktivit v oblasti škol-
ství se dostávám téměř ke konci. Mám už jen 
dva nesourodé body, které bych chtěl zmínit. Le-
tošní jarní prázdniny mají děti v Tišnově v půlce 
března, v příštím roce se posuneme opět na sa-
mou špici, a to na týden od 5. února 2018. Zvláš-
tě pro rodiny, které jarní prázdniny využívají 
k lyžařským zájezdům, to bude vítaná změna. 

28. březen je vyhlášený jako Den učite-
lů, kdy si připomínáme výročí narození Jana 
Ámose Komenského (28. 3. 1592). Přeji všem 
učitelům kromě trpělivosti s žáky, jejich ro-
diči a vzrůstající administrativou hodně sil 
a odhodlání v jejich zodpovědné a náročné 
vzdělávací a výchovné práci. Všem učitelům 
dále přeji uznalé ředitele a ředitelům uzna-
lého zřizovatele. Za sebe musím konstatovat 
velkou spokojenost s prací všech ředitelů zá-
kladních i mateřských škol.Foto: Roman Skřepek
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Gymnázium Tišnov – škola s tradicí i budoucností

hlas lidu (svého času) studentského

Karel Švábenský

Gymnázium Tišnov oslaví za tři roky sto 
let své existence. Je to tedy škola, o které se 
dá tvrdit, že má dlouholetou tradici a že už 
k Tišnovu neodmyslitelně patří. Stejně jako 
celá naše společnost procházelo tišnovské 
gymnázium dějinnými změnami spojenými 
s řadou méně či více vydařených experimen-
tů. Poslední výraznou změnou bylo obnovení 
víceletého gymnázia v roce 1994.

Od roku 2001 se stal zřizovatelem školy 
nově vzniklý Jihomoravský kraj. V rámci tzv. 
optimalizace středního školství z důvodu po-
klesu počtu narozených dětí v devadesátých 
létech minulého století se počet otevíraných 
tříd ustálil od roku 2007 na jednu třídu os-
miletého a dvě třídy čtyřletého studia. Při 
průměrném obsazení 28 až 30 žáky se tak 
celkový počet studentů pohybuje od té doby 
mezi 470 až 480, o které se stará cca 40 uči-
telů, sedm správních zaměstnanců a pět ku-
chařek ve školní jídelně. 

Již v osmdesátých létech byla k hlavní bu-
dově školy přiřazena protější budova bývalé 
národohospodářské školy. Zatímco v hlav-
ní budově jsou umístěny zejména kmenové 
učebny žáků tzv. vyššího gymnázia, v této 
vedlejší byly postupně stavěny zejména od-
borné učebny přírodovědných předmětů 
a informatiky. Od roku 1997 jsou obě budovy 
spojeny nadzemním můstkem, který umož-
nil vznik centrálních šaten v suterénu vedlej-
ší budovy. Suterén hlavní budovy byl využit 
v roce 1994 k vestavbě školní kuchyně s jí-
delnou, což značně zvýšilo stravovací kom-
fort žáků i zaměstnanců školy.

Vznik víceletého (v době vzniku sedmile-
tého, od r. 1996 osmiletého studia) si však 
vyžádal další prostory pro výuku. Řeše-
ní bylo nalezeno díky vstřícnosti města ve 
druhém patře vyprazdňující se budovy bý-
valé ZŠ Riegrova (skončila jako samostatná 
škola v r.  1993), kde nyní sídlí nižší stupeň 

osmiletého gymnázia.
Po roce 1989 byla ve všech budovách 

provedena kromě výše uvedených celá řada 
investičních akcí řešících jak problémy spo-
jené se stářím budov (střešní krytina, elek-
troinstalace, fasády, stoupačky, vnitřní 
omítky, výměna oken, podlahy v učebnách), 
tak s modernizací prostor (nové vytápě-
ní, sociální zařízení, vybudování odborných 
učeben fyziky, chemie, biologie, informati-
ky, společenských věd a zeměpisu, hudební 
výchovy, jazykové učebny, ateliér výtvarné 
výchovy – mnohé s využitím dotací z fon-
dů EU). Změnilo se také okolí školy, bylo 
vystavěno nové školní hřiště s umělým po-
vrchem, při něm opraven domeček se šatna-
mi, upraven prostor školního dvora za hlavní 
budovou.

Přesto tím naše investiční plány nekon-
čí. Citelně postrádáme větší reprezentativ-
ní prostoru sloužící k akcím s účastí přes 
sto návštěvníků, chybí moderní knihovna 
se studovnou vybavená moderní techni-
kou, potřebovali bychom rozšířit prostory 
pro výuku o jednu až dvě učebny. To vše by 
měl vyřešit projekt vestavby v půdních pro-
storách hlavní budovy, který je v současné 
době doveden do stadia hotové projektové 
dokumentace k provedení stavby. Chybí jen 
to nejdůležitější – schválení financí na jeho 
realizaci. Projekt by také řešil přístup pro 
imobilní osoby, s tím spojené úpravy sociál-
ních zařízení, pomohl by modernizovat výu-
ku jazyků.

Přestože je prostředí školy velmi důle-
žitým faktorem, dobré jméno tišnovské-
ho gymnázia tvoří především úspěchy jeho 
žáků. Dovolím si tvrdit, že přes silnou kon-
kurenci z blízkého Brna si dokázalo vybudo-
vat velmi pevné místo v síti jihomoravských 
středních škol a jeho prestiž spíše vzrůstá. 
Svědčí o tom jak schopnost našich absolven-
tů uplatnit se na libovolném typu vysokých 
škol, tak úspěchy našich žáků v různých 

soutěžích a olympiádách. Vzhledem ke spe-
cializovaným brněnským gymnáziím (ja-
zykovým, matematickým) jsme postavili 
náš školní vzdělávací program na vysokém 
všeobecném základu doplněném v posled-
ních dvou ročnících systémem volitelných 
předmětů. To umožňuje žákům přizpůsobit 
konec studia svému dalšímu profesnímu za-
měření. Samozřejmostí je důraz na jazykové 
vzdělávání – na škole působili rodilí mluvčí 
již od počátku devadesátých let, letos celá 
třetina maturantů složila prestižní zkoušku 
FCE, či dokonce CAE z angličtiny, úspěchy 
v jazykových soutěžích bereme téměř jako 
samozřejmost. Naší snahou je motivovat 
žáky více k orientaci na přírodovědné před-
měty a další studium tohoto typu, neboť 
poptávka po takovýchto odbornících je ve 
společnosti značná. Největší investice v po-
slední době jsme také směřovali do moder-
nizace přírodovědných učeben a laboratoří. 
Nezanedbáváme však ani výuku společen-
skovědních předmětů či estetickou výcho-
vu – naši žáci byli v poslední době úspěšní 
v soutěžích studentské odborné činnosti, při 
škole působí pěvecké sbory Gloria Cantate 
a Gloria Jubilate, výtvory žáků zdobí vnitřní 
prostory školy.

Život školy je pochopitelně velmi silně 
spjat s Tišnovem, s celým tišnovským regio-
nem. Rekrutuje se odtud nejen drtivá většina 
žáků, ale také učitelů i správních zaměstnan-
ců. Většina absolventů se však i po studiu na 
vysokých školách vrací, což je důležité nejen 
pro ekonomiku, ale i pro kulturní a společen-
ský život v Tišnově a okolí. Naši žáci se vý-
znamně podílí na mnoha aktivitách města. 
Přestože je zřizovatelem školy Jihomoravský 
kraj, spolupráce s vedením města vždy byla 
a je příkladná, město bylo pokaždé ochotné 
pomoci při řešení našich problémů jak od-
borně, tak finančně. Lze si jen přát, aby tato 
spolupráce prospěšná všem měla ještě velmi 
dlouhé trvání.

připravil Václav Seyfert, redaktor TN

Abychom dnešní téma poněkud odlehčili 
a posunuli do úplně jiné roviny, položili jsme 
řadě absolventů tišnovských škol tuto otázku:

Na kterého tišnovského učitele nebo pro-
fesora z dob svých školních a student-
ských let vzpomínáte nejraději a proč?

A zde jsou nasbírané odpovědi (poznámka: 
i když ne všechny odpovědi se týkají gymna-
ziálních let, uvádíme u každého respondenta 
jeho maturitní ročník):

Stanislav Kokolia, 
maturitní ročník 1956

Moje vzpomínky se váží k období, kdy začala 
výuka na tehdy nové škole na Smíškově ulici. 
Učitelů, na které rád vzpomínám, je více: Au-
gustin Navrátil, češtinář, náš třídní. Vladimír 
Bílý, matikář, který nás vedl i v modelářském 
kroužku. Nejvíce vzpomínek mám však na 
pana učitele Jaroslava Hudce, který byl sice 
přísný, ale spravedlivý. Jednotlivé generace 
žáků si pamatují především jeho různé vtip-
né průpovídky reagující na některé vzniklé 
situace; ty pana učitele popularizovaly mezi 

bývalými žáky nejvíc. Je jich mnoho, sám si 
jich několik pamatuji, ale zde je pro nedo-
statek prostoru nemohu citovat. Vyžadoval 
kázeň, a to jak ve vyučování, tak i při zá-
jmové činnosti. V tehdejší době byly povole-
ny i mírné tělesné tresty. Nevyužíval je sice 
pravidelně, avšak někdy k tomu muselo do-
jít. Po létech mně nejvíc utkvělo v paměti, jak 
byl takto potrestán spolužák Otto H. A když 
o mnoho let později pan učitel v 97 letech 
zemřel, přijel na jeho pohřeb mj. i Otto H., 
rakouský státní příslušník, až z Vídně. Bylo 
zřejmé, že na svého učitele ani po tolika le-
tech nezanevřel, že si ho vážil. Na někdejší 

TÉMA MĚsÍCE  
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„mazec“ už určitě dávno zapomněl… A proč 
tedy právě pan učitel Hudec? Protože ho 
mám ve svých celoživotních vzpomínkách 
jako pracovitého a čestného člověka. Byl to 
Pan učitel s velkým P. 

Jiřina Vaňková, 
maturitní ročník 1960

Vzpomínám na řadu kantorů, téměř na všech-
ny v dobrém. Na prvním stupni mě hodně 
ovlivnila Růžena Pospíšilová. Učila v 1. třídě 
a potom dlouhá léta vedla baletní skupinu 
Karasova divadla, v níž jsme byly něco jako 
„tišnovské girls“, vystupovaly jsme v diva-
dle, silvestrovských kabaretech, při oslavách 
700 let města Tišnova. Vzpomínám na paní 
učitelku Jarmilu Veselou, která učila češtinu 
na druhém stupni. Jednala s námi jako s do-
spěláky, s určitým odstupem – mně to impo-
novalo. Na gymnáziu byli někteří profesoři 
přísnější a důslednější (Stejskal, Štěpán, Sa-
lajková, Seyfertová), jiní to s učením a kontro-
lou vědomostí tak nepřeháněli, jednali s námi 
spíš po kamarádsku a otcovsku (Jaromír Hejl, 
Jebavý).

S obdivem vzpomínám zejména na pro-
fesory Morawitze (fyzika) a Jurkovou (des - 
kriptiva). Na jejich hodiny jsem se těši-
la, nikdy se nenudila, pozorně sledovala 
a účastnila se. Vedli tzv. „problémové vyučo-
vání“: nutili přemýšlet, dedukovat, logicky 
chápat, kladli neustále otázky, abychom vy-
řešili „problém“.

Jan Modrák, 
maturitní ročník 1969

Rád zjišťuji, že na drtivou většinu kantorů 
ze základní školy i SVVŠ vzpomínám s vdě-
kem. Jsou to či byli slušní, vzdělaní a skrom-
ní lidé. Uvědomuji si po létech, že nás mohli 
v totalitním státě daleko více politicky trápit 
a otravovat. A to jak ve vražedných 50. lé-
tech, tak po ruské okupaci, tedy před maturi-
tou...  Na začátku 2. ročníku SVVŠ se před nás 
postavil mladý, mírně arogantní, leč vlídný 
biolog-přírodovědec a chemik RNDr. Rosti-
slav Fichtel z Brna. Občas přijel na motocy-
klu, to se nám líbilo. Pozvolna nás vtahoval 
do dosud netradičního vnímání a chápání re-
lativní nedělitelnosti a souvislostí fyziky, 
chemie, biologie a jiných oborů. Zcela mimo 
osnovy si neodpustil seznámit nás se zá-
klady proteosyntézy či se strukturou DNA, 
takže u přijímacích zkoušek na univerzity 
přírodovědných oborů i v následném studiu 
jsme byli ve výborné pozici, což jsme doceni-
li až následně. Co bylo zásadní? Dokázal nás 
nadchnout, pootevřít tu nekonečně tlustou 
knihu přírodních věd, poodhalit ta ohrom-
ná tajemství a poslat nás na univerzity. Z je-
diné třídy, té, v níž jsem maturoval, vzešli 
tři lékaři, tři zemědělští inženýři, dva far-
maceuti, potravinářský inženýr-technolog, 

RNDr. biolog. Pan doktor Fichtel posléze kan-
tořiny zanechal. Byl několik roků přednostou  
biochemické laboratoře v nemocnici v Tiš-
nově, pak na stejném postu v Dětské nemoc-
nici v Brně, v nemocnici v Hodoníně. A ještě 
nedávno byl přednostou laboratoří v Nemoc-
nici Milosrdných bratří v Brně. Jsme přátelé, 
vděčím mu za mnohé...

Drahoš Šikola, 
maturitní ročník 1975

Nejraději vzpomínám na Vladimíra Bílého. 
Byl naším třídním učitelem v 8. a 9. třídě ZDŠ 
a snažil se nás vzdělávat v češtině, dějepisu 
a posléze i v tělesné výchově. Dokázal být 
přísný, ale zároveň byl i spravedlivý a kama-
rádský. K problémům přistupoval sportov-
ně, z ničeho zbytečně nedělal velkou vědu. 
V tělocviku se k nám často přidal a zahrál 
si s námi košíkovou nebo fotbálek. Dokonce 
i dějepis v jeho provedení nebyl až tak nezá-
živný. Na druhou stranu nám nic nedaroval. 
Největší nároky na nás měl v českém jazyce, 
kde jsme pravidelně každý týden absolvovali 
diktát a větný rozbor. I díky tomu neměl ni-
kdo z nás problémy s češtinou při přijíma-
cích zkouškách na střední školu. 

Tomáš Šikola, 
maturitní ročník 1976

Nejraději vzpomínám na paní profesorku Ja-
kubcovou, na její vlídné a moudré chování 
a schopnost si člověka získat i pro zdánlivě 
nepopulární věci. V dobách nepříliš vzdále-
ných od okupace „spřátelených vojsk“ byla 
ruština značně neoblíbená, přesto v nás ve 
svých hodinách probudila zájem o ruskou 
klasickou literaturu, takže jsem si přečetl 
i mnohasetstránkový román Vojna a mír (sa-
mozřejmě v češtině…). Pak to byl i profesor 
Kadlec, který nás vytrhl ze „spárů“ naší dosa-
vadní vyučující matematiky a nehledě na pro 
něj nepopulární kroky nás zachránil před 
velkými problémy u maturity.

Eva Mašková, 
maturitní ročník 1977

Vzhledem k tomu, že moje léta strávená na 
gymnáziu byla nejen studijní, ale i pracov-
ní (30 let), moje vzpomínky na vztahy a prá-
ci s profesory splývají, nicméně převažují léta 
pracovní. Po nástupu do zaměstnání na gym-
názium se většina kantorů ze studijních let 
stala mými spolupracovníky a spousta z nich 
i blízkými kamarády. Se všemi pedagogy jsem 
měla a mám velice přátelský a kamarádský 
vztah. 

Pokud mám vybrat svého studijního oblí-
bence, byli by to hned tři – paní Hana Zavře-
lová, paní Ria Štemberová, pan Josef Tesař. 
K nám mladým studentům byli vždy přístup-
ní, přátelští, laskaví a obětaví.

Irena Ochrymčuková, 
maturitní ročník 1978
To jsou silná slova, někoho upřednostnit a ni-
komu neublížit. Potkala jsem hodně osob-
ností, jichž jsem si skutečně vážila a dosud 
vážím, popřípadě na ně s úctou vzpomínám. 
Takový byl pro mě i ředitel základní devíti-
leté školy na Smíškově ulici v Tišnově Miloš 
Pokorný. Měl opravdovou autoritu bez kři-
ku, laskavý, klidný pohled, chování sportovce, 
nadhled a smysl pro humor. Věřila jsem mu 
jako učiteli i jako člověku. Na gymnáziu jsem 
měla štěstí na úžasnou, odborně a převážně 
i lidsky silnou a kvalitní sestavu profesorů.

Ilja Krejčí, 
maturitní ročník 1980

Jako prvního bych jmenoval pana profesora 
Salajku. Nadchnul mě svým precizním přístu-
pem – nikdy nechyběl, bez výjimky. Byl čestný, 
spravedlivý a i student, který nebyl nadaný, 
ale poctivě se snažil, mohl dosáhnout dob-
rého hodnocení. Byl pro mě představitelem 
staré středoškolské profesorské školy. A pak 
také pan učitel Hořejš. Učil mě matematiku na 
druhém stupni základní školy. Byl přísný, což 
mu zvyšovalo přirozenou autoritu, měl výbor-
né učitelské nadání: zaujal, hodně naučil, byl 
spravedlivý, měl pořádek v hodině a nebál se 
udělit i nějakou tu facku. 

Ivana Zapletalová, 
maturitní ročník 1983

Vzpomínám na dvě učitelky ze základní ško-
ly. Ve třetí a čtvrté třídě byla naší třídní paní 
učitelka Smrkalová-Tillhonová, od sedmé tří-
dy nahoru pak paní učitelka Vlachová z Před-
klášteří. Obě nám rozuměly, chovaly se k nám 
hodně kamarádsky, když byl problém, netaha-
ly hned rodiče kvůli každé maličkosti do školy, 
na školních výletech a v sedmičce na horách 
byla paní Vlachová spíš jako naše kamarádka, 
a ne učitelka. 

Petr Kos, 
maturitní ročník 1985

Ze ZŠ Smíškova vzpomínám moc rád na paní 
učitelku Helenu Novotnou, která mě učila v 1. 
třídě, pro její laskavost a přístup. Dále na tělo-
cvikáře Karla Šudáka, pro jeho nadšení a obě-
tavost. Na gymnáziu pak na pana profesora 
Tesaře (zeměpis, tělocvik), byl kamarádský, 
ale nic nám neodpustil, byla s ním legrace. 
A také na třídního profesora Ladislava Loren-
ce, byl přísný a náročný, ale spravedlivý. Mimo 
školu moc rád vzpomínám na paní profesor-
ku Jakubcovou. Není se čím chlubit, ale mu-
sel jsem k ní docházet na doučování z ruštiny. 
Paní profesorka byla „stará škola“ a dokázala 
mě perfektně připravit k maturitě. Dodnes 
obdivuji její přístup a schopnost učit tak ne-
záživný jazyk... Pamatuji si, jak jsme spolu 
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Jiná doba...

Velký dík za XIII. reprezentační ples města Tišnova

Václav Seyfert

Školství a využití volného času, to nemu-
sí být jen popis, jak to dnes v našem městě 
v tomto ohledu funguje. Mohou to být i obec-
né myšlenky, které člověka v dané souvislosti 
pravidelně přepadají a které se vůbec netýkají 
jenom Tišnova…

Třeba takhle před osmou hodinou ráno, 
když kráčíte kolem základní školy na náměstí 
28. října. Ze všech stran přijíždějí automobi-
ly nejrůznějších renomovaných značek, z nich 
vyskakují žáci a posledních dvacet kroků do 
útrob školy už absolvují po svých. Jistě, je jiná 
doba – doprava se mnohonásobně rozrostla 
a nebezpečí tak číhá na silnicích pro všech-
ny školáky daleko větší než dříve, tak proč 

dítě vystavovat i sebemenšímu riziku, když 
je možno dopravit je až téměř před tabuli vo-
zem. No jo ale tenhle hošík přece bydlí nahoře 
na sídlišti a tohle dítě taky, ti by přece moh-
li sejít jen dolů po Květnické, ani by nemuseli 
přecházet vozovku. Jenže je jiná doba a v ní už 
mnoha věcem nerozumím – jen vzpomínám, 
jak v určitých létech minulého století šlapaly 
ke škole hloučky dojíždějících od svých vlako-
vých či autobusových spojů a Klášteráci měli 
vždy v nohách dokonce celou tu pěší štreku ze 
svých domovů až do centra sousedního Tiš-
nova, který jim dával vzdělání.

Pak přijdou odpolední hodiny a mnohá vo-
zidla, občas zase trochu jiná, rozvážejí děti 
do zájmových kroužků. Rodiče bývají ještě 
v zaměstnání, je tu tedy prostor pro dědečky 

a babičky. Přemýšlím, zda by Mirek Dušín zvo-
lil kroužek keramiky nebo by šel „s dobou“ 
a vzdělával se i odpoledne v IT, aby mohl třeba 
ve Stínadlech lovit Pokémony. Jenže kdyby se 
Jindra Hojer či další kamarádi přihlásili na jiné 
kroužky než Mirek, tak by se ti hoši snad ani 
nepotkali a Rychlé šípy by vůbec nevznikly… 
Hrozná představa. Dnešní děti mají i po vyučo-
vání tolik možností, kde je jim volný čas detail-
ně organizován, že chybí snad jen jediná – totiž 
že by si ten volný čas organizovaly samy. Já 
vím, chráníme je takto před poflakováním s po-
chybnými cílovými skupinami, zmenšujeme 
možnost pádu do drogové propasti a tak dále. 
Asi to jinak nejde, je jiná doba…

Ale děláme to v té dnešní „jiné době“ 
opravdu všechno správně?

Alena Ochrymčuková, koordinátorka plesu

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
sponzorům a dárcům do tomboly, kteří svým 
příspěvkem či darem pomohli zrealizovat 
městský ples, jenž se konal 11. února 2017. 
Vážíme si toho a těšíme se na skvělou spolu-
práci i příští rok!

Na ples sponzorsky přispěli: 
Siemens Electric Machines Drásov s r. o. 
(partner plesu)
Baumat, spol. s r. o.
Bonita Group Service s. r. o.
Gastroslužby Tomáš Plavec – Restaurace Krček

GDP Koral, s r. o.
Rosa, s. r. o.
Teplo T s. r. o.
Český zahrádkářský svaz
Doktor Optik Moravia s. r. o.
H-Glost, s. r. o.
Ing. Brázda – UNIVERS s. r. o.
JICOM, spol. s r. o.
KTS ekologie s. r. o.
Mertastav s r. o.
NEJEZ stavitel s r. o.
Prefa Compozity, a. s.
SAMAB Press Group, a. s.
SANOVET, Veterinární ordinace Tišnov
Sokol Tišnov

Vítězslav Maloň – Univerzální služby
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Zámečnictví Drlík – Aleš Drlík

Do tomboly dary věnovali: 
CK Kudrna
Pánské obleky BANDI
Koral Tišnov s. r. o.
HaBalon.cz
SAMSONTECH – autorizovaný servis a pro-
dej značek Konica – Minolta, DEVELOP
Ametyst – Mikuláš Brdíčko
Kámen Brno, spol. s r. o.
Baumat, spol. s r. o.
Reakce s. r. o.

diskutovali i o historii, zvláště pak o historii 
kláštera Porta coeli (pochopitelně v češtině).

Martina Havlátová, 
maturitní ročník 1989

Čas strávený na gymnáziu v Tišnově pro mne 
představoval období radosti, sportu, kamarád-
ství a studování. Měla jsem to štěstí, že jsem 
studovala ráda a snad i proto nemám negativ-
ní vzpomínky na práci a vztahy s kantory. Vel-
mi ráda vzpomínám na paní Alenu Plíškovou, 
Hanu Zavřelovou, Soňu Zbytowskou, Viléma 
Štourače, Josefa Tesaře a další. A když mám 

vybrat svou star, mám hned dvě. Paní Jana Lo-
sová a Ria Štemberová mě svou lidskostí, las-
kavostí, přehledem a nadhledem přitáhly 
k biologii. Shodou okolností se později staly 
mými nejbližšími spolupracovnicemi. Jsem vel-
mi vděčná, že s Janou Losovou nás dodnes pojí 
přátelství, a pevně věřím, že Ria Štemberová 
mě hlídá a dohlíží na mě z biologického nebe. 

Martina Seyfertová, 
maturitní ročník 2008

Nejraději vzpomínám na své dva třídní uči-
tele na gymnáziu. Do „druháku“ to byl pan 

profesor Zachoval, který nás učil chemii 
a měl k nám studentům od počátku kama-
rádský přístup. I přesto si udržel náš respekt 
a během dvou let jsme s ním zažili spoustu 
zábavy nejen v chemické laboratoři, kde nám 
v hodinách odhaloval tajemství všech těch 
nehezky vonících látek. Na konci druhého 
ročníku nám pan profesor „dal košem“, a po-
kud si dobře vzpomínám, odešel učit na ji-
nou školu. Nelehký úkol pak měla profesorka 
Bílá, která pana profesora vystřídala. Avšak 
brzy jsme si naši češtinářku oblíbili a prožili 
i poslední dva roky na gymnáziu v přátelské 
atmosféře.

Tématu vzdělávání a volného času se bude v měsíci dubnu věnovat také Tišnovská televize. 
Její pravidelný pořad Reportér TTV si můžete najít i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/.

Příště se můžete těšit na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

RADNICE INFORMUJE  MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO  
  Městské kulturní středisko  
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  Městská knihovna  

Akce knihovny v dubnu
Dagmar Kopřivová, vedoucí

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Univerzita volného času
KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ II – přednášky let-
ního semestru UVČ – 3. a 24. dubna v 16.45
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – přednášky letního 
semestru UVČ
5. a 19. dubna v 16.45
PO STOPÁCH JEŽÍŠE II – přednášky letního 
semestru UVČ
12. a 26. dubna v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI – 
přednášky letního semestru VU3V
11. dubna v 9.30

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
4. a 18. dubna od 9.00 (pokročilí) a od 10.30 
(začá-tečníci) – další lekce na rozvoj paměti

Přednáška
FENOMÉN BÝČÍ SKÁLA – Martin Golec
6. dubna v 18.00
Největší záhada Moravského krasu – jeskynní 
svatyně z 6. století před Kristem 
V roce 2017 vychází nová kniha o jedné 
z nejznámějších archeologických lokalit na 
území České republiky.
Přednáší archeolog Martin Golec.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – Dalibor Stach
20. dubna v 17.30
Srdečně vás zveme na poutavou přednášku 
režiséra, spisovatele, scenáristy, výtvarníka 
a fotografa Dalibora Stacha Vše o životě po 

životě. Popíše nejen prožitek klinické smrti, 
kterou dvakrát prožil, ale i celkovou změnu, 
kterou mu klinická smrt do života přinesla. Po-
jedná o filozofickém přesahu tohoto fenoménu 
a proloží své vyprávění o příhody z natáčení či 
setkání s Milošem Formanem a dalšími zajíma-
vými lidmi.

DALIBOR STACH
Na základě osobních zkušeností s klinickou 
smrtí napsal několik knih. Jedna se stala 
předlohou pro film Za oponou noci, který 
Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců 
a dvou hollywoodských hvězd. Obsadil do něj 
také několik herců se stejným prožitkem blíz-
ké smrti. V současné době natáčí dokument 
Vše o životě po životě, který je vyprávěním 
lidí, již hranici smrti překročili a bylo jim 
umožněno vrátit se zpět. Dále připravuje nový 
celovečerní film E: RA.

Cestopisná beseda
SRÍ LANKA – Miloš Buček 
27. dubna v 17.00
Městská knihovna zve všechny příznivce ces-
tování na přednášku pana Miloše Bučka Srí 
Lanka – perla Indického oceánu.
Poznávací okruh po největších přírodních 
a kulturních zajímavostech ostrova za-
znamenaných přes objektiv fotoaparátu 
s doplňujícím komentářem Miloše Bučka.

Salonky
ÁŠRAM STŘÍLKY
27. dubna 
Městská knihovna Tišnov pořádá, v rám-
ci projektu Salonky, výlet do ášramu ve 
Střílkách. Původně zámek z 16. století s nád-
hernou zahradou je zde nyní jako ášram 
k dispozici všem zájemcům o zdravější 
způsob života a harmonický rozvoj osob- 
nosti. Čeká nás komentovaná prohlídka zámku, 

jeho parku, sadu a biozahrady. Zájemci se mo-
hou zapojit do hodinového cvičení se seniorkou 
a cvičitelkou jógy v prostorách ášramu. Bude 
zaměřené na protažení, rehabilitaci, uvolnění 
i relaxaci.
Cena prohlídky je 20 Kč na osobu, cvičení 40 
Kč na osobu.
Rovněž si lze zarezervovat oběd ve vegetarián-
ské restauraci v blízkosti ášramu v ceně 65 Kč 
za hlavní jídlo či 79 Kč za celé menu s polévkou 
a dezertem. Zdravá pizza a dezerty budou k dis-
pozici i bez rezervace. 
http://www.tilakrestaurace.cz
Sraz v 8.15 před vlakovým nádražím v Tišnově.
Zájemci se mohou závazně hlásit do 21. dub-
na v Městské knihovně Tišnov nebo tele-
fonicky na 549 121 001-2. Platba probíhá při 
přihlašování.

Výstava
VELIKONOČNÍ PERNÍČKY
1. až 30. dubna
Srdečně vás zveme na výstavu paní Anny Ul-
richové – velikonoční perníčky. 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ADOLF DUDEK – MALOVÁNÍ PRO DĚTI
12. dubna v 8.30 a 10.00
V naší knihovně opět vystoupí se svou interak-
tivní show plnou zábavy známý ilustrátor Adolf 
Dudek. Ve svém veselém akčním rychlokurzu 
kreslení, který slouží k rozšíření výtvarné výcho-
vy, předvede atraktivní formou práci ilustrátora. 
Zároveň dodá dětem sebevědomí, že kreslit 
může v podstatě každý, kdo zvládne nakreslit 
kolečko, čtverec, trojúhelník nebo obdélník. Žáci 
se seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho 
prací od inspirace po vznik celé knihy. Kromě 
spousty legrace si odnesou představu o tom, 
jak vypadají moderní dětské knížky. Na zábavný 
program zveme žáky třetích ročníků základních 
škol.

Upozornění pro přispěvatele do Tišnovských novin:  
uzávěrka do TN 5/2017 proběhne z důvodu velikonočních svátků už ve čtvrtek 13. dubna.

Elektro s. r. o. Tišnov
Akara ZOO centrum
Český zahrádkářský svaz 
Lékárna Arnica Tišnov
Baumat, spol. s. r. o. 
Ing. Zuzana Brzobohatá
Doktor Optik Moravia s. r. o.
Jana Dušková
Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova
Pavel Dospíšil
Elektro Hobby Zahrada
Elveko CZ s. r. o.
Fit4Fun (Martin Pazderský) 

Gastro Frozen
Šárka Hladká
Hostinec u Vlachů
Bc. Veronika Hvízdalová
Michal Kadlec
Karasovo divadlo
Koral Tišnov s r. o.
KTS Ekologie s. r. o.
Andrea Maňáková
Mouka Tišnov, s. r. o.
NEJEZ stavitel s. r. o. 
OBUV shoes, Panský dům (Lenka Svobodová)
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o.

Penzion-pizzerie BarBar
Lenka Petláková, DiS. 
Pivovar Tišnov 
Pneuservis Trojánek
Reakce s. r. o.
Restaurace Na Humpolce 
Rodinný pension Zámecký mlýn
Pavel Stryk 
T-Agro CZ s. r. o.
Jan Uher
Visage studio Brno, Skácelova 69 (Dana 
Vaňková)
Zdravěnka
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  ZŠ Tišnov, nám. 28. října  

  ZŠ ZaHRAda    ZŠ Smíškova  

Zveme všechny rodiče a přátele školy na den otevřených dveří na Základní školu, náměstí 
28. října, který se uskuteční ve středu 29. března. Škola je vám otevřena od 8 do 14 hodin. 

Ředitelství základních škol v Tišnově sdělují, že
zápis dětí do 1. třídy na Základní škole Tišnov, Smíškova, a na Základ-
ní škole Tišnov, nám. 28. října, se bude konat v pátek 28. dubna 
v době od 14 do 17 hodin.
Zápis do 1. třídy na Základní škole ZaHRAda, Riegrova, proběhne ve 
středu 26. dubna od 16 hodin.
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v loňském roce vstoupila v platnost novela zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č.178/2016 Sb. 
Tento předpis ukládá zákonným zástupcům povinnost přihlásit své 
dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 37 odst. 4, odloží ředitel školy začátek po-
vinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek po-
vinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákon-
ného zástupce dítěte. 
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je nut-
né již v den zápisu předložit výše uvedená doporučení.

PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs, Mgr. Milan Růžička

ZahRAdní pozvánky a návštěva Pavla Čecha  
Milan Růžička, ředitel školy

Vážení čtenáři Tišnovských novin,
rádi bychom vás na prvním místě pozvali na následující akce, které 

pořádáme, spolupořádáme nebo se na nich jenom podílíme. Jsme moc 
rádi, že spolupráce není v Tišnově jenom vyčpělý pojem, ale opravdu 
se zde daří dělat věci společně.
Jeden svět v Tišnově (Festival dokumentárních filmů o lidských prá-
vech) – od pátku 31. 3. do neděle 2. 4. v Tišnově, více na www.jeden-
svet.cz nebo na FB
Velký koloběh přírody (Celoměstský projekt při příležitosti Dne 
Země) – od pátku 21. 4. do soboty 22. 4. v Tišnově, více na plakátech
Zápis do prvního ročníku aneb Kdo je zralý pro ZaHRAdu – ve 
středu 26. 4. v 16 hodin, více na www.skolazahrada.cz

 Nyní i trocha slíbeného povídání. V úterý 7. března za námi do Za-
HRAdy přijel malíř a spisovatel Pavel Čech. Možná to tady všichni vědí, 
ale nás překvapilo a potěšilo, že první knížku vůbec Pavlu Čechovi vy-
dalo nakladatelství Sursum právě od nás z Tišnova.

Asi se tedy nebude nikdo divit, že jsme společně s Pavlem Čechem 
malovali a že jsme mluvili o knížkách. Nadchlo nás, když jsme se do-
zvěděli i o jeho školních lumpačinách a naučil nás smontovat střílecí 
pistolku ze tří kolíčků na prádlo. To je umění, to dneska umí málokdo.

Nakonec si dovolíme takový objev a zamyšlení spolu s Pavlem Če-
chem. On je indián, opravdu. (To je ten objev.) A když jsme spolu se-
děli v ředitelně, tak asi pod vlivem cesty po městě s našimi dětmi řekl: 
„Mezi indiány by takové děti, které lítají a nezastaví se, ocenili. Asi 
by z nich rostli válečníci kmene. A my se je tady snažíme tlumit, dr-
žet pod pokličkou, trochu osekat, aby tolik nelítaly. No já nevím...“ Tak 
tedy ruku na srdce. Všimli jste si, jak rádi o dětských lumpárnách čte-
me a vyprávíme, ale když je vidíme, tak nás to pohoršuje? A to není řeč 
o tom, že ze „zlobivých“ dětí bývají často skvělí dospělí. Buďme tedy 
k dětským lumpárnám trochu shovívaví. (To je to zamyšlení.)

Nakonec domácí úkol: Vzpomeňte si na nějakou svou vypeče-
nou dětskou lumpačinu, a až na to bude chvíle, sedněte si a vyprá-
vějte ji... třeba svým dětem. A nezapomeňte jim také číst, blíží se Noc 
s Andersenem.
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  SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru  
Zápis do 1. ročníku 

Zemědělský ples 

Zpívání se seniory 

Přijímací zkoušky na střední školy v roce 2017 

Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ 

Střední škola a Základní škola Tišnov, pří-
spěvková organizace, náměstí Míru 22, ozna-
muje, že zápis žáků do 1. ročníku základní 
školy  pro školní rok 2017/2018 se usku-
teční ve středu 26. dubna v budově Střed-
ní školy a Základní školy Tišnov, nám. Míru 
22, v místnosti č. 19 A v prvním patře budo-
vy v době od 13.30 do 15.00 hodin. V případě 
zájmu přineste s sebou rodný list dítěte, do-
poručení z pedagogicko-psychologické porad-
ny, případně speciálně pedagogického centra 
k zařazení dítěte do školy našeho typu a ob-
čanský průkaz zákonného zástupce. Pokud  
budete žádat odklad školní docházky, musí-
te mít doporučení z PPP (SPC) a doporučení 
odborného lékaře nebo klinického psycholo-
ga. Obě doporučení je nutné předložit přímo 

u zápisu (nikoli dodatečně, jak bývala dřívější 
praxe). 

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Žákům nabízíme podle jejich možností tři 
školní vzdělávací programy:

Společně to půjde lépe – Učíme se s úspě-
chem: ŠVP pro ZV zpracovaný dle RVP ZV 
(běžná ZŠ)

Společně to půjde lépe – Učení na míru: ŠVP 
pro ZŠS zpracovaný dle RVP ZŠS, díl I. pro žáky 
se středně těžkým mentálním postižením

Společně to půjde lépe – Učení pro život: 
ŠVP pro ZV zpracovaný dle RVP ZV – příloha 
LMP pro žáky s lehkým mentálním postiže-
ním na druhém stupni ZŠ

V současné době probíhají jednání s KÚ 
JMK ohledně změny zřizovací listiny. Na zá-
kladě této změny, která nabyde účinnosti 

1. července 2017, bude moci naše škola při-
jímat ke vzdělávání žáky se závažnými vý-
vojovými poruchami chování, se souběžným 
postižením více vadami, s lehkým nebo střed-
ně těžkým mentálním postižením a žáky se 
závažnými vývojovými poruchami učení.

Zařazením žáka do programu odpoví-
dajícího jeho nadání je mu umožněno zažít 
úspěch, který dříve nepoznal, dochází ke zvý-
šení sebevědomí, zklidnění dítěte a zmenše-
ní výchovných problémů, kterými žáci často 
reagují na nepřiměřenou zátěž, zmizí ranní 
nevolnosti a nechuť k chození do školy. Ne-
musíte se bát ani o následné uplatnění absol-
ventů naší školy, neboť na ni navazuje celá síť 
odborných učilišť a žáci mají možnost se vy-
učit v řadě žádaných učebních oborů. Na Vaše 
případné dotazy Vám rádi odpovíme na tel. 
čísle 601 367 202.

Jitka Alexová 

V pátek 17. února se uskutečnil XX. země-
dělský ples. Pořadatelem této v Tišnově už tra-
diční akce byl Spolek rodičů a přátel školy při 
SŠ a ZŠ Tišnov.

Kolem osmé hodiny se v krásně vyzdo-
bené tišnovské sokolovně začali scházet ná-
vštěvníci plesu. Úvodního slova se ujal ředitel 
školy Ing. Rudolf Mašek. Díky sponzorům z řad 

spolupracujících firem, zaměstnanců školy a ro-
dičů žáků mohli ti šťastnější z návštěvníků plesu 
vyhrát některou ze 330 cen plesové tomboly. Bě-
hem večera jsme byli svědky několika vystoupe-
ní. Jan Bartoš předvedl svůj improvizační tanec na 
téma Sny se plní, Top Dance Studio Blansko nás 
potěšilo stepařským vystoupením. Všichni jsme 
netrpělivě očekávali avizované půlnoční překva-
pení, které bylo letos v režii ošetřovatelek a opra-
vářů ze SŠ a ZŠ Tišnov. Vystoupení s názvem Tak 

jde čas všechny návštěvníky plesu zaujalo a po-
bavilo. Děvčatům a chlapcům se do něj dokonce 
podařilo zapojit členy pedagogického sboru i s je-
jich partnery. Velký podíl na úžasné atmosféře 
plesu měl i hudební doprovod, který zajistila Bys-
třická kapela.

Poděkování patří všem pořadatelům, kteří 
se zasloužili o důstojný průběh letošního Ze-
mědělského plesu, jakož i sponzorům, kteří jej 
podpořili. 

Jana Bártlová 

Ve středu 8. března proběhlo hudební vy-
stoupení k oslavě Mezinárodního dne žen v Do-
mově pro seniory v Předklášteří. 

V úvodu programu hovořil pan ředitel domova 
a milými slovy a kytičkou popřál všem seniorkám. 
Potom vystoupil náš pěvecký sbor (žákyně a žáci 
ze SŠ a ZŠ v Tišnově) s devíti lidovými a umělými 
písněmi. Nejvíce se líbily písničky: Tráva neroste, 

Ach, synku, Černé oči a Na tú svatú Katerinu, kte-
ré si zazpívali všichni. Děti měly pro babičky a dě-
dečky připravené krátké básničky. Společně 
prožité chvíle s písničkami a potlesk byly dosta-
tečnou odměnou jak pro seniory, tak pro děti. 

Karel Švábenský

Přijímací zkoušky na střední školy letos 
procházejí oproti minulosti snad největší 
změnou. Po dvou létech pilotního ověřování 
absolvují uchazeči o studium na většině střed-
ních škol (kromě konzervatoří a oborů bez 
maturitní zkoušky) jednotné přijímací zkouš-
ky (dále JPZ) z matematiky a českého jazy-
ka. Zadání připravuje CERMAT (Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání), tedy or-
ganizace zřízená ministerstvem školství, 

která připravuje zadání maturitních písem-
ných prací a didaktických testů. To by mělo 
být zárukou, že testy budou standardizované 
a v souladu s Rámcovými vzdělávacími pro-
gramy (RVP) pro základní vzdělávání. 

Uchazeči se mohli přihlásit dvěma shod-
nými přihláškami do 1. března na dvě střed-
ní školy, na obou budou konat (pokud jsou 
to maturitní obory) JPZ, a to v termínech 12. 
a 19. dubna (žáci z 9. tříd hlásící se na čtyřle-
té obory), resp. 18. a 20. dubna (žáci z 5. tříd, 
resp. 7. tříd ZŠ hlásící se na osmiletá, resp. 

šestiletá gymnázia). Žákovská řešení tes-
tů budou elektronicky odeslána na CER-
MAT, centrálně opravena a ze dvou výsledků 
v předmětu se bude uchazeči do celkové-
ho hodnocení na každé škole počítat vždy 
ten lepší. Letos lze tyto jednotné testy do-
plnit ještě školní přijímací zkouškou, dle 
školského zákona musí být součástí hodno-
cení také dosavadní klasifikace ze ZŠ, event. 
výsledky soutěží či olympiád. Hodnocení 
z jednotných testů však musí představovat 
minimálně 60 % z celkového možného zisku 

  Gymnázium Tišnov  
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Duben ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V RC Studánka jsme pro vás připravili řadu 
zajímavých aktivit. Podrobné informace nalez-
nete na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. 
Na aktivity je třeba nahlásit se předem! K při-
hlášení využijte e-mail studanka.tisnov@
gmail.com. Hlídání dětí zajistíme. 

1. Motivace nemotivovaných dětí
Jedno z největších umění pro současného uči-
tele i rodiče je motivovat žáka pro školní čin-
nost. Cílem prožitkového semináře vedeného 
PhDr. Janem Svobodou je inspirovat účastní-
ky, jak lze motivaci pro školní činnosti zvýšit. 
Seminář se koná v úterý 28. března od 17.00 
do 20.00.

2.  Kurz efektivního rodičovství
Zveme vás na kurz efektivního rodičovství, 
který začíná ve čtvrtek 30. března od 17.30 
a trvá do 19.00. V sedmi navazujících setká-
ních se rodiče seznámí s jeho základními 
principy. Efektivní rodičovství pomáhá rozví-
jet vzájemnou spolupráci a atmosféru důvěry 
v rodině. 

  RC Studánka  

  ZŠ a MŠ Deblín  

  ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice  

Zápis do první třídy v Deblíně 

Přednáška o hrdelním právu 

Iveta Kosová 

HURÁ DO ŠKOLY! A tentokrát se Čtyřlíst-
kem! O zápis dětí do první třídy se na ZŠ a MŠ 
Deblín letos postarají postavičky ze Čtyřlístku. 
Rodiny s dětmi jsou zvány do školy postupně, 
aby zápis probíhal plynule a bez čekání. Kaž-
dý předškolák si s rodiči projde stanoviště se 
zábavnými úkoly. Pokud zvažujete zápis u nás, 
tak tedy 5. a 6. dubna. Pro termín si, prosím, za-
volejte na 730 513 477 nebo napište na e-mail 
reditelka@zs-deblin.cz.

Také Vás srdečně zveme na Kavárnu pro 
rodiče s názvem „Máte otázky ohledně výuky 

a známek?“, bude se konat v úterý 28. března 
v 16.30 ve sborovně školy. 

Nabízíme: 
 – vstřícné pedagogy se zájmem o děti a je-

jich život, které pečlivě vybíráme
 – program Začít spolu na prvním stupni, 

Hejného matematiku do 4. třídy a sezna-
mování s angličtinou již od první třídy

 – rodičáky na smluvený čas s účastí dítě-
te, kavárny pro rodiče, možnost disku-
tovat nad výukou a i ji navštěvovat 

 – snažíme se, aby škola žila s místní komuni-
tou, a podle toho učitelé volí třídní projekty 

 – děti tráví alespoň jeden den v měsíci 
s třídním učitelem a pokud možno v pří-
rodě. Upevňují svůj kolektiv, komunikaci 
a spolupráci

 – často se starší děti učí tím, že připravují 
výuku mladším 

 – děti tráví volný čas v kroužcích v pro-
storách školy nebo ve výtvarném či hu-
debním oddělení ZUŠ. Mají k dispozici 
družinu a starší školní klub 

 – naše motto „Férová škola k nám 
i k vám“ vzešlo od žáků a snažíme se jej 
naplňovat

Marcela Mašková

Ve čtvrtek 2. února zavítal do naší školy pan 
Miloš Sysel z Tišnova, iniciátor a organizátor 
mnoha bohulibých projektů, s přednáškou na 
téma Hrdelní právo. 

Nejenže našim sedmákům a osmákům za 
pomoci pěkné filmové a obrazové prezentace 

nastínil a vysvětlil vývoj „zločinu a trestu“ a jeho 
uplatňování v dobové praxi, ale ochotně a trpě-
livě odpovídal na velké množství dotazů. Velmi 
zajímavá byla také část přednášky věnující se 
regionální problematice (archeologický prů-
zkum okolí tišnovské šibenice a na něj navazují-
cí výroba a rozmísťování sedmi kamenných stél 
– připomínek sedmi smrtelných hříchů).

Domnívám se, že dvě vyučovací hodiny ur-
čitě nebyly ztrátou času! Nesouhlasím s dnes 
často omílaným klišé, že dnešní děti nebaví nic 
než počítač, mobil… Tato přednáška byla důka-
zem toho, že když je zaujmete, máte vyhráno. 
A dar zaujmout nemá každý! Rozvinutá disku-
se a hlavně zájem jsou důkazem toho, že pan 
Sysel jej rozhodně má. Děkujeme!

všech kritérií. Pokud se uchazeč ze závažných 
důvodů, které doloží řediteli příslušné školy 
do tří dnů, jednotné zkoušky nezúčastní, bude 
mít možnost vykonat ji ještě v náhradním ter-
mínu 11. či 12. května.

Na Gymnáziu Tišnov jsme si vědomi, že 
zavedení JPZ je spojeno se zvýšenou nervo-
zitou jak uchazečů, tak jejich zákonných zá-
stupců. Na 1. února jsme proto připravili pro 
žáky 9. tříd tišnovských ZŠ vyzkoušení ilu-
stračních testů z matematiky i českého jazy-
ka, které připravila společnost CERMAT právě 

za účelem vyzkoušet si nanečisto atmosféru 
i zadání testů. Zúčastnit se mohli všichni, tedy 
i ti, kteří přihlášku na tišnovské gymnázium 
nehodlali podat. Na zkoušku přišlo 91 zájem-
ců, což svědčí o zodpovědnosti žáků a rodi-
čů i vedení obou tišnovských škol své žáky 
na JPZ dobře připravit. Další zájemci, a to jak 
z 5. tříd, tak 9. tříd okolních základních škol, 
si mohli ilustrační testy vyzkoušet 7. února 
na tradičním dnu otevřených dveří tišnovské-
ho gymnázia. Ředitel gymnázia v tento den 
také seznámil přítomné rodiče s informacemi 

k administrativě přijímacích zkoušek, nej-
důležitějšími termíny včetně podání odvolá-
ní proti nepřijetí u neúspěšných uchazečů či 
odevzdání zápisového lístku ke studiu těmi, 
kteří budou v celkových kritériích přijímací-
ho řízení patřit mezi úspěšné, tedy přijaté. Je 
možné, že se tyto aktivity projevily i v počtu 
zájemců o studium na tišnovském gymnáziu, 
který letos výrazně překonal ty minulé. Lze si 
jen přát, aby se pomocí JPZ podařilo vybrat ke 
studiu ty, kteří mají největší míru talentu i od-
hodlání pracovat na jeho rozvíjení.
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3. Předporodní příprava
Nastávající maminky zveme na kurz předpo-
rodní přípravy s certifikovanou dulou a laktační 
poradkyní Martinou Blahovou. Kurz se skládá 
ze tří setkání, v nichž se budeme věnovat těho-
tenství, přípravě na porod, výběru porodnice, 
porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, 
šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Začíná-
me v pondělí 3. dubna od 18.30 do 20.00.

4. Montessori praxe I: U nás doma v ku-
chyni a při úklidu
Cílem workshopu, který proběhne v sobotu 
8. dubna od 9.00 do 12.00, je vysvětlit Monte-
ssori přístup při výchově dětí. Nabídneme 
rodičům tipy, jak naučit děti základním čin-
nostem v kuchyni a při úklidu. S lektorkou 
Irenou Kubantovou se zaměříme také na při-
pravenost domácího prostředí.

5. O mužích pro ženy III.
Po čem muž touží? Jaké má potřeby? Kdy je 
šťastný? K čemu muži slouží komunikace? Jaká 
poselství provází muže v jejich životě? Se zkuše-
ným lektorem Mgr. Petrem Smékalem budeme 
ve středu 12. dubna od 17.00 do 20.00 pokračo-
vat v hledání porozumění mezi mužem a ženou. 
Účast na předchozích setkáních není nutná.

6. Šikulkové – tvoření pro rodiče s dět-
mi od dvou let
Přijďte si za námi umazat ručičky při jarním 
tvoření, které proběhne ve středu 19. dubna 
od 16.30 do 17.30. Je nutné nahlásit se přes 
rezervační systém RC Studánka.

7. Důležitost denního režimu, řádu 
a hranic v životě dítěte s ADHD
Lektorka Mgr. Markéta Dobiášová si na pátek 
21. dubna od 16.00 do 19.00 připravila pro 
rodiče dětí s ADHD i pedagogy další zajíma-
vou přednášku. Tentokrát se bude věnovat 
dennímu režimu, řádu a stanovování hranic 
pro děti s ADHD. 

8. Montessori praxe II: Montessori doma
Workshop s Montessori tematikou, který pro-
běhne v sobotu 22. dubna od 9.00 do 12.00, 
je zaměřen na to, jak naučit dítě sebeobsluze 

a jak zorganizovat dětský pokoj, aby byl pro 
dítě podnětným prostředím. S lektorkou Ire-
nou Kubantovou se budeme věnovat i vztahu 
dětí k televizi, chytrým telefonům a tabletům.

9. Rychlé a zdravé snídaně a svačiny pro 
celou rodinu
S nutriční terapeutkou pro děti i dospělé Ing. 
Terezou Bočkovou se ve středu 26. dubna od 
17.00 do 20.00 budeme věnovat ideálním 
snídaním a svačinám, které jsou vhodné na 
doma i na výlety. Pozornost bude upřena i na 
sladkosti v jídelníčku dětí i dospělých. Odne-
sete si zdravé a chuťově výborné recepty. Sou-
částí setkání budou ochutnávky. 

10. Cvičení s kočárky
V pondělí 27. března opět začíná cvičení s kočár-
ky. Jedná se o dynamickou sportovní chůzi s dů-
razem na správné dýchání, došlapování a držení 
těla. Maminky s kočárky si protáhnou a posílí 
celé tělo. Těší se na vás lektorky Tereza Skře-
pková a Aneta Nečová. Sraz v pondělí v 10.00 
u cyklostezky na Železné. Rezervaci je nutné 
provést přes rezervační systém RC Studánka.

11. Psychologické poradenství v RC 
Studánka

Psycholožka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, 
lektorka Školy lásky v rodině a Gestalt tera-
peutka. Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, 
tel. 736 607 320

Nabízíme poradenství a psychoterapeutickou 
pomoc při:

 – osobních potížích (nespokojenost sám 
se sebou, vyčerpanost, nespavost, ner-
vozita, problémy v komunikaci)

 – partnerských problémech (komunikační 
bloky, nedůvěra, žárlivost)

 – rodinných problémech (výchova, péče o děti, 
problémové děti, předškolní příprava)

 – náročných životních situacích (rozvod, 
úmrtí blízké osoby)

 – úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuální-
ho, párového, popř. rodinného setkání, ve dnech 
pondělí a středa na objednání. Při konzultaci 
mohou klienti vystupovat anonymně. Příspěvek 
na jednu konzultaci od klienta činí 30 Kč. 

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

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Na jaře opět začínáme cvičit s kočárky. Foto: Roman Skřepek

Přehled akcí v dubnu
Jana Wildová, ředitelka

TERMÍNY PLAVÁNÍ VE WELLNESS KUŘIM 
V 1. POLOLETÍ 2017
Duben: 5. 4. 2017, 19. 4. 2017
Květen: 3. 5. 2017, 17. 5. 2017
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 
hodin.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném 
termínu nepojede.

Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
Marta Špirková (773 590 274)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb 
Tišnov, Králova 1742

Jeden svět v CSS
V rámci projektu Jeden svět Vás zveme na 
speciální projekci filmu Život začíná po stovce 
v neděli 2. dubna od 14.00 v jídelně DPS 
Králova. Jedná se o švédský film s titulky, které 
však vzhledem k pomalejšímu tempu nebu-
dou působit nikomu problém. Prostor je bez-

bariérový. 
Vstupné dobrovolné.

Život začíná po stovce / Life Begins at 100 / 
Åsa Blanck / Švédsko / 2015 / 58 min.
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně 
přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se 
svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer 
nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou 
šampaňského. Je hostem televizních pořadů, lidé ji 
poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny naro-
dila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, 
být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem 
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  SVČ Inspiro  

Rozšiřte Inspiro tým!
Chcete se stát součástí Inspiro týmu? Zajímá vás práce s dětmi?  
Hledáte brigádu, co vás bude bavit? Chcete pomáhat na našich akcích 
či táborech? Máte nějaký koníček, který byste rádi naučili i ostatní? 
Je vám více než 18 let?  Neváhejte nás kontaktovat! 
Na příští školní rok hledáme lektory kroužků a dobrovolníky na akce.
Pište na reditelka@svcinspiro.cz.  
Těšíme se na vás, rádi vás mezi sebou přivítáme!

Z maškarní zábavy
Marie Magdová

Únor je obdobím karnevalů a maškarních zábav. Centrum sociál-
ních služeb Tišnov uspořádalo ve čtvrtek 23. února Maškarní py-
žamovou zábavu. A ukázalo se, že se umíme bavit i my senioři.
Po přivítání paní ředitelkou se v sále jídelny naladila příjemná at-
mosféra, když k poslechu a tanci zahráli oblíbení manželé Maš-
kovi. Všech šedesát přítomných seniorů však očekávalo zejména 
příchod masek. Již dlouho dopředu mnozí zvažovali, jaké oblečení 
a masku zvolí. V režii pracovnice CSS Markéty Prokopové a paní 
Ludmily Cvrkalové se nakonec připravilo sedmnáct masek, jejichž 
příchod do jídelny přivítal bouřlivý potlesk. V následující prome-
nádě mohli všichni ocenit různé převleky – někteří dorazili sku-
tečně v pyžamu nebo noční košilce, představila se ale i komtesa, 
dáma ve společenském oděvu nebo elegantní pán s knírkem. Vese-
lí započalo rejem masek, vzápětí se přidali k tanci i ostatní. 
Na tančících byla vidět radost z pohybu a mnozí si s muzikanty i zazpí-
vali, neboť jejich repertoár byl výborně zvolen z písní pro nás seniory.
K tanci jsme si mohli dát i něco z bohatého občerstvení. V průběhu 
odpoledne se losovala tombola, která zahrnovala přes osmdesát 
krásných cen, takže v podstatě každý něco vyhrál. Zábava pokra-
čovala až do 18 hodin.
Poděkování patří našemu vedení, všem, kteří se podíleli na přípravě, 
a také děvčatům při obsluze.
A nám seniorům nezbývá než se těšit na další akce.

není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy 
vstřícný, neutápí se v minulosti, ale těší se na vše, 
co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba 
odhodit stud a strach – na to je život příliš krátký.

Velikonoční dílna
V pátek 7. dubna od 13 hodin v jídelně DPS 
se již tradičně bude konat velikonoční dí-
lna. Společně si vyrobíme velikonoční aranže, 
dekorace a pomlázky.
Po celou dobu Vám bude pomáhat a inspirovat 
vás odborná aranžérka Jitka Pokojová.
S sebou si přineste proutí na pomlázku, mašle, 
ozdoby.

Divadlo ÚDiF: Příběh žárovky
Zveme Vás na nevšední divadelní představení 
Příběh žárovky, které se koná v úterý 11. 
dubna v 15 hodin v jídelně DPS Králova. Na 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně se před několika lety zrodila myšlenka, 
jak alespoň na chvíli vtáhnout širokou veřejnost 
do světa fyziky. Vznikl tak ÚDiF neboli Úžasné 
divadlo fyziky – skupina lidí, kteří se rozhodli 
bavit diváky fyzikou prostřednictvím pro-
fesionální fyzikální show. Každé vystoupení 
má ústřední téma, příběh a myšlenku, kterou 
sděluje. V hlavní roli: fyzika a experiment. 
Vstupné dobrovolné.

Poslechový pořad Struny, klávesy i klapky
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pokračují další sezónou cyklu poslecho-
vých pořadů Písničky ze starých časů, které 
připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.  

Ve středu 12. dubna od 15.00 hodin se opět 
sejdeme v knihovně domu s pečovatelskou 
službou na Králově ulici a zaposloucháme se 
do písní Josefa Laufera, Karla Bláhy, Jitky Zelen-
kové nebo například Marty Kubišové.

Poslední poslechový pořad v 1. pololetí roku 
2017 se bude konat 10. května od 15.00 ho-
din v knihovně DPS Králova.
Velikonoční výstava
Zveme Vás na velikonoční výstavu výrobků 
našich seniorů dne 13. dubna od 9.00 do 15.00 
hodin v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou na Králově ulici. Budete si moci 
prohlédnout a zakoupit velikonoční dekorace, 
keramické a háčkované výrobky, korálkované 
šperky a další zajímavé drobnosti z rukou 
nejenom seniorů.

Zájezd na Floru Olomouc
Ve čtvrtek 20. dubna pořádá Centrum sociál-
ních služeb Tišnov exkurzi na Floru Olomouc.
Odjezd od Podhorácké restaurace v 8.00 hodin 

(další zastávky u pošty, Penny a Pod Klucani-
nou). Cena 220 Kč zahrnuje dopravu. Vstupné 
si platí na místě každý sám. Akce se uskuteční 
při minimálním počtu 20 osob. Na zpáteční 
cestě je zastávka v restauraci. Předpokládaný 
návrat je v 18.00 hodin.

Můžete se těšit na velkou expozici Svazu 
květinářů a floristů ČR, na zajímavé exponáty 
soutěže v aranžování květin, krásnou jarní 
květinovou přehlídku i bezplatné odborné po-
radenství v samostatném pavilonu Českého 
zahrádkářského svazu. Součástí jarní Flory 
bude rovněž odborný a zábavný doprovodný 
program.

Můžeme si také nechat poradit od odborníků 
Českého zahrádkářského svazu. Zahrádkáři se 
rovněž představí velkou společnou květinovou 
přehlídkou doplněnou narcisy, skalničkami, 
léčivými, kořeninovými a aromatickými bylin-
ami. Z pestré nabídky květin, zeleniny, semen, 
okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zah-
radnických pomůcek a dalších potřeb si každý 
může vybrat také něco na svoji zahrádku.

Kontakty pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (730 193 325). Osobně se můžete 
přihlásit také v knihovně DPS Králova.
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Novela insolvenčního zákona
Petra Burianová, Poradna Porta Tišnov

Dne 14. února 2017 podepsal prezident 
České republiky rozsáhlou novelu insolvenč-
ního zákona, která zásadním způsobem mění 
hned několik oblastí insolvenčního řízení, včet-
ně problematiky oddlužení. Protože se v naší 
poradně pravidelně potkáváme s klienty, kteří 
se dostali z různých příčin do dluhových pastí 
a řeší aktuální problémy s exekucemi či oddlu-
žením, a protože změny v oblasti insolvenční-
ho řízení začnou ovlivňovat průběh insolvencí 
zřejmě už od 1. července 2017, vybrali jsme 
pro Vás tu nejpodstatnější. Co především ví-
táme, je to, že novela se snaží omezit podvod-
né společnosti, které se zabývají oddlužením 
a profitují z nezáviděníhodné situace dlužníka. 

Dále se zabývá vyloučením šikanózních insol-
venčních návrhů a celkovým zprůhledněním 
insolvenčního řízení.

V současné době naše poradna zpracovává 
až jeden návrh na povolení oddlužení týdně. 
Podle současné úpravy si návrh na povolení od-
dlužení může klient (fyzická osoba – nepodni-
katel) zpracovat i sám. Vzhledem k tomu, že ne 
všechny návrhy byly takto zpracovány kvalitně, 
od účinnosti novely bude povinností dlužníka 
pověřit zpracováním návrhu advokáta (notáře, 
insolvenčního správce) nebo tzv. akreditova-
nou osobu mající zvláštní povolení Ministerstva 
spravedlnosti. Zpracuje-li návrh advokát, in-
solvenční správce či notář, náleží takové oso-
bě odměna ve výši 4 000 Kč (6 000 Kč, jde-li 
o oddlužení manželů). Učiní-li takové úkony 

akreditovaná osoba, žádná odměna jí nenáleží. 
Naše poradna je rozhodnuta tuto akreditaci zís-
kat a i nadále klientům při zpracování návrhu 
na povolení oddlužení bezplatně pomáhat.

Dluhy a problémy s nimi spojené Vám nepře-
jeme. Pokud už Vás ale tyto potíže trápí, překonej-
te ostych a objednejte se bezplatně a anonymně 
k nám do poradny. Rádi Vám pomůžeme. 

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čís-
le 731 453 275, e-mailem na poradna@tisnov.
charita.cz, dopisem či osobně na adrese: Po-
radna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 666 
01. Naše otvírací doba je každé pondělí od 7.30 
do 17.00, úterý od 9.00 do 11.30 a ve středu od 
7.30 do 16.00. 

 

Oblastní charita Tišnov oslavila 25. výročí založení Diecézní charity brno
Šárka Blatná

Oblastní charita Tišnov uspořádala pro 
své dobrovolníky při příležitosti 25. výro-
čí založení Diecézní charity Brno filmové 
představení. V podvečer 6. a 7. března ožilo 
Kino Svratka v Tišnově smíchem dětských 

diváků, převážně koledníků z tříkrálové 
sbírky.

Rodinný film Psí poslání se líbil a věříme, 
že pěkné chvíle přinesl i přítomným rodičům 
a prarodičům.

Po rozdání drobných dárků jsme se všichni 
v dobré náladě rozešli do svých domovů.

Dělíme se s Vámi o pár ohlasů od diváků:
„Kino se nám moc líbilo, bylo to milé pře-

kvapení,“ napsali koledníci z Lomnice. Při-
dávali se i ostatní, a to z Louček, Tišnova 
a dalších obcí. Dokonce zanechali na tabuli 
vzkaz. 

Srdečně děkujeme za společně prožité chvíle.

Vy rozhodujete, my pomáháme
Aneta Ambrosová

Nakoupíte-li ve dnech od 8. března do 4. 
dubna 2017 v obchodním řetězci Tesco v Tiš-
nově anebo v Boskovicích, budete moci pod-
pořit projekt Chráněného bydlení Skryje. 
Za každý nákup obdržíte žetonek, který lze 

vhodit do hlasovacího zařízení přímo na pro-
dejně. Výherce získá 30 000 Kč. 

Cílem projektu je nákup prostředků a ná-
cvikových pomůcek, na základě kterých by se 
klienti chráněného bydlení mohli učit schop-
nostem a dovednostem, které by je v budouc-
nu mohly dovést až k samostatnému bydlení. 

V obci Skryje mají naši klienti možnost pod-
porovaného bydlení v sociálních bytech a díky 
charitním kvalifikovaným pracovníkům jsou 
vedeni k tomu, aby se co nejvíce osamostatni-
li a mohli tak žít kvalitním a plnohodnotným 
životem.

Tišnovská florbalová liga
Ondřej Smutný

Druhý ročník florbalové soutěže pro děti 
a mládež z Tišnova a okolí se blíží do finále. Pět 
týmů v kategorii starších žáků, pět týmů v ka-
tegorii mladších žáků a čtyři týmy v kategorii 
dorostu se v tomto školním roce utkaly již na 
čtyřech turnajích v tělocvičně ZŠ Smíškova. 
Zápasy jsou čím dál kvalitnější a hráči podáva-
jí stále lepší výkony, takže se v dubnu na závě-
rečném pátém turnaji máme na co těšit. 

Po čtyřech kolech je pořadí následující:  
mladší kategorie: 
1. Pendolino 80 b., 2. Tygři 65 b., 3. Florbal 
stars 48 b., 4. Raplové 43 b., 5. Kluci v akci 24 b.

starší kategorie:  
1. Žabí jezdci 84 b., 2. Černá mamba 52 b.,  
3. Gepardi 51 b., 4. Kojoti 48 b., 5. Dream 
team 25 b.

kategorie dorost: 
1. Thunder IBK 63 b., 2. Tragédi 40 b., 3. Brá-
cha tým 34 b., 4. Dvacetosmička 23 b.

Kromě pořadí týmů hodnotíme i nejlep-
ší střelce, nahrávače a nejužitečnější hráče 
(podle kanadského bodování), jak v jednotli-
vých týmech, tak v celé soutěži. 

Jak se týmy umístí v konečném účtování 
a kteří hráči ovládnou nejvyšší příčky indivi-
duálních statistik, se dozvíme již brzy!

Závěrečná finálová utkání s celkovým vy-
hodnocením proběhnou u mladších žáků 
v sobotu 8. dubna. V neděli 9. dubna se 
můžeme těšit na vyvrcholení soubojů star-
ších žáků a v kategorii dorostu. V obou 
hracích dnech se navíc kromě florbalových 
zážitků můžete těšit na taneční vystoupe-
ní dětí z kroužků Inspira! Přijďte podpořit 
své florbalisty a také se podívat na šikovné 
tanečnice! Všichni jste srdečně zváni. 

O konečném pořadí a všech ostatních vý-
sledcích budeme opět informovat. Už nyní 
můžete zhlédnout průběžné výsledky, včet-
ně individuálních statistik, na webu Inspira 
(www. svcinspiro.cz), případně na faceboo-
kových stránkách StyleSport TFL nebo na 
Facebooku Inspira.
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Naplno – malba Pavla Mareše v Podhoráckém muzeu v Předklášteří (do 23. dubna 2017)

Činnost Pobočného spolku diabetiků v Tišnově

Hana Fadingerová

Výstavní sály Podhoráckého muzea v Před-
klášteří zaplnila temperamentní malba tišnov-
ského malíře Pavla Mareše (1947 až 1990), od 
jehož narození letos uběhne sedmdesát let. 
Expozice přináší ukázky z celého průběhu au-
torovy tvorby, od počátků v 70. letech, kdy na-
cházel motivy ve venkovské krajině Vysočiny, až 
po poslední nedokončené obrazy z r. 1990. Za-
měřuje se ale hlavně na období po roce 1980, 
kdy se Mareš obrátil k abstraktnějšímu způ-
sobu malby. Tehdy opustil dosavadní způsob 
zobrazení venkovských zákoutí, která dávala 
divákovi konkrétní představu o námětu, a pus-
til se do dobrodružství volné abstraktní formy. 
V ní, zdá se, našel sobě vlastní polohu a rozvinul 
naplno malířský talent. Dokončil tak svou cestu 
od nadaného amatéra k profesionálnímu ma-
líři s jasným uměleckým názorem. Venkovská 

a městská krajina, která ho od začátku inspi-
rovala, v jeho malbě zůstala, ale viděl ji najed-
nou z většího odstupu, podával ji ve velkoryse 
zjednodušených formách a otevřel se mu vět-
ší prostor pro barevné působení obrazu. Začal 
uvažovat o krajině obecněji, chtěl proniknout 
také k jejímu vnitřnímu uspořádání a dění 
pod povrchem. Marešovy krajiny v tomto no-
vém podání najednou vypadají jako barevné 
mozaiky, přehledné mapy nebo průřezy až do 
vnitřních vrstev terénu.  Tímto způsobem za-
chycoval místa v okolí Brusné na Lomnicku, 
kam se přestěhoval. K abstraktnějšímu pojetí 
ho nasměrovaly také malby inspirované noč-
ními pohledy z okna tišnovského ateliéru, ve 
kterých se svítící město mění ve volnou sestavu 
barev a tvarů.  

V cestě k abstrakci určitě hrálo roli Mare-
šovo přátelství s malířem Bohumírem Ma-
talem a jeho obdiv k dílu Michala Ranného. 

Zároveň je ale důležité, že se k novému pojetí 
sám propracoval, a to postupně od svých rea-
lističtějších krajinářských počátků, a že ab-
straktní způsob malby pouze nepřejal jako 
hotové schéma pro moderní malbu. Naplnil je 
vždy svým vlastním myšlením, zážitkem nebo 
záměrem. 

Součástí výstavy je i prostor pro děti, ale ne-
jen pro ně, kde se mohou seznámit s historií 
a principy abstraktní malby a vyzkoušet si, že 
i obraz bez konkrétních předmětů může být za-
jímavý a může diváka zaujmout svými barvami 
a tvary.

Pavel Mareš žil a maloval intenzivně – „na-
plno“ a vytvořil si mnoho přátelských kontaktů 
mezi umělci, ale i sportovci (věnoval se házené). 
Jako derniéra výstavy se proto bude 23. dubna 
v 17.00 konat v Podhoráckém muzeu posezení 
s hudbou a slovem nazvané „Přátelé vzpomínají 
na malíře Pavla Mareše“.  

Jarmila Matulková,  
předsedkyně PS diabetiků Tišnov

Ve svazu diabetiků – Pobočném spol-
ku diabetiků v Tišnově se scházejí nejen 
všichni z Tišnova a okolí, kdo jsou postiže-
ni touto civilizační chorobou, ale i senioři. 
Aktivity členů Pobočného spolku diabetiků 
v Tišnově jsou zaměřeny na příkladnou sta-
rost o zlepšení jejich zdravotního stavu. 
Během celého roku jsou v hojném počtu 
navštěvovány členské schůze spolku, kde 
jsou přítomní prostřednictvím odborných 
přednášek lékařů a zdravotních sester 

seznamováni s moderními metodami léč-
by diabetu všech stupňů a s doporučeními 
životního stylu a správné životosprávy pro 
omezení nástrah nemoci. Tyto edukační be-
sedy mají velký ohlas. Všechny, které PS dia-
betiků v Tišnově pořádá, jsou oznamovány 
veřejnosti a mohou je navštěvovat i nečleno-
vé naší organizace.

Činnosti PS diabetiků Tišnov směřují 
k potlačení negativních aspektů nemoci. Jsou 
to rekondiční pobyty, prezentace správné ži-
votosprávy a především pohybová aktivita. 
Cvičení pro diabetiky a seniory se konají pod 
vedením akreditované a oblíbené cvičitelky 

paní Marty Skoumalové po celý rok, pravi-
delně každý čtvrtek od 9.00 dopoledne v sále 
MěKS v Tišnově a účast na nich je vždy vyso-
ká. V kolektivu cvičenců vládne příjemná po-
hoda a velice přátelské vztahy. 

Všechna činnost PS diabetiků přispívá 
k dobré kompenzaci diabetu. Do řad svých čle-
nů zveme stále všechny diabetiky a seniory, 
kteří si chtějí udržet čilost a dobrou kondici do 
vysokého věku.

Na aktivity PS diabetiků v Tišnově fi-
nančně přispívá městský úřad v Tišnově 
i okolní obecní úřady, za což jim patří vřelé 
poděkování. 

  Podhorácké muzeum  

  Územní organizace diabetiků  

  Svaz tělesně postižených  

svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Tišnovsko 

PLÁN AKCÍ 2017
ÚNOR – výroční členská schůze 21. 2. od 14.00 Podhorácká rest.
BŘEZEN – přednáška lékaře 3. 3. od 14.00 DPS MUDr. Igor Motíl (urolog)
DUBEN – polodenní zájezd do Pelhřimova 25. 4.
KVĚTEN – polodenní zájezd do Hodonína 23. 5.
ČERVEN – celodenní zájezd na Sv. Hostýn 6. 6. v 10.00 hod.
ZÁŘÍ – polodenní zájezd na Buchlov 19. 9.

ŘÍJEN – polodenní zájezd do Havlíčkova Brodu 24. 10. 
LISTOPAD – vánoční posezení

Odjezd na polodenní zájezd ve 12.00 hod. od Podhorácké restaurace 
se zastávkami U Šťávů, u pošty, Penny a aut. zastávky pod Klucaninou.
Cena dopravy polodenních zájezdů pro členy 80 Kč a nečleny 150 Kč.
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Na co můžete přes MAs brána Vysočiny získat finance z EU v období 2017 až 2023?
Libuše Beranová

Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje, tzv. SCLLD (zkratka z anglického ná-
zvu Community-Led Local Development Stra-
tegy) je uceleným rozvojovým dokumentem, 
který se vztahuje na celé území MAS Brána 
Vysočiny (území 17 obcí – Borovník, Lubné, 
Níhov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské 
Jestřabí, Deblín, Úsuší, Nelepeč-Žernůvka, Vo-
hančice, Březina, Tišnov, Heroltice, Lažánky, 
Maršov, Braníškov, Svatoslav).

Ve strategickém dokumentu byly na zákla-
dě jednání pracovních skupin, řídícího výboru 
i odborníků vytipovány oblasti, na které je tře-
ba se do budoucna zaměřit. Na některé z těchto 
oblastí/opatření byly od EU přiděleny dotační 
prostředky. Nyní je dokument strategie MAS 
Brána Vysočiny ve 3. kole věcného hodnocení, 
po jeho schválení MAS Brána Vysočiny vyhlásí 
výzvy, a to v operačním programu Zaměstna-
nost (OP Z), v Integrovaném regionálním ope-
račním programu (IROP) a v Programu rozvoje 
venkova (PRV). Pro žadatele budou vždy po 
vyhlášení výzvy uspořádány semináře. MAS 
Brána Vysočiny bude žadatelům nápomocna 
především poskytováním konzultací.

Opatření, na která můžete žádat o dota-
ci přes MAS Brána Vysočiny 
Programový rámec IROP 
Opatření IROP A: Infrastruktura sociálních 
služeb a sociálního začleňování
celkové způsobilé výdaje: 5 263 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Modernizace zázemí a pořízení vybavení 
pro terénní, ambulantní či nízkokapacit-
ní pobytové sociální, zdravotní a návazné 
služby

 – Vybavení mobilního týmu pro poskytová-
ní zdravotně sociální pomoci

Opatření IROP B: Infrastruktura vzdělávání
celkové způsobilé výdaje: 9 611 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Stavební úpravy a pořízení vybavení za 
účelem zajištění dostatečné kapacity kva-
litních a cenově dostupných zařízení péče 
o děti do tří let, ve vazbě na území, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit

 – Rozvoj infrastruktury (stavební úpra-
vy, rekonstrukce, pořízení vybavení) pro 
zajištění rozvoje žáků ZŠ a SŠ v klíčo-
vých kompetencích (komunikace v ci-
zích jazycích, technické, řemeslné obory 
a přírodní vědy, práce s digitálními tech-
nologiemi), např. vybavení odborných 
učeben, laboratoří, dílen apod.

 – Stavební úpravy, rekonstrukce a pořizo-
vání vybavení za účelem podpory sociální 
inkluze na školách a školských zařízeních 

sloužících k předškolnímu, základnímu 
a střednímu vzdělávání a podpory žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami

 – Rozvoj infrastruktury pro celoživot-
ní vzdělávání v klíčových kompetencích 
(komunikace v cizích jazycích, technic-
ké, řemeslné obory a přírodní vědy, práce 
s digitálními technologiemi)

 – Budování infrastruktury pro podporu 
rozvoje klíčových kompetencí (komuni-
kace v cizích jazycích, technické, řemeslné 
obory a přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi) v oblasti zájmového a ne-
formálního vzdělávání mládeže

Opatření IROP C: Infrastruktura dopravy
celkové způsobilé výdaje: 4 210 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Opatření ke zvýšení bezpečnosti na prů-
tazích obcemi (budování bezbariérových 
chodníků, přechodů a souvisejícího veřej-
ného osvětlení na frekventovaných prů-
tazích obcemi), zvyšování bezpečnosti 
zastávek veřejné dopravy

 – Odstraňování bariérovosti pěší a veřej-
né dopravy (bezbariérové přechody pro 
chodce, zastávky veřejné dopravy, schody 
atd.)

Programový rámec OP Z 
OP Z A: Sociální a návazné služby
celkové způsobilé výdaje: 13 247 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Udržení a rozšíření kapacit terénních 
a ambulantních sociálních služeb (pod-
pora poskytování vybraných sociálních 
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb. a podpora dalších programů a činnos-
tí v oblasti sociálního začleňování)

 – Podpora prorodinných opatření (zaříze-
ní péče o děti zajišťující péči o děti v době 
mimo školní vyučování – ranní či odpoled-
ní pobyt, doprovody na kroužky a zájmové 
aktivity, příměstské tábory, společná dopra-
va dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora, dětské skupiny)

Programový rámec PRV
Opatření PRV A: Investice do zemědělských 
podniků
celkové způsobilé výdaje: 7 045 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Investice do zemědělské infrastruktu-
ry a do hmotného majetku zemědělských 
podniků (stavby, technologie, mobilní stro-
je, peletovací zařízení pro vlastní spotřebu)

Opatření PRV B: Investice do zemědělských 
produktů
celkové způsobilé výdaje: 2 000 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Investice do vývoje, zpracování a odbytu 
zemědělských produktů (stavby, techno-
logie, uvádění produktů na trh)

Opatření PRV C: Diverzifikace zemědělství
celkové způsobilé výdaje: 4 444 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Investice na založení a rozvoj nezemě-
dělských činností vázaných na zeměděl-
skou výrobu (zpracovatelský průmysl, 
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových vozidel, 
ubytování, stravování a pohostinství atd.)

Opatření PRV D: Spolupráce subjektů
celkové způsobilé výdaje: 2 000 tis. Kč
podporované aktivity:

 – Podpora spolupráce subjektů vedoucí k vy-
tváření a rozvoji krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů (koordinace spolu-
práce – studie proveditelnosti, podnikatel-
ský plán, nastavení spolupráce; realizace 
projektu – prodejní prostory, technologie 
a vybavení související s prodejem, náklady 
na propagaci v místním kontextu)

Kompletní dokument strategie MAS Brána 
Vysočiny (Úvod, Analytická, Strategická, Imple-
mentační část a Přílohy) je zveřejněn na webo-
vých stránkách MAS http://masbranavysociny.
cz/index.php/strategie-sclld. 

V případě dotazů či konzultace vašich zá-
měrů se na nás neváhejte obrátit!

Kontakt: vedoucí pracovník SCLLD PhDr. Li-
buše Beranová, e-mail: manager@masbrana-
vysociny.cz, telefon: 777 706 722.

Projekt Zlepšení řídicích a administrativ-
ních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufi-
nancován Evropskou unií.

  MAS Brána Vysočiny  

Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovoluje 
pozvat na seminář  

Výzvy místní akční skupiny Brána Vysočiny 
v Programu rozvoje venkova, od 9.00 do 11.00 
ve velké zasedací místnosti na radnici v Tišnově 
(náměstí Míru 111, Tišnov).

Program: 
1) Představení místní akční skupiny Brána Vysočiny 
a Programu rozvoje venkova
2) Programový rámec Programu rozvoje venkova 
v rámci místní akční skupiny Brána Vysočiny:
•  Opatření PRV A: Investice do zemědělských podniků
•  Opatření PRV B: Investice do zemědělských 

produktů
•  Opatření PRV C: Diverzifikace zemědělství
•  Opatření PRV D: Spolupráce subjektů
3) Představení vzorové výzvy MAS Brána Vysočiny 
k Programu rozvoje venkova
4) Představení způsobu administrace žádostí na 
straně místní akční skupiny Brána Vysočiny
5) Dotazy a diskuze

Seminář je bezplatný. Pokud se jej chcete zúčastnit, 
potvrďte, prosím, svoji přítomnost na e-mailu  
manager@masbranavysociny.cz.
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Přes 400 krásných knih z Tišnova

Festival Jeden svět není jen o filmech

Jan Lacina

Mezi obdobně velkými městy vyniká Tiš-
nov množstvím rozmanitých kulturních 
aktivit. Pramálo se však ví o jedné z nejvý-
znamnějších, která má bezesporu význam 
nadregionální – o knižním nakladatelství 
SURSUM. Samo nakladatelství, sídlící v Tišno-
vě na Cáhlovské ulici, pro svou propagaci moc 
nedělá. A tak alespoň stručně pojednejme 
o jeho činnosti – vždyť letos oslavuje již dva-
cet pět let svého trvání!

Nakladatelství založil roku 1992 Miroslav 
Klepáček, za duchovního otce lze považovat 
Milana Badala, současného tajemníka kar-
dinála Dominika Duky. Badal s Klepáčkem 
a dalšími spolupracovníky vydávali v letech 
1985 až 1989 samizdatový časopis SURSUM, 
což znamená „vzhůru“. Právě na tuto revue 
s filozoficko-teologickou orientací, ale také 
na odkaz stejnojmenné umělecké skupiny 
ze začátku 20. století činnost nakladatelství 
navazuje. 

Za dvacet pět let své činnosti vydalo na-
kladatelství již přes 400 knížek – od  Sociál-
ní nauky církve až po vytříbené verše pražské 
básnířky Jitky Světlíkové Slovo za slovem, 
vhodně doplněné abstraktními malbami Jar-
mily Janůjové, s pořadovým číslem publikace 
422. Tematický záběr nakladatelství SURSUM 
je tedy obdivuhodně široký – od titulů filozo-
ficko-teologických přes poezii, beletrii, dět-
skou, přírodovědnou a mysliveckou literaturu 
až po turistické průvodce a obrazové a foto-
grafické publikace. Přitom se vesměs jedná 
o tituly vybraných kvalit, často objevné až 
rarity, navíc zajímavě graficky upravené i ilu-
strované. Všimněme si alespoň některých.

Z beletrie patří k nejhodnotnějším titu-
lům Pohled z mostu (2002) a další prózy Kar-
la Švestky, znamenitého vypravěče z Tasova, 
navazujícího na slavnou spisovatelskou linii 
Jakuba Demla a Stanislava Vodičky. K vydava-
telským počinům celostátního významu patří 
obsáhlá kniha dokumentů o životě a díle v mi-
nulém režimu vězněného a zakázaného Jana 

Zahradníčka Byl básníkem (2004), kterou se-
stavil blízký spolupracovník nakladatelství 
Radovan Zejda. Populárním se stal spisek 
Chvála česneku (2007), který si jeho autor An-
ton Kollár, profesor otorinolaryngologie i sám 
ilustroval. Velkým přínosem pro poznání his-
torie konce 18. století na blízkém Bystřicku 
je dílo Sixta Bolona Tomáš Juren. Toleranční 
doba na Vysočině a hudba srdce (2008), líčí-
cí nesnadný život evangelického učitele a ka-
zatele. Nevšední půvab má Chlévská lyrika 
(2010), výběr básní našich i světových au-
torů o chovných zvířatech, který uspořádal 
inseminátor a básník Zdeněk Volf a fotogra-
fický souzvuk s verši vytvořil jeden z nejvý-
znamnějších českých fotografů Jindřich Štreit. 
Z přírodovědných publikací jmenujme ales-
poň unikátní Klíč k určování stanovištně vý-
znamných lesních rostlin ve vegetativním stavu 
(2003) od Jaroslava Koblížka a Radomíra Ře-
pky či Masožravé rostliny (2003) od Davida 
Švarce. Nejúspěšnější dětskou knihou se sta-
lo vyprávění O čertovi se znamenitými a vel-
mi působivými ilustracemi autora textu Pavla 
Čecha. A k tomu všemu se přidávají další ne-
všední tituly, jako třeba reedice milostných 
dopisů a básní Františka Halase s frontispi-
sem od Toyen Krásné neštěstí (2006), další 
vydání Halasovy básnické prózy Já se tam vrá-
tím s ilustracemi básníkovy vnučky Markéty 
Vohradské (2001), či dokonce kniha boha-
té dokumentace o životě a díle slavného spi-
sovatele a letce Saint-Exupéryho: Archanděl 
a spisovatel od Nathalie des Valliéres, z fran-
couzštiny přeložené Zdenkou Stavinohovou 
(2005). 

A nesmíme zapomenout na knihu v celo-
státním měřítku zatím nejslavnější. Stalo se jí 
Repoetitorium Přemysla Ruta v bizarní typo-
grafické úpravě Otakara Karlase a Karla Čap-
ka. V celostátní nakladatelské soutěži bylo 
vyhlášeno knihou roku 1995.

Řada zajímavých a krásně upravených knih 
nakladatelství SURSUM se samozřejmě  týká 
i našeho regionu – Tišnova a blízké Vysoči-
ny. Tišnováci zajisté přivítali znovuobjevení 

poutavého vyprávění Bohuše Sedláka o sta-
rém Tišnově V závětří Květnice, které s ilustra-
cemi tišnovského malíře Libora Baláka vydalo 
SURSUM roku 2000. Oblibě se těší i dvě ob-
razové publikace – Tišnov, Předklášteří 
a okolí v obrazech dávných časů (2007) a Tiš-
nov a Předklášteří na dobových fotografiích 
(2008). Osobnost nejvýznamnějšího spisova-
tele našeho regionu Josefa Uhra připomnělo 
nové vydání Uhrových básnických próz Má 
cesta (2001) a zřejmě první souhrnné vydání 
Uhrových veršů Neslyšet hodiny znět (2008). 
Obě knihy mají textu rovnocenný dopro-
vod v grafických listech a kresbách Emanue-
la Ranného. Blízká spolupráce nakladatelství 
se Společností Anny Pammrové vyústila roku 
2003 k prvnímu vydání ANTIEVY – nedokon-
čenému autobiografickému románu samotář-
sky u Žďárce žijící myslitelky a spisovatelky. 
Z knih o přírodě tišnovského regionu uveďme 
alespoň Květnici a přírodu Tišnovska (1999) 
Jana Laciny a Vojtěcha Štolfy a Opeřené lovy 
(2005) původem tišnovského fotografa 
a znalce ptáků Josefa Ptáčka. K titulům, které 
objevně a poutavě vyprávějí o krajině, staveb-
ních památkách a osobnostech Vysočiny, patří 
z produkce nakladatelství SURSUM například 
kniha Pavla Svobody Krajem kamení a jeřabin 
(2002) a medailonky osobností Vysočiny od 
Věry Rudolfové Kraj návratů a setkání (2006) 
a Kraj návratů a inspirace (2011).

I ze stručného nástinu je zřejmé, že 
SURSUM je nakladatelství produkující po-
zoruhodně rozmanitou a bohatou žeň, pře-
kračující svým významem hranice našeho 
regionu. Přesvědčila o tom  i loňská výstava 
v Památníku písemnictví na Moravě v Raj-
hradě. Ve výstavním cyklu „Moravská na-
kladatelství se představují“ tak jako první 
učinilo právě nakladatelství SURSUM. Letos 
by se měla obdobná výstavní akce uskutečnit 
v Muzeu města Tišnova. 

A tak popřejme nakladatelství k pětadva-
cetinám mnoho čtenářů jím vydaných knih 
a citlivou ruku při výběru dalších publikací. Ať 
neupadá a směřuje stále vzhůru, tedy SURSUM!

Anna Sítorová

Jeden svět, který se v Tišnově uskuteční 
o víkendu 31. března až 2. dubna, je sice festi-
val dokumentárních filmů o lidských právech, 
ale přináší i spoustu dalšího. Témata uvádě-
ných filmů jsme již představili v minulém čísle 
Tišnovských novin, jejich synopse naleznete 
také v tomto čísle a na plakátovacích plochách 
ve městě. V následujícím příspěvku si budete 
moct udělat přehled o všech akcích, které do-
kumenty doplní.

Samotné filmy Jednoho světa často přiná-
ší více otázek než odpovědí, ty se pak ovšem 

vyplatí hledat v následných debatách s reži-
séry a odborníky. První ze čtyř letošních de-
bat doprovodí hned zahajovací film Exekuce, 
ve kterém se otevře prostor pro diskuzi s re-
žisérkou filmu Andreou Culkovou a s právnič-
kou Terezou Němcovou-Čáslavskou z Kanceláře 
veřejného ochránce práv. V sobotu se může-
te těšit na novinku, kterou je tzv. MamaTata 
kino – promítání, které je díky snížené hladi-
ně zvuku a mírnému přisvětlení v sále vhod-
né i pro rodiče s dětmi. V tomto formátu 
promítneme dokument Epidemie svobody 
a v diskuzi po něm se budete moci pobavit 
s režisérkou Terezou Reichovou a právničkou 

Ligy lidských práv Zuzanou Candigliotou, kte-
rá se problematikou práv pacientů ve zdra-
votnictví dlouhodobě zabývá. Večer se pak po 
filmu Ve válečné show naskytne příležitost 
ptát se na vše ohledně války v Sýrii humanitár-
ní pracovnice, fotografky a válečné novinářky 
Markéty Kutilové, která pravidelně jezdí do ob-
lastí severní Sýrie a Iráku a je spoluautorkou 
knih Islámskému státu na dostřel I. a II. zachy-
cujících příběhy lidí ve válečných oblastech na 
severu Sýrie. Poslední debata vás čeká v nedě-
li, kdy po snímku Výchova k válce přijede re-
žisérka Adéla Komrzý a Petra Frühbauerová 
z organizace NaZemi.
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Z doprovodného programu se dále nabízí 
možnost procvičit si umění spolupráce, kte-
ré je ústředním tématem letošního ročníku. 
Workshop AcroYogy proběhne v sobotu od-
poledne přímo na pódiu v kině a objevíte na 
něm, že díky spolupráci dokážete neuvěřitel-
né věci. Jedná se o cvičení s významnými prv-
ky hravosti, komunikace, zpětné vazby, zábavy 
a fyzické aktivity. Ač to na první pohled nevy-
padá, tak každý člověk zvládne po krátké in-
struktáži provést základní prvky. Překvapení 
z nenáročnosti a radost z překonání vlastních 
hranic jsou často velmi motivující a člověk 
má chuť objevovat další a další kouzla toho-
to vskutku výjimečného cvičení. Nemusíte mít 
strach, workshop je vhodný pro úplné začá-
tečníky. Provedou vás zkušení lektoři Jaroslav 
Grochal a Jana Šálková. Nezapomeňte se při-
hlásit na anna.sitorova@jedensvettisnov.cz,  
kapacita je omezena dvaceti účastníky. Vstup-
né 80 Kč vám pak poslouží jako sleva na li-
bovolný dokument Jednoho světa. Nedělní 
odpoledne si pak můžete zpříjemnit vlídným 
snímkem Život začíná po stovce o aktivní Švéd-
ce Dagny. Dokument promítáme v prostorách 
Centra sociálních služeb za dobrovolné vstup-
né, projekce je však otevřená široké veřejnosti. 

Cestou do kinosálu určitě nepřehlédně-
te výstavu ve foyer kina s názvem Ukradené 
dětství: Dětská práce očima čtyř českých 
fotografek. Alžběta Jungrová, Jarmila Štuko-
vá, Markéta Kutilová a Lenka Klicperová na 
nich zachycují život pracujících dětí, s nimiž 
se autorky setkaly při svých cestách po Africe, 
Asii a v dalších rozvojových zemích. V prosto-
rách foyer najdete také festivalový infostánek, 
občerstvení vegetariánského bistra Veg8Café, 
teplé nápoje a fair trade produkty tišnovské 
ekoporadny.

Pokud se chystáte navštívit více doku-
mentů, využijte festivalovou permanent-
ku. Ta bude k dostání na dva až sedm filmů 
a je cenově výhodnější. Vstupy na všech-
ny akce festivalu budou k prodeji až přímo 
na místě. V rámci letošní novinky Jeden 
svět pro všechny nabízíme také dvě pro-
jekce pro neslyšící a nedoslýchavé diváky. 
Snímky Dobrý pošťák v pátek večer a Dil 
Lejlá v neděli večer promítáme totiž se spe-
ciálními titulky. Díky plošince v kinosále 
jsou dokumenty přístupné taktéž divákům 
s omezením hybnosti. Všechny podrobnosti 
k programu a celému festivalu naleznete na  
www.jedensvet.cz/tisnov a na naší face- 

bookové stránce. Na festival vás srdečně 
zve tým organizátorů a komunitní škola 
ZaHRAda.
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Jubilejní bluesová pomlázka

sedm krát deset. Ohlédnutí za výstavou a jubileem

Václav Seyfert, redaktor TN

V sobotu 8. dubna se v kulturním domě 
v Železném u Tišnova uskuteční od 18.30 ho-
din již pátý ročník hudebního festivalu BLUE-
SOVÁ POMLÁZKA. 

Stejně jako v minulých létech vystou-
pí i tentokrát tři kapely, u nichž jsou vesměs 
bluesové kořeny zcela nepochybné, nicméně 
hudební mízu z nich těží poněkud odlišným 
způsobem, takže pestrost večera bude jako 
vždy zajištěna. Úvodní set bude patřit brněn-
ské skupině Band Of Heysek. Jedná se o re-
lativně nový „boční“ projekt leadera Hoochie 
Coochie Bandu Jana Švihálka a bubeníka Lu-
káše Kytnara (mj. Afrodite, Nuck Chorris Gang 
a další kapely), v němž působí buď pouze ve 
dvou, nebo je doplňuje baskytarista Mojmír 
„Bob“ Sabolovič. Zatímco Švihálkova kmeno-
vá skupina je přece jen do značné míry „retro“, 
projev „Hejsků“ je podstatně modernější, hut-
nější a sálá z něj vydatná vnitřní síla. Do Že-
lezného je sice kapela avizována jen jako duo, 
ale s dovětkem, že „možná přijede i nějaký 
basista…“

Zbytek večera už bude mít v podstatě kom-
pletně mezinárodní punc. Také v případě 

druhého účinkujícího se na pódiu předsta-
ví jen dva muzikanti: bude to americký ky-
tarista Jesse Ballard společně s německým 
saxofonistou českého původu Joe Kuče-
rou. Hudba se oproti úvodní kapele rozhod-
ně zklidní a mírně se posune k jazzu. Ballard 
pochází z Kalifornie, ovšem procestoval půl 
světa, takže jeho působištěm byl i někdejší Zá-
padní Berlín nebo Londýn. V sedmdesátých 
létech byl téměř nepřetržitě na turné včetně 
koncertů například s Joe Cockerem nebo Ro-
bertem Palmerem. Jeho osobitý projev kdosi 
výstižně charakterizoval jako originální směs 
hudby Van Morrisona s přídavkem jazzu, 
blues či folku a s esencí kalifornského slunce... 
Kučera hrával před svou emigrací v dechové 
sekci Prokopových Framus Five, v Německu 
působil v muzikálu Hair a spolupracoval i s ta-
kovými veličinami, jakými byli Alexis Korner, 
Dick Heckstall-Smith nebo polská legenda 
Czeslaw Niemen. S Martinem Kratochvílem 
se podílel na bluesové hudbě k filmu Tanko-
vý prapor.

V závěru každého ročníku Pomlázky to vždy 
někdo pořádně „rozbalí“. Tentokrát se o to po-
stará rakouská trojice The Roosevelt Hou-
serockers, hrající klasické chicagské blues, 

a to bez basové kytary ve složení: Andreas 
Weilhartner – kytara, zpěv, foukací harmoni-
ka, Jörg Brunnbauer – bicí, zpěv, Timo Brunn-
bauer – kytara, zpěv. Název kapely odkazuje 
na legendárního slidekytaristu sedmdesátých 
let Hound Dog Taylora, který se ve skutečnos-
ti jmenoval Theodore Roosevelt Taylor a jeho 
skupina si říkala Houserockers. Trio z Lin-
ce se u nás už úspěšně představilo například 
na šumperském Blues Alive nebo na festivalu 
v Boskovicích. V daném žánru je to nepochyb-
ně nejlepší kapela našich jižních sousedů.

Jako vždy doplní v Železném hudbu i insta-
lace fotografií. Tentokrát představí své práce 
čebínský Jiří Balák, který je již léta „dvor-
ním“ fotografem brněnského klubu Leitnerka 
a většina jeho momentek z hudebních pódií 
tedy pochází právě odtud.

Předprodej vstupenek probíhá v tišnov-
ském knihkupectví paní Raškové na Brněn-
ské ulici a také na obecním úřadě v Železném. 
Vstupenky budou samozřejmě, ovšem za při-
měřeně vyšší cenu, k dostání i přímo na místě 
před zahájením akce. Tradičně bude kvalitně 
postaráno i o návštěvnické žaludky, takže by 
nic nemělo bránit tomu, aby se v Železném 
jako vždy odehrál báječný bluesový víkend. 

Jiří Dvořák

V neděli 12. března skončila ve spole-
čenských prostorách OÚ Předklášteří uni-
kátní týdenní výstava obrazů s názvem 

SEDM KRÁT DESET. Sedm špičkových ma-
lířů z různých koutů České republiky na ní 
představilo po deseti obrazech ze své sou-
časné tvorby. Naplnili tak velké přání hlav-
ního organizátora akce Zdeňka Jílka, který 

sobě i široké veřejnosti společnou výstavu 
uspořádal jako originální dárek při příle-
žitosti oslav vlastního životního jubilea. 

Všichni pozvaní malíři se také osob-
ně zúčastnili slavnostního zahájení výstavy 
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Komiks hrdelních případů městečka Tišnova
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

V letošním roce – v sobotu 29. července 
na velké trhové slavnosti – bude kromě jiné-
ho slavnostně otevřena také Cesta hrdelního 

práva. K dispozici bude stručný tištěný průvod-
ce a zřejmě i průvodce virtuální na internetu, 
které zájemce doprovodí při jejich putování po 
kamenných stélách-zastaveních symbolizují-
cích jednotlivé hlavní hříchy a ctnosti. 

Protože chce náš spolek Continuum vitae 
přiblížit tuto stránku tišnovské historie ještě 
hlouběji, rozhodli jsme se vydat k této příle-
žitosti komiks příběhů hrdelního práva. Na 
vybraných hrdelních zločinech si budou čte-
náři všech věkových kategorií moci přečíst 
a prohlédnout příběhy dávné minulosti na-
šeho města a poznat tak trochu tuto temnou 
historii.  

Vytvořit takový komiks je ovšem náročné 
a pracné, a proto se obracíme na vás, obyvate-
le z Tišnova a okolí, abyste náš projekt finanč-
ně podpořili na stránkách HITHIT.

Svým příspěvkem pomůžete na svět vý-
tvarnému a literárnímu dílu, které ještě Tiš-
nov neměl. 

Posílat finanční příspěvky můžete i pří-
mo na účet spolku Continuum vitae – č. ú.  
107-5059170277/0100.

Stránky kampaně na HITHIT: 
www.hithit.com/komikshrdelnichzlocinu.

Experimentální výpal keramiky z pozdní 
doby bronzové a doby železné
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae 

Dne 21. dubna proběhne v Tišnově experimentální výpal kopií keramiky 
z pozdní doby bronzové a starší doby železné (10. až 6. století př. Kr.) v ohni-
šti. Jde o velmi starou techniku výroby keramiky, která již byla zapomenuta. 
Zájemci se mohou podívat od 15.00 hodin do zahrad pod kostelem – 
vchod z ulice Radniční dřevěnými vraty (budova s kancelářemi městské 
policie, životního prostředí). 
Přijďte zhlédnout výpal keramiky s následným namáčením v kvásku.
Opékání donesených špekáčků možné. 
Odborně povede archeolog Martin Golec. 
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v neděli 5. března. Na vernisáži chvílemi ne-
bylo k hnutí, tak velký byl zájem veřejnosti 
i pozvaných hostů. Setkání s oblíbenými vý-
tvarníky, kteří jsou navíc známí svým úzkým 
vztahem k Tišnovsku, bylo velmi milé a přá-
telské. Příjemným překvapením bylo rovněž 
netradiční moderování vernisáže, kterého se 
velmi ochotně a zodpovědně ujala Bára Kul-
hánková a svými bezprostředními dotazy za-
jímavě vyzpovídala všechny přítomné malíře: 
Miladu Kollárovou z Brna, pražské malíře Iva-
na Svatoše a Josefa Velčovského, malíře jižní 
Moravy Antonína Vojtka z Břeclavi, Stanislava 
Bělíka z Doubravníka a brněnské malíře Sta-
nislava Sedláčka a Ivana Kulheima. 

Výbornou atmosféru vernisáže dotváře-
li hudebníci ze swingové skupiny GASTRO RE-
INHARD a také žesťové trio ze ZUŠ v Tišnově. 
Neplánovaným bonusem pro všechny přítom-
né bylo vystoupení brněnského zpěváka Jiří-
ho Duchoně, který se objevil mezi návštěvníky 
a rád zazpíval několik písní. Příjemnou odpoled-
ní akci uzavřela autogramiáda malířů a více než 

dvě stě návštěvníků je 
poté ocenilo vřelým 
a dlouhým potleskem. 
A nejen je – velký dík 
patřil samozřejmě 
všem obětavým orga-
nizátorům, vždyť celá 
tato netradiční akce 
se připravovala složi-
tě a dlouho předem. 
Zvláštní poděkování 
přitom patří panu Oto-
vi Kubátovi z Tišnova. 
Ten nezištně zastoupil 
autora výstavy Zdeňka 
Jílka (z vážných rodin-
ných důvodů se nako-
nec nemohl zúčastnit) 
a skvěle organizačně zabezpečil celou výstavu. 

Milý Zdeňku, do dalších let Ti pře-
ju hodně zdraví, osobní sílu a pevnou 
vůli zvládat všechna možná protivenství. 
A všem nám, tvým divákům a návštěvníkům, 

zase přeju, aby Tvůj pramen inspirace nesláb-
nul, a my se tak mohli dál potkávat při Tvých 
(a tak nějak i našich) zajímavých počinech 
a podobných neopakovatelných výstavách, 
jako byla tato „sedmdesátková”.

Autor obrázku: Marek Rubec

Foto: Klára Sovová

Foto: Michal Beneš
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  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 13.  

32: Alois Řezáč – nejdéle sloužící starosta města 
Václav Seyfert, redaktor TN

Loňského 4. dubna jsme si připomněli 
80. výročí úmrtí Aloise Řezáče, meziválečné-
ho starosty města, který na tomto postu se-
trval téměř plných 22 let, tedy nejdelší dobu 
ze všech dosavadních nejvyšších představite-
lů Tišnova. Na podzim onoho jubilejního roku 
pak byl jako třicátý druhý v pořadí jmenován 
in memoriam dosud posledním čestným obča-
nem města.

Nedlouho po vypuknutí první světové vál-
ky, konkrétně 26. 10. 1914, odstoupil ze zdra-
votních důvodů z funkce jeho předchůdce na 
radnici JUDr. Karel Seyfert a starostenství bylo 
poprvé svěřeno Řezáčovi. Jeho volba pak byla 
potvrzena ještě šestkrát (!), v létech 1915, 
1918, 1919, 1924, 1927 a 1932. 

Alois Řezáč se narodil 15. června 1873 
a byl továrníkem. Od počátku 20. století podni-
kal v textilní výrobě, v pivovarnictví, ve výrobě 
papíru a lepenky. Různé provozovny měl roz-
místěny nejen v Tišnově, ale také v Brně, No-
vém Bydžově, na Lomnici a v Borači. Těžkou 
hospodářskou krizi třicátých let však přečka-
la jen malá továrna v Borači a tišnovská tkal-
covna vlněných látek zvaná „šátkárna“, která 
původně stávala na Ostrovci, ale musela pak 
ustoupit výstavbě nové železniční dráhy na Ně-
mecký (dnes Havlíčkův) Brod. Novou budovu 
firmy Kv. Řezáč na nábřeží u Svratky, kde jako 
výrobna sítí existuje dodnes, nechal postavit až 
jeho nástupce ve vedení firmy, syn Jiří.

Veřejně činným se Alois Řezáč stal v roce 
1905, kdy byl poprvé zvolen členem městské-
ho výboru, jak se tehdy říkalo zastupitelstvu. 
Již následujícího roku zde projevil své výraz-
né protirakouské cítění, když prosazoval, aby 
místo černožlutého praporu byl na tišnov-
ské radnici vyvěšován pouze národní prapor 
červenobílý. V období od srpna 1908 do pro-
since 1912 zasedal i v městské radě, pak byl 
nakrátko znovu jen členem výboru a od 7. 
ledna 1914 opětovně i radním. Už jako sta-
rosta se v roce 1917 veřejně přihlásil k pro-
tirakouskému Manifestu českých spisovatelů 
a jeho čelného signatáře Aloise Jiráska navrhl 
30. srpna 1917 na čestného občana města, což 
umělec přijal. O této události jsme podrobně 
psali v páté části našeho seriálu vloni o prázd-
ninách. Během válečných let učinil starosta 
Řezáč ještě jeden prozíravý krok: když v roce 
1916 Sokolu hrozilo zabavení majetku, koupi-
lo město sokolovnu a zřídilo v ní městské kino. 
Krátce po válce, 14. ledna 1919, pak obec bu-
dovu sokolům prodala za 31 tisíc korun zpět.

Památnou událostí ve funkčním životě sta-
rosty Aloise Řezáče byl samozřejmě vznik Čes-
koslovenské republiky. V úterý ráno 29. října 
byl o této skutečnosti starosta oficiálně vyro-
zuměn pražským národním výborem a byl 
vyzván k tomu, aby jménem nového státu pře-
vzal místní úřady, dosadil do nich spolehlivé 
lidi a zajistil plynulou kontinuitu státní moci. 
Oslavy byly podle pokynů z Prahy umírně-
né, průvod s hudbou se vydal k radnici a zde 

starosta Řezáč přečetl telegrafický text první-
ho zákona, vydaného československou vládou. 
V městské kronice se o těchto událostech dále 
píše: „Všecky domy byly vyzdobeny prapory, 
průvod prošel ulicí Klášterskou k mostu, potom 
Jirchářskou, Korábem, Cáhlovskou, Brněnskou 
a Kukýrní. Druhý den chodily davy lidí městem, 
shazovaly s úředních budov rakouské orly. Děti 
vezly na trakaři slaměného panáka se jmény 
nenáviděných osob tišnovských a pak ho utopily 
ve struze.“

Alois Řezáč byl členem národně demokra-
tické strany, kterou vedl první československý 
premiér JUDr. Karel Kramář. Strana vznikla 
v roce 1918 pod názvem Česká státoprávní 
demokracie, po vzniku republiky se přejmeno-
vala na Československou národní demokracii. 
Počátkem dvacátých let byla tato strana nej-
silnější i u nás pod Květnicí a Řezáčovi zajišťo-
vala ve vedení města pevnou pozici. A on této 
situace dokázal ve prospěch Tišnova význam-
ným způsobem využít. Jak napsal ve své stati 
historik PhDr. Karel Fic: „Příčinu rozkvětu Tiš-
nova ve dvacátých letech lze spatřovat přede-
vším ve všeobecném hospodářském oživení po 
válce, ale nelze přitom opomenout i osobní vliv, 
kterým Řezáč ke zvelebení města přispěl.“ 

Výčet aktivit z tohoto období je vskutku ne-
bývalý. V roce 1920 bylo založeno gymnázium, 
první střední škola ve městě a o několik let poz-
ději byla postavena jeho budova. V březnu 1921 
bylo ustaveno Všeobecně prospěšné staveb-
ní a bytové družstvo s Aloisem Řezáčem v čele 
a výsledkem byla výstavba rodinných domků 
v ceně 16 až 25 tisíc korun pro chudší a střed-
ní vrstvy. Nejvýrazněji se tato činnost proje-
vovala na dnešní ulici Družstevní, kterou část 
kompetentních činovníků i majitelů domků na-
vrhovala „za nepopiratelné zásluhy o město“ 
pojmenovat po Řezáčovi, ale jejich návrhy byly 
tehdy zamítnuty. Později nesla nakrátko jeho 
jméno dnešní ulice Na Loukách, ale tento počin 
neměl dlouhého trvání, neboť Alois Řezáč byl 
po roce 1948 z ideologických důvodů úmyslně 
zamlčován, stejně jako jeho skutky.

Vraťme se ale k rostoucímu Tišnovu dva-
cátých a počátku třicátých let: postavila se 
nová soudní budova na náměstí (dnešní poš-
ta), nový trakt dívčí školy, obecní chudobinec, 
živnostenská škola pokračovací (současná po-
liklinika), nový sál sokolovny a jako architek-
tonický klenot v místě někdejších masných 
krámů funkcionalistická budova spořitelny, 
která byla zbudována podle návrhu architek-
tů Bohuslava Fuchse a Bohumila Kumpošta 
a otevřena v červenci 1933. Ač sám v době kri-
ze přicházel o vlastní firmy, ve funkci starosty 
se Řezáč všemožně snažil mírnit bující neza-
městnanost – město zadávalo stavby silnic, 
budovalo kanalizaci, opravovalo jez a stavidlo Foto: rodinný archiv A. Řezáče
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DUbNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVsKA 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. DUbNA
PŘED 145 LETY
Na Velikonoční pondělí 1. dubna 1872 se 
v Předklášteří uskutečnilo první divadelní 
představení sokolské jednoty, jejíž členové 
kromě tělovýchovné činnosti nastudovali i ně-
která dramata Josefa Kajetána Tyla a Václava 
Klimenta Klicpery. Sokol byl v Tišnově založen 
zhruba rok a půl předtím, v říjnu 1870 v hos-
tinci Na Špitálku, a vedli jej starosta Karel Bu-
chal a náčelník Jan Macků. První fáze jeho 
existence ale neměla v Tišnově dlouhého trvá-
ní – poté, co při výletě do Dolních Louček byla 
zmínka starosty Buchala o Rusku jako „slovan-
ském bratrském státě“ prohlášena c. k. úřed-
níky za velezrádnou, sokolská jednota svoji 
činnost raději utlumila a její členové nadále 
působili pod hlavičkou Tělocvično-hasičského 
sboru. K opakovanému a definitivnímu založe-
ní Sokola pak došlo znovu až na podzim 1892.

2. DUbNA
PŘED 115 LETY
Ve středu 2. dubna 1902 zemřel v tyrolském 
Griesu PhMr. Josef Svoboda, jediný syn ně-
kdejšího majitele tišnovské lékárny Františka 
Svobody, o němž jsme psali v lednovém ka-
lendáriu. Po Františkově smrti (1892) přešla 
lékárna na jeho ženu Barboru, rozenou Fe-
tterovou, která ji v roce 1897 postoupila své-
mu jedinému synu Josefovi, narozenému 2. 
listopadu 1869. Tišnovská lékárna v té době 
už více než 40 let fungovala současně jako 

poštovní úřad, ovšem právě Josef Svoboda byl 
posledním tišnovským lékárníkem-poštmis-
trem; jeho úmrtím tyto služby při lékárně za-
nikly a pošta se toho roku stala samostatným 
úřadem.

3. DUbNA
PŘED 65 LETY
Ve čtvrtek 3. dubna 1952 zemřel Václav Ma-
jor, legendární tišnovský divadelní herec a re-
žisér, po němž byla pojmenována ulice pod 
starým hřbitovem, na níž dnes sídlí obvodní 
oddělení Policie ČR. Narodil se 7. září 1883, 
profesí byl holičský mistr, později pracoval 
jako inspektor pojišťovny Slavia. Do myslí Tiš-
nováků se zapsal především svým působením 
v místním sokolském divadle, kde ztvárnil ce-
lou řadu významných postav, vzpomeňme na-
příklad role v Čapkově Bílé nemoci nebo ve 
hře Paní mincmistrová Ladislava Stroupežnic-
kého; režíroval dokonce i Smetanovu operu 
Prodaná nevěsta. Navíc zpíval ve zdejším sbo-
ru, hrál v městské kapele a jeho specialitou 
byly komické výstupy o silvestrovských veče-
rech. Po několik volebních období byl rovněž 
členem městského zastupitelstva za Českoslo-
venskou národní demokracii.

4. DUbNA
PŘED 75 LETY
V sobotu 4. dubna 1942 došlo k deportaci 
tišnovských občanů židovského původu. 
Příslušníci tišnovské židovské komunity byli 
násilně vystěhováni a přes sběrné středisko 
v Brně přemístěni nejprve do terezínského 

ghetta a odtud později do vyhlazovacích kon-
centračních táborů na území Polska. Tento 
osud postihl pět členů rodiny majitele hostince 
a velkoobchodu Jakuba Kellnera, šestičlennou 
rodinu obchodníka s látkami a oděvy Alfreda 
Pollaka, Arnolda Stránského a jeho dva syny, 
dalšími deportovanými byli Leopold Österei-
cher, Žofie Spitzová, Hedvika Grünwaldová, Jo-
sef Kohn s rodinou, Bruno Hirsch a Zikmund 
Werbel. K uctění památky židovských spo-
luobčanů byly v září 2014 péčí spolku Con-
tinuum vitae v místech jejich posledního 
tišnovského pobytu položeny pamětní kameny 
Stolpersteine.

25. DUbNA
PŘED 5 LETY
Ve středu 25. dubna 2012 vystoupila v tiš-
novském RockStar Café americká rocko-
vá skupina L. A. Guns. Kapela, která vznikla 
v roce 1983, byla předchůdcem pozdějších 
slavných Guns N´Roses, do kterých po dvou 
letech přešla většina členů L. A. Guns včetně 
známého zpěváka Axla Rose. Na tišnovském 
koncertě se ovšem ze zakládajících členů sku-
piny už nepředstavil ani jeden. Přesto šlo be-
zesporu o unikátní akci, protože to bylo jediné 
vystoupení L. A. Guns v celé České republice 
během aktuálního koncertního turné. V tehdy 
zcela nových útrobách RockStar Café v patře 
nad obchodním domem Albert se pak usku-
tečnilo ještě několik dalších hudebních akcí; 
v létě 2014 byl ovšem její provoz ukončen 
a dnes se v těchto místech nachází prodejní 
prostory. 

na Svratce, prostě podporovalo stavby, které 
přispívaly k zaměstnanosti dělníků.

V létech 1927 až 1928 se odehrály dvě udá-
losti, které v Řezáčově politické dráze před-
stavují důležité okamžiky. Nejprve to byla 
Podhorácká výstava v červenci 1927, na které 
se v mnoha oborech své činnosti prezentova-
lo celé Tišnovsko. Alois Řezáč byl předsedou 
jejího organizačního výboru a zasloužil se 
o zdařilý průběh a vynikající úroveň výstavy. 
17. června 1928 pak osobně přivítal na tišnov-
ském náměstí prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který do 
Tišnova zavítal na krátkou návštěvu a obdržel 
na památku kazetu s ametysty a jinými vzác-
nými kameny z Květnice. Působivý dobový 
film z tohoto slavného dne byl promítnut i vlo-
ni v říjnu na radnici při vzpomínaném udělo-
vání čestného občanství.

Zmiňovaných 22 let na starostenském po-
stu bylo ale přece jen na krátký čas přerušeno. 
V roce 1933 byl Alois Řezáč nařčen z defrau-
dace obecních peněz a v květnu mu byl poza-
staven výkon funkce. Podle obvinění údajně 
o dva roky dříve zadržel částku 13 tisíc korun, 

protože se prý cítil poškozen při předchozím 
prodeji svého domu městské spořitelně. Kraj-
ský i nejvyšší soud ovšem Řezáče zprostily viny, 
neboť se prokázalo, že uvedená částka byla po 
celou dobu městským depozitem, a tudíž stále 
jeho vlastnictvím. V lednu 1934 byl proto přípi-
sem ministra vnitra Černého Alois Řezáč znovu 
potvrzen v nejvyšší městské funkci.

Jako jeden z mála tišnovských starostů ze-
mřel Alois Řezáč ještě v době výkonu funkce. 
Na jeho poslední cestě ho provázelo téměř 
celé město a profesor Jan Kosík o něm ve svém 
projevu na smutečním zasedání městského 
zastupitelstva řekl: „V době, kdy příroda se pro-
bouzí, kdy se rozvíjejí květy, otevíráme hrobku, 
abychom do ní uložili jeden z nejvýznamnějších 
květů města Tišnova k věčnému spánku. Bylo-li 
ve společnosti a korporacích, úřadech a novi-
nách vzpomínáno politického, hospodářského 
a kulturního pokroku města Tišnova, bylo vždy 
současně vzpomínáno jméno Aloise Řezáče. Pl-
nou třetinu svého života starostoval. Již za Ra-
kouska, za války stál na stráži, staral se o město, 
bil se za ně, pečoval o jeho rozvoj, byl všude, kde 
bylo potřebí jeho rady a pomoci. I v republice 

svojí iniciativou a rozhledem dopracoval se 
k autoritě, jakou mnohé město Tišnovu závidě-
lo. Byl mnohdy ideovým i politickým odpůrcem, 
odpůrcem třebas i houževnatým, ale dovedl 
také uznati dobrou vůli, dovedl pochopiti, že od-
půrce ještě není nepřítelem. Prestiž jeho osoby 
ztrácela se v prestiži města Tišnova. Loučím se 
se zesnulým, děkuji mu za vše ušlechtilé, dobré 
a pěkné, co pro město, jeho rozvoj učinil, za vše, 
oč se snažil a usiloval, děkuji mu za všechny obě-
ti, které pro tuto práci a snahu přinesl. Odchází 
a zanechává nám zde svůj obraz. Před tímto ob-
razem za všechny lidi dobré vůle mu slibujeme, 
že v tomto ušlechtilém a dobrém, oč se snažil 
a usiloval, budeme pokračovati. Čest památce 
zesnulého pana starosty Aloise Řezáče!“ 

Alois Řezáč je pochován na starém tišnov-
ském hřbitově v hrobě č. 1276/78.

Zdroje:
 – Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. 

město Tišnov, 2013
 – Kronika města Tišnova
 – Karel Fic: Tišnovští starostové, Tišnovsko, 

prázdniny 1994
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Vzpomínka na Jakuba horáka (1906 až 1976), dlouholetého regenschoriho 
a varhaníka tišnovského chrámu
Jan Kos, kronikář farnosti

V loňském roce si římskokatolická farnost 
i tišnovská veřejnost připomněly 40. výročí 
úmrtí pana Jakuba Horáka, vynikajícího hu-
debníka a učitele LŠU, který na tišnovském 
kůru hrál na varhany a vedl chrámový sbor 
téměř 46 let. Jako učitel hudby vychoval v Tiš-
nově a okolí celou řadu špičkových muzikantů 
působících jak v místních, tak i prestižních do-
mácích i zahraničních  orchestrech a hudeb-
ních tělesech. Byl ale také skvělým člověkem 
a příkladným a statečným křesťanem. 

Pocházel z blízkých Malhostovic, kde se 
v roce 1906 narodil v selské rodině. Byl jedi-
ným synem, ale k hospodářství jej to příliš 
netáhlo. Již od dětství miloval hudbu, pro kte-
rou měl mimořádné nadání. Na brněnské kon-
zervatoři vystudoval kromě varhan i hru na 
trubku, kontrabas a také skladbu a dirigování. 
Svoje učitelské působení zahájil v Lysicích, kde 
poznal svoji budoucí manželku, v listopadu 
1930 ale ještě jako svobodný zakotvil v Tišno-
vě, kde se právě uvolnilo místo po předcho-
zí varhanici a ředitelce farního kůru Marii 
Stejskalové. Tišnov si Jakub Horák vybral mj. 
i proto, aby to měl blízko ke svému ovdovělé-
mu tatínkovi, kterému pomáhal v hospodář-
ství. Po sňatku bydlel nejprve na Kukýrně, po 
několika letech se rodina přestěhovala do no-
vého domu postaveného na ulici Svatopluka 
Čecha. V něm byla hudební škola, kde vyučo-
val svoje žáky hře na nejrůznější hudební ná-
stroje. Před komunistickým převratem jeho 
školu navštěvovalo až sto žáků.

Ihned po svém příchodu do Tišnova začal 
pracovat na povznesení chrámového zpěvu. 
Nacvičovaly se nové hudební mše a duchov-
ní skladby, v roce 1932 po dlouhých letech za-
zněl opět v Tišnově latinský zpěv. Chrámový 

sbor se výrazně proměnil, přišli noví zpěvá-
ci a zpěvačky, stejně jako chrámový orchestr 
s novými muzikanty. Při produkcích orchestru 
hrával Jakub Horák na varhany, později je pře-
dal varhaníkům, které vychoval, a sám se ujal 
dirigentského pultu. V roce 1935 bylo možno 
slyšet v Tišnově poprvé gregoriánský chorál 
ve skladbách Missa IX. (Cum Jubilo) a Missa de 
Angelis. Během třicátých let se chrámový sbor 
s orchestrem podílel rovněž na provedení celé 
řady divadelních představení, jako byly např. 
operety Z českých mlýnů či Taneček panny Má-
rinky. Na počátku války posílili sbor další kva-
litní zpěváci a zpěvačky, takže chrámová hudba 
byla v Tišnově na velmi vysoké úrovni. V roce 
1941 vysílal rozhlas mši Václava Horáka Mi-
ssa X. in B, kterou společně provedl tišnovský 
a předklášterský chrámový sbor. Během váleč-
ných let se ale poměry ve sboru zhoršovaly. Ně-
kteří zpěváci a zpěvačky byli totálně nasazeni 
a zájem o zpěv byl postupně zatlačován do po-
zadí válečnými hrůzami. K jeho probuzení do-
šlo ale hned po osvobození, jakmile se podařilo 
opravit varhany, poničené při bombardování 
Tišnova na konci války. Již v říjnu 1945 provedl 
sbor pod hlavičkou tišnovských ochotníků za 
řízení Jakuba Horáka Blodkovu operu V stud-
ni. Provedení bylo v dobovém tisku hodnoceno 
jako mimořádně zdařilé. V průběhu pováleč-
ných let sbor nacvičil a provedl celou řadu no-
vých duchovních skladeb i operet.

Po „Vítězném únoru“ 1948 se poměry 
v chrámovém sboru významně změnily. Kos-
telní zpěváci se stali občany proskribovanými 
a museli čelit různým posměškům, vyhrůž-
kám a šikaně ze strany komunistického reži-
mu a jeho tišnovských protagonistů. Někteří 
z nich, jako byli např. učitelé,  nevydrželi exis-
tenční nátlak a ze sboru a z kostela odešli. Také 
regenschori dostal na vybranou – buď kostelní 

kůr, nebo Lidová škola umění. Jeho volba byla 
jednoznačná, odmítl jakékoliv „vyrovnání se 
s náboženstvím“ a zanechání činnosti na kůru. 
Funkci varhaníka vykonával dál  zcela veřejně 
a neztenčeně a kupodivu jej ze školy nevyho-
dili. Pravděpodobně si tehdejší vedení  netrou-
flo zbavit se vynikajícího učitele a v Tišnově 
člověka velmi váženého, oblíbeného a známé-
ho.  Kromě toho jej také potřebovali, aby vedl 
školní dechový orchestr a vystupoval s ním 
na prvních májích, lampionových průvodech 
a podobných režimních slavnostech. A tak do-
konce když v roce 1966 kvůli věku dosloužil, 
žádal ho okresní i krajský inspektor, aby ve 
škole pokračoval dál. On se ale rozhodl už je-
nom usedat za varhany a pokračovat na kůru. 
Po určitém útlumu chrámového zpěvu ve dru-
hé polovině šedesátých let, který byl hlavně 
způsoben tehdejší liturgickou reformou, do-
šlo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
k novému oživení. To se projevilo již při pri-
miční bohoslužbě P. Josefa Fasory v roce 1970, 
ale především o Velikonocích 1971 a 1972, 
kdy v Tišnově po dlouhé době opět zazněly 
Doušovy mše, provedené s orchestrem. Zdálo 
se, že budoucnost chrámového zpěvu je v Tiš-
nově zajištěna. První polovina sedmdesátých 
let ale přinesla do chrámové hudby revoluci 
v podobě kytarových mší a písní. Regenschori 
tím nadšen vůbec nebyl, měl o „krásách chrá-
mové hudby“ zcela jinou představu. A dle ní 
dále se sborem pokračoval. Založil i dětský 
sbor, který při bohoslužbách zpíval mezizpě-
vy a hudební vložky. Po více než 45 letech za 
varhanami a na kůru tišnovského chrámu se 
Jakub Horák s farností rozloučil zkomponová-
ním a provedením vlastního ordinaria (meš-
ních zpěvů). Zemřel v červnu 1976 a za velké 
účasti svých žáků a přátel z farnosti i tišnovské 
veřejnosti byl pohřben na místním hřbitově.

Tišnovský chrámový sbor na konci čtyřicátých let před chrámem v Porta coeli. Jakub Horák druhý zprava v zadní řadě. Zdroj: rodinný archiv J. Horáka
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VELKÝ KOLOBĚH PŘÍRODY

21.—22. 4. 2017

Přijďte s námi oslavit

DEN ZEMĚ
Pátek 21. dubna
Základní školy - dopolední výukové programy
 • Příběh kapky vody ZŠ náměstí 28. října
 • Popletená kniha o vodě ZŠ Smíškova

Jídlo a svět - dvorek za gymnáziem
1400—1730 • interaktivní program pro rodiny s dětmi,
   recyklotvoření, koloběh přírody
1430 • Ekologické divadlo “Dcery Matky Země”
1530 • Sýkorky - vystoupení pěveckého sboru ZŠ Smíškova
1630 • Ekologické divadlo “Vyprávění legend o vzniku světa”
V případě nepříznivého počasí se program přesune do SVČ Inspiro

Sobota 22. dubna
Městské trhy - doprovodný program
 • Třídění odpadů v Tišnově - stánek zaměřený na třídění BIO odpadů
 • Kam chodí plenky spát - výstava látkových plen, tvoření pro děti,
   aktivity pro dospělé
 • Koloběh vody na Zemi a kde se voda ztrácí - interaktivní výstava
 • Recyklotvoření a koloběh přírody - interaktivní stánek

Sběrný dvůr Města Tišnova - Wágnerova ulice
800—1200 • Den otevřených dveří
900 • Komentovaná prohlídka areálu sběrného dvora
1000 • Komentovaná prohlídka areálu sběrného dvora
1100 • Komentovaná prohlídka areálu sběrného dvora

Velký koloběh aneb “trhni si nohou” - závody koloběžek
na cyklostezce do Dolních Louček
1500 • sraz maskovaných koloběžkářů na náměstí Míru
1530 • registrace závodníků na parkovišti Na Loukách
   (od nádraží směrem na Předklášteří)
1545 • start závodníků
   kategorie: děti 1. stupeň (3 km), mládež 2. stupeň (7 km),
   dospělí a dospělí se zátěží - dítětem (11 km)
Občerstvení zajištěno, startovné dobrovolné

Na organizaci se podílí:

Projekt „Velký koloběh přírody“ je realizován za podpory města Tišnova.
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Pěnice černohlavá – černohlávek
Bohumil Kabeš

Zimoviště jednotlivých druhů ptáků, kteří 
u nás hnízdí, jsou od sebe vzdálena na tisíce 
kilometrů. Například naši skřivani polní léta-
jí do jihozápadní Evropy, ale vlaštovky obecné 
a pěnice černohlavé až do tropické Afriky na 
jih od Sahary. Nejčastěji migrují přes Balkán 
a Malou Asii. Nově však část středoevropské 
populace pěnice černohlavé zimuje v Britá-
nii, kde využívá tamější tradice zimního přikr-
mování ptactva, které tak nemusí absolvovat 
stovky kilometrů dlouhou cestu do Afriky.

Pěnice černohlavá k nám ze zimoviště při-
létá při vhodných klimatických podmínkách 
už koncem března, ale přílet ptáků vrcholí bě-
hem měsíce dubna. Žijí skrytě v křovinách, na 
okraji lesů, v remízcích, ale rádi se zdržují též 
v zarostlých parcích a zahradách.

Černohlávek, jak se tomuto opeřenci lidově 
říká, je naše nejhojnější pěnice. Je jen o málo 

menší než vrabec, ale štíhlejší. Sameček je oz-
doben černou čepičkou na temeni hlavy, sa-
mička má čepičku barvy rezavé.

V době námluv mají samečci černohlávků zají-
mavý zvyk. Postaví jakési falešné hnízdo – prostý 
chumáč suché trávy ve křoví, tam usednou a vy-
trvale zpívají, aby přilákali samičky. Tímto způ-
sobem současně označují i hnízdní teritorium. 
Samozřejmě to není pravé hnízdo, kam samičky 
potom snesou vajíčka. Postaví si jiné, důkladně 
ukryté v husté vegetaci a na pohled velmi nená-
padné. Stavebním materiálem bývá suchá tráva 
a vystýlka hnízdní kotlinky je tvořena jemnou su-
chou trávou, kořínky a různými chlupy. Ve snůš-
ce je čtyři až šest vajíček, na kterých se oba rodiče 
střídají po dobu jedenácti až dvanácti dní. Pevně-
ji a také v noci je zahřívá samička. Mláďata jsou 
na hnízdě velmi tichá a ozývají se jen slabým švi-
tořením. Jsou krmena oběma rodiči po dobu de-
seti až šestnácti dní. Základní potravou je různý 
hmyz, jako jsou housenky, brouci, blanokřídlí, 

pavouci apod. Doplňkovou potravou černohláv-
ků koncem léta jsou i různé bobulky a dužnaté 
plody, např. bobule černého bezu. 

Věk pěnice černohlavé se odhaduje až na 
dvanáct let.

Vigor na Tišnovsku
Josef Permedla

Na včelnici chovám kmen včely kraňské Vi-
gor. Patří ke kraňskému plemeni včely medo-
nosné (Apis mellifera carnica), karpatskému 
ekotypu. Od roku 2000 jsem jejím chovatelem. 
Do té doby jsem vyzkoušel celou řadu kmenů: 
Vučko, Singr, Trojsek, Slovinka… Každý chova-
tel včel a matek má svůj oblíbený kmen, který 
„rozchovává“ nejen pro svoji potřebu, ale na-
bídne ho i ostatním včelařům. 

Proč se mi osvědčila vigorka? Není typic-
kou plodařkou tak jako jižní kmeny. Zimuje 
s menším počtem včel a nižší spotřebou zásob. 
Pro moje podmínky zcela dobře vyhovuje ne-
jen při dostupných snůškách na Tišnovsku, ale 
především v boji s roztočem Varroa destruc-
tor – včely jsou vitální, dobře se starají o plod.

Kde byla vyšlechtěna? Velmi přísná a inten-
zívní selekce probíhala převážně na severním 
úpatí Nízkých Tater v okrese Liptovský Mi-
kuláš několik roků. Kmen Vigor byl vytvořen 

takzvaným kombinačním křížením několi-
ka kraňských kmenů za použití inseminace 
matek v 90. letech. Postupně bylo provozně 
ověřeno asi patnáct různých kmenů či linií, 
z nichž pouze část byla vybrána a použita pro 
tvorbu nového kmene. V současnosti šlechtě-
ní kmene Vigor® pokračuje v ČR na Včelařské 
šlechtitelské stanici v Petrušově. Jejím šlech-
titelem je Ing. Květoslav Čermák, CSc., ve spo-
lupráci s Ing. Antonínem Přidalem, Ph.D., na 
včelíně Mendelovy univerzity v Brně.

Název Vigor byl převzat z angličtiny, dá se 
přeložit jako „vitalita, životaschopnost, životní 
síla”. Snahou při vzniku kmene Vigor a dalším 
procesu šlechtění bylo a je, aby jeho vlastnos-
ti co nejlépe odpovídaly obsahu pojmu, a tedy 
názvu kmene.

Včela využívající dobře všechny druhy snů-
šek, mírná a současně schopně bránící svoje 
obydlí, dobře sedící na plástech, s malým sklo-
nem k rojení. Správně stavící dílo, tvořící málo 
voskových můstků mezi nástavky. Maximálně 

přizpůsobivá různému prostředí i způsobu 
chovu včetně rozličného úlového prostoru co 
do velikosti a uspořádání úlové soustavy. Dob-
ře přezimující, přiměřeně plodná, mající dlou-
hověké a výkonné včely, otužilá, odolná proti 
nemocem. Tak je charakterizován tento kmen 
včely kraňské Vigor, který létá na Tišnovsku 
od roku 2000. Příště si povíme něco málo 
o historii včelaření i z pohledu mé včelnice.

hIsTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVsKÝCh FOTOGRAFŮ – 4. díl  

Milan Ferov 
Fotografovat jsem začal někdy v roce 1974, 

v té době byly ještě přístroje na klasický film. 
Mým prvním fotoaparátem byla Corina na film 
6 x 6 cm. Nedávno jsem si ji z nostalgie znovu 
koupil na Aukru, stála zhruba stejně jako v tom 
roce 1974. Dále následovaly přístroje Prakti-
ca, Flexaret a Asahi Pentax... V roce 2001 u mě 
začala digitální éra se značkou Olympus, které 
jsem věrný dodnes. 

Nemám vyloženě vyhraněné zájmy – rád se 
toulám pěšky po naší vlasti, také rád cestuji po 
světě a objevuji nové země, rovněž rekreačně 
sportuji, proto fotím zajímavé věci i lidi, které 
při tom potkám. Na mých fotografiích tedy na-
jdete všechno možné – krajiny, města, indus-
triální objekty i portréty.

Následné zpracovávání fotografií na počí-
tači mi nevadí, neboť mne stále fascinují ne-
konečné možnosti dnešní techniky i různé 
postupy při zpracování fotografií. 

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Foto: Josef Permedla

Samec pěnice černohlavé má na hlavě vý-
raznou černou čepičku. Foto: Bohumil Kabeš
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MALÁ GALERIE TIŠNOVsKÝCh FOTOGRAFŮ  

Západ slunce

Novoroční ohňostroj Večerní bruslení
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 2. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Podruhé dnes pro Vás přinášíme soutěžní hru Čtyři tišnovská sudoku. Jaká jsou její pravidla ? Na první pohled se zdá, že 
půjde pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku, ale není tomu tak. V každém sudoku najdete několik žlutých políček a 
současně jsou jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní písmena (viz informace pod soutěžními čtverci). Když 
správně vyluštíte všechna sudoku a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za příslušná písmena, obdržíte dvě křestní jména 
a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky a poté přiřadit ke 
každému křestnímu jmenu odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly dvě osobnosti z historie našeho města, patřící 
do určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva čestní občané, dva herci Karasova divadla, dva bývalí ředitelé 
gymnázia atd. atd.) To ale stále ještě není všechno – nyní je potřeba poskládat správně seřazená jména a příjmení tak, 
aby starší osobnost byla uvedena jako první a mladší jako druhá. A na závěr od Vás budeme chtít odpověď, do jaké 
společné skupiny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:
JAN DVOŘÁK, JIŘÍ POLÁK, TIŠNOVŠTÍ PODNIKATELÉ – přičemž se rozumí, že Dvořák je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 13. dubna 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit 
může každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správné odpovědi z 1. kola: JOSEF POCHOP, KAREL SOUČEK – tišnovští předsedové MěNV (za správnou je považována i 
odpověď „tišnovští starostové“).
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Čtyři tišnovská sudoku – 2. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Podruhé pro Vás přinášíme soutěžní hru Čty-
ři tišnovská sudoku. Jaká jsou její pravidla? 
Na první pohled se zdá, že půjde pouze o vyluš-
tění čtyř předložených sudoku, ale není tomu 
tak. V každém najdete několik žlutých políček 
a současně jsou jednotlivým číslicím přiřazena 
určitá písmena (viz informace pod soutěžními 
čtverci). Když správně vyluštíte všechna sudoku 
a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za přísluš-
ná písmena, obdržíte dvě křestní jména a dvě 
příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Va-
ším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky 

a poté přiřadit ke každému křestnímu jménu 
odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly 
dvě osobnosti z historie našeho města patřící do 
určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva 
čestní občané, dva herci Karasova divadla, dva 
bývalí ředitelé gymnázia atd. atd.). To ale stá-
le ještě není všechno – nyní je potřeba posklá-
dat správně seřazená jména a příjmení tak, aby 
starší osobnost byla uvedena jako první a mlad-
ší jako druhá. A na závěr od Vás budeme chtít 
odpověď, do jaké společné skupiny (viz závorka 
o něco výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy 
u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:

JAN DVOŘÁK, JIŘÍ POLÁK, TIŠNOVŠTÍ 
PODNIKATELÉ – přičemž se rozumí, že Dvo-
řák je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte 
do 13. dubna 2017 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou 
oznámeni po skončení 10. kola, které zveřej-
níme v lednu 2018.

Správné odpovědi z 1. kola: JOSEF PO-
CHOP, KAREL SOUČEK – tišnovští předsedové 
MěNV (za správnou je považována i odpověď 
„tišnovští starostové“).
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…R   2…F   3…A   4…M   5…E
2) Společná pro sudoku č.1 a č.3:  6…Š   7…V   8…L   9…P
3) Společná pro sudoku č.2 a č.4:  6…B   7…J   8…S   9…O

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku:  1…R   2…F   3…A   4…M   5…E
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 3:  6…Š   7…V   8…L   9…P
 3) Společná pro sudoku č. 2 a č. 4:  6…B   7…J   8…S   9…O
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RŮZNÉ  
Česko opět oživí putovní výstava o úctě k domovu a odpovědnosti  
za svůj kraj
Dagmar Fetterová

Národní putovní výstava „Má vlast cesta-
mi proměn“ přináší svědectví o příznivých 
proměnách opomíjených míst a objek-
tů v naší krajině. Výstavu pořádá Asociace 
Entente Florale CZ – Souznění, z. s. Její již 
devátý ročník bude zahájen v sobotu 20. 
května v Praze na Vyšehradě. Zde výstava 
proměn na panelech setrvá měsíc a poté se 
rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů 
naší vlasti.

V roce 2016 se na osmé výstavě představi-
lo 112 proměn, které nyní putují po regionech 
a zakončí svou pouť v dubnu 2017. Radnice 
v Lomnici u Tišnova přihlásila loni dvě pro-
měny: Rekonstrukce Židovského náměstí 
a Záchrana oranžerie s hrnčírnou. Oranžerie 
díky svému pohnutému osudu a složité zá-
chraně získala četné příznivce u nás i v zahra-
ničí a v hlasování je zatím první. 

Dovolujeme si vás, vážené čtenáře, po-
prosit o zaslání hlasu lomnické oranžerii do 
30. dubna 2017 na www.cestamipromen.

cz/hlasovani s tímto postupem: kliknete na 
malé bílé kolečko pod obrázkem oranžerie 
č. 79, dále pak na Hlasování v modrém políč-
ku na konci všech 112 proměn a hlas je po-
tvrzen. Nato se ukáže celkový stav hlasování 
a při kliknutí na obrázek 79 se otevře Příběh 
záchrany oranžerie s fotografiemi. Lze hlaso-
vat i z „chytrých mobilů“. 

Prosím, podpořte lomnickou oranžerii 
svými hlasy. Pokud získá prvenství, bude 
to impuls pro záchranu dalších havarijních 
oranžerií (např. u hradu Veveří). Děkujeme!

Den proti úložišti 2017
Zdeňka Dohnálková

V sobotu 22. dubna proběhne na Kra-
ví hoře Den proti úložišti. Akce má celore-
publikový charakter a zapojí se do ní všech 
sedm lokalit, vytipovaných jako vhodné 
místo k ukládání radioaktivního odpadu. Za 
symbol vzájemné sounáležitosti byl letos 

zvolen společný prvek – sázení stromů, kte-
ré budou odkazem pro příští generace. 

Poklidný happening má přivést veřej-
nost k zamyšlení, zda uložení vysoce radio-
aktivního odpadu do země na věčné časy je 
skutečně tím, co chceme dalším generacím 
odkázat.

Kraví Hora leží 20 kilometrů od Tišnova.

Sázení stromů na Kraví hoře proběhne 
v odpoledních hodinách. 

Odjezd z Tišnova vlakem 11.34 do stani-
ce Věžná, odtud přímo na Kraví horu. 

Podrobnosti sledujte na webové stránce 
www.nechcemeuloziste.cz.

Srdečně zve ZO Strana zelených Tišnov 
a spolek Nechceme úložiště.

Přijďte si vyzkoušet dobrodružnou 
lukostřelbu!
Václav Kappel, Odyssea Tišnov

V neděli 2. dubna od 13.00 do 16.00 u letního kina jsme pro vás při-
pravili další ročník už tradiční ochutnávky 3D lukostřelby. Po úvodním 
rozstřílení se s naším průvodcem vydáte na střelecký okruh, kde na vás 
budou čekat 3D terče. Lukostřelecké vybavení zapůjčíme nebo si může-
te vzít své. Akce je určena pro celou rodinu s dětmi od šesti let. Vstupné 
dobrovolné.

Sledujte akci na Facebooku nebo na stránkách http://odyssea.tisnov.cz.

Foto: Václav Kappel

TJ Sokol Tišnov a župa 
Pernštejnská pořádá 

11. ročník 

Zálesáckého  
Závodu  
Zdatnosti 

Závod se bude konat v sobotu 22. dubna 2017 v prostoru  

lyžařského areálu Na Klínku v Předklášteří. 

Prezence od 9.00 do 9.30 u chaty lyžařského vleku v Předklášteří.                     
Start v 10.00 hodin.  

Závodí tříčlenná družstva v kategoriích: 8–11, 11–14 a 15–17 let. 

Na trase, která bude vytyčená v prostoru sjezdovky a přilehlého lesa, budou 
hlídky plnit úkoly na jednotlivých stanovišKch.  

Po ukončení závodu proběhne vyhodnocení a opékání špekáčků. 

PodrobnosO o závodu a přihlášku najdete na stránkách: www.sokol-(snov.cz, 
mail: zpernstejnska@sokol.eu.                          
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Objev v Průvanové jeskyni v lažánecko-heroltickém krasu
Pavel Vašík, ČSS ZO 6-07 Tišnovský kras

Dne 27. února minulého roku se podařilo 
tišnovským jeskyňářům v lažánecko-heroltic-
kém krasu objevit prostoru o rozměrech 10 x 6 
metrů s výškou 6 metrů.

Stalo se tak poté, co Michal Doležel, Jan Va-
šík a David Bednář rozšířili úzký průlez na kon-
ci Průvanové jeskyně nedaleko Heroltic. Tato 
jeskyně je známá od dávné doby a v její vcho-
dové části byl kdysi lámán kámen. Tak vznikl 
vstupní portál přibližně trojúhelníkového tva-
ru o výšce téměř tří metrů. Několik metrů za 
vchodem se jeskyně zužuje a prudce klesá. Po 
pár metrech již byla neprůlezná. V roce 1980 
zde začal pracovat a stěny rozšiřovat Karel Lo-
prais, který se v předchozím roce prosekal za-
sintrovaným kanálem a objevil pokračování 
sousední Úžinové jeskyně. Zde, v jeskyni Prů-
vanové, však zanechal práce nedokončené.

Tišnováci se do těchto míst vrátili o dva-
cet roků později a v díle pokračovali. Hlavním 
iniciátorem byl tehdy Ludvík Bednář, který 
sem na akce lákal i jeskyňáře z jiných skupin. 
Ti to brali jako zpestření svojí činnosti a vždy 
se kousek postoupilo. Hlavní chodbičkou ve 
vzdálenosti pětadvaceti metrů se již neda-
lo v přímém směru pokračovat, ale muži na-
šli odbočku jihovýchodního směru do masivu 
kopce, která je stále pouštěla dál. Sekáče už 
nestačily, proto si usnadňovali rozšiřování při-
vrtáváním. Jeskyně je, jak už z názvu vyplývá, 
silně dynamická a prach od vrtačky byl unášen 
průvanem dovnitř. Když se jim podařilo v roce 
2009 prostoupit tímto úsekem, plazivka v dél-
ce patnácti metrů byla celá bílá od vrtaného vá-
pence. Takto vznikl název Kokainová chodba. 
V dalším pokračování šel průvan do komínku 
a puklina se stáčela o devadesát stupňů opět 
doprava.

Stěžejní práce sice probíhají na Květnici, ale 
občas mají jeskyňáři tendenci vyběhnout ze 

stereotypu, a tak se po dlouhé době rozhodli 
opět navštívit tuto jeskyni u Heroltic a věnovat 
jí několik akcí. Práce jsou zde utrpením, pro-
tože se kámen odlamuje vleže v úzkém sotva 
průlezném profilu s rukama a vrtačkou před 
sebou v silném studeném průvanu. I když jsou 
dobře oblečení a pod přilbami mají kukly, nedá 
se zde vydržet dlouho.  

Po prostupu dalších pěti metrů cesta klesá 
na původní úroveň a na příčné křížení puklin, 
odkud již vede průlez do objeveného dómu. 
Jedná se o vykorodovanou a z velké části zří-
cenou prostoru. Dno dómu tvoří až metrové 
vápencové bloky. Některé části stěn jsou roz-
volněné a nebezpečné. Právě z důvodu tohoto 
rizika je dnes jeskyně uzavřena a o objevu in-
formujeme až nyní.

Průvan se ztrácí v neprůlezné plazivce na 
konci dómu a dá se tedy předpokládat, že 
jeskyně pokračuje dál. Celková polygonová 

délka jeskyně včetně odboček je 75 metrů. 
Dno dómu se nachází 15 metrů nad údol-
ní nivou a odtoková cesta vede dál a smě-
rem dolů. I když jeskyně klesá, je zřejmé, že 
neznámá podzemní cesta musí být polože-
na i výše, protože studený vzduch je v zim-
ním období nasáván vchodem. Taková místa 
známe dvě. Jedním je jeskyně zvaná Rebelka, 
která se nachází ve vzdálenosti asi 600 met-
rů v údolí Svratky. Druhým je Puklinová jes-
kyně ve stejném vápencovém bloku asi 1,5 
kilometru daleko a proti proudu Maršovské-
ho potoka směrem k Lažánkám. Zde se na 
trase nachází ještě Mločí jeskyně. Ta je však 
silně zasedimentovaná, což však neznamená, 
že by cesta ve spodní části nemohla být volná 
pro průchod větrného proudu. Rovněž existu-
je varianta, že vzduch z jeskyně může vychá-
zet někde v suti a místo mohlo uniknout naší 
pozornosti.

Mineralogická burza v novém kabátě
připravila Lucie Dymáčková, editorka TN

Ve dnech 28. až 30. dubna proběhne v Tiš-
nově již 82. mezinárodní mineralogická pro-
dejní výstava Minerál Tišnov. O novinkách akce 
jsme promluvili s jejím novým organizátorem 
Ing. Tomášem Buzrlou.

Letos poprvé organizujete Minerál Tišnov. 
Co bylo příčinou změn v organizaci? 
Rád bych na úvod řekl, že pořadatelem akce 
zůstává i nadále TJ Sokol Tišnov. Pouze při-
byl nový spoluorganizátor, a to Galerie PAT-
RIOT. Já jsem jejím zřizovatelem a zároveň 
vášnivým sběratelem minerálů. Dlouhodo-
bě navštěvuji řadu mineralogických burz 
po celém světě a nabídl jsem sokolům své 

služby a pomoc s modernizací a organizací 
místní akce. Tu totiž dostihl trend snižování 
počtu návštěvníků a unifikace vystavovatelů, 
kdy chybí sběratelé a prodává se jen komerční 
materiál. Tím mám na mysli výrobky z kame-
nů, šperky, leštěné a broušené kameny. 

Takže chcete pomoci s oživením tradiční 
mineralogické akce v Tišnově?
Mineralogická burza v Tišnově má dlouhou 
tradici, dokonce patří k jedněm z nejstarších 
v rámci celé Evropy. Původně si zde sběratelé 
své vzorky jen vyměňovali, následně začalo do-
cházet také k prodeji, výrazně přibylo návštěv-
níků z řad laické veřejnosti a stala se určitým 
symbolem města Tišnova. A protože já jsem 
Tišnovák, zároveň sběratel kamenů a mám 

manažerské zkušenosti, tak můžu a chci pomo-
ci, aby burza minerálů v Tišnově zůstala i na-
dále a stala se kvalitní a respektovanou akcí 
s přesahem do zahraničí. 

Co nového tedy chystáte, na co se mohou 
návštěvníci těšit?
Nejviditelnější změna je název celé akce. Zru-
šili jsme mnohoslovní spojení o mezinárodní 
akci vystavovatelů a nahradili ho jasným spo-
jením Minerál Tišnov. Pod tímto názvem máme 
i nové webové stránky a FB profil. Zde vidíte, 
že jsme se stali aktivními na internetu a so-
ciálních sítích, kde aktualizujeme informace 
a naši vystavovatelé i návštěvníci se mohou vše 
o akci dozvědět z pohodlí od počítače či chyt-
rého telefonu. Další významnou změnou je 

Foto: Luboš Trtílek
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rozšíření výstavních prostor o novou sportov-
ní halu SSK, kam umístíme vystavovatele-sbě-
ratele. Nebudou zde obchodníci s komerčním 
materiálem, ale pouze surové kameny, krys-
taly, vzorky minerálů a sběratelský materiál. 
Tedy přesně to, kvůli čemu burza v Tišnově 
před více než 40 lety vznikla. V sokolovně a na 
gymnáziu zůstanou většinou původní vystavo-
vatelé, samozřejmě přibyli i noví se zajímavým 
prodejním sortimentem. 

Dočkáme se i nějakých provozních změn?
Důležité pro veřejnost a návštěvníky bude 
snad jen to, že hlavním vstupem na akci bude 
boční vchod do haly SSK. Nebude se tedy vchá-
zet tradičně po schodech přes sokolovnu, kdy 
tyto dveře budou sloužit pouze jako východ, 
ale bude se pokračovat podél schodů a hned za 
tělocvičnou po nějakých dvaceti metrech bude 
vpravo hlavní vchod s pokladnou. Tím chceme 

návštěvníky přivést přímo do nových výstav-
ních prostor. Jinak zůstává stejný otevírací čas 
jako obvykle, v pátek proběhne akce od 11.00 
do 18.00, v sobotu od 9.00 do 18.00 a v neděli 
od 9.00 do 16.00. Cena vstupného se pro veřej-
nost nezměnila.

Jako spoluorganizátora jste zmínil Galerii 
PATRIOT a vy jste jejím zřizovatelem. Poví-
te nám něco bližšího i k tomuto projektu?
Je to pověstná třešnička na dortu, takový bo-
nus celé akce Minerál Tišnov. Jedná se o nově 
vzniklou expozici minerálů v Tišnově se za-
měřením na klasické české a slovenské loka-
lity. Vše v soukromých prostorách moderní 
budovy na konci Tišnova směrem na Že-
lezné, přímo naproti parkovišti u nového 
hřbitova pod Klucaninou. Návštěvníci mine-
ralogické burzy tak mohou navštívit profe-
sionální expozici toho nejlepšího, co neživá 

příroda nabízí. A občané Tišnova budou moci 
této možnosti využít i následně během celého 
léta. Navíc expozice se bude měnit na každé 
konání Minerálu Tišnov, aby byl důvod se do 
Galerie PATRIOT vracet a vždy vidět nové ex-
kluzivní vzorky. 

Za přípravou celé akce muselo být spoustu 
práce, času a nasazení.
Cokoliv děláte poctivě, tak vyžaduje práci a úsi-
lí. Zde si zaslouží poděkování celý organizační 
tým složený ze zástupců Sokola, panu Zdenku 
Jeřábkovi za prosazení změn a zajištění inves-
tic do nového vybavení. Zástupcům SSK, panu 
Švábenskému za vstřícná jednání o pronájmu 
sportovní haly a panu Černochovi za technic-
ké zajištění budovy. Poděkování patří měs-
tu za pomoc s vyjednáváním a samozřejmě 
i všem ostatním, kteří pomáhají s přípravou 
a organizací.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Komisi pro občanské záležitosti a panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám. 
Adéla Pavlíčková

Dne 1. dubna uplyne dvacet pět let, co nás 
opustil milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček pan JOSEF NADRCHAL. 
Stále vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 5. dubna uplyne první smutný rok, co 
nás navždy opustil pan ZDENĚK VEČEŘA 
z Dolních Louček. S láskou vzpomíná Ma-
rie a děti. Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Dne 28. března uplynou čtyři roky ode 
dne, kdy nečekaně odešel pan PŘEMEK 
MŇAČKO. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka, syn a dcera s rodinou

Dne 29. března uplynou dva smutné roky, 
co nás opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček MILAN NAVRÁTIL. S vel-
kou bolestí v srdci vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Kdo poznal opravdovou lásku, úctu, přátelství a porozumění, pochopí náš smutek nad 
ztrátou milovaných rodičů VLASTY (16. 3. 2012) a LEOŠE (23. 4. 2000) MALCOVÝCH. 
Pro jiné jste byli možná obyčejní lidé. Pro nás ti nejhodnější, nejlaskavější, nejmoudřej-
ší, nejkrásnější… Uměli jste spolu být šťastni a svou láskou jste obohacovali i nás, děti 
a vnoučata. To je velký dar. Vděčně vzpomíná za dnes již 14člennou rodinu dcera Hana. 
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MĚSTO TIŠNOV

Chcete si PŘIVYDĚLAT a současně POMOCI dobré věci?

VÁS POTŘEBUJE!
Množí se případy opakovaného nepořádku 
i vandalismu v parcích a na frekventovaných 
místech, stále častěji jsou bezohlednými řidiči 
ohrožováni chodci, především děti, na přecho-
dech a v okolí škol i dětských hřišť.

Jestliže Vám není tato situace lhostejná a máte 
chuť a elán, máme pro Vás jedinečnou příle-
žitost...

ZAPOJTE SE
A POMOZTE MĚSTU!

Město Tišnov hledá svědomité a spolehlivé zájemce z řad tišnovských 
občanů, kteří by si dokázali vzít na starost a dohlédnout na:

v blízkosti škol, především v ranních hodinách (nám. 
28. října, ul. Dvořákova při ulici Kvapilově, apod.).

BEZPEČNOST U PŘECHODŮ
PRO CHODCE

DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU
NA VYBRANÝCH MÍSTECH

veřejného prostranství v Tišnově včetně úklidu
v dohodnutém čase.

CO ZÍSKÁTE?
Kromě dobrého pocitu z prospěšné práce a pomoci městu získáte za 
tuto činnost také finanční odměnu (na základě dohody o provedení 
práce). Vhodné především pro seniory, matky s dětmi i studenty.

Chcete-li městu pomoci, kontaktujte nás na tel.: 549 439 851 (p. Zavřelová) nebo
e-mailem sluzby@tisnov.cz.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková 
organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov

hledá pracovníka/pracovnici pro obsazení pozice:
PEČOVATEL(KA)

k provádění pečovatelské služby v domácnostech klientů ve městě Tišnově 
a k rozvozu obědů. Výhodou: aktivní řidič, absolvovaný kurz pracovníka 

v soc. službách. Nástup k 1. 4. 2017 nebo dle dohody.
Zájemci mohou zaslat životopis na adresu: Centrum sociálních služeb 

Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov,
nebo na e-mail info@css.tisnov.cz.

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

Oblastní charita Tišnov 
přijme ZDRAVOTNÍ SESTRU NA DPČ

pro ošetřovatelskou službu Oblastní charity 
Tišnov

Strukturovaný životopis zasílejte  
na e-mail tisnov@tisnov.charita.cz.

Celý inzerát na www.tisnov.charita.cz.
Nástup: dle dohody

Informace a dotazy: Zuzana Švábová – vrchní sestra
mobil: 736 523 684, e-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz

Dne 25. dubna uplyne třicet roků, co od nás 
navždy odešel náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan MILOSLAV ŠTĚRBA.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dě-
kuje manželka a dcera s rodinou.

Dne 16. dubna uplyne pět roků, co zemřel 
pan VLADIMÍR VRASPÍR. Stále vzpomíná 
bratr Antonín a přátelé.

Dne 17. dubna uplyne patnáct smutných 
roků, kdy nás opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
RUDOLF FRIDRICH z Tišnova. S láskou 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 9. dubna uplyne čtvrtý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
VÁCLAV VODÁK z Tišnova. S láskou stále 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 10. dubna uplyne třicet smutných 
roků, co nás opustila naše milá maminka 
paní FRANTIŠKA ŠTORKOVÁ z Prudké. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děti 
s rodinami

Dne 18. dubna uplyne dvacet pět let, co 
odešel pan JIŘÍ PIVOŇKA. Věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku. Synové a dcera 
s rodinami

Dne 20. dubna uplyne pět let od úmr-
tí naší milované maminky a babičky  
DRAHOMÍRY DVOŘÁKOVÉ. Vzpomíná 
syn Radek s rodinou.



sPORT  

4/2017 33

INZERCE  

 

OBSLUHA ZDROJŮ TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

VAŠE ZÁKLADNÍ ÚKOLY 
Obsluha zdrojů na výrobu tepla, elektřiny a domovních předávacích stanic 

Provádění pravidelných kontrol, úklidu, údržby, drobných oprav a odečtů měřidel 
Komunikace se zákazníky 

 

POŽADUJEME 
- pracovitost a manuální zručnost 
- spolehlivost a flexibilitu 
- schopnost organizace práce a samostatnost  
- dobré komunikační vlastnosti, slušné vystupování 

a jednání 
- základní znalost práce na PC, základy Excel, Word, 

Outlook 
- řidičský průkaz skupiny B 
- vzdělání v oboru elektro výhodou 

NABÍZÍME 
- zajímavou a různorodou práci  
- firemní vzdělávání a odborné kurzy k dosažení vyšší 

kvalifikace 
- příjemné, moderní pracoviště a odpovídající 

pracovní vybavení 
- Platové ohodnocení od 22 000 Kč  
- firemní benefity a výhody (stravenky, 5 týdnů 

dovolené, ….) 

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail teplo@teplot.cz nebo doručte do sídla 
společnosti. 
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Je čas na

Doplňky 
stravy

jarní detox

Využijte výhod podnikové prodejny ve vrátnici  
tišnovského areálu. Otevřeno denně od 7 do 19 hodin.

Nebo nakupte na eshopu nasevitaminy.cz a zboží si  
můžete vyzvednout i osobně v podnikové prodejně VITAR.

VITAR, s. r. o.
Výrobní závod Tišnov | TEL +420 549 121 811  

Řádková inzerce:

 ° COOP Družstvo Velké Meziříčí přijme pro pro-
dejnu Doubravník prodavačku. Tel. 777 778 202.

 ° Hledáme SKLADNÍKY do stále rostoucího 
týmu. Zabýváme se prodejem ND na zemědělskou 
techniku. Práce na HPP, jednosměnná pracovní 
doba, pravidelná mzda, firemní benefity, prémie. 
Životopisy zasílejte na baldrmanova@agroad.cz.

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

 ° Koupím 2+1 v OV, max. 1. patro, cena do 1,5 mil., 
platba hotově. Tel. 723 194 099. 

 ° Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké.  
Tel. 608 065 337.

 ° Sečení trávy, práce se svahovým mulčovačem.  
Tel. 608 065 337.
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Jak na očistu těla?  
VITAR poradí a pomůže!

Očistné kúry mají mnoho podob, mezi 
které patří i radikální diety nebo výplach 
žaludku či střev. My ve VITARu preferu-
jeme šetrnější přístup a doporučujeme do-
přát tělu odlehčený jídelníček, dostatečný 
pitný režim, pohyb, ale i klid na jídlo nebo 

Jarní očista neboli detoxikace organizmu patří k položkám, které byste si měli každý 
rok odškrtnout jako splněné. Detoxikace totiž zbavuje tělo škodlivých látek, které se 
v něm usadily a mohou poškozovat vaše zdraví. Díky očistě organizmu pocítíte větší 
množství energie a pomůže vám překonat únavu. Správná detoxikace také přispěje  
k posílení imunity a můžete se díky ní zbavit i nadbytečných kil.

relaxaci. A k tomu dostatečný příjem důle-
žitých látek, které při očistných procesech 
pomáhají a které najdete třeba v doplňcích 
stravy vyráběných v našem tišnovském zá-
vodě, kde si je můžete i koupit. Prim v tomto 
případě hrají staletími prověřené bylinky.

Ostropestřec mariánský
Tato bylina přispívá ke správné činnosti 
jater, která hrají v očistných procesech 
důležitou úlohu. Ostropestřec pomáhá  
i ke zdravému trávení, a tak se již po staletí 
řadí k bylinám, které jsou velmi vhodné  
k pročištění těla. Přispívá také k přiro-
zené obranyschopnosti organizmu a vy 
si ho díky VITARu můžete dopřát v po-
době chutného nápoje z šumivých tablet  
Revital Očista jater, nebo se spolehnout 
na polykací tablety MaxiVita Očista jater.

Aloe vera
Z pohledu očisty těla je důležitá, protože 
usnadňuje detoxikační procesy v lidském 
organizmu a má pozitivní vliv na trávení. 
Zároveň má antioxidační účinky, což zna-
mená, že bojuje proti volným radikálům, 
které mohou škodit buňkám. A stejně jako 
u ostropestřce si ji můžete dopřát v podobě 
chutného nápoje díky šumivým tabletám 
MaxiVita Aloe vera, které obsahují i extrakt 
z ostropestřce mariánského. 

Chlorella
Také tato sladkovodní řasa pomáhá tělu 
s detoxikací, je totiž ceněna mimo jiné 
pro příznivý vliv na funkci jater. Zároveň 
je jedním z nejbohatších zdrojů vitaminů 
a minerálních látek, pomáhá odstranit  
z organizmu škodliviny, napomáhá posilo-
vat obranyschopnost a pozitivně působí 
na trávicí ústrojí. Výborně vstřebatelnou  
a silnou dávku chlorelly vám poskytne do-
plněk stravy MaxiVita Detox Chlorella.

VITAR, s. r. o. Výrobní závod Tišnov 
TEL +420 549 121 811  

Doplňky stravy od VITARu seženete v podni-
kové prodejně na vrátnici výrobního závodu  
VITARu v Tišnově, která slouží i jako výdejní 
místo eshopu www.nasevitaminy.cz.

PRODEJNA / SERVIS

www. kamenbrno.cz
e-shop: www.naradi-brno.cz 

PŮJČOVNA MALÉ MECHANIZACE

VRTACÍ KLADIVA
BOURACÍ KLADIVA
ÚHLOVÉ BRUSKY
DRÁŽKOVAČKY
PRŮM. VYSAVAČE
VYSOUŠEČ

ČERPADLA
STOLOVÉ PILY
ELEKTROCENTRÁLY
VIBRAČNÍ PĚCHY
VIBRAČNÍ DESKY
VIBRAČNÍ VÁL

VIBRÁTORY BETONU
HLADIČKY BETONU
OSVĚTLOVACÍ STOŘÁR
KOMPRESORY
SBÍJEČKY
ŘEZAČE SPÁR 

Podmínky a ceny půjčovny na www.kamenbrno.cz
Rezervace a informace na tel: 549 411 466

mobil: 724 226 005

Středisko Hradčany 201, Tišnov

Po - Pá 7:00 - 11:30    12:00 - 15:30 hod

PRODEJ A SERVIS
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                     3,050.000,-Kč

jhsdjh jhd akjdh hdshdilsdj 
shd sdhkj hds djhjs 

3 x dílna, sjjkhjhjoc. 
Zázemí5555 

 Pronájem objektu v centru Tišnova,  

3 x dílna, soc. zázemí 

Prodej bytu 3+kk, Kuřim, Na 
Královkách, CP 65 m² 

                     2,300.000,-Kč 

Prodej bytu 3+1 v OV, Tišnov, 
Květnická, CP 74 m² 

                     3,950.000,-Kč 

 

 

Prodej RD 6+kk s garáží, Deblín, 
pozemek 296 m² 

               3,540.000,-Kč  

 

Prodej RD 6+1,Tišnov 
Těsnovhlídkova  pozemek 679m² 

² 

 

              1,995.000,- Kč  

 

Prodej id.poloviny RD, Tišnov,  
Na Loukách, pozemek 385 m² 

                  100.000,- Kč  

 

Prodej garáže na okraji 
Tišnova,Trnec  CP 15 m² 

  9.500,-Kč / měsíc + plyn a el. 

 

Pronájem bytu 3+kk,Tišnova, 
Hornická, CP  54 m² 

 

 ,nhjhsdjh jhd akjdh  

       8.500,-Kč / včetně nergií 

 

Pronájem bytu 1+1 v centru 
Tišnova, Jungmannova CP 32 m² 

 7.314,-Kč / měsíc bez  energií 

Pronájem nebytových prostor, Tišnov, 
Králova, CP 106 m² 


