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SMĚJI SE TI.
Foto: Josef Permedla. 
Další práce fotografa najdete na str. 24–25. 

VÝR VELKÝ. 
Foto: Josef Permedla 
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Jarní pozdrav starosty 
města 
Jiří Dospíšil

Milí Tišnované,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik 
aktuálních radostí i starostí.

Jaké investiční akce přinese letošní rok? 
Park pod kostelem finišuje
Do letošního pololetí získá město v samot-
ném centru nový atraktivní prostor, kte-
rý bezesporu zvýší kvalitu našeho života 
– umožní přímý kontakt s živou přírodou 
a stane se místem pro setkávání, příp. pro 
konání kulturních, vzdělávacích či jiných ak-
tivit. Těšme se tedy společně na jeho před-
prázdninové slavnostní otevření!

„Tišnovské kostky“ konečně začínají mizet!
Nejvýznamnější dopravní stavbou ve měs-
tě je od loňska probíhající rekonstrukce 
ulice Brněnská. První fáze – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu se pomalu chýlí ke 
konci. Kompletní rekonstrukce povrchu sil-
nice a také vše související (chodníky, veřejné 
osvětlení, veřejná zeleň, cyklostezka) přijde 
na řadu vzápětí. Do konce roku by mohlo být 
dílo hotovo. Vše závisí na Správě a údržbě 
silnic Jihomoravského kraje, která nyní vybí-
rá dodavatele. Na omezení jsme si již zvykli, 
je to nepříjemné, ale mám radost, že se s tím 
pereme statečně.

Další, dlouhá léta očekávaná rekonstruk-
ce ulic Riegrova a Černohorská bude zaháje-
na již letos v dubnu první fází, a to výměnou 
plynovodu. O této akci se vás snažíme ma-
ximálně informovat všemi dostupnými pro-
středky – na webových stránkách, Mobilním 
rozhlasem, na Facebooku, v TN (více infor-
mací naleznete v samostatném článku to-
hoto vydání), TTV. Bude to bohužel opět 
spojeno s uzavírkami a stavebním ruchem, 
bez čehož to však nejde. Prosím, připravme 
se na to a snažme se být trpěliví. 

Cyklostezka ke koupališti
S pomocí přidělené dotace bude rovněž rea-
lizován již přes deset let starý projekt cyklo-
stezky vedoucí od ul. Ostrovec ke koupališti. 
Aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele, 
termín dokončení je i s ohledem na poměrně 
velký rozsah prací stanoven do konce toho-
to roku.

Co se bude dít v našich školách 
a školkách?
O prázdninách bychom chtěli pro naše děti 
opět o kousek vylepšit prostředí školských 
zařízení. Čeká nás poslední fáze rekonstruk-
ce sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. října 
a v Mateřské škole U Humpolky bude vy-
měněna elektroinstalace. Inspiro připravu-
je projekt venkovní učebny, která by měla 
vzniknout v dosud ne zcela utěšeném pro-
storu dvora za budovou gymnázia a bývalé 
hasičky, dnes sídla našeho skvělého středis-
ka volného času.

Na čem dále pracujeme?
Podpora města pro oblast sportu, kultury, 
volnočasových a jiných aktivit stoupá
Velmi si vážíme činnosti tišnovských or-
ganizací a spolků, které jsou důležitým 
„motorem“ kulturního, sportovního, volno-
časového a jiného dění ve městě. Podpora 
města Tišnova v rámci řádných dotačních 
programů, které jsou tradičně vyhlašovány 
na začátku kalendářního roku, od roku 2014 
stoupla o téměř jeden milion na současných 

3 150 000 Kč. Na téměř dvojnásobek vzrost-
la za toto období podpora v oblasti kultury, 
nově byla zavedena podpora v oblastech ži-
votního prostředí, trenérů mládeže a vzdě-
lávání pracovníků s dětmi a mládeží. Jsem si 
jistý, že to jsou peníze investované správným 
směrem.

Veřejná prezentace aktuálních projektů 
města
Těší mne, že jsme v r. 2015 zavedli institut 
městského architekta. Ještě více mne pak 
těší, že tento post zastává renomovaná od-
bornice architektka Zdeňka Vydrová (již od 
roku 1992 městská architektka města Lito-
myšle, v r. 2016 nositelka Ceny Ministerstva 
kultury za přínos v oblasti architektury). Po 
listopadové besedě na téma „Veřejný pro-
stor“ připravujeme další seznámení s plody, 
které spolupráce s ní přináší. Bude se jed-
nat o představení urbanistických koncepcí, 
územních studií či studií konkrétních projek-
tů, které město aktuálně řeší, a to formou vý-
stavy spojené s prezentací autorů a diskusí 
s veřejností. Můžeme se těšit na řešení před-
nádražního prostoru, smuteční síň, projekt 
Parku pod kostelem, územní studie v lokali-
tě Hony za Kukýrnou, územní studii sídelní 
zeleně, územní studii v lokalitě bývalé pily či 
projekt rekonstrukce letního kina.

Komunikace s obyvateli města
Vedle samotné realizace konkrétních projek-
tů či investičních akcí chceme nadále klást 
důraz na komunikaci s obyvateli města. Po 
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Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil. 
Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 05/2018) vyjde 26. 4. 2018 (s uzávěrkou 16. 4. 2018). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 9. 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.

Obr. na titulní straně: Radnice – jiný pohled. Foto: Josef Permedla
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spuštění Mobilního rozhlasu v říjnu loňské-
ho roku, který k dnešnímu dni využívá přes 
1 200 obyvatel města, připravujeme dal-
ší novinku. V dubnu zpřístupníme webové 
stránky, na nichž budou zveřejněny komplet-
ní informace o uskutečněných, probíhajících 
a plánovaných projektech města. Prostřed-
nictvím unikátního mapového portálu bude-
te mít možnost se na jednom místě seznámit 
s tím, co se ve městě aktuálně děje či bude 
dít. Občané tak mohou načerpat veškeré in-
formace, které mají ve věci projektů města 
k dispozici úředníci či volení zástupci města.

Kluziště u ZŠ Smíškova
Kluziště u ZŠ Smíškova má za sebou první 
zimní sezónu. Ledová plocha udělala radost 
více než patnácti tisícům platících návštěvní-
ků (bruslící jednotlivci, skupiny žáků ze škol 
či hokejisté). Dalších více než pět tisíc vstupů 
odhadujeme u dětí do šesti let, které nemusí 
platit. Celkový příjem ze vstupného činil přes 

400 tisíc korun. Děkuji kolegyním a kolegům 
ze zastupitelstva za dostatek odvahy, který 
prokázali při rozhodování o uvolnění finan-
cí na vznik tohoto sportoviště. A poděkování 
patří také všem pracovníkům města, kteří se 
na realizaci investice a následném provozu 
kluziště podíleli. Dobrá práce!

Nový nájemce hotelu Květnice?
Je všeobecně známo, že situace v tomto tra-
dičním tišnovském podniku v samotném 
centru města je již delší dobu neuspokojivá. 
S ohledem na „vousatou“ nájemní smlouvu 
uzavřenou v roce 1993 na třicet let s firmou 
Ekostavby Brno a také existující podnájem-
ní vztah není řešení jednoduché. Vedení 
města v loňském roce vedlo několik jedná-
ní s nájemcem s cílem stav zlepšit. Nájemce 
však přes veškeré úsilí nového podnájem-
ce nenašel. A tak na základě oboustranného 
(nutno říci korektního) jednání o možnos-
tech ukončení nájmu jsme se v závěru roku 

rozhodli prostřednictvím vypsaného záměru 
hledat potenciální nové nájemce sami. Přes-
tože prohlídku objektu absolvovalo několik 
místních i přespolních zájemců, ve stano-
veném termínu se bohužel nikdo nepřihlá-
sil. Situaci jsme však řešili dál a v únoru byl 
vyhlášen záměr pronájmu opětovně, tento-
krát s již upřesněnými podmínkami ze stra-
ny města. Rádi bychom nalezli někoho, kdo 
v letošním roce zrekonstruuje celý interiér  
objektu a bude v něm provozovat přede-
vším restauraci a krátkodobé ubytování 
v odpovídajících parametrech. A, světe, div 
se – zájemce se našel! Nyní nás čeká jedná-
ní o smluvních záležitostech, přičemž tyto 
bychom chtěli předložit k jednání zastupi-
telstva v měsíci dubnu. Tak snad to dobře 
dopadne. Podrobnosti, včetně konkrétních 
záměrů nového nájemce samozřejmě bude-
me chtít co nejdříve prezentovat veřejnosti.

Přeji vám příjemné jarní dny a dobrou 
náladu.

Zahájení rekonstrukce v ulicích Riegrova a Černohorská
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská se reál
ně blíží. Na základě informací, které jsme obdrželi od společnosti 
MERTASTAV, se právě dokončuje příprava první fáze rekonstrukce 
uvedených ulic. Obsahem prací bude kompletní výměna plynovo-
du, vč. přípojek k jednotlivým objektům. Zadavatelem této dílčí části 
oprav je společnost Innogy. Situační plány k jednotlivým částem pro-
jektu najdete již nyní na webu www.tisnov.cz v příloze aktuality ze 
dne 8. března 2018. 

Průběh prací bude následující. Od 3. dubna bude zahájena výmě-
na plynovodu v křižovatce ulic nám. 28. října a Riegrova (pod budo-
vou ZŠ nám. 28. října). Práce budou postupně přesouvány na ulici 
Riegrova a nový rozvod plynu bude pokládán až k Nemocnici Tišnov 
a na konec ulice Černohorská. Plánované ukončení prací na výměně 
plynovodu je stanoveno na 30. září 2018. Po dokončení bude většina 
povrchů (chodníky a vozovka) uvedena do stavu umožňujícího bez-
pečnou chůzi a průjezd vozidel. 

Podle nejčerstvějších informací lze předpokládat, že v roce 2019 
bude v uvedených místech zrealizována druhá fáze rekonstrukce – 
výměna části kanalizace a rozvodů vody (zadavatelem bude Svazek 

vodovodů a kanalizací Tišnovsko). Do roku 2020 by měl být potom 
dokončen i nový povrch vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň 
a na křižovatce Riegrova a Černohorská vznikne kruhový objezd. Na 
této poslední fázi se bude podílet Správa a údržba silnic Jihomorav-
ského kraje ve spolupráci s městem Tišnov. Práce je nutné rozfázovat 
do delšího období zejména z důvodu nyní probíhající rekonstrukce 
ulice Brněnská a také proto, že každou fázi zajišťuje jiný zadavatel, 
přičemž je nezbytné dodržet stanovené postupy a lhůty.

Jelikož plánovaná pokládka rozvodu plynu zahrnuje rozsáhlé vý-
kopové práce v místech současného chodníku a zatravněného pásu, 
bude nutné provést i zásah do současné vegetace na ulici Riegro-
va v úseku mezi sokolovnou a křižovatkou Riegrova a Černohorská. 
Stromy, které zde tvoří nedílnou součást vzhledu této ulice, budou 
v souladu s platným rozhodnutím o povolení kácení v druhé polovi-
ně března 2018 odstraněny. Nová výsadba stromů bude realizována 
jako součást třetí fáze rekonstrukce – vybudování nového povrchu 
komunikací. Počet nově vysázených stromů bude převyšovat počet 
odstraněných. Situační plány budoucího projektu jsou rovněž na 
webu www.tisnov.cz v příloze aktuality ze dne 8. března 2018. 

Plánované omezení pro chodce a řidiče:
1)  V měsíci dubnu a květnu 2018 bude uzavřena pro veškerou do-

pravu křižovatka ulic nám. 28. října a Riegrova (pod budovou ZŠ 
nám. 28. října) a část ulice Riegrova od této křižovatky k sokolov-
ně. Parkování v uzavřené části ulice nebude po dobu prací umož-
něno, můžete však využít parkoviště u sokolovny nebo navazující 
odstavnou plochu. Objízdná trasa směrem na Lomničku bude ve-
dena přes ulici Černohorskou, obec Železné a bude vyznačena do-
pravním značením. 

2)  Postupně budou práce přesunovány po ulici Riegrova směrem k Ne-
mocnici Tišnov a na ulici Černohorskou směrem k novému hřbito-
vu. Tyto úseky již nebudou vyžadovat celkovou uzavírku, nicméně 
dojde k omezení možnosti parkování, snížení rychlosti jízdy a ome-
zení průchodu po chodnících v místech probíhajících prací. Většina 
výkopů (s výjimkou překládek rozvodu plynu na druhou stranu ulic) 
bude probíhat v místě současných chodníků nebo travnatých pásů. 
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V těchto dnech probíhají koordinační schůzky mezi zadavateli jed-
notlivých fází rekonstrukce. Jejich cílem je zrealizovat takto náročné 
stavební zásahy s co nejmenším dopadem na provoz a obyvatele města 
a okolí. Uvedené ulice vyžadují zásadní opravu již mnoho let a nyní je 
velká pravděpodobnost, že bychom v dohledné době projížděli a pro-
cházeli po rovných, bezpečných a dobře osvětlených komunikacích.

O všech případných změnách v dopravě Vás budeme i nadále ak-
tuálně informovat zejména prostřednictvím odkazu na hlavní strán-
ce webu www.tisnov.cz, Mobilního rozhlasu a Facebooku. Průběh 
prací budeme zároveň pravidelně uveřejňovat i v Tišnovských novi-
nách a Tišnovské televizi.

Přijďte relaxovat do rekreačního střediska Brumov
Lenka Žaloudková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Vypravte se přivítat jarní probouzející se přírodu a první prosluněné 
letní dny do malebného prostředí pomezí Českomoravské a Drahan-
ské vrchoviny. Rekreační komplex je vzdálen asi 17 kilometrů se-
verně od Tišnova, rozléhá se na slunné stráni u lesa asi deset minut 
chůze od vesnice Brumov u Lomnice. Je situován v naprostém sou-
kromí, celý obklopen smrkovým lesem.

Rekreační areál nabízí možnost aktivně stráveného pobytu v pří-
rodě při turistických procházkách, sběru hub, ale i zázemí pro koná-
ní rodinných oslav, firemních školení, teambuildingu, školních srazů, 
sportovních soustředění, adaptačních a silvestrovských pobytů. 

K dispozici jsou pro Vás dvě budovy – jedna k ubytování s kapa-
citou 32 lůžek včetně sociálního zařízení (sprcha, WC + umyvadla) 
a druhá s jídelnou a plně vybavenou kuchyní (včetně všech spotře-
bičů a nádobí). K jídelně přiléhá velká zastřešená terasa, kterou lze 
rovněž využít k posezení a relaxaci.

Součástí areálu jsou hřiště na basketbal, volejbal, nohejbal, fotba-
lové hřiště, ale i přírodní ohniště. 

Areál je v provozu v měsících duben až červen a září až prosinec. 
V měsících červenec a srpen je pro veřejnost uzavřen z důvodu koná-
ní dětských táborových pobytů. Pronájem areálu je možný na celotý-
denní i víkendové pobyty. Cena pronájmu se stanoví v závislosti na 
počtu osob a délce pronájmu.

Bližší informace naleznete na webu www.tisnov.cz, na telefonu 
549 439 852 nebo na emailu lenka.zaloudkova@tisnov.cz.

Popiska k fotce: Rekreační středisko Brumov se nachází asi 17 ki-
lometrů severně od Tišnova. Foto: archiv Městského úřadu Tišnov

Cyklostezka z Tišnova do Předklášteří 
bude dočasně uzavřena
Eva Jelínková, Odbor investic a projektové podpory

Od dubna do konce června 2018 bude probíhat plánovaná sanace 
skalního masivu nad cyklostezkou za Trmačovem. Jedná se o úsek 
od posledního domu v ulici Trmačov podél dráhy až k odbočce 
do lomu. Cyklostezka bude po tuto dobu uzavřena pro veškerou, 
i pěší dopravu. 

NEVSTUPUJTE DO PROSTORU STAVENIŠTĚ, HROZÍ PÁD 
KAMENŮ!
Celkové náklady této sanace dosáhnou čtyř milionů korun a akce 
je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí. Cyklostezka za Trmačovem bude uzavřena. Foto: Roman Skřepek

Rekreační středisko Brumov se nachází asi 17 kilometrů severně od 
Tišnova. Foto: Archiv Městského úřadu Tišnov

Protikorupční portál města Tišnova
Iva Dvořáčková, kancelář tajemnice

V rámci boje proti korupci připravilo město Tišnov nový protikorupční portál, který je součástí webových stránek Tišnova.
Rada města Tišnova schválila na své schůzi dne 28. února Protikorupční strategii města Tišnova a současně doporučila zastupitelstvu města 
schválit Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova.
Vydáním Protikorupční strategie byl odstartován nekompromisní boj s korupcí, který vedení města považuje za svoji prioritu. Tišnov patří mezi 
první obce s rozšířenou působností, které se hrdě hlásí k boji proti korupci a zavádí účinný systém osvěty, ale i konkrétních opatření vedoucích 
k minimalizaci rizik, která by případně mohla napomáhat právě vzniku korupčního prostředí.
Portál najdete v sekci Úřad/Informace/Protikorupční portál nebo přímo zde http://www.tisnov.cz/urad/informace/protikorupcni-portal.
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Humanitární sbírka textilu a ošacení
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a společnos-
tí KTS Ekologie s. r. o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku. Od 7. do 
28. dubna můžete v pytlích či krabicích předat neznečištěné ošacení 
a textil na sběrný dvůr, Wagnerova 1543, Tišnov. Otevřen je v pra-
covní dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 hod. 

Můžete využít také sobot 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 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. 1 m²), 
peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, 
batohy a koženou galanterii.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze přijmout: znečištěný a vlh-
ký textil, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízd-
ní kola, lyže, dětské kočárky, matrace, koberce.

Psi, psi a zase psi…
Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

Vážení občané, téma psi v Tišnově se již po-
malu stává evergreenem, a přece přináší stá-
le nové a nové poznatky a situace. 

Na počátku roku byla přijata opakovaná 
oznámení o protiprávním jednání při venče-
ní psů v ulicích Formánkova, Dlouhá a v jejich 
přilehlém okolí. Ze strany osob venčících své 
psy v rozporu s právními předpisy (obecně 
závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016) 
došlo dokonce k verbálnímu napadání a k vy-
hrožování fyzickou újmou člověku, který sluš-
ně upozornil majitele psa na fakt, že po něm 
neuklidil exkrementy. Situace je o to víc nepo-
chopitelná a zavrženíhodná, že k nadávkám 

a vyhrožování došlo za přítomnosti dětí. Co 
na to říct? Snad jen to, volejte nás na místo, 
kdykoliv to bude potřeba, proto jsme tady. 
Každý skutek by měl být po zásluze oceněn 
a my sami se bez pomoci občanů neobejde-
me, jelikož zabezpečujeme celé území města 
a není v lidských silách být vždy všude, kde 
je to třeba. Nejedná se o žádné udávání, ale 
o upozornění na něco, co může přerůst v jed-
nání, které si určitě nikdo nepřeje.

Řada případů venčení psa je rovněž v roz-
poru se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat proti týrání, kdy za porušení § 27 
odst. 1 písm. q) lze uložit pokutu ve správ-
ním řízení do výše až 50 000 Kč, na místě pak 
do 10 000 Kč. Možná vás to zaskočí, ale pro-
blém psů ve městech je, ač se to nezdá, pro-
blémem obrovským, a to na celorepublikové 

a bez nadsázky i evropské úrovni. Tudíž ať 
každý zváží, jak se svými financemi nalo-
ží. Jsem přesvědčen, že platit pokuty za tak 
jednoduchou věc, jakou je připnutí vodítka 
nebo náhubku psovi, je naprosto zbytečným 
plýtváním.

Situace nedávno došla tak daleko, že kvů-
li „psovi na volno“ byl dokonce inzultován 
strážník a současně mu bylo vyhrožováno fy-
zickým násilím. Zákrok proti majiteli musel 
být dokončen za použití donucovacích pro-
středků. Věc bude v nejbližších dnech projed-
návat správní orgán, v tomto případě se již 
nejedná pouze o porušení vyhlášky, ale o po-
rušení zákona. To jen pro ilustraci, jak může 
dopadnout přestupek, který strážníci obvyk-
le řeší pouhým upozorněním majitele psa 
a vzájemnou domluvou na nápravě stavu. 

Mobilní sběr odpadu
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Hájek, Hajánky, Pejškov a Jamné, že se v letošním roce pravidelný mo-
bilní sběr velkoobjemového odpadu neuskuteční. Důvodem je nízká využitelnost tohoto sběru v posledních letech. Občanům města je 
celoročně přístupný sběrný dvůr, kde mohou odevzdávat nejen velkoobjemový odpad, ale i jiné druhy odpadů jako např. nebezpečný 
odpad, bioodpad či elektroodpad. Provozní doba sběrného dvora na ul. Wagnerova v Tišnově je od pondělí do soboty (po a čt 7.00–17.00;  
út, st a pá 7.00–15.00; so 8.00–12.00).
Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních nádob na odpad (popelnic, 
kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Upozorňujeme také, že je přísně zakázané umisťovat jakýkoliv 
odpad mimo nádoby k tomu určené. Odkládání odpadu vedle kontejnerů apod. je považováno za černou skládku, občan se tímto dopouští 
přestupku dle zákona o odpadech a hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

Vítání nových občánků města Tišnova 
Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

9. března byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na podzim loňského roku:

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou na jaře 2018.
(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Rebeka Štěpánková Štěpán Balázs Josef Veselský Rosalie Brdíčko Bartoloměj Boros
Jan Klicnar Julie Halamíková Jeremiáš Ševčík Barbora Tejkalová Barbora Šudáková
Tereza Šudáková Adéla Proksová Šarlota Ondroušková Jonáš Kala Marek Duda
Waldemar Xaverius Oulehla Šárka Smolíková Jakub Švaňhal Vít Zeman
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Prakticky ve stejném období došlo v jiné 
části města k pokousání občana psem. Jeho 
majitel se však nepostavil k řešení situace 
tak, jak by měl. Následně byla jeho totožnost 
zjištěna na základě čísla evidenční známky 
psa, které si poškozený zapamatoval. Majitel 
byl strážníky kontaktován a vyzván k dodr-
žení zákonem stanoveného postupu při po-
kousání psem, což nakonec učinil.

Zákonná povinnost majitele psa při 
pokousání: jestliže dojde k pokousání, je 
majitel psa povinen s poškozeným spolu-
pracovat a prokázat, že je pes řádně oč-
kován, a bez ohledu na platné očkování je 
povinen ihned vyhledat veterináře a ne-
chat psa vyšetřit, a to opakovaně ještě 
po pěti dnech. To vše za účelem vyloučení 
případných zdravotních komplikací po-
kousané osoby. Pokud tak neučiní, jedná 
se o porušení zákona. Uvedené povinnosti 
jsou zakotveny v § 4 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 166/1992 Sb., veterinární zákon, a za je-
jich porušení hrozí pokuta do 20 000 Kč.

Dalším fenoménem je nesbírání psích ex-
krementů. Jedná se o přestupek dle § 5 odst. 1 
písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, a lze za něj na místě uložit pokutu 
do 10 000 Kč. I v tomto případě platí, že se při 

odhalování těchto přestupků neobejdeme bez 
pomoci občanů. Hodně obyvatel si na nedodr-
žování povinností za strany pejskařů stěžuje, 
ale nikdo toto jednání neoznamuje – bohužel.

Každý by si měl uvědomit, že pořídí-
me-li si psa, neznamená to pro nás pou-
ze radosti, ale i starosti a především 
odpovědnost.

RR  oo  kk        22  00  11  88 

Tišnovské trhy budou pravidelně probíhat každou sobotu od  31.  3.  do  3.  11.  2018 
na náměstí Míru v Tišnově před radnicí, v době od 8 do 11 hodin.  
Prodejci nabídnou především místní zemědělské, řemeslné zboží a další produkty. 
Aktuální nabídku a informace najdete na:   http://www.tisnov.cz/aktualni-nabidka 
 
 

V rámci trhů se uskuteční: 
 

31.03. Zahájení pravidelných sobotních trhů 
21.04. Jarní trhová slavnost – Jaro s mláďaty 
28.04. Tišnovské trhy + Bleší trhy (Minerály) 
28.07. Letní trhová slavnost – výročí 100 let od založení republiky 
01.09. Tišnovské trhy (chodníček pod radnicí, na náměstí histor. vozidla) 
22.09. Tišnovské trhy + Bleší trhy 
29.09. Václavské hody (Tišnovské trhy se nekonají) 
03.11. Ukončení pravidelných sobotních trhů (Minerály) 
01.12. Tišnovské trhy 
02.12. Adventní trhová slavnost  
 
 
Pořadatelem Tišnovských trhů je město Tišnov. Trhové slavnosti pořádá Městské kulturní středisko Tišnov 
za spolupráce města, Podhoráckého muzea v Předklášteří – pobočky muzea Brněnska a INSPIRA střediska 
volného času Tišnov. Na organizaci Bleších trhů se podílí spolek Za sebevědomé Tišnovsko. 

Téma psi v Tišnově se již pomalu stává evergreenem. Ilustrační foto: Roman Skřepek
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O školství a vzdělávání 
s místostarostou Martinem Seberou
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Pane místostarosto, je pro Vás oblast školství a vzdělávání 
v Tišnově i letos jednou z hlavních priorit?
Jestliže jsem v jednom loňském čísle Tišnovských novin přesně před 
rokem konstatoval, že školství je pro vedení města prioritou, pak 
letos to chci jen zopakovat, potvrdit a prokázat na mnoha dílčích 
krocích v celé šíři našeho záběru od předškolního vzdělávání přes 
základní školy i ostatní školské organizace, které město nezřizuje, 
ale se kterými spolupracuje. Nabízí se různá kritéria posouzení: od 
objemu investičních nebo i neinvestičních prostředků jdoucích do 
školství až po strategické a dlouhodobé „měkké“ činnosti, které pod-
porujeme. Vytvořili jsme, resp. navazujeme a pracujeme hned s ně-
kolika strategickými dokumenty v oblasti školství – Strategickým 
plánem města Tišnova, Místním akčním plánem vzdělávání a Inves-
tičním výhledem, což nám dává solidní vhled do celé této oblasti.

V posledních týdnech se objevují informace o potřebě na-
výšení kapacit pro předškolní vzdělávání. Potřebujeme 
skutečně novou školku?
Zde je odpověď jednoznačně kladná, chceme ji postavit, a navíc 
i musíme. Chceme, protože i zde se snažíme ještě více zkvalitnit 
předškolní vzdělávání. A také musíme – k tomu nás vede aktuální de-
mografická křivka společně se změnami legislativy (zejména novela 
školského zákona), která mimo jiné s účinností od září 2020 rozšiřu-
je vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou let. O správ-
nosti tohoto rozhodnutí jsou vedeny debaty odborníků i laické 
veřejnosti, jedna polovina tvrdí, že dvouleté děti do školky nepatří, 
druhá je pak toho názoru, že trend brzkého návratu rodičů (přede-
vším maminek) do zaměstnání je trvalý, a proto by obce měly vytvá-
řet vhodné podmínky pro tyto rodiny. Zaměstnavatelé na tuto situaci 
častěji reagují částečnými úvazky, obce pak zvýšením kapacit ma-
teřských škol. Další změnou je zavedení povinného snižování maxi-
málního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Poslední novinkou je pak povinnost obcí  
od září 2018 zajistit přijímání dětí starších tří let. 

V Tišnově máme tři mateřské školky (MŠ) dislokované ve čtyřech 
různých budovách. Už nyní využíváme maximální možné kapacity uče-
ben i s výjimkami povolujícími navýšení počtu dětí. Jinými slovy, tří-
dy jsou přeplněné. V patnácti třídách (každá školka má pět tříd) tak 
máme místo standardní kapacity dvaceti čtyř dětí počty dvacet sedm 
až dvacet osm dětí. Pokud chceme hovořit o kvalitě vzdělávání, musí-
me k tomu vytvořit podmínky. A jedním ze zásadních předpokladů je 
počet dětí ve třídě. Pokud nepovolíme výjimku, resp. hygiena výjimku 
už opakovaně neschválí, musíme v podstatě ihned zajistit umístění cca 
šedesáti dětí někam jinam. V uplynulém roce jsme se dotázali všech 
rodičů vodících děti do MŠ, kolik z nich by využilo možnosti umístit 
do školky i své dvouleté děti, a kladně odpovědělo 45 % rodičů. Pro 
naše výpočty jsme si dovolili odhad upravit a pro strategické rozhod-
nutí počítáme jen s 25 % rodiči. I tak se nyní (březen 2018) dostáváme 
do situace, kdy je potřebnost nové školky nasnadě. Shrnu výše uvede-
né výpočty do několika čísel (šedesát dětí ze stávajících školek, pokud 
dojde ke zrušení výjimek; v Tišnově žije nyní cca sto deset dvouletých 
dětí a z nich 25 % je dvacet sedm). A protože Tišnov je zodpovědněj-
ší k této problematice než okolní obce, jsme svědky i „předškolní tu-
ristiky”, což znamená, že přijímáme do MŠ děti, které se krátkodobě 
a účelově přihlašují k trvalému pobytu v Tišnově, ač jejich rodiče bydlí 
v okolních obcích. Podle vyjádření ombudsmana nemůžeme s touto si-
tuací nic dělat, nemáme v ruce žádné nástroje ani zákonné normy, kte-
ré by nám byly oporou. Tišnov je prostě regionální centrum se všemi 
výhodami a nevýhodami. V loňském roce jsme evidovali odlišný po-
byt dětí a jejich rodičů ve třinácti případech, přičemž rodiče vždy bydlí 
v okolních obcích. V součtu jsme na číslu sto (60+27+13) dětí, kterým 
zajistíme kvalitní předškolní vzdělávání. A sto dětí, to už jsou čtyři tří-
dy po pětadvaceti dětech! A počet těch rodících se, včetně přistěhova-
ných, je za posledních pět let v intervalu kolem 112 až 124 dětí (zdroj: 
Český statistický úřad) a to je z pohledu plánování neměnný trend. Zá-
věrem proto konstatuji, že novou školku chceme i potřebujeme!

Pozorný rodič už ví z únorových Tišnovských novin, že v září le-
tošního roku otevřeme ve spolupráci s Rodinným centrem Studánka 
dětskou skupinu „Potůček“ s kapacitou třiadvaceti míst, která bude 
určena pro tišnovské děti mladší čtyř roků, které se nedostanou 

ROZHOVOR  
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v rámci řádného zápisu do zdejších mateřských školek. Tímto kro-
kem chceme překlenout cca dvouleté období, než postavíme novou 
školku. V případě dětské skupiny město poskytne a zrekonstruuje 
prostory a bude hradit náklady na energie. Provozovatelem dětské 
skupiny bude Rodinné centrum Studánka, které bylo městem oslo-
veno díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o předškolní děti 
v Ptáčatech a v Jezírku. Další podrobnosti a informace budou včas 
zveřejněny ve všech dostupných médiích města a RC Studánka.

Očekáváte změny v systému přijímání dětí do MŠ?
Letos již potřetí spustíme elektronický zápis do MŠ, opět na webu 
zapisms.tisnov.cz. Žádosti je možné podávat od 2. dubna. Kvůli za-
jištění větší objektivity a zpřehlednění celého systému jsme museli 
paradoxně přikročit ke zrušení třech školských obvodů a pro letošní 
rok vyhlásit jen jediný školský obvod, který je tak definován celým 
územím města Tišnova. Uvidíme, do jaké míry se tato změna projeví, 
ale osobně věřím, že pozitivně. 

Na jaké novinky se můžeme těšit na základních školách?
Stále pokračujeme v rekonstrukcích a investicích do našich škol. Od 
září 2017 disponuje ZŠ nám. 28. října šesti novými učebnami, rekon-
strukce vyšla na 14 milionů korun. Byla tak navýšena kapacita ško-
ly na 1 030 dětí. Kompletní rekonstrukcí prošel další blok sociálních 
zařízení a na letošní léto 2018 je připraven již poslední blok sociálek. 
V plánu je též rozšíření kapacity a modernizace kuchyně, což bude 
představovat další desítku milionů korun. Druhá škola, ZŠ Smíškova, 
dostala k začátku školního roku rekonstruovanou plochu před vlast-
ní školou s novým chodníkem a parkovacími místy. Na jaře letošního 
roku dokončíme rekonstrukci sportovního víceúčelového hřiště, kde 
přes zimu našlo své místo kluziště. Počet dětí i dospělých, kteří cho-
dili přes zimu bruslit, byl nečekaně vysoký. Nicméně je potřeba po-
dotknout, že kapacity obou základních škol jsou z naprosté většiny 
vyčerpány. Děti z Tišnova tvoří cca 60 % celkového počtu přijatých 
a dle vývoje demografické křivky očekáváme, že nápor předpokláda-
ného počtu dětí v budoucích letech zvládneme. Oporou jsou nám i vol-
né kapacity základních škol v bezprostředním okolí Tišnova.

Nicméně pojem vzdělávání se netýká jen školství a školy se 
zas nezabývají pouze vzděláváním... 
Určitě, příkladné je zapojení všech školek a škol do kulturního a ob-
čanského života ve městě, a to do pěveckých, tanečních a hudebních 
soutěží a přehlídek pořádaných na území města Tišnova. Všech-
ny školy též využívají široké škály dotačních titulů – od evropských 
a národních po krajské a městské. Za to patří poděkování vedením 
škol, učitelům i neučitelským pracovníkům. Nesmíme zapomenout, 
že město Tišnov jako zřizovatel každým rokem navyšuje zřizovatel-
ský příspěvek. Podrobněji o činnosti škol informuje Zpráva o škol-
ství, která je součástí prosincového jednání zastupitelstva města. 

Nemůžu však opomenout i další organizaci, a to Středisko volné-
ho času Inspiro. Počet dětí, které dokáže Inspiro zapojit do svých ne-
bývale pestrých kroužků, je opravdu obdivuhodný. Činnost Inspira 
na poli volnočasových aktivit je přímo vzorová. Zároveň zde fungují 
i další organizace zabývající se volnočasovými, prorodinnými a spor-
tovními aktivitami. Nemám dostatek prostoru v tomto čísle Tišnov-
ských novin k tomu, abych podrobně popsal jejich činnost, ale jejich 
pozice v městě je jasná a zřetelná a moc si jich vážím. A abych neza-
pomněl ve výčtu na nějakou organizaci, pomůžu si seznamem pod-
pořených organizací řádnými dotačními tituly, protože jejich aktivity 
město dlouhodobě podporuje. Tento seznam je k dispozici na webu 
města: www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta.

Město samotné je však zapojeno i do dalších projektů v této 
oblasti, můžete nějaký krátce zmínit?
O své organizace se nestaráme jen z finančního hlediska. Důležitou 
součástí jsou i tzv. „měkké“ aktivity. Zde na prvním místě musím vy-
zdvihnout Místní akční plán vzdělávání (MAP), který je tvořen lo-
kálními potřebami na území celého Tišnovska. Do tvorby MAP je 
zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zři-
zovatelé, rodiče, instituce zájmové a neformální vzdělávání apod.). 
Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. 
Aktuálně je do projektu zapojeno všech dvacet sedm škol na Tišnov-
sku! Projekt zlepšuje kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 
školách ve správním obvodu ORP Tišnov tím, že podporuje spolu-
práci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená 
společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“ je finan-
covaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho 
nositelem je město Tišnov, které jej podporuje. V letošním roce byla 
podána žádost o další tříleté pokračování projektu MAP II. Poděko-
vání patří celému řešitelskému týmu, který projekt zajišťuje.

O zvýšení prestiže učitelského povolání se již třetím rokem snaží-
me i vyhlášením nejlepších učitelů prostřednictvím ocenění Magis
ter Optimus. Vedení města si jasně uvědomuje, že právě učitelé jsou 
ti, kteří nám předávají nezanedbatelnou část svých znalostí a zkuše-
ností, které pak můžeme využívat po zbytek života.

Myslím, že tyto informace byly vyčerpávající, chcete přesto 
dodat něco na závěr?
Na území města Tišnova nalezneme i celou řadu dalších vzdělávacích 
institucí – Lesní rodinný klub, RC Studánka, mateřské školky, základ-
ní školy zřízené městem a jednu komunitní základní školu ZaHRAda, 
Inspiro, základní uměleckou školu, gymnázium, základní a střední 
školu (zvanou zemědělka) nebo dětský domov. To je široká paleta 
nabídek v oblasti školství. S organizacemi, které nejsou zřízeny měs-
tem, spolupracujeme v mnoha oblastech. A pokud je společný jme-
novatel našich aktivit malý, alespoň se snažíme navzájem informovat 
o našich činnostech. Všechny organizace tak přispívají ke kladnému 
vnímání oblasti školství a vzdělávání v našem městě. 
Tento rozhovor jsem úmyslně pojal jako velmi optimistický. Samo-
zřejmě že dílčí nedostatky nebo chyby se najdou i v oblasti školství, 
ale celkově hodnotím tuto oblast jako jednu z perel Tišnova a jsem 
rád za tak velkou šíři jejího záběru!

Místostarosta města Tišnova Martin Sebera. Foto: archiv Městského 
úřadu Tišnov
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Z historie tišnovského školství
Václav Seyfert, redaktor TN

Na webu je volně k nalezení celá řada různých bakalářských či di-
plomových prací. Jednou z nich je i pojednání Marcely Houdkové 
z Kuřimi, která v roce 2013 v rámci dálkového studia na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vypracovala elaborát na 
téma Dějiny školství v Tišnově v 19. a 20. století. Nechybí v něm 
ani krátká zmínka o školách z časů ještě dávnějších, než jaké určova-
lo zadání práce. Podle připojené literatury vycházela autorka z řady 
místních pramenů, ať už šlo o texty v Kronice města Tišnova, práce 
Vojtěcha Hanuse, Jana Hájka, či almanachy různých tišnovských škol. 
Není bez zajímavosti se s obsahem jejího textu blíže seznámit.

Nejstarší školy vznikaly na Tišnovsku stejně jako v ostatních 
částech Moravy u farních kostelů. Dívčí škola existovala při kláš-
teře Porta coeli, další byla v nedalekém Doubravníku. V gruntovní 
knize z roku 1550 je uveden jistý kantor Johannes, zřejmě první tiš-
novský učitel, o němž lze nalézt v historických materiálech zmín-
ku. Po roce 1774 vzrůstal počet škol státních – v Tišnově to byla 
počínaje rokem 1789 triviální škola vedená rektorem Václavem 
Karmáškem, do níž chodily i děti z okolních obcí. V roce 1862 bylo 
Tišnovu povoleno založení hlavní farní školy, která byla čtyřtříd-
ní pro chlapce i děvčata. Vyučovalo se náboženství, mluvnice, čte-
ní, psaní, počítání, kreslení, zpěv a hudba. Počátkem školního roku 
188485 byla na dnešní Bezručově ulici otevřena chlapecká měš-
ťanská škola, jejímž ředitelem se na celých 16 let stal Maxmilián 
Ševčík. Navazovala na obecnou školu a měla vychovávat mládež 
pro potřeby rozvíjejícího se průmyslu a zemědělství. Roku 1903 
povolila zemská školní rada založení měšťanské dívčí školy, ve-
dené ředitelem Karlem Maškem. Budova školy byla postavena na 
Riegrově ulici nedaleko hejtmanství a těsně před vypuknutím dru-
hé světové války se rozšířila o nové západní křídlo. Prostředí ve 
škole chlapecké se počínaje rokem 1937 stalo nevyhovujícím, tak-
že část žactva se učila v přístavbě školy dívčí, kam ji doprovodily 
i zbývající třídy poté, co byla budova na Bezručově ulici v roce 1945 
rozbombardována.

Po válce byla v budově na Riegrově ulici zřízena základní škola, 
která byla roku 1948 změněna na jednotnou školu druhého stupně 
s národní a střední školou. Školská reforma z roku 1953 pak tuto ško-
lu spojila s místním gymnáziem do jedenáctileté střední školy, jejímž 
ředitelem se stal Antonín Stejskal. V roce 1960 byla zavedena devítile-
tá povinná školní docházka, v důsledku čehož se obě školy zase rozdě-
lily. Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků bylo nutno zavést vyučování 
na dvě směny. Tato základní škola byla zrušena v roce 1993.

Nová základní škola na Smíškově ulici byla slavnostně otevře-
na v roce 1951 za řízení ředitele Jana Tálského. Původně devíti-
letá střední chlapecká škola se roku 1953 změnila na osmiletou 
střední smíšenou školu se čtrnácti třídami. Od roku 2007 škola 
pracuje podle vlastního vzdělávacího plánu pod názvem „Škola 
pro život“.

V září 1983 byla slavnostně otevřena nově postavená základní 
škola na náměstí 28. října, jejímž prvním ředitelem se stal Josef Ho-
řejš. V roce 2011 prošla její budova revitalizací.

V roce 1920 byla v Tišnově konečně založena i česká škola střed-
ního typu – reformní reálné gymnázium v čele s ředitelem Tomá-
šem Šíleným. Zpočátku neměla vlastní působiště, takže dočasně se 
její třídy nalézaly v prostorách dívčí měšťanky na Riegrově ulici, ov-
šem od roku 1925 již mohla svoji činnost vyvíjet v nově postavené 
budově v ulici Na Hrádku, k níž byla o 12 let později doplněna pří-
stavba s dalšími učebnami a kabinety. Zákonem z roku 1948 bylo 
osmileté studium změněno na čtyřleté, následně došlo k již zmiňova-
nému sloučení se základní školou, po opětovném rozdělení pak škola 
působila pod názvem Střední všeobecně vzdělávací škola. Od roku 
1968 docházelo k postupnému přechodu na čtyřleté gymná zium 
a ve školním roce 199091 se poprvé mohlo alternativně studovat 
opět i v osmiletém učebním cyklu.

Svoje dějiny má v Tišnově i odborné školství. V roce 1894 zří-
dil okresní hospodářskolesnický spolek hospodářskou zimní ško-
lu, kterou vedl ředitel Josef Mimra. Nejprve sídlila v budově staré 
radnice, od roku 1896 ale měla svoji vlastní budovu na pozemku 
Na Hrádku. Vyučovalo se tu od listopadu do konce května. Původně 
soukromá škola přešla v roce 1911 pod zemskou správu a přijala 
název odborná škola hospodářská. Nevyhovující budova byla roz-
šířena přístavbou v létech 193940, roku 1943 bylo otevřeno stálé 
dívčí oddělení. V roce 1945 se stal ředitelem Josef Vališ a vyučovalo 
se tu v zimní rolnické (později rolnickoovocnické) škole, v dívčím 
hospodářském oddělení a v lidové zemědělské škole. Roku 1952 
zde byla nově zřízena dvouletá účetnická škola, o tři roky později 
zimní škola zemědělské mládeže a v roce 1960 zemědělská mis-
trovská škola. Ve školním roce 197677 původní zemědělská škola 
zanikla.

V budově Okresního lidového soudu vzniklo v roce 1960 odborné 
zemědělské učiliště, které se pak po řadě změn názvů i zřizovate-
lů stalo roku 1980 středním odborným učilištěm. Zásadní změnu 
přinesl rok 2012, kdy byla ustavena Střední škola a Základní škola 
Tišnov. Základní škola se dělí na praktickou a speciální, střední nabí-
zí několik učebních oborů.

Hudební škola vznikla v Tišnově v roce 1949 jako tzv. městský 
hudební ústav vedený Alešem Smíškem, který byl původně řízen li-
dovou správou, v roce 1951 pak byl zestátněn. Vyučovala se hra na 
klavír a housle, později i na violoncello, kontrabas a základní decho-
vé nástroje. Založeno bylo rovněž oddělení rytmiky a tance. Nejprve 
se učilo v budově gymnázia, poté na Smíškově ulici a dlouhá léta pak 
v budově bývalého „okresu“ na náměstí Míru. Někdejší lidová škola 
umění byla v roce 1989 přejmenována na základní uměleckou ško-
lu a o dva roky později byla přemístěna do zrekonstruované budovy 
na Dvořáčkově ulici. Škola zahrnuje čtyři hlavní obory – hudební, vý-
tvarný, dramatický a taneční; jejím zřizovatelem je dnes Jihomorav-
ský kraj.

Předškolní vzdělávání se poprvé realizovalo v době druhé svě-
tové války, od března 1940 bylo zahájeno vyučování v mateřské 
škole v Katolickém domě. První jesle vznikly v roce 1951 a sídlily 
v budově bývalého hostince U Borovičků. Mateřská škola pak na-
šla své působiště na Bezručově ulici v prostorách někdejší chlapec-
ké měšťanky, v roce 1965 byla nová školka i s jeslemi otevřena na 
sídlišti pod Klucaninou a následně vznikly další na Humpolce, na 
Dvořákově ulici (dnes nazývaná Sluníčko) a v sídlišti pod Květni-
cí, kde je v současné době detašované pracoviště společné školky 
s Humpolkou.

Dnešní podoba základní školy na náměstí 28. října. 
Foto: Roman Skřepek.
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ZUŠ Tišnov vstříc jubileu 
1949 až 2019
Zdeněk Vašíček, Ph.D., učitel hudebního 
oboru ZUŠ Tišnov a pamětník

V roce 2019 bude slavit sedmdesát let od 
svého založení Základní umělecká škola Tiš-
nov (dříve Lidová škola umění v Tišnově, ješ-
tě dříve Městský hudební ústav v Tišnově), 
ve všeobecně dnes známé zkratce ZUŠ.

Štafetu ve funkci ředitele si zde postupně 
předali hudebníci Aleš Smíšek (ředitelem 
1949–1975), Jana Pujmanová (ředitelkou 
1975–1996), Mgr. Jaromír Škára (ředitelem 
1996–2009) a Mgr. Tomáš Zouhar (ředite-
lem 2009–dosud). Proč právě hudebníci? 
Jistě i proto, že hudební obor ve srovnání 
s ostatními třemi obory na škole (literár-
nědramatickým, tanečním a výtvarným) 
byl a je mladými generacemi navštěvo-
ván nejvíce. Každý z ředitelů přispěl ke 
zvelebení ZUŠ Tišnov, ať se tak stalo jejím 
rozšířením o další obory či oddělení, zříze-
ním detašovaných pracovišť, modernizací 

vybavení, nebo zavedením alternativních 
forem výuky.

Nový ředitel školy Mgr. Tomáš Zouhar je 
zpěvákem a hráčem na různé hudební nástro-
je, sbormistrem („Tišnovský pěvecký sbor“), 
dirigentem („Hudební soubor pedagogů ZUŠ 
Tišnov“) a primášem („Cimbálová muzika 
Tomáše Zouhara“). Jako manažer nesl svůj 
díl odpovědnosti při rekonstrukcích exterié-
rů i interiérů některých z budov, v nichž síd-
lí ZUŠ Tišnov, jako IT specialista se zasloužil 
o moderní tvář internetové stránky http://
www.zustisnov.cz/ a jako inovátor soustav-
ně podporuje další vzdělávání učitelů, experi-
mentální výuku i pedagogický výzkum.

Rok za rokem, desetiletí za desetiletím 
škola běžela a běží tak, jak to od ní zřizova-
telem, veřejností i Českou školní inspekcí 
bylo a je očekáváno. Především šlo o výuku 
uměleckých předmětů, ale také o hudební 
a taneční vystoupení (koncerty), o výstavy 
žákovských děl i o různé události s uměním 
tak či onak spojené (happeningy). Dělo se 
tomu v Tišnově i mimo něj.

Každý ze čtyř oborů ZUŠ Tišnov se pra-
videlně účastní soutěží. Mimořádných 

a dlouhodobých soutěžních úspěchů dosa-
hují v hudebním oboru žáci a žákyně z akor-
deonové třídy učitelky Dany Morysové i jí 
svěřený „Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov“, 
v tanečním oboru žáci a žákyně učitelky 
Markéty Chlubné. Díky těmto úspěchům do 
školy již léta směřuje neutuchající proud di-
plomů a vítězných pohárů.

Svého druhu celebritami v hudebním obo-
ru ZUŠ Tišnov dlouhodobě byly a jsou žá-
kovské (nebo původně žákovské) soubory 
vedené učiteli školy. Zejména „Hakapela“ pod 
vedením Ladislava Havlíka, „Undistortion“, jež 
vede Mgr. Marek Kubát, „Tomband“ pod vede-
ním MgA. Josefa Cecavy a Bc. Miroslava Fal-
ty, „Faltaband“, který řídí Bc. Miroslav Falta, 
a „Minimusic“ Bc. Bohuslavy Nedomové.

Jubileum ZUŠ Tišnov 1949–2019 se po-
malu, ale jistě blíží. Je to výzva nejen pro 
školu samu. Také pro ty, kdo by si přáli se do 
oslav tohoto jubilea nějak zapojit. Jak kon-
krétně? Milí zájemci, vyhledejte si, prosím, 
výše uvedenou internetovou stránku ZUŠ 
Tišnov, nechte se laskavě inspirovat mnoho
stí i různorodostí forem práce školy a v klidu 
popřemýšlejte...

Pět let činnosti spolku Continuum vitae
Miloš Sysel

Cesta hrdelního práva, Stolpersteine 
2014, výstava Osmdesát let tišnovské-
ho skautingu a k výročí čestného ob-
čana města geologa Vladimíra Josefa 
Procházky, publikace Almanach Tišno-
vin 2015 a 2016, komiks Hrdelní zlo-
činy městečka Tišnova a okolí, kniha 
František Wágner – fotograf Tišnovska, 

přednášky o portálu baziliky a ambitu v Porta coeli (Aleš Flídr), o his-
torii Tišnovska, smírčích kamenech, kamenických značkách (Zdeněk 
Krejčí), přírodovědné vycházky – geologie Květnice (Drahoš Šikola), 
prohlídka Býčí skály (Martin Golec), po stopách Diany a výroby le-
tadel Messerschmitt (Miroslav Vaněk), projekt Vokounovy vyhlídky, 
přednášky pro základní školy a gymnázium, akce experimentální ar-
cheologie – historické tavby železa a bronzu z místních rud, natáčení 
filmů o 2. světové válce a odboji, o Božence Škrabálkové (Radim Ti-
chý) a mnoho a mnoho dalších počinů – to vše je výčet akcí, které do-
kázal uskutečnit spolek Continuum vitae za pět let své činnosti. Úzce 
jsme na nich spolupracovali s Podhoráckým muzeem, Muzeem měs-
ta Tišnova, Městskou knihovnou Tišnov, Městským kulturním stře-
diskem, ale také s badateli z Nedvědice, Velké Bíteše, Brna, Rakouska, 
Německa a Polska. Naši činnost dlouhodobě podporuje město Tišnov 
a řada soukromých sponzorů, za což jim patří velké poděkování.

S pestrou činností spolku tomu nebude jinak ani v tomto roce. 
20. února se uskutečnila přednáška Michala Přichystala o po-

sledních archeologických objevech v Tišnově. Bohužel se všichni 
zájemci do prezentační místnosti městské knihovny nevešli, a tak 
možná přednášku někdy v budoucnu – posílenou o nové objevy – 
zase zopakujeme. 

17. března jsme uspořádali přednášku Aleše Flídra, pro něhož je 
Porta coeli neutuchajícím předmětem odborného zájmu; tentokrát 
jsme navštívili samotnou baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
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12. dubna proběhne ve farním sále v rakouském Enns slavnostní 
večer o Božence Škrabálkové, na kterém vystoupí německá spisova-
telka Herma Kennel, která o Božence napsala knihu „Je smutné opou-
štět svět na jaře“. Náš spolek na tento večer přichystal film Poslední 
jaro s německými titulky, který jsme v loňském roce o Božence Škra-
bálkové natočili s Radimem Tichým. 

28. července bychom chtěli na letní trhové slavnosti při příle-
žitosti sto let od vzniku Československa instalovat v ulicích měs-
ta velkoplošné fotografie starého Tišnova, především míst, která 
zanikla nebo se k nepoznání proměnila. V zahradách pod farou by 
se měla uskutečnit již třetí experimentální tavba rudy, tentokráte 
stříbrné. 

Uvažujeme také o vycházce „Stopy Wágnerova stativu“, kde by-
chom se zájemci navštívili místa, odkud v minulosti František Wág-
ner Tišnov fotografoval. 

Badatelsky zpracováváme témata o tišnovské papírně, tzv. Svaté 
studánce u Lomničky, o kapličce na Trmačově a o mnoha dalších. 

Letos bychom také chtěli vydat publikaci o křížových (smírčích) 
kamenech v okolí Tišnova.

Protože kniha o tišnovském fotografovi Františku Wágnerovi byla 
během čtrnácti dní na konci loňského roku rozebrána, nechali jsme 
zhotovit její dotisk. Tuto jedinečnou publikaci s více než dvěma stov-
kami historických fotografií Tišnova a okolí si můžete zakoupit v knih-
kupectví paní Raškové, v Muzeu města Tišnova, Podhoráckém muzeu 
a v Turistickém a informačním centru na Komenského náměstí. 

Velmi si vážíme přízně veřejnosti a těší nás, že lidé v Tišnově trá-
ví svůj čas nejen sportem a rodinnými akcemi, ale že se také zajímají 
o minulost míst, kde dnes žijí. Protože právě minulost bychom měli 
vždy co nejlépe poznat, abychom její stinné stránky nemuseli v bu-
doucnu opakovat a prožívat znovu.

Děkujeme za divuplný ples města Tišnova! 
Všem sponzorům a dárcům do tomboly, kteří se tak významnou měrou podíleli na realizaci XIV. reprezentačního plesu města Tiš-
nova, chceme prostřednictvím (nejen) Tišnovských novin moc poděkovat! Bez vás by ples nebyl tou správnou „říší divů“, vážíme si 
vaší přízně! 
Na plese se sponzorsky 
podíleli:  
RIGI stavební společnost, s. r. o.
Baumat, spol. s r. o.
Bonita Group Service s. r. o.
Gastroslužby Tomáš Plavec – Re-
staurace Krček
Mertastav s. r. o.
Teplo T s. r. o.
TJ Sokol Tišnov

Doktor Optik Moravia s. r. o.
GDP Koral, s r. o.
HGLOST, s. r. o.
JICOM, spol. s r. o.
KTS Ekologie s. r. o.
MAJERKOVO, s. r. o.
Mouka Tišnov, s. r. o.
Obec občanům s. r. o.
Partners financial services, a. s.
Prefa Kompozity, a. s.

Rosa, s. r. o.
SAMAB Press Group, a. s.
SANOVET, Veterinární ordinace 
Tišnov
Vítězslav Maloň – Univerzální 
služby
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Zámečnictví Drlík – Aleš Drlík

Do tomboly dary věnovali: 
CK Kudrna
Ametyst – Mikuláš Brdíčko
SAMSONTECH – autorizovaný 
servis a prodej značek Konica – 
Minolta, DEVELOP
Koral Tišnov s. r. o.
Kámen Brno, spol. s r. o.
HaBalon.cz
Baumat, spol. s r. o.
Pivovar Tišnov
Penzion Laskala Tišnov
Reakce s. r. o.
Elektro s. r. o. Tišnov
Akara ZOO centrum
Český zahrádkářský svaz 
Lékárna Arnica Tišnov
Baumat, spol. s. r. o.
ByloByLibo s. r. o. 
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Doktor Optik Moravia s. r. o.
Jana Dušková
Jiří Dospíšil, starosta města 
Tišnova
Pavel Dospíšil

Elektro Hobby Zahrada
Fit4Fun 
Hakapela
Gastro Frozen
Šárka Hladká
Dáša Hladká
Hostinec U Kovářů
Hostinec u Vlachů Jamné
Bc. Veronika Hvízdalová
Ing. Brázda – UNIVERS s. r. o.
KTS Ekologie s. r. o.
Koral Tišnov s r. o.
MAXX JP fashion
Městské kulturní středisko Tišnov
Michal Kadlec – sommelier
Obec občanům s. r. o.
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o.
Partners financial services, a. s.
Lenka Petláková, DiS. 
Pivovar Květnice
Pivovar Tišnov 
Restaurace Na Humpolce 
Pavel Stryk 
Steinhauser
TAGRO CZ s. r. o.
Jan Uher
Lenka Urbánková
Vinotéka – Dana Buterinová
Visage studio Brno, Skácelova 69 
(Dana Vaňková)
Vitar, s. r. o.
Simona Vozdecká
Wellness Kuřim
Zdravěnka Tišnov

Na XIV. reprezentačním plese města Tišnova vystoupili i 4TET s Jiřím 
Kornem. Foto: Michal Juříček

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

V příštím čísle bude tématem měsíce životní prostředí (třídění odpadu, biokoridor, čistota města, veřejná zeleň...).  
Budeme rádi, když se nám svěříte se svými názory či postřehy týkajícími se tohoto tématu, a těšíme se na Vaše příspěvky.  
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  Městská knihovna Tišnov  

Akce
Oddělení pro dospělé čtenáře

Univerzita volného času
LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ PO-
PULÁRNÍ HUDBY – přednášky letního se-
mestru UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
9. a 23. dubna v 16.45

KOMUNIKACE – přednášky letního semestru 
UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
11. a 25. dubna v 16.45

GENEALOGIE II. – přednášky letního seme
stru UVČ
4. a 18. dubna v 16.30

* jednotlivý vstup neplatí pro přihlášené účast-
níky Univerzity volného času

Virtuální univerzita 3. věku
GIAN LORENZO BERNINI – génius evropské-
ho baroka
10. dubna v 9.30

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
3. a 17. dubna od 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

Salonky
MANDLONĚ V KVĚTU
5. dubna v 8.10 (změna termínu vyhra- 
zena)
Městská knihovna Tišnov pořádá výlet do 
Hustopečí na Mandloňovou stezku – unikátní 
nejseverněji umístěný mandloňový sad v Ev-
ropě, s dalekými výhledy až na Alpy a ochut-
návkou místních mandlových specialit.
Mandloně kvetou každým rokem na přelo-
mu března a dubna. Budeme sledovat webové 
stránky města Hustopeče a plánovaný termín 
můžeme o týden posunout.
Je nutné se přihlásit předem v Městské 
knihovně Tišnov. Zájemce budeme o případ-
né změně termínu informovat.

Cestopisná beseda
Když je česká kotlina vlastně jako americ-
ký New York – Barbora Pavlišová
16. dubna v 17.00
Česká republika je země s mnoha tvářemi a snad 
kromě moře má naprosto vše. Pokud tedy nelpí-
me na písečných plážích, můžeme zabalit batoh, 
ráno se vydat na místo určení a dozajista dojde-
me k cíli do večera. Různorodost naší republiky 
by nám mohly leckteré země závidět. Putování po 
čtrnácti krajích nás zavede pokaždé na jiné místo 
a poskytne svérázný obraz, který se k němu váže. 
Tedy přirovnání k New Yorku není od věci, ba 
právě naopak protože právě mnohotvárnost je 
jeho charakteristickým rysem.

Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018
PROŽITKOVÁ MUZIKOTERAPIE – PaedDr. 
Lubomír Holzer
17. dubna v 17.00
Lubomír Holzer, špičkový muzikoterapeut, učitel, 
speciální pedagog, profesionální umělec, pracuje 
vlastní muzikoterapeutickou metodou (CMLH). 
Při meditaci hraje na nástroje v přirozeném ladě-
ní z celého světa a používá rezonanční, alikvotní 
a hrdelní zpěv. Účinek terapie je léčivý, uzdravují-
cí a transformační. Dochází k harmonizaci a ener-
gizaci celého organismu, k celkovému uvolnění, 
okamžitému léčení na všech úrovních, k posílení 
imunity a zvýšení tvorby NK buněk. S sebou vez-
měte karimatku, přikrývku a něco pod hlavu.
Vstupné: 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupí-
te v Městské knihovně Tišnov vždy v půj-
čovní době.

HLASOVÝ WORKSHOP a ZPĚVOMAT s RI-
DINOU AHMEDOVOU A PATRIKEM KEE
19. května od 9.00
Zpěvomat je „pouliční hudební nástroj znějí-
cí na přání kolemjdoucích“, tedy kruh zpíva-
jících a uprostřed kruhu židle – na ty si může 
sednout kdokoli z chodců. Kdo se takto roz-
hodne vstoupit do Zpěvomatu, nechá se pro-
stoupit hudbou, která bude vznikat pouze pro 
něj. Co je smyslem? Zasáhnout živým zpěvem 
lidi z ulice, mnohdy asi i takové, kteří by se se 

zpíváním běžně nesetkali nebo by si na to za ji-
ných okolností neudělali čas. A pro zpívající je 
to příležitost zažít svůj hlas zase v jiném pro-
středí a v jiných souvislostech. Dost možná to 
celé přinese nečekané zážitky a zkušenosti.
Zpívající, kteří se rozhodnou stát se součástí 
zpěvomatu, se můžou těšit na intenzivní den 
strávený ve zpěvu a v radosti z hudby. Víta-
ní jsou účastníci, kteří mají základní hudební 
zkušenost, rozhodující je ale hlavně nadšení 
a chuť vrhnout se naplno do společné práce.
Cena: 490 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte 
v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčov-
ní době. Pro účastníky hlasového worksho-
pu a Zpěvomatu je připraveno zvýhodněné 
vstupné 100 Kč na koncert Patrika Kee v pá-
tek 18. května v 19.30.

Výstava
TEXTILNÍ HRAČKY – Alexandra Smolková
duben 2018
Přijměte pozvání na prodejní výstavu textil-
ních hraček od Alexandry Smolkové.
Výrobky jsou ručně šité z bavlny a vatelínu. 
Vhodné na hraní i pro malé děti či jako dekorace.
Výstava je přístupná vždy v půjčovní době od-
dělení pro dospělé čtenáře.

Oddělení pro děti a mládež
Zdravý zoubek – loutkové divadelní 
představení
11. a 25. dubna v 9.30
Zveme předškolní děti z MŠ na loutkové diva-
delní představení. Pohádka a doprovodná be-
seda vypráví o tom, co způsobuje nezdravá 
strava a špatná péče o zuby. Děti se zapojí do 
preventivního interaktivního programu, kterým 
provází loutka Zoubek. Řešením zábavných ná-
zorných úkolů získají informace o správné péči 
o chrup. V další části programu proběhne lout-
kové představení, kde si zážitkově uvědomí, jak 
je důležitá péče o zoubky a správné stravování. 
Akce probíhá pod záštitou Centra podpory ve-
řejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno 
pod vedením odborných pracovníků SZÚ. Těší-
me se na vaši návštěvu!

VITKA – 8. května 2018 
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku Brno pořádá zájezd na divadelní představení VITKA. 
Osud mladé talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny 
Tučkové a režisérky Anny Petrželkové. 
Příběh o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena především mužům. Ženy, jejíž život 
byl fascinujícím koktejlem výjimečného nadání a píle, ale i svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, kterými šokovala své okolí. Žila 
všemu navzdory – jako by věděla, že na všechno, co chce stihnout, jí zbývá pouhých pár let mezi dvěma válkami. 
Zájemci se mohou závazně přihlásit a současně zaplatit v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době do 31. března. 
 
VSTUPENKY:  cena základní: 270 Kč; cena se slevou: 170 Kč; jednotná cena za autobus: 60 Kč  
Sraz účastníků v 17.15 u Elektro, nám. Míru 118, Tišnov
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Marta Sylvestrová 

Informace o výstavním programu, výukových 
programech a příměstských táborech
K výstavě fotografií Ireny Armutidisové Hori-
zonty mlhy v Galerii Josefa Jambora připravila 
spolupracovnice galerie a lektorka Mgr. Rad-
ka Kaclerová sérii edukačních programů, kte-
ré jsou určeny pro mateřské školy (V Mlze), 
pro žáky 1. a 2. stupně základních škol (Zmizet 
v mlze, V zajetí mlhy) a pro středoškolské stu-
denty bude výuka probíhat v češtině i angličti-
ně (Zaostřeno na mlhu & Foggy Time). Přesné 
anotace jednotlivých pořadů si můžete vyžádat 
mailem na adrese galerie@kulturatisnov.cz.
Pokud Vás vystavené fotografické obrazy Ireny 
Armutidisové zaujaly, rádi bychom Vás pozvali 
na osobní setkání s autorkou v pořadu O krajině!, 
který se koná v sobotu 14. dubna v 16 hodin na 
výstavě. Budete mít možnost zúčastnit se komen-
tované prohlídky a následné přednášky, v níž se 
Irena Armutidisová bude věnovat fotografii kraji-
ny, a to především ve vztahu ke své vlastní před-
chozí a současné tvorbě.
V letní sezóně od června do září 2018 jsme při-
pravili v GJJ výstavu raných a současných prací 
malíře a pedagoga Petra Kvíčaly: Petr Kvíčala  ̶  
Ornament krajiny, kterou otevřeme v sobotu 
9. června v 16 hodin vernisáží výstavy a Zahrad-
ní slavností. O autorově tvorbě pohovoří kurátor 
současného umění Ondřej Chrobák, autor řady 
nedávných výstav Petra Kvíčaly (GAVU Cheb, 
GASK Kutná Hora ad.). V rámci Zahradní slavnos-
ti na zahradě galerie a městské knihovny v Tišno-
vě se uskuteční návrat Kvíčalovy rockové kapely 
v původní sestavě. 
Stálou expozici Josefa Jambora otevřeme v GJJ 
opětovně na podzim letošního roku výstavou 
Souznění s krajinou – Tišnovská sbírka Jose-
fa Jambora, a to od konce října 2018. Přes léto 

budou Jamborovy obrazy, kresby a grafika podro-
beny restaurátorskému průzkumu. Výsledné re-
staurátory vypracované protokoly o stavu děl se 
stanou podkladem pro případné konzervační 
a restaurátorské zákroky. Sbírku chceme nejen 
prezentovat, ale také o ni náležitým způsobem 
nadále pečovat. Proto budeme usilovat o zápis 
sbírky do Centrální evidence sbírek Ministerstva 
kultury ČR, jež také umocní význam Jamborova 
uměleckého daru městu Tišnovu a umožní účast 
galerie v dotačních programech MK ČR.

Galerie Josefa Jambora v Tišnově pořádá le-
tos v době hlavních školních prázdnin po-
prvé dva příměstské tábory s výtvarným 
zaměřením:
6. až 10. srpna příměstský tábor Krajinou! 
s Mgr. Tomášem Rybníčkem 
Příměstský tábor s názvem Krajinou! nabídne pro-
stor pro volnočasové a mimoškolní edukační akti-
vity pro děti z Tišnova a okolí v průběhu hlavních 
prázdnin školního roku 2018. Programová náplň 
naváže na problém krajiny jako tématu a inspi-
račního zdroje ve výtvarném umění. Krajina a pří-
rodní motivy jsou častým a důležitým námětem 
celé řady uměleckých počinů ve všech kulturách 
i dějinných epochách. Krajina samotná, procesy 
probíhající v krajině i jednotlivé přírodní živly pří-
mo ovlivňují člověka v řadě aktivit spadajících do 
okruhů hmotné i nehmotné kultury. Účastníci se 
hravou formou seznámí nejen s obrazy Josefa Jam-
bora, jednoho z významných českých krajinářů, 
ale také získají základní informace o krajinomal-
bě, úběžníkové a vzdušné perspektivě, obrazových 
plánech, kompozici obrazu nebo teorii barev. Dále 
program naváže na aktuální výstavu českého ma-
líře a pedagoga Petra Kvíčaly, představitele české 
abstraktní malby, který se v současnosti zabývá 
především geometrickými ornamenty. Původní 
inspirací k abstraktním a značně redukovaným 

ornamentům Petra Kvíčaly byla právě krajina. Po-
zorování krajiny, rostlin a dalších přírodních mo-
tivů se stane východiskem k další výtvarné práci, 
rozvoji představivosti a fantazie. Také výtvarné 
možnosti abstrahování, seriální opakování mo-
tivu a  využití čistých barevných ploch se stanou 
podněty k vlastní tvorbě. Formou výtvarných 
her a experimentů si účastníci vyzkoušejí někte-
ré výtvarné techniky a postupy, budou to zejmé-
na akvarel, pastel, lavírovaná kresba tuší, základy 
grafických technik, otiskování, tisk z koláže, vyu-
žití šablon při seriálním opakování a další. Během 
společných diskuzí a dílčích prezentacích vlastních 
výtvarných prací se dotkneme i tématu významu 
krajiny pro život člověka a důležitosti ochrany ži-
votního prostředí pro trvale udržitelný rozvoj. 

27. až 31. srpna příměstský tábor Ornament 
v krajině s Mgr. Radkou Kaclerovou
Tábor se uskuteční v prostorách galerie, přileh-
lé zahradě a okolní krajině v době výstavy Petra 
Kvíčaly. Ornament v krajině svou koncepcí vol-
ně naváže na výstavní projekt. Dětské výtvarné 
snažení bude prezentováno na vernisáži prací 
vzniklých v průběhu tábora. Co je jeho náplní? 
Objevování a zaznamenávání ornamentů v okol-
ní krajině, prostorová tvorba, kresba, malba, vý-
tvarné hry a improvizace, míchání barev, práce 
s netradičním výtvarným materiálem. Program 
je doplněn celodenním výletem za hvězdami 
Santiniho Zelené Hory ve Žďáru a koupáním 
s průzkumem ornamentu vodních vlnovek.
Cena pětidenního programu jednoho příměst-
ského galerijního tábora je 1 500 Kč, sourozen-
cům poskytujeme slevy. Maximální počet dětí 
ve skupině je 15 účastníků. Stravování bude za-
jištěno formou obědů v restauraci a občerstvení 
během dne v galerii. Přihlášky a informace Vám 
poskytneme a zašleme na vyžádání galerie@
kulturatisnov.cz.

Do muzea zavítá 
Civilisovaná žena
Blanka Křížová

Letošní sté výročí vzniku Československa in-
spirovalo mnohá muzea k ohlédnutí za do-
bou první republiky. Muzeum města Tišnova 
připravilo ve spolupráci s Moravskou galerií 
v Brně výstavu věnovanou dámskému odívání 
s názvem Dámská móda za první republiky. 

Výstava přiblíží dámskou módu mezivá-
lečného období se zaměřením na region Brno 
a Tišnov. Období po roce 1918 je charakterizo-
váno velkou debatou o ženských právech a sna-
ze žen uspět v mnoha oblastech, které byly do 
té doby výhradně pánskou záležitostí. Od vo-
lebního práva po právo studovat, vyučovat, 

sportovat nebo například pilotovat letadlo. 
Tyto tendence se projevily také v módě. Složité, 
zdobné a upnuté oděvy předválečného obdo-
bí včetně korzetu vystřídalo praktické volnější 
oblečení z nových materiálů. Typickým zna-
kem dvacátých let bylo zkracování, které se 
projevilo jak v délce sukní, tak v délce účesů. 
Pro třicátá léta je typické opětné prodlužování 
a návrat k ženskosti. Výstava se tedy zaměří na 
módní tendence ve spojení s proměnou sociál-
ní role ženy. 

V první části výstavy s názvem Zlatá dva-
cátá a nové jazzové tance si prohlédnete ty-
pické krátké rovné šaty, charlestonky, druhá 
část „Moderní žena“ ukáže praktické, pracov-
ní a sportovní oblečení. Na přelomu roku 1929 
a 1930 se v Brně konala významná výstava 
„Civilisovaná žena“, která přinesla zcela novou 
koncepci oblékání – vybízela ženy, aby nosily 

kalhoty, a to při všech příležitostech. Předběhla 
tak dobu zhruba o třicet let. Navzdory této kon-
cepci se v módě 30. let prosadila opět ženská 
linie, šaty se složitými střihy a bohatými dlou-
hými sukněmi. Závěrečnou část naší výstavy 
jsme tedy nazvali Návrat ženskosti – 30. léta, 
zde si prohlédnete dlouhé večerní toalety.

Výstava rovněž poukáže na hlavní tišnovské 
a brněnské salony a obchody s oděvy. Pokud 
snad máte doma někde ve skříni či na půdě do-
bové šaty či fotografie a byli byste ochotni je za 
účelem výstavy zapůjčit, volejte, prosím, na tel. 
777 506 019 nebo pište na adresu muzeum@
kulturatisnov.cz.

Vernisáž výstavy za doprovodu swingo-
vé hudby se koná v sobotu 14. dubna v 17.00. 
Pro návštěvníky v retro oblečení 20. nebo 30. 
let máme připravený malý dárek. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

  Muzeum Tišnov  

  Galerie Josefa Jambora v Tišnově  



4/2018 15

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Informace o zápisu a přijímacím řízení jsou zveřejněny od 1. března 
2018 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 pondělí 26. března
Na Rybníčku v úterý 27. března 
U Humpolky ve středu k 28. března (na obou pracovištích na Květ-
nické 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 2. dubna do pátku 27. dubna rodiče vyplní elektronicky žádost 
do MŠ, kam ji chtějí podat. Po 27. dubnu bude systém pro všechny 
uzavřen a žádosti nebude možné generovat! Žádosti mohou podat do 
všech škol v Tišnově. Do každé musí být žádost vytištěná, potvrzená 
lékařem a osobně odevzdaná dne 2. května.  
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 tel. 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ 
Proběhne ve středu 2. května od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodi-
če dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou léka-
řem o očkování dítěte) a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu 
dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého poby-
tu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení 
o trvalém pobytu dítěte), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní po-
jišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 2. května, nebudou 
do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 9. května v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si po-
dali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně 
oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhod-
nutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého 
přijímacího řízení, proto je nutné být dne 9. května na telefonu.
Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, na 
ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve 
středu 16. května v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00.

Svým zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních ško-
lách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí. Děti, které 
podle informací ředitelek 9. května nebudou přijaty, mohou ponechat 
žádosti o přijetí na školách/škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí 
v řádném termínu dne 30. května. 

Ve středu 30. května od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin 
se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a kde ponechali žádost, 
a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí odevzdají 
v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských 
škol v Tišnově na školní rok 2018/2019 
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. 2018) Body
6–5 let s trvalým pobytem na území města Tišnova 2 560
4 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 1 280
3 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 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. 2018: 0,02

Pozn: věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2018.
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti. 
Trvalý pobyt ve městě Tišnově zahrnuje i městské části (Hájek, Ha-
jánky, Jamné, Pejškov).

Docházka dítěte do MŠ
Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2018 200
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2018 0
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2018 0
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2018 0

Sourozenec dítěte v MŠ
Sourozenec Body
sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne 
věku tří let do 31. 8. 2018 a jehož starší sourozenec již 
navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navště-
vovat i po 1. 9. 2018):

400

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam 
podáváte přihlášku 0

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejpr-
ve podle příjmení, poté podle jména). O přijetí dítěte nerozhodu-
je pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do ma-
teřské 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 předškolnímu 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. 2011 – 31. 8. 2012 šestiletí 
(odklad ŠD – věk 7 let ve školním roce)
1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 pětiletí 
(předškolní děti – věk 6 let ve školním roce)
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 čtyřletí
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 tříletí
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 dvouletí
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Zápis do prvních tříd pro školní 
rok 2018/2019
PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs,  
Mgr. Milan Růžička, ředitelé ZŠ v Tišnově

Ředitelství základních škol v Tišnově sdělují, že zápis žáků do prvních 
tříd na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, a ZŠ Tišnov, Smíškova, se bude konat 
v pátek 20. dubna v době od 14 do 17 hod. v budovách jednotlivých škol 
(více informací na www.tisnov-zs28.cz a na www.zssmiskova.cz).

Zápis do první třídy na ZŠ ZaHRAda, Riegrova, proběhne ve středu 
18. dubna v době  od 15 do 17 hod. 
Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech: 
ZŠ Tišnov, nám. 28. října – tel. 549 415 629, 736 773 269, ZŠ Tišnov, 
Smíškova – tel. 549 415 163, ZŠ ZaHRAda – tel. 777 645 919.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce.
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docház-
ky, je nutné již v den zápisu předložit: doporučující posouzení školské-
ho poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

  Gymnázium Tišnov  

  ZŠ Deblín  

Best in English
Štěpánka Badinová

Mezinárodní soutěže Best in English (dříve Angličtinář roku) se tišnov-
ské gymnázium zúčastnilo již počtvrté. Určená je studentům středních 
škol a gymnázií. Její náročnost odpovídá úrovni B1 až C1 podle Společ-
ného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European 
Framework of Reference for Languages). Hodinový test se skládá ze tří 
částí – gramatiky, čtení a poslechu. Koná se online v předem stanovený 
den po celém světě. V tomto školním roce připadl na 30. listopad 2017.

Gymnázium velice úspěšně reprezentovala Petra Pikulová z oktá-
vy. V loňském roce byla 27., letos se z celkového počtu 17 512 studentů 
z celého světa umístila na 5. místě, v ČR z 8 152 obsadila místo druhé. 
Celé gymnázium skončilo v ČR z 337 škol na 24. místě stejně jako loni. 
Celkově obsadilo 83. místo ze 750.

Cenu Petře přijel předat 27. února Lukáš Kerhart, zástupce soutěže 
z agentury Czechus, která online jazykové soutěže organizuje.

Petra však není jen talentovaná angličtinářka, školu reprezentuje 
i v jiných soutěžích. V tomto školním roce už stihla vyhrát korespon-
denční seminář ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky). V ná-
rodním kole Chemické olympiády obsadila 11. místo a postoupila na 
výběrové soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou. 

V prosinci roku 2017 úspěšně složila zkoušku z angličtiny CAE (Certi-
ficate in Advanced English, úroveň C1).

Camino na kolečkách
Klára Babičková

V pátek 16. února naši školu navštívili pánové Jan Dušek a Petr Hirsch. Při-
jeli nás seznámit se svým neobyčejným projektem Camino na kolečkách. 

Díky úspěšné kampani a podpoře několika desítek lidí se v rámci to-
hoto projektu podařilo splnit panu Duškovi jeho sen – vykonat pouť do 
Santiaga de Compostela. 

To samo o sobě nezní nijak výjimečně. Vezmemeli ale v potaz fakt, že 
je z důvodu onemocnění roztroušenou sklerózou pan Dušek na vozíku, 
celá věc dostává naprosto nový, neobvyklý rozměr. 

V průběhu besedy jsme byli seznámeni s trendem poutnictví, páno-
vé nám vyprávěli o průběhu cesty, a hlavně nám vtipnou formou podali 
slasti i strasti putování s paraplegikem. 

Myslím, že přednáška byla velmi obohacující a nejednoho z nás při-
měla se o podobném dobrodružství zamyslet. 

Jan Dušek vyprávěl gymnazistům o své pouti do Santiaga de Com-
postela. Foto: Jana Rohlínková
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Rodinné centrum Studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, 
statutární zástupkyně

Podrobné informace o našich aktivitách naleznete na www.studanka-
-tisnov.cz nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem! K při-
hlášení využijte email studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu 
zajistíme hlídání dětí. 

1) Jak se domluvit s tygrem aneb Úvod do tematiky Komu-
nikační typy
Všimli jste si, že s některými lidmi nebo dětmi si okamžitě porozumí-
te a dojde ke sladění, a s jinými ne? Proč každého člověka i každé dítě 
zaujme jiný způsob komunikace, prezentace a výuky? Mimo jiné proto, 
že každý může být jiný komunikační typ. Je důležité si jinakosti všim-
nout, věnovat se jí a pozitivně ji využít. Přednáška manželů Kopsových 
(autorů knih s „tygří“ tematikou) vám pomůže vyznat se lépe v sobě, 
ve svém dítěti, v partnerovi i v ostatních lidech a využít lépe svůj po-
tenciál. Přednáška proběhne v úterý 17. dubna od 16.30 do 19.00.

2) Předporodní příprava 
V květnu 2018 připravujeme další kurz předporodní přípravy. Zá-
klad tvoří čtyři setkání s certifikovanou dulou a laktační poradkyní 
Martinou Blahovou, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípra-
vě na porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu poro-
du, bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Páté setkání 
s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno na bezpeč-
né polohování a manipulaci s novorozencem. Na šestém setkání se 
s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčákovou Kubecovou budeme věnovat 
přípravě na rodičovskou roli. Poslední setkání s Mgr. Janou Růžičko-
vou je zaměřeno na mateřskou a rodičovskou dovolenou z pohledu 
pracovního práva. 

Péče o děti v Rodinném centru Studánka
Rodinné centrum Studánka bude od září 2018 zajišťovat péči o děti ve 
dvou odlišných zařízeních. Rádi bychom vás informovali o přijímacím 
řízení pro rok 2018/2019 a o cenách.

1) Dětská skupina „Potůček“ 
Od 3. září 2018 otevřeme na ulici Květnická 821 v Tišnově (v budo-
vě bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky) dětskou skupinu 
„Potůček“ s kapacitou dvaceti tří míst. Bude určena pro tišnovské děti 
mladší čtyř let, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských 
škol v Tišnově. Otevřeno bude každý všední den včetně prázdnin od 
6.30 do 16.30. Strava bude zajištěna dovozem z MŠ Humpolka. Děti 
budou mít k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené ven-
kovní hřiště a budou o ně pečovat tři kvalifikované pečovatelky. Bude 
pro ně připraven denní program vedoucí k jejich všestrannému rozvo-
ji a přizpůsobený jejich věku (výtvarné, hudební, sportovní a didaktic-
ké aktivity). Cena za docházku dítěte včetně stravy bude srovnatelná 
s poplatky v MŠ, tedy cca 1 500 Kč měsíčně (díky dotaci MAS Brána 
Vysočiny a podpoře města Tišnova).

Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat po ukončení přijímací-
ho řízení do tišnovských MŠ, tedy v průběhu měsíce června 2018. Po-
drobnosti včas zveřejníme v TN a na webu RC Studánka, stejně jako 
přesné znění kritérií vedoucích ke stanovení pořadí přijetí dětí do dět-
ské skupiny Potůček. Děti do ní budou přijaty vždy na jeden školní rok.
Řídit se budeme třemi základními kritérii:
1. trvalý pobyt dítěte v Tišnově (vč. MČ Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
2. rodič doloží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do tišnovské MŠ 
3. věk dítěte 

2) Jezírko (péče o děti při RC Studánka) 
Od roku 2012 zajišťuje Rodinné centrum Studánka ve svých prostorách 
na ulici Riegrova 318 v Tišnově péči o děti od dvou do čtyř let v zaří-
zení školkového typu pod názvem Jezírko. Tato je plně hrazená rodiči. 
Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucí-
mi k všestrannému rozvoji dětí. Důraz klademe na individuální přístup 
k dětem a známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti pečují kvalifikova-
né pečovatelky. Provoz, včetně stravy (oběd + dvě svačiny, pitný režim), 
je zajištěn každý všední den od 7.00 do 16.00. Naším cílem je co nejví-
ce vyjít vstříc potřebám rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Mů-
žete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. dva nebo tři 
dny v týdnu), nepravidelnou nebo též polodenní docházku. Přijímáme 
děti bez ohledu na trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů, až do naplnění 
naší kapacity. Již nyní je možno se přihlašovat na školní rok 2018/2019. 
O přijetí rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek. Přihláška a podrob-
nosti jsou k dispozici na našich webových stránkách www.studanka-
-tisnov.cz. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku péče o děti paní 
Blanku Mahelovou (blanka.mahelova@seznam.cz, tel. 775 050 558).

NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. září 2018 (bez stravy):

DOCHÁZKA polodenní (7–12 
nebo 11–16)

celodenní  
(7–16)

pravidelně 5 dní v týdnu 4 000 Kč/měs. 5 800 Kč/měs.
pravidelně 4 dny v týdnu 3 500 Kč/měs. 5 000 Kč/měs.
pravidelně 3 dny v týdnu 2 800 Kč/měs. 4 000 Kč/měs.
pravidelně 2 dny v týdnu 1 900 Kč/měs. 3 000 Kč/měs.
pravidelně 1 den v týdnu 1 000 Kč/měs. 1 700 Kč/měs.
nepravidelná docházka 300 Kč/den 500 Kč/den

Strava:
– 50 Kč/den (svačina 10 Kč, oběd 30 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim)
– 40 Kč / polodenní strava
– měsíční stravné při celodenní docházce cca 1 000 Kč

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

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem ve Studánce od 
těhotenství po školu“ jsou podpořeny z dotačního pro-
gramu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1 a 2.

 Projekt Kulturní akce pro rodiny s dětmi je realizován 
za finanční podpory města Tišnova (aktivita 1).

Ve Studánce jsme v kroužku Šikulkové přivítali jaro květinovými 
ozdobami. Foto: Radka Štěpanovská

  RC Studánka  
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Ledové hry
Ondřej Smutný, pedagog

V sobotu 24. února se na tišnovském kluzišti 
uskutečnila nová akce Inspira s názvem Le-
dové hry. Děti plnily na jednotlivých stanoviš-
tích různé netradiční zábavné úkoly, na nichž 
dokazovaly svoji kreativitu a dobrou koordinaci 
pohybu. Pět stanovišť navštívily na ledové ploše 
na bruslích a absolvovaly disciplíny jako oště-
ping, slaloming, sběring, lžícopong a ringo-
gól. Další dvě stanoviště mimo led se věnovaly 
stolnímu curlingu a slide boardu (tréninko-
vá deska na rychlobruslení). Rodiče si někte-
ré úkoly mohli vyzkoušet společně s dětmi. Po 
projetí disciplín dostali všichni zaslouženou od-
měnu. Na závěr se konaly výzvy na rekord, kdy 
děti soutěžily ve slalomu na rychlost, v přes-
nosti hokejové střelby na branku a v nejnižším 
podjezdu překážky. Rekordmani byli odmě-
něni pukem s logem města Tišnova.

Na Ledové hry dorazilo několik desítek dětí 
s rodiči, přestože se ve stejné době konalo utká-
ní české hokejové reprezentace o medaile na 
olympijských hrách. Jak se akce vydařila, můžete 
zhlédnout v reportáži pořadu Reportér TTV z 1. 
března a ve fotogalerii na Facebooku Inspira.

PC kurzy pro dospělé
Šárka Pudíková, lektorka

Od ledna se v naší počítačové studovně pra-
videlně schází účastníci kurzu práce s po-
čítačem. Touto dobou mají naši svědomití 
studenti za sebou již čtvrtou lekci z celkem de-
seti. Každá jednotlivá lekce má časový rozsah 
hodinu a půl a je zcela přizpůsobena potře-
bám účastníků. Někteří z nich preferují práci 
s vlastním přineseným notebookem. Většina 
však pracuje na plně vybavených stolních po-
čítačích, jež jsou k dispozici stejně jako tištěné 
podrobné výukové materiály vytvořené vý-
lučně pro potřeby tohoto kurzu.

Po obsahové stránce jsme již zvládli základ-
ní operace v rámci OS Windows, jako je práce se 
soubory a složkami, práce v textových editorech 
a emailová komunikace včetně založení nové 
mailové schránky. Okrajově jsme nastínili pro-
blematiku online komunikace i hrozby v prostře-
dí internetu, kterému se dále budeme zevrubněji 
věnovat. Další obsah kurzu je zcela podřízen zá-
jmům a potřebám jeho účastníků. Popsána bude 
například práce s online mapami a Street View, 
úprava fotografií v online editoru Pixlr a základy 
komunikace prostřednictvím Facebooku.

Dětský klub –  
Kdo jsme?
Vladimíra Halouzková, pedagožka

Vážení rodiče, určitě jste už zaregistrovali 
vznik naší nové služby pro vás a vaše děti. 
Pro žáky prvního stupně ZŠ nabízíme mož-
nost zajímavého vyžití a pro vás jistotu, že je 
o vaše děti po skončení školního vyučová-
ní postaráno. 

Děti vyzvedneme ze školní družiny 
a převedeme do kroužků nebo rovnou do 
našeho klubu. Zde tráví odpoledne a věnují 
se rozmanitým činnostem. 

Mohou si vybrat dle svého zaměření des-
kové hry nebo třeba stolní fotbálek, hol-
čičky si například rády kreslí, kluci staví 
dům, jiní hrají na hudební nástroje či ská-
čou na trampolíně – jejich aktivity se prolí-
nají a dotváří tak celkovou atmosféru klubu. 
Děti se u nás po práci ve škole uvolní, 
jsou spontánní a věnují se tomu, co je 
pro ně důležité – hrají si. 

Máteli zájem své děti ještě přihlásit, po-
drobné informace vám podá Monika Zále-
sáková na tel. 734 260 123 nebo e-mailu 
ucetni@svcinspiro.cz.

  SVČ Inspiro  
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Postřehy z představení Divadla ÚdiF 
na DPS – tentokrát o světle
Ludmila Šťávová

Milí dárci, koledníci a přátelé tříkrálové sbírky,

27. února se konal v knihovně Centra sociálních služeb již podruhé po-
řad Divadla ÚdiF, tentokrát pod názvem „Všechny barvy duhy“. Úžasné 
divadlo fyziky není divadlo v pravém slova smyslu, ale vystoupení dvou 
mladých vědců z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Na vystoupení si knihovnu patřičně upravili, vybavili ji různými 
přístroji a také promítacím plátnem. Na něm předvedli několik zají-
mavých pokusů, například jak vyrábět různé barvy, jak je vnímá naše 
oko a že kromě barvy modré, červené a zelené má třeba displej mo-
bilu ještě šestnáct milionů barev.

Jak tráví senioři volný 
čas v CSS Tišnov
Markéta Prokopová, kulturní pracovnice 
CSS Tišnov

Přestože senioři mají celou řadu vlastních ak-
tivit, rádi tráví volný čas také společně. Cen-
trum sociálních služeb Tišnov dlouhodobě 
organizuje a zajišťuje různé aktivity pro se-
niory, a to nejen pro ty, kteří bydlí v domech 
s pečovatelskou službou.

Veřejnosti méně viditelné, ale o to důle-
žitější pro rozvoj nebo udržení schopností 
se niorů jsou pravidelné činnosti. Ranní cvi-
čení se koná třikrát týdně v tělocvičně DPS 
a účastní se jej vždy zhruba třináct seniorů. 
Cviky jsou přiměřené možnostem účastníků 
a slouží zejména k protažení a udržení tělesné 
kondice. Mezi nadšenými cvičenci se utvořil 
spolek ¨BUĎ FIT¨, který měl již několikrát tu 
možnost se pochlubit svojí nacvičenou sesta-
vou před publikem.

Pravidelnou a velice oblíbenou aktivitou 
jsou hodiny procvičování paměti. Snažíme 
se vyhledávat a vypracovávat pro seniory ta-
kové úkoly, jež vyhovují všem zúčastněným 
bez ohledu na jejich předchozí vzdělání nebo 
zkušenosti.

Každý pátek probíhají také tvůrčí dílny, ve 
kterých se vyrábějí například oblíbené košíč-
ky spletené ze starých novin, výrobky z papíru, 
vlny, textilu, ale i keramiky. Zároveň se pravi-
delně v dílnách v rámci výstav organizovaných 
na DPS chystá veškerá výzdoba na velikonoč-
ní či vánoční výstavu, na den otevřených dve-
ří a celoročně do prostor CSS. Každoročně se 
s výrobky zde vytvořenými účastníme soutěží 
Šikovné ruce v Lysé nad Labem a Pro radost 
a potěšení v Lipníku nad Bečvou. V dílničkách 
se obvykle sejde kolem deseti lidí. Na speciálně 
zaměřené dílny (vánoční, velikonoční) jich při-
chází i dvojnásobek.

Stále větší oblibu si získávají i hodiny zpě-
vu. Pravidelně se již druhým rokem schází 
sbor, v němž patnáct zpěváků nacvičuje písně 
s doprovodem klavíru. Senioři již několikrát 

vystupovali v rámci oslav Dne seniorů nebo 
na společném představení s dětmi z MŠ Slu-
níčko, případně s dětmi z dětského domova.  

A co dalšího jsme v roce 2017 pro se-
niory připravili?
Na výběr měli z pestré škály nabídek progra-
mu. Uspořádali jsme celkem deset různých vý-
letů, které jsou mezi seniory oblíbené a vždy 
v krátké době plně obsazené. Senioři se dále 
mohli zúčastnit některé ze čtyř tanečních zá-
bav nebo šesti kulturních akcí typu oslava Dne 
matek nebo Den seniorů. Čtyřikrát u nás vystu-
povaly děti z různých tišnovských mateřských 
škol, měli jsme zde čtyři výstavy, pět přednášek 
na různá témata a devět poslechových pořadů.

Každý druhý týden v podzimních a jarních 
měsících s námi mohou senioři jet plavat do 
Wellness Kuřim.  

I nadále se budeme snažit, aby se naše 
akce těšily takové oblibě, a budeme organizo-
vat pro tišnovské seniory činnosti a pořady, 
které je zajímají, obohacují a udržují v aktivitě 
do pozdějšího věku.

Pozvánka na jarní dílny 
Dáša Lazarová, pedagožka

Děkujeme všem našim příznivcům za hojnou 
účast na adventních dílnách, které se konaly 
první adventní sobotu roku 2017. Tímto by-
chom vás chtěli pozvat na 3. jarní kreativ-
ní dílny. Opět se můžete těšit na nepřeberné 
množství drobností pro radost či k dekoraci 
našich domácností. Zkušení lektoři si pro Vás 
připravili dílny spojené s příchodem jara. 
Přijďte a přesvědčte se na vlastní oči dne 
25. března od 9 do 17 hodin v sále pod ki-
nem, MěKS Tišnov. POZOR, TENTOKRÁT 
V NEDĚLI!

Těší se na Vás za Tvoření LuKa Lucie Dospí-
šilová a Kateřina Cvrkalová a za Inspiro Dáša 
Lazarová.

Pozvánka na Den Země  
letos netradičně i s večerním 
koncertem TUBABU
za spolupořadatele Monika Chlupová 
Fruhwirtová

Přijďte společně s tišnovskými organizace-
mi oslavit DEN ZEMĚ.

Pátek 20. dubna v zahradě u INSPI-
RA Tišnov proběhne od 15.30 do 18.30 
odpolední program pro veřejnost. Čeka-
jí nás soutěže, kvízy a hry s tematikou ži-
votního prostředí – odpadky, ovzduší, voda, 
půda, zajímavosti z přírody, přání pro matku 
Zemi, lukostřelba, bubnování i tvůrčí dílny. 
V 16.30 „přednáška vědeckého týmu z Jeze-
ří“ ze ZŠ ZaHRAda o chapadlovce zákeřné 

(Phoronicus empicoris). Dále v 17.00 „Re-
cykloRace“ – závody ve třídění odpadu i Hra-
vé bubnování v 17.45 od žáků ze ZŠ 28. října 
Tišnov. Pro návštěvníky bude samozřejmě 
připraveno občerstvení. Vstupné na akci je 
dobrovolné.

Od 18.30 nás čeká večerní koncert, a to 
BUBNOVÁNÍ S TUBABU. TUBABU je hudeb-
ní skupina hrající západoafrické rytmy na tra-
diční africké bubny. Přijďte si zatančit nebo jen 
poslechnout kouzlo bubnů, setřást ze sebe tíhu 
starostí a spojit se s naší matkou Zemí.

Vstupenky na koncert v předprodeji TIC 
Tišnov, vstupné 150 Kč/dospělý, 120 Kč/dítě.

Na akci spolupracují Inspiro – středis-
ko volného času Tišnov, Ekoporadna Tiš-
novsko, ZŠ ZaHRAda, ZŠ 28. října, Lesní 
rodinný klub na Tišnovsku, Spolek Ody-
ssea – lukostřelci, Ateliér mezi kopci.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Koncem února se konal v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov 
pořad Divadla ÚdiF. Foto: Markéta Prokopová
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Dále jsme se dozvěděli, jaké barvy vidí některá zvířata nebo 
hmyz (jsou jich schopni rozlišit jen omezený počet). K některým 
pokusům byl použit i laser, čímž docházelo k neuvěřitelným změ-
nám barev. Zajímavé bylo také promítnutí stínu lidské ruky, kte-
rý nebyl jen černý, za jistých okolností se zobrazilo několik rukou 
v různých barvách. Následoval pokus s akváriem a vodou, do které 

se postupně přidávala smetánka, čímž docházelo k různému lomu 
a odrazu světla.

Rovněž nás zaujalo vysvětlení duhy, která vzniká tím, že paprsek svět-
la prochází každou kapkou vody a tím se rozkládá na jednotlivé barvy.

Diváci, kteří zaplnili celou knihovnu, sledovali pořad s mimořád-
ným zaujetím. Již teď se těšíme na další představení.

Přehled akcí v Centru sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. čtvrtletí 2018 
Duben: 4. 4. 2018, 18. 4. 2018
Květen: 2. 5. 2018, 16. 5. 2018 – závěr
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 110 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou 
cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje 
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Další poslechový pořad v roce 2018 se koná ve středu 11. dubna  
od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Chvilka entomologie
Ve středu 11. dubna se opět sejdeme v knihovně domu s pečovatelskou 
službou na Králově ulici a zaposloucháme se do písní Ivana Mládka, Ja-
roslava Wykrenta, Evy Pilarové, Jany Malknechtové a dalších. Akce se 
koná jako vždy od 15 hodin v knihovně DPS Králova.

Poslechové pořady v roce 2018
11. dubna Chvilka entomologie
9.  května Koupeme se, kde se dá

Velikonoční výstava ručních prací
Ve čtvrtek 29. března v době od 9.00 do 15.00 hod. se bude v pro-
storách kolem jídelny v DPS Králova konat výstava ručních prací 
s velikonoční tematikou. Bude možné zhlédnout a případně zakoupit 
cukroví, korálkové šperky, patchwork, velikonoční dekorace, košíky 
a další výrobky šikovných rukou nejen seniorů.

Přednáška o muzikoterapii na DPS
Ve středu 25. dubna se koná od 14 hod. v knihovně DPS Králova 
přednáška o muzikoterapii. Přednáší Mgr. Zdeňka Molíková, která 
působí na ZŠ Tišnov náměstí 28. října jako speciální pedagožka a také 
vede zájmový kroužek muzikoterapie. S pojmem muzikoterapie se již 
setkalo mnoho z vás a paní Molíková se vám tuto terapeutickou meto-
du, při níž se využívá hudba, bude snažit přiblížit.
Tato metoda je stará již stovky let. I nyní je stále více oblíbenou terapií, 
neboť víme, že účinky hudby nejsou zanedbatelné a muzikoterapie 
se dostává do podvědomí širšímu spektru populace. Hudba pozitivně 
ovlivňuje psychiku člověka, ale také působí například na srdeční ryt-
mus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus a další. Po terapii můžeme za-
znamenat i zmenšení změn úzkosti nebo strachu.

Zájezd na Floru Olomouc
Ve čtvrtek 26. dubna pořádáme exkurzi na výstavu Flora Olomouc.
Odjezd od Podhorácké restaurace v 8.00 hod (další zastávky u pošty 
a Penny).
Cena 220 Kč zahrnuje dopravu. Vstupné si platí na místě každý sám.
(Plné vstupné: 120 Kč; senioři: 80 Kč; držitelé průkazu ZTP a ZTPP: 
zdarma)
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob. Na zpáteční cestě je 
zastávka v restauraci. Předpokládaný návrat do 19 hod.
Můžete se těšit na velkou expozici Svazu květinářů a floristů ČR, na zají-
mavé exponáty soutěže v aranžování květin, krásnou jarní květinovou 
přehlídku i bezplatné odborné poradenství v samostatném pavilonu 
Českého zahrádkářského svazu.
Zahrádkáři se také představí velkou společnou květinovou přehlídkou 
doplněnou narcisy, skalničkami, léčivými, kořeninovými a aromati c
kými bylinami. Z pestré nabídky květin, zeleniny, semen, okrasných 
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a dalších 
potřeb si každý může vybrat také něco na svoji zahrádku. Součástí 
jarní Flory bude rovněž odborný a zábavný doprovodný program.

Kontakt pro bližší informace: Markéta Prokopová (tel. 730 193 325). 
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova.

  Oblastní charita Tišnov  

Radujte se ze života dnes, plakat můžete až zítra
Šárka Blatná, Oblastní charita Tišnov

Dne 16. února Oblastní charita Tišnov uspo-
řádala v tišnovském Kině Svratka promí-
tání dokumentárního filmu „Camino na 
kolečkách“. Akce proběhla ve spolupráci 
s Petrem Hirschem, producentem a organi-
zátorem, a Janem Duškem, hlavním aktérem 
filmu.

Celý projekt přináší svědectví o ne-
zdolné síle lidského ducha, o přátelství 
a o vzájemné pomoci, umožňující splně-
ní zdánlivě nemožných tužeb a snů. Jak ji-
nak než zázrakem lze nazvat poutnickou 
cestu Jana Duška, který i přes své fyzické 
omezení způsobené pokročilým stádiem 

roztroušené sklerózy dokázal za pomoci 
hlavního organizátora a známého české-
ho poutníka Petra Hirsche a podpůrné-
ho týmu vykonat na invalidním vozíku 
640 km dlouhou pouť až k samotnému 
hrobu sv. Jakuba. Tedy k místu odpočinku 
jednoho ze dvanácti Kristových apoštolů, 
nacházejícímu se ve španělském poutním 
místě Santiago de Compostela. Intenzitu 
prožitku lze vnímat ze slov Jana Duška: 
„Radujte se ze života dnes, plakat můžete 
až zítra.“

Svoje poselství o tom, že život na vozíčku 
nekončí, Jan Dušek a Petr Hirsch dokázali 

Pánové Petr Hirsch a Jan Dušek při besedě v Kině 
Svratka. Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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Sokolská akademie 2018
Jiří Veselý, starosta TJ Sokol Tišnov, a Jan Sláma, místostarosta TJ 
Sokol Tišnov

V neděli 25. února pořádal TJ Sokol Tišnov v tišnovské hale Sokol-
skou akademii. Jejím cílem bylo nejen setkání cvičenců všech jednot 
patřících pod Župu Pernštejnskou, ale také ukázání veřejnosti, že je 
činnost Sokola stále aktivní. Sokol je tu opravdu pro všechny. Nejen 
pro mládež, ale i pro malé děti, dospělé, i ty dříve narozené. 

Letošní program vycházel především ze skladeb XVI. všesokolské-
ho sletu doplněných o ukázky z dalších činností našich jednot. Hlav-
ním důvodem konání letošní akademie bylo, kromě setkání cvičenců, 
propagovat všesokolský slet a přilákat diváky k účasti na dalších sle-
tových akcích, zejména pak na župním sletu. 

   Cvičenci předvedli ukázky z deseti sletových skladeb. Předsta-
veny byly jednak všechny skladby určené pro děti: Méďové, Noty, 

V peřině, Děti, to je věc a Cirkus, dále pak i skladby dospělých: Si-
luety, Spolu, Ženobraní, Borci a Princezna republika. Ukázku ze své 
sletové skladby předvedli v Tišnově také ženy z ČASPV a muži ze 
Sokola ze Žďáru nad Sázavou. Velkým potleskem diváci reagovali 
také na vystoupení malých gymnastek Sokola Tišnov, mažoretek 
z Lažánek nebo tanečních oddílů Sokola Drásov a Tišnov. Do pro-
gramu akademie se aktivně zapojili cvičenci sedmi sokolských jed-
not. K vidění bylo tři sta padesát cvičících, z toho asi dvě stě dětí. 
Vystoupení si nenechalo ujít víc jak sedm set spokojených diváků, 
kteří se málem do haly ani nevešli… Mezi nimi se nacházeli i před-
stavitelé města Tišnova v čele se starostou Bc. Jiřím Dospíšilem. 

Závěrem chceme poděkovat jak členům TJ Sokol Tišnov, kteří se 
podíleli na přípravě a pořádání této akce, tak i našim partnerům, kte-
ří nás podpořili. A to jmenovitě firmám Steinhauser Tišnov s. r. o. 
a Gastro Sklep s. r. o.

Tímto bychom Vás také rádi pozvali na Župní slet, který se bude 
konat v sobotu 26. května na hřišti za sokolovnou

Tišnovsku předat jak prostřednictvím filmu, tak i svým následným 
vyprávěním během tří na sobě nezávislých besed. V průběhu dne 
věnovali svůj čas nejprve studentům Gymnázia Tišnov, dále klien-
tům Chráněného bydlení Skryje a také účastníkům večerního pro-
mítání v Kině Svratka. 

O tom, že celý projekt vzbudil mezi posluchači opravdovou 
pozornost, svědčí i skutečnost, že poslední beseda končila až 
po dvaadvacáté hodině, tedy čtyři hodiny po zahájení samotné 
projekce.

Oblastní charita Tišnov děkuje všem účastníkům za milou at-
mosféru, hojnou účast, projevený zájem, pomoc a podporu. Podě-
kování patří také Kinu Svratka, které vyšlo maximálně vstříc při 
přípravě celé akce. Získané prostředky z dobrovolného vstupné-
ho v částce 5 306 Kč budou použity na činnost Oblastní charity 
Tišnov.

Sletová skladba Princezna republika. Foto: Michal Beneš Sletová skladba V peřině. Foto: Michal Beneš

  TJ Sokol Tišnov  

SPOLKY A SDRUŽENÍ  
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Circus Problem podruhé v Tišnově
Václav Seyfert, redaktor TN

Když se před dvěma roky konala v Tišnově místní část festivalu Jeden 
svět, vystoupila v jeho rámci na závěr akce kapela, o které se psalo, 
že jsou to klauni, kteří „kombinují balkánskou dechovku, diskotékový 
beat, laciný pop a špinavý house“. Byl to zkrátka jeden velký cirkus 
a také problém, kam vlastně hudbu téhle skupiny zařadit. Není tedy 
divu, že šestice pánů vystupovala a dodnes vystupuje pod opravdu 
přiléhavým názvem Circus Problem. V pátek 27. dubna večer se 
s touto partičkou můžeme setkat podruhé na koncertě ve velkém 
sále Městského kulturního střediska.

Hlavním zakladatelem a motorem kapely je rodák z Dolních Bo-
janovic Jiří Čevela, zpěvák a hráč na akordeon. Původní sestavu dal 
dohromady v roce 2012 a jejím hlavním působištěm se stala ulice. 
Circus Problem totiž provozoval tzv. busking neboli pouliční umění, 
hrával například v Praze na Střeleckém ostrově a tam jej náhodou 
zaslechli i členové slavných Depeche Mode, kteří byli právě na pro-
hlídce Prahou. Svému průvodci prý řekli, že je to dobrá kapela a že 
zpěvák má výbornou angličtinu, takže by ho měli také zaměstnat 
jako průvodce… A právě to se později opravdu stalo.

Z ulic přešla skupina do barů či klubů, ale i to bylo postupem času 
málo, takže Circus Problem se dočkal i větších pódií a účastí na fes-
tivalech včetně toho u nás nejrenomovanějšího, Colours of Ostrava. 
V roce 2016 byla kapela obecně jedním z vůbec nejžádanějších fes-
tivalových účinkujících ze všech domácích skupin. Na začátku toho 
následujícího došlo k několika personálním změnám, takže vývoj se 
na chvíli maličko přibrzdil, ale po nedávném vydání nového EP s šes-
ti písněmi se vše začíná znovu parádně rozjíždět. 

„Co je to za styl, co my hrajeme? To není styl, to je Circus Problem,“ 
říká Jiří Čevela a houslista Erik Kadlíček jej doplňuje: „Hrajeme bal-
kán, ska, klezmer a cikánskou hudbu, to všechno tam je.“ Přijďte se 
přesvědčit sami, dobře se pobavíte…

Současné obsazení skupiny Circus Problem:
Jiří Čevela – akordeon, zpěv
Erik Kadlíček – housle
Petr Salajka – tuba
Bohdan Skibinsky – klarinet
Pavel Chaloupka – trombón
Jan Kabát – bicí

Diskografie skupiny:
1) Party Or Problem (2013)
2) Born Not Typical (2014)
3) Inner Fools (2016)
4) Scandal (2017) – EP

Cesty k obnovení 
tanečního lidového oděvu 
na Tišnovsku I.
PhDr. Irena Ochrymčuková, Podhorácké 
muzeum, pobočka Muzea Brněnska

I v dnešní době obléká při určitých příleži-
tostech venkovské, dříve zemědělské obyva-
telstvo v některých oblastech Moravy lidový 
nebo také tradiční oděv, nazývaný kroj. Jeho 
vývoj ovlivnily rozličné podmínky, jako např. 
přírodní prostředí vhodné pro pěstování tex-
tilních surovin, hospodářská vyspělost, pří-
slušnost k panství a farnosti, malá anebo velká 
vzdálenost od města. Funkce oděvu byly na 
Tišnovsku stejné jako všude jinde: základní 
ochrana těla a jeho další využití pro různé pří-
ležitosti – pro práci, zábavu a slavnosti. Střih 
a materiál se postupem doby vyvíjely, podle 
kroje bylo možné rozeznat i rodinný stav, věk, 
majetek, náboženství a zaměstnání. V naší ob-
lasti měly vliv na odívání obyvatel zejména 
blízkost města Brna a čtyři panská sídla.

Podobu svátečního oděvu lze odvodit 
z muzejních materiálů, literatury, nepočet-
ných obrazů a fotografií, z pramenů, soupisů 

pozůstalostí a také ze zachovaných krojových 
součástí v regionu a jeho okolí. Na Tišnovsku 

se popisu odívání nevěnovala velká pozor-
nost. Zmínky najdeme v Oharkově Vlastivědě, 

Circus Problem vystoupí v pátek 27. dubna večer ve velkém sále Měst-
ského kulturního střediska Tišnov. Foto: archiv skupiny Circus Problem

Národopisná výstava v Tišnově roku 1893. Foto: archiv Podhoráckého muzea, pobočky 
Muzea Brněnska
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Václav Hynek Mach – sochař nové 
republiky
Hana Fadingerová

Podhorácké muzeum v Předklášteří zahájilo novou výstavní sezonu 
expozicí, která přibližuje jeden zajímavý umělecký i lidský příběh. 
Václav Hynek Mach (1882–1958) je místnímu publiku pravděpo-
dobně známý jako autor tišnovského pomníku s postavou legionáře 
a také jako sochař, který v závěru svého života obýval ve Štěpánovi-
cích domek se zahradou zaplněnou sochami. Další jeho tvorba, spoje-
ná s Brnem i jinými místy na Moravě a také v Čechách, už asi nebude 
tolik známá. V Brně, kde sochař působil a kde vytvořil největší počet 
děl, hlavně pro veřejný prostor, jeho sochy často míjíme, ale málokdo 
ví, že je jejich autorem. Výstava v Podhoráckém muzeu se proto snaží 
tohoto umělce, svého času velmi aktivního, ale postupně neprávem 
pozapomenutého, vrátit na pomyslnou mapu meziválečného umě-
ní a pokouší se zprostředkovat celkový obraz Machova díla. Zasáhl 
totiž do mnoha sochařských oborů – vytvářel volné sochy v různých 

materiálech, navrhoval zahradní a hřbitovní plastiku, byl autorem 
pamětních desek, pomníků, návrhů na různé plakety a odznaky, ale 
jeho specializací byla sochařská tvorba pro architekturu. Vzhledem 
k tomu, že se mnohé sochařské práce V. H. Macha nacházejí na fasá-
dách budov nebo jinde v exteriéru a mnoho jeho soch bylo na konci 
druhé světové války zničeno, je celek jeho díla rekonstruován také  
za pomoci fotografií a dochované dokumentace. 

Jak napovídá název výstavy, je zdůrazněna hlavně Machova tvor-
ba z 20. a 30. let minulého století. Právě v období první republiky 
zažil sochař svůj tvůrčí vrchol a zrealizoval nejvíce sochařských pro-
jektů. V roce 1918 se po letech pražských studií a po mezidobí prv-
ní světové války vrátil natrvalo do rodného Brna, začal působit na 
České vysoké škole technické a především se prosadil jako autor so-
chařské výzdoby mnoha nově postavených veřejných budov v roz-
víjejícím se městě (např. Nemocenská pokladna na Zahradníkově 
ulici, Městská spořitelna na Palackého třídě nebo Zemský dům III 
na Kounicově ulici). Sochařem první republiky můžeme V. H. Macha  
nazvat také proto, že byl autorem soch prvního prezidenta  
T. G. Masaryka pro různé brněnské instituce i pro další města a obce. 
Tyto sochy měly často pohnuté osudy. V dobách nepříznivých byly 

v Urbánkově malé regionální monografii, drob-
ně v jiném tisku, Podhorácké muzeum dis-
ponuje i srovnávací literaturou, kde se lidová 
kultura objevuje v provázaných souvislostech. 

Bádání tedy přináší následující ob-
raz: ženy oblékaly košili zdobenou krajkou 
u krku a s na konci širokými, u lokte staho-
vanými rukávy. Punčochy byly bílé, střeví-
ce nízké, později šněrovací do půli lýtek. Na 
pevné a naškrobené spodní sukni byla polo-
vlněná/pololněná, často proužkovaná sukně. 
Svrchní oděv dokončovaly střídmě zdobe-
ná šněrovačka, bělostná, krajkou lemovaná 
a prokládaná zástěra, šátek (na svátky spe-
cificky vázaný) a případně kabátek nebo ko-
žíšek. Muži měli sváteční košile z jemného 
plátna, světlé kožené kalhoty s punčochami 
nebo soukenné tmavomodré či černé kal-
hoty, šněrovací boty, sedláci holínky. Sou-
kennou vestu lemovaly u zapínání ozdobné 
knoflíky, důležitost dodával dlouhý kabát 
nebo kožich. Kolem krku nosívali šátek, na 
hlavě plstěný klobouk. Na taneční kroje se 
využívalo lehčích materiálů. 

Ve druhé polovině 19. století se hromad-
ně rozšířily látky tovární výroby a bavlna 
či hedvábí. Přestávalo se příst a tkát doma, 
pěstování lnu bylo na ústupu. Lidový oděv 
tím ztrácel svou svébytnost a byl postup-
ně vyměňován za oděv městský. Nejprve jej 
odkládali muži – řemeslníci, kteří opouštěli 
nezřídka na celý týden i déle rodnou obec 
pro možnost získání dalších zdrojů obži-
vy nebo odešli do učení. V novém působi-
šti a na cestách k němu užívali praktičtější 
oděvní součásti – kalhoty s dlouhými no-
havicemi, nižší boty, košile s užšími ruká-
vy, pohodlné široké pracovní kazajky apod. 
Ženy zůstávaly déle v původním prostře-
dí a u původních činností, odkládaly tedy 
tradiční oděv zvolna. Oblibu získal kana-
fas, modrotisk, kartoun, atlas, klot, na-
stoupily jupky a kacabajky. Pokud mladé 

dívky odcházely do služby, přizpůsobovaly 
se rychle novému způsobu života i oděvem. 
Ze starobylých prvků zůstávaly zavinovací 
součásti, velké a malé šátky, přehozy přes 
ramena a vlňáky. Místní rozdíly se ztrácely. 
Ve druhé polovině 19. století došlo v nej-
bližším sousedství Tišnova většinou k zá-
niku lidového tradičního oděvu, používal se 
jako pracovní, nákladnější kusy jako repre-
zentativní při mimořádných příležitostech. 

Starší generace sice vytrvávaly, ale stylový 
městský šat pronikl, zvláště s rozšířením ši-
cích strojů, i na venkov.  

Součástí národního obrození bylo uvě-
domování si hodnoty lidové kultury, snaha 
o její zachování alespoň v muzeích. Podle 
nasbíraných zachovaných starých krojů se 
dělaly rekonstrukce a výstavy. V Tišnově se 
taková celookresní velkolepá akce s mnoha 
doprovodnými programy konala roku 1893.

Trh v Tišnově, cca 1900. Foto: archiv Podhoráckého muzea, pobočky Muzea Brněnska



24 Tišnovské noviny

KULTURA 

odstraňovány, některé dokonce skrývány, jako třeba socha pro 
městskou spořitelnu v Brně na Kobližné ulici, která byla od 60. let 
do pádu komunistického režimu ukryta v areálu kláštera Porta coeli.

Expozice se zabývá i dalšími obdobími Machovy tvorby. Jsou při-
pomenuty jeho tvůrčí začátky, kdy dekoroval fasády mnoha domů 
v Praze, ale také v Brně nebo ve slovinské Lublani, a je ukázán i pro-
tipól Machovy tvorby pro veřejný prostor, což jsou sochy s intimní-
mi dětskými a ženskými motivy a sochy se symbolickým obsahem, 
do kterých autor vložil své vnitřní úvahy.

Když takto projdeme všechny kapitoly Machovy tvorby, získá-
me obraz zajímavého autora, který sice nebyl typem umělce expe-
rimentátora, ale spíše zastáncem klasických realistických postupů. 
Dokázal však úspěšně spolupracovat s mnoha architekty. Jeho dílo 
a osobnost stojí za pozornost také pro své historické souvislosti – 
pro úzké spojení s dějinami první republiky a provázanost s vývo-
jem brněnské meziválečné architektury.       

Kdo se bude chtít dozvědět o sochaři V. H. Machovi ještě více, 
může navštívit komentovanou prohlídku výstavy (24. března 
v 16.00) a přednášku Mgr. Jany Mlatečkové s názvem „Sochař, který 
vyzdobil meziválečné Brno“ (15. dubna v 16.30). 

Výstava, která je k vidění do 22. dubna 2018, je součástí projektu 
Republika 100, jehož prostřednictvím čtyři brněnská muzea (Tech-
nické muzeum, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, 
Muzeum Brněnska) připomínají výročí sto let od vzniku samostat-
ného Československa.

SPOLKY A SDRUŽENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 15. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Josef Permedla
Mezi mé koníčky patří včelaření, zahrádka a fotografování. Všechny zá-
liby jsem se učil jen jako samouk, neprošel jsem žádným kurzem a ško-
lením, tedy nemám patřičné odborné znalosti v těchto oborech. Rád 
jsem fotografoval již od dětství. Mým prvním fotoaparátem byla zrca-
dlovka Flexaret. Druhým aparátem Praktika na kinofilm. V době, kdy 
byly fotografie černobílé, jsem měl fotokomoru s vybavením. Po pří-
chodu barevných snímků jsem opustil svoje vlastní vyvolávání.

Mým prvním digitálním fotoaparátem byl Panasonic Lumix DMC-
F27. K tomu jsem již potřeboval i počítač a program na upravení 
snímků. V souvislosti s fotografováním včel jsem si v roce 2011 pořídil 
Canon 600 s objektivem EFS 18–135 mm. Ale na to, abych mohl za-
chytit ty malé neposedné včeličky, to nestačilo. Přibyl makro objektiv  
Canon EF 100 mm. Tak znovu a znovu se začít učit ovládat tuto moder-
ní techniku. 

Od roku 2011 jsem se zúčastňoval včelařských fotografických sou-
těží v ČR. Snímky byly vystaveny ve včelařském učilišti v Nasavrkách 
u Prahy, pak to byl Most, PrahaTroja a jinde. Také Žamberk u příleži-
tosti akce „Svátky dřeva“ s kolekcí fotografií „Včelaření na Tišnovsku“. 
Pod tímto názvem pak proběhla moje první výstava fotografií v Tišno-
vě v Galerii Na schodech v roce 2011. V následujících letech jsem před-
stavil své snímky v tišnovském muzeu, Skutči, Poličce, na „Výtvarném 
létě v Železném“ nebo ve Skleněnce v Březině.

Od roku 2005 jsem tvůrcem a pořadatelem včelařských výstav, a to 
nejen na Tišnovsku. Mé fotografie včel otiskuje časopis Včelařství a po-
dílím se na kalendářích ČSV. V lednu tohoto roku o spolupráci požá-
dala redakce časopisu Moderní včelař. V posledních letech fotím vše 
možné, snímky jsou k vidění na včelařských výstavách, které jsou za-
měřeny zejména na děti.

Protože mě láká fotografovat ptactvo a zvěř na velkou vzdále-
nost v přírodě, od roku 2017 mám objektiv Sigma 150–600 mm. Rád 

se toulám přírodou našeho kraje, ta ale od dob mého mládí velice 
zchudla.

Na mých fotografiích naleznete krajiny, zvěř, ptactvo, drobné živo-
čichy, motýly, houby, květy, portréty, východ a západ slunce, ale také 
různé akce konané nejen na Tišnovsku. Se svými fotografiemi nejsem 
příliš spokojen, stále se proto něco učím, abych ovládl techniku foto-
grafování tak, jak bych si představoval. Prostřednictvím snímků uka-
zuji svět kolem nás jinýma očima, očima fotografa.

Josef Permedla s vnoučaty, která poznávají život včel i práci včelaře. 
Foto: Eva Schulzová

Václav Hynek Mach s modelem sochy legionáře pro pomník obětem 
1. světové války v Tišnově. Foto: archiv Podhoráckého muzea
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Co dokáže příroda Vážka žíhaná

Řetová, podhůří Orlických hor
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31: Muzikant a sportovec Karel Seyfert
Václav Seyfert, redaktor TN

Psát o vlastním otci není nic záviděníhodné-
ho. Na jedné straně o něm sice všechno víte 
a máte k dispozici i nepřeberné množství fo-
tografií na doplnění textu, naopak ve vás ale 
stále hlodají pochybnosti, zda bude takový 
materiál vnímat široká čtenářská obec pozi-
tivně, a trápíte se nejistotou, jak vlastně po-
dobné téma co nejlépe uchopit. Přiznám se, 
že jsem se dlouho zabýval myšlenkou, zda by 
tento díl seriálu o tišnovských čestných ob-
čanech neměl napsat nějaký jiný autor. Na-
konec jsem se ale rozhodl, že do toho přece 
jen půjdu sám a zkusím text pojmout tak, 
jako bych psal o jakékoliv jiné osobnosti. 

Curriculum vitae 1
Karel Seyfert se narodil 9. dubna 1925 do vel-
mi známé tišnovské rodiny. Jeho dědeček té-
hož jména byl v Tišnově v létech 1909–1914 
starostou, tatínek Antonín byl pro změnu zná-
mým zdejším advokátem. Maminka Jarmi-
la byla v době Karlova narození velmi mladá, 
bylo jí teprve devatenáct let – za svobodna se 
jmenovala Sládková, pocházela z Předklášteří 
a byla vyučenou kuchařkou. Po pouhých tři-
nácti letech manželství se stala vdovou; JUDr. 
Antonín Seyfert zemřel v roce 1938 a ona zů-
stala na výchovu svého Karla úplně sama. 

Karel navštěvoval tišnovské gymnázium  
a maturoval zde v roce 1944 ve třídě VIII. B  
profesora Jiljího Kosteleckého. Jeho spolu 

žákem byl například Igor Tejkal, do soused-
ní třídy „A“ chodil pro změnu pozdější zná-
mý plastický chirurg Jiří Krenar. Karel byl 
v těch časech určitě docela „kvítko“, a pro-
tože i profesoři měli v dobách protektorátu 
jiné starosti než kárat svoje studenty, navrhl 
jednomu z nich, že se v jeho předmětu nau-
čí k maturitě pouze jednu otázku, a žádal jej 
(tehdy se ještě otázky nelosovaly, ale kladl 
je dle vlastní úvahy vyučující), aby mu prá-
vě tu jedinou položil. „Naučte se pro jistotu 
alespoň dvě,“ vyzýval jej kantor. Marně – on 
se naučil skutečně jen jednu, a když pak oba 
aktéři sehráli svoji maturitní roli úspěšně, li-
boval si především profesor: „Vyšlo nám to.“

Po válce zahájil Karel studium na Práv-
nické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 
které úspěšně ukončil v roce 1949 ziskem 
titulu doktora práv. Ke skutečně právnic-
ké činnosti se ale při svém povolání v plné 
míře dostal paradoxně až po 25 letech, kdy 
nastoupil na své poslední pracoviště v Ura-
nových dolech Dolní Rožínka. Ale o tom až 
na závěr. Na předchozích působištích, ať 
už šlo v počátcích 50. let o stavební podnik 
v BrněPřízřenicích, nebo později na dlouhá 
léta o tišnovský Okresní průmyslový podnik, 
po něm byla vyžadována spíše organizační, 
dnes bychom zřejmě řekli manažerská práce.

16. července 1952 se Karel v Brně oženil 
s o deset let starší Marií Majorovou, která 
stejně jako on pocházela z rodiny v Tišno-
vě velmi populární. Její tatínek Václav byl 

dlouhá léta oblíbeným ochotnickým hercem 
(dnes je tu po něm dokonce pojmenována 
ulice), sestra Květa byla provdána za syna 
bývalého starosty Aloise Řezáče a bratr Ros-
tislav zvaný Slávek, známý sokol a atlet, byl 
právě v té době předsedou Československé-
ho fotbalového svazu. V únoru 1954 se man-
želům Seyfertovým narodil starší syn Karel, 
v červnu 1957 k němu přibyl mladší Václav.

Dosud ale nepadlo jediné slovo o největ-
ších zálibách, neli přímo láskách Karla star-
šího, a to je třeba urychleně napravit. Byly to 
hudba a sport. 

Muzikant
Karel se brzy naučil hrát na řadu hudebních 
nástrojů a zamiloval si především rozvíjející 
se swing. Jeho prvním působištěm se stala 
tišnovská kapela MeliBig Ben. „Náš amatér-
ský orchestr pořádal za okupace tajně taneč-
ní sobotní večery,“ vyprávěl později o oněch 
dávných časech někdejší člen MeliBig Benu 
Vítězslav Pavlíček. „Vzpomínám si na příchod 
nezapomenutelného Karlíka Seyferta, byl ještě 
velmi mladý a za klavírem ho nebylo ani moc 
vidět.“ Kromě piana Karel ovládal i hru na sa-
xofon, klarinet, akordeon, uměl aranžovat, 
dobře zpíval a hlavně měl nebývalé organi-
zační předpoklady pro šéfování celé kapely. 
26. prosince 1953 se pod jeho vedením po-
prvé představil Taneční orchestr Karasova 
divadla, který pak existoval až do Karlových 
posledních chvil plných 34 roků, od konce 

Jak jsme volili do městského zastupitelstva 1998
Václav Seyfert, redaktor TN

Po krátké přestávce, během níž jsme se 
v březnovém čísle věnovali nedávným pre-
zidentským volbám, pokračuje náš seriál 
vzpomínek na „polistopadové“ komunální 
volby pohledem do roku 1998.

Volby do obecních zastupitelstev se usku-
tečnily v termínu 13. až 14. listopadu 1998. 
V Tišnově se ucházelo o hlasy občanů celkem 
osm volebních subjektů (stejně jako v roce 
1994), na jejichž kandidátkách bylo celkem 
117 osob (o 9 více než čtyři roky před tím). 
V seznamech bylo zapsáno 6 762 voličů (ná-
růst o 275 oproti roku 1994), ovšem k volbám 
se jich dostavilo jen 3 199, takže volební účast 
nadále výrazně klesala. V roce 1990 činila 
76,83 %, v roce 1994 61,49 % a v roce 1998 
už pouhých 47,31 %. Okres Brnovenkov vy-
kazoval účast výrazně vyšší – 58,93 %, ovšem 
Jihomoravský kraj už jen 47,06 % a celá Česká 
republika dokonce pouhých 45,00 %.

Ve volbách bylo v Tišnově docíle-
no těchto výsledků: 1. ODS – 10 989 

hlasů, tj. 25,37 % (4 mandáty), 2. KDU-
ČSL – 8 110 hlasů, tj. 18,72 % (3 mandáty), 
3. ČSSD – 7 336 hlasů, tj. 16,93 % (2 man-
dáty), 4. KSČM – 5 207 hlasů, tj. 12,02 % 
(2 mandáty), 5. Sdružení nezávislých kan-
didátů – podnikatelů a živnostníků (SNK-
PŽ) – 3 676 hlasů, tj. 8,49 % (1 mandát), 
6. Moravská demokratická strana (MDS) – 
2 891 hlasů, tj. 6,67 % (1 mandát), 7. Poli-
tické hnutí – Nezávislí (PHN) – 2 872 hlasů, 
tj. 6,63 % (1 mandát), 8. Sdružení nezávis-
lých kandidátů – Naše sdružení pro Vaše 
děti a naši přírodu (SNKNS) – 2 239 hlasů, 
tj. 5,17 % (1 mandát).

Jmenovitě se členy městského zastupitel-
stva stalo těchto 15 kandidátů: Petr Fruh
wirt – 1 258, Jitka Veselá – 1 013, Karel 
Švábenský – 1 005, Jan Filla – 914 (všich-
ni ODS), František Svoboda – 869, Ludmi-
la Hlaváčová – 784, Vladimír Tichý – 728 
(všichni KDUČSL), Karel Fic – 846, Jaroslav 
Komprs – 780 (oba ČSSD), Vladimír Doklá-
dal – 531, Libor Moudrý – 440 (oba KSČM), 
Jiří Němec – 374 (SNKPŽ), Zdeněk Sýs – 366 

(MDS), Milan Sítora – 765 (PHN) a Pavel Br-
zobohatý – 347 (SNKNS). Potřetí od roku 
1990 byli zvoleni Fruhwirt, Veselá, Tichý 
a Fic, podruhé Švábenský, Filla, Svoboda, Do-
kládal, Komprs a Brzobohatý, nováčky v za-
stupitelstvu byli Hlaváčová, Moudrý, Němec, 
Sýs a Sítora. Nejvýše postavenými náhradní-
ky jednotlivých stran se na základě výsledků 
voleb stali Karel Souček (ODS), Rudolf Vr-
zal (KDUČSL), Zuzana Brzobohatá (ČSSD), 
František Kovařík (KSČM), Jaroslav Kopáček 
(SNKPŽ), Petr Bednář (MDS), Václav Šikula 
(PHN) a Tomáš Ondráček (SNKNS).

První zasedání nově zvoleného zastu-
pitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 11. 
1998. Na místech starosty (Ing. Petr Fruh
wirt) a místostarosty (Ing. František Svobo-
da) nedošlo oproti předcházejícímu období 
k žádné změně, novými radními se stali Mgr. 
Karel Švábenský, MUDr. Ludmila Hlaváčová 
a Jiří Němec.

V příštím čísle Tišnovských novin se bu-
deme věnovat komunálním volbám roku 
2002.

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 25.  
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Dubnové kalendárium 
Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. DUBNA
PŘED 130 LETY
V neděli 1. dubna 1888 byla na teprve ne-
dávno (5. 7. 1885) otevřené železniční trati 
Brno–Tišnov pro dopravu osob nově zřízena 
zastávka Hradčany. Moravské noviny přines-
ly tuto informaci o dva dny dříve s dovětkem, 
že „u zastávky není čekárna a lístky vydá kon-
duktér vlaku.“ Το platí v podstatě dodnes…

3. DUBNA
PŘED 155 LETY
V pátek 3. dubna 1863 byl v Tišnově in-
ternován diktátor generál Marian Melchi-
or Antoni Langiewicz, vůdce nezdařeného 
tzv. Lednového povstání v Polsku. Narodil se  
5. 8. 1827, stal se důstojníkem pruského dě-
lostřelectva a první bojové zkušenosti získá-
val během Druhé italské války za nezávislost 
(1859–60), kdy sloužil pod Giuseppem Ga-
ribaldim. V živelně vypuknuvším pol-
ském povstání sjednával pro povstalce 
dodávku zbraní z Belgie a Německa. Při po-
kusu o emigraci byl zadržen a umístěn do 

domácího vězení ve starém mansardovém 
domě „U Křenků“ na dnešním Komenského 
náměstí v Tišnově. Na svých procházkách 
městem se nesměl s nikým stýkat, přesto 
přijímal ve svém dočasném příbytku časté 
místní návštěvy. Po odhalení plánovaného 
pokusu o útěk byl 28. dubna 1863 přemís-
těn do Josefova, odkud byl propuštěn v roce 
1865. Zemřel bez prostředků a zapomenut 
12. 5. 1887 v tureckém Cařihradě. V místě 
někdejšího generálova tišnovského pobytu, 
tedy v dnešní pasáži k obchodnímu domu 
Tesco, byla před pěty lety na počest této udá-
losti odhalena jeho busta.

60. let už pod názvem Taneční orchestr Karla 
Seyferta (TOKS). Po celou tu dobu hrál v Tiš-
nově prakticky na všech plesech – a těch bylo 
nesrovnatelně víc než dnes. Přes zimu prak-
ticky nebylo soboty, kdy by se v místní soko-
lovně neplesalo, k tomu přibývaly navíc ještě 
tradiční „silvestry“ nebo odpolední čaje pro 
mladé. Je zdokumentováno, že na jedné z ta-
kových akcí se v prostorách sokolovny tísnilo 
více než tisíc návštěvníků!

V roce 1970 TOKS skončil na 2. místě 
krajské přehlídky nejlepších amatérských 
orchestrů v Břeclavi, jako hosté kapely do 
Tišnova často zajížděli renomovaní brněnští 
zpěváci a hudebníci, mnohdy i sólisté slavné-
ho orchestru Gustava Broma. Orchestr pře-
čkal zdárně všechny stylové změny včetně 
nástupu big beatu a dodnes na něj pamětníci 
vzpomínají s velkou láskou.

Jeden z nejvěrnějších členů kapely, saxo-
fonista Zdeněk Kříž, v lednu 2008 pro Tiš-
novské noviny napsal: „Vzpomínka na Karla 
Seyferta, po jehož úmrtí orchestr zanikl, je 
ta nejkrásnější. Je to vzpomínka na člověka 
s velkým Č, kterého by i dnešní Tišnov potře-
boval. Vše v orchestru bylo prakticky jeho dí-
lem – dokázal to umem, inteligencí, šarmem, 
nevídanou vitalitou, přátelstvím, objektivi-
tou, absolutní organizační schopností. Karel 
byl nejen vzdělaný, ale hlavně skromný a všem 
dobrým lidem vstřícný a přístupný. Proto 
k sobě dovedl připoutat tolik přátel. Měl rád 
svou rodinu, miloval hudbu a také byl výbor-
ným sportovcem…“ 

Sportovec
Karlovi nebylo ještě šestnáct, když v roce 
1941 poprvé nastoupil za hokejové druž-
stvo AFK Tišnov. Jednu sezónu pak s brat-
ry Kosíkovými strávil v brněnské Moravské 
Slavii a po návratu do Tišnova se poměrně 
brzy, nebylo mu ještě ani třicet, změnil z hrá-
če v trenéra a organizačního pracovníka. 
Dopadlo to nakonec tak, že se staral praktic-
ky úplně o všechno, co s činností hokejové-
ho oddílu souviselo, a když se před sezónou 
1969–70 stalo, že na úvodní brigádu přišel 
stavět mantinely společně s ním už jen je-
den dorostenec, řekl si „dost“ a s tišnovským 

hokejem byl – zřejmě už nadobro – ze dne na 
den konec.

Letní Karlovou láskou byl tenis. Společně 
s Bořivojem Jeřábkem byli historicky prv-
ními Tišnováky, kteří se zúčastnili slavné 
pardubické juniorky, také v tenisu pak Ka-
rel nějakou dobu úspěšně působil  v brněn-
ských klubech, ale hlavně se od poloviny 60. 
let v Tišnově zasloužil o nebývalý rozmach 
tohoto sportu. Vsadil na péči o mladé, která 
tu před tím chyběla, a ve vrcholné éře do-
kázal jako trenér a vedoucí přivést mužstvo 
složené ze dvou třetin z vlastních odchovan-
ců z okresního přeboru přes dvě třídy kraj-
ských soutěží až do národní tenisové ligy 
1978.

Karel byl ale také spoluzakladatelem tiš-
novského basketbalu, hrával aktivně fot-
bal a na přelomu 70. a 80. let se pak už jako 
funkcionář stal iniciátorem výstavby víceú-
čelové haly u sokolovny, která slouží tišnov-
ským sportovcům dodnes. V těch časech byl 
předsedou zdejší tělovýchovné jednoty, jako 
důchodce v ní pak nadále působil na postu 
tajemníka. A to jsem ještě vynechal celou 
řadu funkcí v tenisových svazových orgá-
nech, od okresu Brnovenkov až po tvorbu 
celostátních tenisových žebříčků. 

Curriculum vitae 2
V Dolní Rožínce se Karel Seyfert postupně stal 
vedoucím právního oddělení, přestože nikdy 
nebyl členem té tehdy jedině „správné“ poli-
tické strany. Jednoho dne se ale při náhodném 
měření radioaktivity zjistilo, že to v Rožínce 
výrazně „září“ i přímo v místech, kde práv-
níci úřadovali, neboť šlo o obyčejný likusový 
baráček, postavený navíc na radioaktivní hlu-
šině vyvezené z dolů. Problém se samozřejmě 
za bolševika oficiálně ututlal, ale postiženým 
osobám to zdraví nevrátilo a po létech někte-
ří z nich zaplatili tu nejvyšší daň. Na podzim 
1987 ještě Karel Seyfert stihl zorganizovat vý-
roční oslavy tišnovských fotbalistů, ale krátce 
poté odešel do nemocnice, z níž se už nevrátil. 
Zemřel 19. listopadu 1987 v Novém Městě na 
Moravě na rakovinu způsobenou ozářením.

JUDr. Karel Seyfert byl jmenován čest-
ným občanem Tišnova in memoriam 21. září 
2015, v roce 90. výročí svého narození, jako 
jedenatřicátý v pořadí.

Zdroje: 
–  osobní vzpomínky autora
–  Tišnov – Fotorevue č. 3, prosinec 1995
–  Zdeněk Kříž: Dvě loňská smutná výročí, Tišnov-

ské noviny č. 1/2008

Čtyři podoby proti proudu času – Karel Seyfert u piana, na tenisovém kurtu, se saxofonem 
a jako mladý hokejista. Fotografie pocházejí z rodinného archivu
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Babočka bodláková – 
tažný motýl
Bohumil Kabeš

Babočka bodláková je typickým příkladem 
pravého motýlího migranta. Nesnáší pokles 
teplot pod bod mrazu, a tak dospělci nejsou 
schopni v našich chladných podmínkách pře-
zimovat. Z tohoto důvodu motýli podzimní 
generace migrují pravidelně zpět na jih. Naše 
populace do jižního Středomoří a do Afriky 
severně i jižně od Sahary. Protože v saharské 
oblasti potravní zdroje motýlů a živné rostli-
ny housenek brzy na jaře zasychají, migrují 
motýli v první vlně (únor až březen) na se-
ver do středomořské oblasti a koncem dubna 
pokračují ve druhé migrační vlně až do střed-
ní Evropy. Ani střední Evropa nemusí být 
pro babočku bodlákovou konečnou stanicí, 

protože její tah může pokračovat dále na se-
ver až do Skandinávie, příležitostně se zatoulá 
na Island. Intenzita a dosah migrace se u těch-
to motýlů rok od roku výrazně liší. Při tahu je 
babočka bodláková schopna uletět úctyhodné 
vzdálenosti. Její cesta vede i přes hory a není 
pro ni překážkou ani nadmořská výška nad 
2 000 m nad mořem.

Samička klade vajíčka jednotlivě na rost-
liny bodláků nebo kopřiv. Housenka se vylíh-
ne z vajíčka za několik dní a je dlouhá kolem 
40 mm. Její vývoj trvá podle životních podmí-
nek pět až osm týdnů. Poté se housenka za-
kuklí ve spředených listech živné rostliny a za 
čtrnáct dní vyletí z kukly dospělý motýl. Kukly 
jsou citlivé na nízké teploty, a proto při teplo-
tách kolem bodu mrazu hynou.  

 Až v květnu nebo v červnu uvidíte na své 
zahrádce babočku bodlákovou, vzpomeňte si, 
jak strastiplnou a dlouhou cestu má za sebou.

PŘED 90 LETY
V úterý 3. dubna 1928 se narodil Alois Po-
korný. Jeho otec byl správcem Kuthanova sa-
natoria, kde také rodina v bytě proti nynějšímu 
hlavnímu vchodu bydlela; později se přestě-
hovali na Havlíčkovu ulici. V roce 1947 Alois 
maturoval na tišnovském gymnáziu a později 
zahájil studium farmacie. Mezi dubnová výročí 
patří i narození jeho druha a spolužáka Vlasti-
mila Železného, který byl o patnáct dnů mlad-
ší, narodil se ve středu 18. dubna 1928. Byl 
synem příslušníka SNB a bydlel na Družstevní 
ulici směrem k Lomničce. Oba mladíci se zapo-
jili do protikomunistického odboje, což jsme 
v rámci kalendária podrobněji popsali v prázd-
ninovém dvojčísle ročníku 2016. Za účast 
v boji proti tehdejšímu režimu byli oba zatčeni 
a 18. 12. 1952 v Praze na Pankráci popraveni.

10. DUBNA
PŘED 80 LETY
V neděli 10. dubna 1938 zemřel Jan Brabec, 
zakladatel tišnovské firmy Brabec & spol. Naro-
dil se 3. 9. 1865 v Olší, v roce 1896 koupil dvě 
zastavěné, vyčerpané ruční cihelny a na jejich 
místě postavil podnik, který nazval První tišnov-
ská parní pila a továrna na technické zpracování 
dřeva. Podnik byl dán do chodu začátkem roku 
1898. Již v roce 1900 byla továrna zničena po-
žárem, ale postupně se její provoz obnovil a vr-
cholil ve třicátých létech minulého století. Po 
znárodnění byla továrna začleněna nejprve do 
národního podniku Moravskoslezské pily Šum-
perk, pak do Středomoravských pil a nakonec 
pod Jihomoravské dřevařské závody Brno. Rodi-
na Brabcových ji opětovně převzala k 1. 3. 1994.

14. DUBNA
PŘED 40 LETY
V pátek 14. dubna 1978 byla tišnovská spe-
ciální škola internátní přestěhována 

z nevyhovujících prostor na Bezručově uli-
ci (dříve tu byla chlapecká měšťanská škola, 
později mateřská škola a dnes je to sídlo na-
příklad Českomoravské stavební spořitelny 
či Galerie Na schodech) do bývalé Bauerovy 
vily na Komenského ulici v Předklášteří, kte-
rá před tím sloužila do roku 1970 jako dětská 
ozdravovna. Uvedená škola zde působila až 
do roku 2013. Od prosince 2014 je tento ob-
jekt ve vlastnictví příspěvkové organizace Ji-
homoravského kraje Muzeum Brněnska.

15. DUBNA
PŘED 100 LETY
V pondělí 15. dubna 1918 se narodil Rudolf Vo-
lena. Pocházel z početné hornické rodiny, kte-
rá se v roce 1921 vystěhovala do Francie a také 
on od svých 14 let již fáral v dolech. V roce 1939 
se stal členem Komunistické strany Francie 
a v době okupace se zapojil do tamní odbojové 
činnosti. Za účast při organizování velké politic-
ké stávky horníků severní Francie byl od května 
1941 do srpna 1944 vězněn gestapem. V roce 
1945 se rodina vrátila do Československa, kde 
Rudolf Volena působil nejprve na Mostecku, poz-
ději v Břeclavi, Praze a v Uranových dolech Dolní 
Rožínka. V Tišnově vykonával v 70. létech funk-
ci předsedy místní Národní fronty, v posledním 
období svého života se aktivně podílel na pra-
videlných kontaktech tišnovských sportovců 
s francouzským Avionem. Zemřel 26. 11. 2004.

21. DUBNA
PŘED 65 LETY
V úterý 21. dubna 1953 byl popraven Bohu-
mil Gruber. Narodil se 4. 12. 1900 v Tišnově, 
po sňatku žil na Slovensku a sloužil v Košicích, 
Prešově a Spišské Nové Vsi v československé ar-
mádě. V roce 1939 se po vyhlášení Slovenské-
ho štátu vrátil do Tišnova, kde získal bydlení 
u Bracků na Hybešově ulici. Byl zaměstnán jako 

manipulant na železniční stanici Tišnov a po ce-
lou dobu druhé světové války tajně přechová-
val zbraně. Po osvobození se vrátil do armády, 
nejprve působil jako správce skladu v Meziho-
ří u Štábu pro soustředění válečného materiá-
lu a ještě během roku 1945 přesídlil v hodnosti 
poručíka zpět na Slovensko. Začátkem 50. let byl 
přímo v kasárnách v Košicích zatčen a posléze 
odsouzen k smrti v rámci procesu se skupinou 
tzv. Bílé legie, která podle vykonstruovaného 
obvinění usilovala o zničení lidově demokratic-
kého zřízení pomocí nové světové války. Roz-
sudek byl 15. 11. 1990 v plném rozsahu zrušen 
Vyšším vojenským soudem v Trenčíně. 

27. DUBNA
PŘED 140 LETY
V neděli 28. dubna 1878 zemřel v Předklášteří 
brněnský sochař Josef Břenek, autor marián-
ského sloupu na zdejším Komenského náměstí. 
Narodil se 4. 3. 1820 v Hranicích na Moravě jako 
syn soukeníka, v létech 1837–42 se učil v dílně 
sochaře Benedikta Edeleho v Brně, později byl 
soukromým žákem profesora Bauera ve Víd-
ni. V červnu 1844 se oženil s dcerou brněnské-
ho obuvníka Jakuba Willmayera a koncem téhož 
roku se i on sám stal „měšťanem brněnským“. 
Syn Antonín, narozený 23. 10. 1848, byl u nás 
i v Rakousku rovněž uznávaným sochařem. Kro-
mě mariánského sloupu z roku 1863 vytvořil Jo-
sef Břenek na Tišnovsku řadu dalších drobných 
prací (křížů, reliéfů), ale je také autorem štukové 
skupiny Božího hrobu v kapli chrámu v Lomnici, 
pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého u silni-
ce z Lomnice do Řepky nebo plastiky Gambrina 
ve výklenku bývalého lomnického panského pi-
vovaru. Od roku 1872 žil stárnoucí umělec v bu-
dově proboštství v Předklášteří, kde mimo jiné 
opravoval křížovou chodbu a vstupní portál kos-
tela v Porta coeli. Zemřel na vodnatelnost a je po-
chován na předklášterském hřbitově.

HISTORIE  PŘÍRODA  

Stavba a tvar křídel prozrazují, že je babočka 
bodláková vynikající letec. Foto: Bohumil Kabeš
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Mineralogické okénko – Pohled do zákulisí příprav burzy Minerál Tišnov
Tomáš Buzrla

A je to tady! Po půl roce je zase čas zahájit 
přípravy akce. Oprášit nákresy vystavovatel-
ských ploch a definitivně rozhodnout, jaké 
prodejní místo dostane každý z vystavovatelů. 
Kameny převážně do sportovní haly, šperky 
a výrobky z nich do sokolovny, tělocvičny a na 
gymnázium. Zní to velmi jednoduše, ale vy-
stavovatelé nejsou čočka a hrách, které se dají 
jednoduše oddělit do ošatky. V současné chví-
li máme okolo 220 vystavovatelů a věřte nebo 
ne, každý z nich má své požadavky na umís-
tění. Ten chce určitě do haly, tenhle určitě ne-
chce na balkon, tahle musí být v sokolovně, 
tito dva vedle sebe určitě nebudou… Jednou 
se se mnou hádala vystavovatelka z Polska 
o prodejní místo tak dlouho a přesvědčivě, že 
jsem nakonec musel ocenit množství jejích 
argumentů, které kupodivu bravurně zvlá-
dala v češtině. Asi to nezkoušela poprvé, a ač 
to často nedělám, prostě jsem se nechal uke-
cat. I tady totiž platí, že s ženskýma se prostě 
nemá smysl hádat.

Loňské změny v umístění prodejců díky 
přidané sportovní hale vyvolaly zděšení také 
u některých návštěvníků. Asi jako v Albertu, 
když Vám pomíchají uložení potravin v obvyk-
lých regálech a vy marně bloumáte po obcho-
dě a nevíte, jestli zvládnete nakoupit do konce 
otevírací doby. Ale letos už byste své oblíbené 
vystavovatele měli najít na stejném místě jako 
na podzim. Nových zájemců o výstavní plochu 
není málo, ale prostory nejsou nafukovací, 

takže sestava a rozmístění obchodníků by se 
neměly od podzimu příliš lišit. Navíc jsou vždy 
před každou vystavovatelskou částí umístěny 
seznamy obchodníků. Takže pokud svého fa-
vorita znáte jménem či podle firmy, můžete si 
u hlavního vchodu ověřit, zda míříte správně. 
Doporučuji však projít burzu celou. Řada mi-
neralogů a obchodníků své kolekce neustále 
doplňuje a obměňuje, takže by byla škoda ně-
jaký majstrštyk přehlédnout. 

O víkendu před burzou to v sokolovně 
žije. Je třeba vybalit všechny stoly, desky, roz-
motat koberce do haly, aby se nepoškrába-
la podlaha, vyměřit vystavovatelům plochy. 
Na nikoho se nesmí zapomenout. Naštěs-
tí má Sokol sportovce, hlavně karatisty, kte-
ří pravidelně pomáhají. Starší sokolové už 
mají přece jen něco za sebou, a i když to jsou 
pracanti, o zranění není nouze. V týdnu před 
burzou už se pak v sokolovně nekonají žád-
né pravidelné kroužky, vše je připraveno na 
příjezd vystavovatelů v pátek ráno. Na gym-
náziu ochotně pomáhají studenti. „Naštěstí“ 
v pátek kvůli burze odpadá vyučování, takže 
nic moc nenamítají. 

Pátek. První den akce. Už od rána mi zvo-
ní telefon. Dva lidé stejného jména se málem 
poprali o vystavovací plochu. Okolo Tišnova 
jsou opět uzavírky, takže mraky telefonátů 
zase kvůli dopravě. Rychle se nasnídám a bě-
žím do sokolovny, kde se sjíždějí obchodní-
ci z celé republiky, Slovenska, Polska nebo 

například Pákistánu či Indie. Prodejce musí 
vybalit zboží, nainstalovat světla, oběhnout 
ostatní vystavovatele. Burza je společenskou 
událostí a každý prodávající je především sbě-
ratel, takže je třeba doplnit i vlastní sbírku. 
A pak už zasednout ke svému stolu s kame-
ny, vybalit řízek od tolerantní manželky, která 
sice vždycky remcá, když se jede na kameny, 
ale nějakou tu svačinu zase přichystá, protože 
ví, že od stolu se moc hnout nedá. A čekat na 
vás. Na jarní výstavu vás během tří dnů přijde 
přes čtyři tisíce, takže připravit úsměvy, obr-
nit nervy a jde se na to.

V Galerii PATRIOT probíhají přípravy ce-
lou zimu. Nově bude českým a moravským 
kamenům věnováno celé první patro, příze-
mí špičkovým kouskům ze Slovenska, evrop-
ským a světovým minerálům. Takže sundat 
čelní skla z vitrín, vytáhnout všechny vzorky, 
přenést Slovensko do přízemí, doplnit prv-
ní patro novinkami z Česka, všechno vyleštit, 
napucovat, novinkám nechat vyrobit nové po-
pisky, nalepit, uškrtit truhláře, který nestíhá 
v termínu dodat nové vitríny, se kterými se 
fakt počítá. Před burzou už jen upravit detai-
ly, zkontrolovat uzamčení vitrín, personál, ce-
dulky, cenovky, kamery, světla, jedeme.

Nezapomeňte, že vstupy na burzu jsou 
tři. První je hlavními dveřmi sokolovny, dru-
hý sportovní halou (cca 10 m nad vstupem 
do sokolovny z ulice Drbalova) a třetí přes 
gymnázium. Sokolovna a sportovní hala jsou 

Po staletí nám věrně slouží
Josef Permedla

Počátkem minulého století existovalo ve světě několik set druhů čmelá-
ků, v České republice jich žilo kolem třiceti. V posledních desetiletích u nás 
některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy. V současnosti jich zbývá 
asi dvaadvacet.

Dnes představím čmeláka, který žije v České republice a patří mezi 
ohrožené druhy. Jedná se o čmeláka rolního (Bombus pascuorum Scopo-
li). Hnízdí v opuštěných norách hrabošů, někdy i na povrchu v listí či trá-
vě. Není agresivní. Rodiny se skládají jen z několika desítek jedinců. Zimu 
přežívají pouze oplodněné čmeláčí matky, které zimují zahrabané v zemi.  

  Fotografie hnízda čmeláka byla pořízena na mé zahrádce koncem srp-
na, kde jej matka založila na jaře v budce umístěné dvacet centimetrů nad 
zemí. Někdy osídlí i budku s nově nachystaným hnízdem ptačího páru. 
Ten ji v tom případě opustí. Na podzim, třeba v listopadu, můžeme budku 
otevřít a vyčistit. Možná v ní nalezneme nějaké uhynulé čmeláky – dělnice 
a starou matku.

Čmelák je blízký příbuzný včel, vos, sršňů, ale i mravenců. Spolu s nimi 
patří k řádu blanokřídlých. Hnízda čmeláků prochází každou zimu záni-
kem a s jejím koncem pak opětovným znovuzrozením. Mladá matka na 
jaře zakládá nové společenství. 

Mnozí z nás berou tento hmyz za samozřejmou součást našich luk, nic-
méně i on patří k ohroženým živočichům. Katastrofálně na jeho populaci 
působí především zánik tradiční krajiny, v níž by čmeláci měli dostateč-
ně různorodou skladbu rostlin. V rozsáhlých obilných lánech nenachází 
mnoho potravy.  

Čmeláci jsou životně závislí na kvetoucích rostlinách. Potřebují mnoho 
nektaru pro udržení sociální struktury hnízda a pro zahřívání larev – plo-
du. Z pylu a nektaru vytvářejí směs, kterou krmí svoje larvy. Některé rost-
liny opylují výhradně čmeláci.  

Kroky k zachování čmeláků jsou jasné. V okolí monokultur nechat květ-
naté louky, nekosit je naráz, ale po částech. V posledních desetiletích ubý-
vají čmeláci v celé Evropě. I naše kvetoucí zahrádky mohou tomuto hmyzu 
pomoci. Věřím, že přehodnotíme svou nevšímavost ke čmelákům, kteří zde 
žijí miliony let a nám věrně slouží jako opylovači naší krásné přírody.

Čmelák rolní zahřívá plodové buňky, v tmavých jsou zásoby pylu 
a medu. Foto: Josef Permedla
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propojeny restaurací, přes kterou se dá pro-
cházet. Při placení vstupného obdržíte pásku 
na ruku, kterou se budete prokazovat při pře-
cházení mezi budovami gymnázia a sokolov-
ny. Těšíme se na vás!
Mineralogická burza „Minerál Tišnov“, 
termín: 27. až 29. dubna, návštěvní hodiny: 
pátek 11–17 hod., sobota 9–17 hod., neděle 

9–15 hod. Vstupné 70 Kč, děti 6 až 18 a senio-
ři 50 Kč, www.mineraltisnov.cz. 
Galerie PATRIOT – expozice minerálů: 
v době konání burzy minerálů otevřeno pá-
tek, sobota, neděle 9–19 hod. Vstupné 80 Kč, 
děti 6 až 14 let 40 Kč, rodinné 200 Kč, email 
tomas@galeriepatriot.cz, tel. 777 603 552, Ště-
pánova 1964, Tišnov, www.galeriepatriot.cz. 

Králova jeskyně na Květnici: výjimečně pří-
stupná v termínu jarního konání burzy mine-
rálů. Termíny možné návštěvy: sobota 9–17 
hod., neděle 9–16 hod., vstupné dobrovolné či 
za symbolický poplatek, email tic@kultura-
tisnov.cz, tel. 549 410 211, cesta ke vchodu do 
jeskyně je značena od Centra sociálních slu-
žeb pod Květnicí.

Rodinné centrum Studánka, z. s., vyhlašuje 

výběrové řízení na výtvarnou koncepci a realizaci tabulí  
Rodinné naučné stezky na Klucanině. 

Rodinné centrum Studánka připravuje rozšíření naučné stezky na kopci Klucanina o nové interaktivní prvky a tabule. Stávající naučná 
stezka pro nejmenší bude prodloužena a obohacena o nové prvky, které budou stezku doplňovat o nová témata.  

Předmětem výběrového řízení je: 
– návrh a realizace pěti interaktivních tabulí nebo prvků, které budou tematicky, vizuálně i obsahově doplňovat již stávající stezku pro 
nejmenší
– návrh a realizace jednoho interaktivně pohybového prvku, který bude umístěn na konci stezky pod rozhlednou 
– návrh a realizace jedné informativní tabule s mapou kopce Klucanina, kde budou kromě informace o Rodinné naučné stezce také 
souhrnné informace o tom, co je možné všechno na Klucanině vidět (Cesta hrdelního práva, rozhledna, Prosba lesa apod.). Bude zde 
také prostor pro sponzory podporující vznik stezky.

Požadavky na tabule a interaktivní prvky: 
– výrazné výtvarné zpracování – srozumitelné i pro děti předškolního věku a mladšího školního věku
– důraz na prožitek, hravost, možnost si vše co nejlépe osahat, prozkoumat, vyzkoušet, zažít a poznávat všemi smysly 
– zachování technického stylu tabulí ze stávající stezky pro nejmenší – přírodní materiály, z tvrdého dřeva, jednoduché zastřešení
– prvky a tabule budou navrženy tak, aby citlivě a přirozeně zapadaly do prostředí lesa
– správnost a odbornost předávaných informací
– možnost průběžného doplňování a změn

Témata tabulí a prvků: 
Témata slouží jako úvod do již stávající stezky pro nejmenší, doplňují ji. Popisují život v lese tak, aby z celé stezky vznikl komplexní 
celek. 
– Vztahy v lese – jak to spolu všechno souvisí, vzájemné soužití mezi stromy a rostlinami
– Život a smrt v přírodě (potravní řetězec, lesní patra)
– Taje přírody – co není na první pohled vidět, co se děje v půdě…
– Život v lese v noci
– Strom jako domov – jak roste strom a co všechno v něm, kolem něj žije
– Lesní badatelství – zvuky lesa, vůně lesa, zkoumání stromů a zvířat
Pohybový interaktivní prvek pod rozhlednou vnímáme jako možnost zastavit se, odpočinout si a jako prostor pro bezpečnou volnou 
hru dětí. Například: vnímej přírodu všemi smysly, dendrofon, kladina (skočíš jako jelen), lesní tělocvična, doupátko pro malé děti apod. 

Do výběrového řízení požadujeme:
– celkovou výtvarnou koncepci stezky – návrh pěti interaktivních tabulí, jedné informativní tabule, jednoho interaktivního pohybového 
smyslového prvku, který bude umístěn pod rozhlednou
– předběžný rozpočet projektu na výtvarné zpracování a realizaci tabulí a prvků (bez nákladů na ukotvení stezky)
– životopis realizátora
Své návrhy zašlete do 30. dubna na adresu: Rodinné centrum Studánka, z. s., Riegrova 318, Tišnov 666 01, nebo mailem na studanka.
tisnov@gmail.com.  
Realizace tabulí a prvků bude probíhat do konce srpna 2018. 

Bližší informace: Mgr. Soňa Kappelová, tel. 776 310 655 nebo na studanka.tisnov@gmail.com.  
Zájemcům pošleme do mailu podrobný popis projektu, předpokládaný rozpočet a mapku celé stezky. 

Vítěze výběrového řízení a realizátora tabulí vybere odborná pracovní skupina. 
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na www.studanka-tisnov.cz do 16. května.
 
Tento projekt podpořilo město Tišnov.
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Radim Chroust byl vyhlášen nejlepším 
baseballistou ČR za rok 2017
Karel Chroust

Radim Chroust z Tišnova hrající za tým Draci Brno byl vyhlášen nej-
užitečnějším hráčem loňské baseballové extraligové playoff sezony. 
Cenu převzal na slavnostním galavečeru Czech Gala 2017 v praž-
ském Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Radim odházel v uply-
nulém roce v playoff třináct směn a pomohl vybojovat Drakům 
dvacátý první titul. Ve finále proti Arrows Ostrava rozhodoval kaž-
dý bod a byla to patrně nejvyrovnanější série v historii Draků Brno. 
Radim s týmem Draci Brno získal již deset titulů mistra ČR. Dlouhou 
dobu je také členem seniorského reprezentačního týmu, s nímž byl 
pozván na interkontinentální pohár na Tchajwanu v roce 2010 a ab-
solvoval největší světový turnaj World Baseball Classic v německém 
Regensburgu v roce 2012. Na ME 2014 konaném v ČR skončil s histo-
ricky nejlepším umístěním na čtvrtém místě, na mistrovství Evropy 
v Holandsku v roce 2016 pak na pátém místě. Jako tehdejší student 
medicíny hrál také na univerziádě v Jižní Koreji 2015 a kvůli studiu 
nevyužil v roce 2010 nabídku podepsat profesionální smlouvu s tý-
mem Minnesota Twins v USA. S reprezentačním týmem absolvoval 
mnoho přípravných turnajů v USA, na Tchajwanu a v Asii a také po 
Evropě. Radim hrál rovněž v rámci půlročního studijního pobyt v San 
Diegu v tamním středoškolském týmu. 

Podpořit ho přišel jeho bratr Přemek Chroust, hrající ve vnitřním 
poli po boku Radima. Přemek s týmem Draci Brno získal již šest ti-
tulů mistra ČR. Při ohlédnutí se za jeho baseballovou kariérou nelze 
nepřipomenout, že získal v roce 2010 s týmem hráčů do 21 let titul 
mistra Evropy, při stejném turnaji na ME v roce 2012 bronz. V roce 
2015 byl zařazen jako jediný český hráč do týmu reprezentujícího 
Evropu, kde se poprvé utkali nejlepší baseballisté Asie s výběrem 
Evropy. Měsíční pobyt na Tchajwanu mu přinesl hlavně pořádnou 
dávku zkušeností, i když tým Evropy vyhrál pouze jediný zápas. 
V listopadu roku 2016 byl členem národního týmu hráčů do 21 let 
na mistrovství světa na Tchajwanu a v Mexiku se pokoušel uspět na 
turnaji World Baseball Classic se seniorským národním týmem. Pře-
mek reprezentoval Českou republiku také na dvou univerziádách, 
v Jižní Koreji v roce 2015, největší úspěch České republiky však za-
znamenal na univerziádě na Tchajwanu v roce 2017, kde skončil na 
čtvrtém místě. Nutné je také poznamenat, že Přemek má zkušenost 
i s australským baseballem, kde po podpisu smlouvy s týmem Sturt 
Saints Baseball Club Adelaide strávil celou sezónu od října 2014 do 
dubna 2015.

Oba hráči v týmu Draci Brno získali nespočet titulů mistra repub-
liky již za žákovské a juniorské kategorie. Od 17 let se pohybují v se-
niorské extraligové soutěži, ve které Draci i s tím letošním získali již 
21 titulů mistra republiky. Českému týmu budeme určitě držet pěsti 
při olympijské kvalifikaci na LOH v Japonsku, která bude následující 
dva roky probíhat. 

Orientační závody 
v Tišnově
Aleš Chmelík

Pokud se půjdete projít v neděli 8. dubna do 
ulic Tišnova, určitě narazíte na běžce s ma-
pou v ruce, jak zdolávají trať mezi červenobí-
lými lampiony rozmístěnými v okolí muzea, 
nám. Míru, sokolovny a sídliště Pod Květnicí. 
Budou to účastníci mistrovství jihomoravské 
a vysočinské oblasti v orientačním sprintu 
všech věkových kategorií, od školní mláde-
že přes výkonnostní běžce až po hobby spor-
tovce středního věku a seniory. Orientační 
běh je sport, který můžete dělat v každém 
věku.

Tyto dva závody, dopoledne a odpoled-
ne, uspořádá v Tišnově opět po pěti letech 

Radim Chroust při nadhozu. Foto: Karel Chroust

Mistrovství ČR sprintových štafet, Brno 2017. Ilustrační foto: Helena Hudečková

Přemek Chroust na pálce. Foto: Karel Chroust
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oddíl orientačního běhu při VSK Mendelu 
(Vysokoškolský sportovní klub Mendelo-
vy univerzity v Brně) na mapě, která byla 
vytvořena právě pro tuto příležitost. Po-
kud jste zvědaví, jak taková velmi podrobná 
mapa pro orientační sprint vypadá – na-
jdete na ní pravděpodobně i větší strom, 
keř nebo kámen před vchodem do vašeho 
domu –, a jestli si myslíte, že si poradíte 
s jednoduchou navigací i bez GPS, přijďte 

v uvedený den mezi 9.00 a 10.00 (pro do-
polední závod) nebo v čase mezi 13.30 až 
14.30 (pro odpolední závod) do základní 
školy na nám. 28. října, kde bude centrum 
závodů. Tam se zaregistrujete do katego-
rie „příchozích“ (tj. pro každého, kdo není 
aktivním orientačním běžcem), dostanete 
zapůjčený čip, kterým budete potvrzovat 
průchod kontrolami na vaší trati, a může-
te odstartovat. Ti ambicióznější se mohou 

obléci do sportovního s cílem dosáhnout 
co nejlepšího času, pro jiné to může být zá-
bavná procházka. Pro rodiče s dětmi bude 
připravena zvláštní kategorie „HDR“. Vítáni 
jsou ale i ti, kteří chtějí na vlastní oči po-
znat, jak orientační běh vypadá, a přijdou 
se jenom podívat. 

Chceteli se dozvědět o těchto závodech 
více podrobností, navštivte webové stránky 
http://om2018.vsk-mendelu.cz.

Motivační seminář – 
Automasáž/Autoterapie
Mgr. Jaroslava Paruchová, lektorka 
angličtiny a jógy

Ve dnech 17. a 23. února se konaly ve studiu 
angličtiny a jógy v Tišnově prožitkové semi-
náře na téma automasáže chodidel „Chodi-
dla jako vnitřní hlas zdraví“. S paní Danou 
Hájkovou, masérkou a terapeutkou, moh-
li všichni sami na sobě pocítit, jak účinná je 
tato starobylá terapeutická technika, která 
podporuje nejen prevenci a péči o zdraví, ale 
otevírá i cestu k nalezení sebelásky a vzta-
hu sama k sobě a své vlastní hodnotě. Tyto 
akce s oblibou navštěvují nejen studenti jógy 
a angličtiny z našeho studia, ale jsou otevře-
né všem zájemcům.

Jóga je cesta sebepoznání, cesta lásky, od-
danosti a duševní hygieny. Studenti ji mo-
hou praktikovat mnoho let, třeba i její různé 
směry. Klademeli důraz na detaily a správ-
né provedení pozic, na délku setrvání v nich, 
procítění a pochopení, co se v těle děje, pak 
má jóga blahodárný účinek. V konečném vý-
sledku se celkově cítíme spokojenější, naše 
tělo se stává pevnější, pružnější a vůbec 
zdravější. Máme daleko více energie, radosti 
i chuti realizovat ve svém životě vše, co nás 
naplňuje a baví. 

Lekce jógy ve studiu probíhají v malých 
skupinkách. Oblíbená je ranní jóga. Lektor 
se věnuje každému studentovi podle potřeby 

a k tomu využívá prvků Iyengar jógy, cvičeb-
ních pomůcek, relaxačních a meditačních 
technik. Probíhají zde i lekce kundalini jógy 
vedené paní Lenkou Medkovou.

Mne osobně přivedlo k józe studium an-
gličtiny, když naše rodina žila v Americe. Po 
narození dětí jsem se začala věnovat výu-
ce angličtiny pro děti a po návratu do Česka 
v roce 2009 jsem založila studio angličtiny 
pro děti a později i pro dospělé v Tišnově. 

V letošním roce rozšiřujeme nabídku o krea
tivní konverzaci a tvoření v angličtině pro 
děti, středoškoláky i dospělé. Připravujeme 
k maturitní zkoušce z anglického jazyka, děti, 
středoškolské studenty a dospělé ke Cam-
bridge zkouškám. Jako novinku máme jógu 
v angličtině v dopoledních hodinách a také 
hravou jógu pro děti s angličtinou. Pro více 
informací navštivte naše webové stránky 
www.studiotisnov.cz.

Festival Mezinárodní den tance 
v Nedvědici
Jana Mokrá

Mezinárodní den tance 29. dubna si připomínáme v Nedvědici od 
roku 2014. Je to den, kdy se tanec oslavuje po celém světě. Tanec 
– jako svébytné umění – jako sportovní disciplína – jako přirozený 
pohyb. 

Pro letošní rok, kdy tento slavný den připadá na neděli, bude pro-
gram probíhat celý víkend. V sobotu a neděli dopoledne nabídneme 
taneční workshopy s profesionálními lektory. V sobotu odpoledne pak 
taneční představení pro děti, večer pozveme dospělé na tančírnu v ryt-
mu swingu a dalších tanečních stylů. V neděli odpoledne se na výletiš-
ti u rybníka uskuteční představení tanečních skupin dětí i inspirativní 
vystoupení dospělých, součástí bude také hravý doprovodný program. 

Do oslav Dne tance se může zapojit každý. A to jako tanečník, 
účastník workshopů či divák. Více informací získáte na webových 
stránkách https://nedvedentanice.webnode.cz/. 

Program festivalu
Sobota 28. dubna
10.30 až 12.00 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
13.00 až 14.30 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
16.00 – taneční představení pro děti 
19.00 – tančírna 

Neděle 29. dubna
10.30 až 13.00 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
15.00 až 16.00 – představení dětských tanečních skupin
16.00 – společná choreografie pro rok 2017
16.10 – inspirativní představení tanečních skupin dospělých

Jóga je cesta sebepoznání, cesta lásky, oddanosti a duševní hygieny. Foto: ilustrační
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Vlaková četba o Tišnově
Václav Seyfert, redaktor TN

Akciová společnost České dráhy vydává už 
řadu let reklamní magazín ČD pro vás, který 
je jedenkrát za měsíc hned po svém vydání 
zdarma k dispozici na nádražích či v rychlí-
cích všem cestujícím. V různých formátech 
a periodicitě vychází už od roku 1994, v le-
tech 2006–9 byl součástí časopisu Grand 
Expres a počínaje rokem 2010 existuje sa-
mostatně – na kvalitním papíře, s poutavou 
grafickou úpravou a hlavně se zajímavým 
obsahem. Beru si jej při svých cestách do vla-
ku k četbě pravidelně a mohu říci, že mne 
ještě nikdy nezklamal.
Tentokrát je ale březnové číslo tohoto želez-
ničního magazínu pro nás Tišnováky ještě 
zajímavější. Pravidelná několikastránková 

Křížovka – 3. kolo 
desetidílné soutěže
Martin Sebera, texty z historie města vybral 
Václav Seyfert

U shlukové křížovky se vyplňují shluky, což 
jsou skupiny se dvěma nebo více písmeny. 
Zásadním pravidlem při luštění této křížov-
ky je, že v ní musí být užito shluků písmen 
vždy o stejné délce…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA 
(od doby kamenné po současnost) (3)
První slovanští (1. tajenka) začali do úrod-
né a teplé Tišnovské kotliny pronikat pa-
trně v průběhu 7. věku. Nejpozději někdy 
v 8. století založili svoji ves u řeky Svratky, 
konkrétně to bylo její boční říční (2. tajen-
ka) v místech mezi dnešním Komenského 
náměstím a Mlýnskou ulicí. Další (3. tajen-
ka) vzniklo v 9. století i na opačném konci 
dnešního tišnovského katastru, v trati Mlý-
nisko či Trnec. Patrně již na přelomu 8. a 9. 
století posloužil zdejší (4. tajenka) ke vzni-
ku nevelkého hradiště, vybudovaného na ost-
rožně v členitém terénu Deblínské vrchoviny 
u dnešních Lažánek. Snad šlo o lokální ústře-
dí, sídlo zdejší mocenské elity ještě z dob 
před sjednocením Moravy.

VODOROVNĚ: A. Kupole; řezací nástroj. –  
B. Motorová kola; vyhánět dobytek na 
pastvu; sladkovodní ryby. – C. Nejlehčí 
forma slabomyslnosti; 4. tajenka; lest; řídit. –  
D. Bavlněná tkanina; typ letadla; naše trak-
tory; přechod přes řeku. – E. Sbor znalců; 
líné; náhlá hromadná zděšení; 1. tajenka. –  
F. Kozí pachy; tráva s vysokými stébly; 

letecké útoky; důlky; římský mravokárce. –  
G. 3. tajenka; ženské jméno; šprýmaři; roz-
bolavělá. – H. Ptačí mládě; sportovní boty; 
kus palivového dříví; požadavky. – I. Tíha; 
národnost; 2. tajenka; půlky. – J. Nabroušené 
části nožů; hudební značka; čiperná dáma. – 
K. Pocta; řidiči kamionů.
SVISLE: 1. Ňadra. – 2. Přikrývka; jednotky 
času; dluhová (slovensky). – 3. Pohyblivost; 
3 stroje na šlehání. – 4. Mnoho; staře; pohov-
ka. – 5. Nevěstka; patřící Daně; veřejný dar; 
léčky. – 6. Italské město; hrdinové; kmeny; 
časnost. – 7. Půvabná Brigitka; malířská des-
ka; ztratiti pohlavní orgány (botanicky). –  
8. Ventil u hudebních nástrojů; vrcholy; část 
nohy; průhledná. – 9. Sud; zvětralá piva; 

společenská hra; Evropané. – 10. Mřížky; 
malí osli; trhaviny. – 11. Šedivé vousy na 
bradách; borový les. – 12. Sto časových jed-
notek; pokojová rostlina; pokynutí. – 13. 
Senzitivní. 

Správné rozluštění všech čtyř tajenek za-
šlete na adresu noviny@kulturatisnov.cz  
nejpozději do 16. dubna 2018. Vyhodnoce-
ní bude provedeno až po skončení 10. kola, 
které zveřejníme v prosincovém čísle letoš-
ního roku.

Řešení 2. kola z minulého čísla je následu-
jící: (1) Drásov – (2) Keltské etnikum –  
(3) výzkum

KŘÍŽOVKA – 3. KOLO DESETIDÍLNÉ SOUTĚŽE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

U shlukové křížovky se vyplňují shluky, což jsou skupiny se dvěma nebo více písmeny. Zásadním 
pravidlem při luštění této křížovky je, že v křížovce musí být užito shluků písmen vždy o stejné délce…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA (od doby kamenné po současnost)

(3)

První slovanští (1.  tajenka) začali do úrodné a teplé Tišnovské kotliny pronikat patrně v průběhu 
7. věku. Nejpozději někdy v 8. století založili svoji ves u řeky Svratky, konkrétně to bylo její boční říční 
(2. tajenka) v místech mezi dnešním Komenského náměstím a Mlýnskou ulicí. Další (3. tajenka) 
vzniklo v 9. století i na opačném konci dnešního tišnovského katastru, v trati Mlýnisko či Trnec. Patrně 
již na přelomu 8. a 9. století posloužil zdejší (4. tajenka) ke vzniku nevelkého hradiště, vybudovaného 
na ostrožně v členitém terénu Deblínské vrchoviny u dnešních Lažánek. Snad šlo o lokální ústředí, sídlo 
zdejší mocenské elity ještě z dob před sjednocením Moravy. 
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VODOROVNĚ: A. Kupole; řezací nástroj. – B. Motorová kola; vyhánět dobytek na pastvu; sladkovodní 
ryby. – C. Nejlehčí forma slabomyslnosti; 4. tajenka; lest; řídit. – D. Bavlněná tkanina; typ letadla; 
naše traktory; přechod přes řeku. – E. Sbor znalců; líné; náhlá hromadná zděšení; 1.  tajenka. – F. Kozí 
pachy; tráva s vysokými stébly; letecké útoky; důlky; římský mravokárce. – G. 3. tajenka; ženské 
jméno; šprýmaři; rozbolavělá. – H. Ptačí mládě; sportovní boty; kus palivového dříví; požadavky. – I. 
Tíha; národnost; 2. tajenka; půlky. – J. Nabroušené části nožů; hudební značka; čiperná dáma. – K. 
Pocta; řidiči kamionů.

Dvojstrana z březnového čísla magazínu ČD pro vás propaguje Klucaninu a další okolí Tišnova.
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rubrika Cestování po ČR je totiž věnována 
Vysočině a naše město i jeho okolí v ní mají 
bohaté zastoupení. Hned v jejím úvodu Vás 
na straně 17 upoutá velká barevná fotogra-
fie mostu v Dolních Loučkách i s pohledem 
na přiléhající obec a samozřejmě také na 
projíždějící vlak. Dvojstrana 20–21 se nazý-
vá Klimaticky příznivá Klucanina, je doplně-
na panoramatickou fotografií Martina Čady, 
zobrazující Tišnov včetně jeho okolí a v textu 

je popsána pěší trasa po modré turistické 
značce od tišnovského nádraží přes Klucani-
nu až na nádraží v Hradčanech s akcentová-
ním významných míst, jako jsou Kuthanovo 
sanatorium, rozhledna nebo historická šibe-
nice. Ani to ještě není vše, neboť na strán-
kách 24 a 25 se pro změnu můžete „projet 
nevšední lokálkou“ po staré trati ze Žďáru 
nad Sázavou přes Nové Město na Moravě 
až do Tišnova, přičemž autor článku Tomáš 

Rezek neopomene podotknout, že „hlavně 
malebná údolí Nedvědičky a Svratky jsou 
pastvou pro oči“.
Věřte, že je pro mne vždy příjemné, když 
v jakékoliv tiskovině neočekávaně narazím 
na pojednání o místech, v nichž od narození 
pobývám nebo která jsou mi blízká. Jsteli na 
tom také tak, neváhejte a k vlakové jízdence 
si přiberte na cestu i březnové číslo magazí-
nu ČD pro vás.

Aktuální informace k  budování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního 
odpadu na Tišnovsku
Mgr. Zdeňka Dohnálková, Jan Křehlík, Pavel Brzobohatý, ZO Strana zelených Tišnov

Mnozí občané Tišnova a okolí netuší, že nedaleko Tišnova leží jedna z lokalit vytipovaných pro budování hlubinného úložiště 
vysoce radioaktivního odpadu – Kraví hora. Zahrnuje části území obcí Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, Věžná, 
Sejřek, Olší, Drahonín a Moravecké Pavlovice. Koncem února 2018 podala Správa úložišť jaderného odpadu (dále SÚRAO) na 
ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) opět žádost o stanovení průzkumného území, které následně obdržely dotčené 
obce. Žádost je na roky 2018–2025, území má plochu bezmála 28 km2, i když do roku 2017 bylo zájmové území jen 17 km2 
velké. 

Přitom právě koncem února 2018 městský soud v Praze rozhodl ve věci platnosti průzkumných území pro geologické práce 
pro vyhledávání hlubinného úložiště o zrušení rozhodnutí ministra ŽP i pro lokalitu Kraví hora... Platnost všech průzkumných 
území vypršela koncem roku 2016, aniž by SÚRAO dokázala uskutečnit naplánované geologické práce, data z geologických 
průzkumů, které nebyly povoleny v souladu se zákonem, by také nyní neměla používat. 

Podle harmonogramu SÚRAO má již v roce 2018 dojít k zúžení počtu lokalit z dosavadních devíti na čtyři a v roce 2025 
budou stanoveny dvě finální lokality. Nyní nastává poslední možnost obcí se ke stanovení průzkumného území 
vyjádřit, u finálních lokalit při stanovování chráněného území ani při povolování jaderného zařízení obce v ČR již žádná 
práva nemají. Takže půl roku před koncem mandátního období budou obce rozhodovat o tom, co se v nich bude v následu-
jících sedmi letech dít. Obce nyní dle platné legislativy nejsou účastníky řízení, ani veřejnost nemá v procesech spoje
ných s hlubinným úložištěm příliš mnoho možností. Návrh zákona, který to měl změnit, je ve vládní pracovní skupině 
připravován od roku 2011, ale jeho přijetí je neustále odsouváno. Neobjevuje se v plánu legislativních prací na rok 2018 
a ani ve výhledu 2019–2021. Práv běžných v mnoha demokraticky vyspělých zemí se tedy v dohlednu nedočkáme. Co vede 
stát k tomu, nepřiznat obcím práva, která jim jsou mnoho let slibována? Bude tedy pokračovat stav vzájemné nedůvěry, 
a především nedůvěry obcí vůči státu, který již mnohokrát předvedl, jak ze dne na den dokáže měnit pravidla a porušit 
tím všechny dosavadní sliby? Z toho vyplývá, že se jako občané do roku 2025 nedočkáme zákona, který by chránil zájem 
obcí nebo jim alespoň dal možnost se účastnit diskuzí k tomu, co stát bude prosazovat. Veřejnost ani obce nebyly dosud 
seznámeny s výsledky průzkumů, které probíhaly prakticky ještě i během roku 2017. Jaké jsou parametry jednotlivých 
lokalit a které z těchto informací vedou k užšímu výběru čtyř lokalit? Je tento výběr oprávněný a obhajitelný? Byl podro-
ben nějaké odborné oponentuře? 

Město Tišnov leží jen několik kilometrů po proudu Svratky od lokality Kraví hora. V ní i v jejím okolí se děje mnoho zají-
mavých věcí, třeba nyní mizející stamiliony a v budoucnu až miliardy korun v Podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bu-
kov v prostředí bývalých uranových dolů... Otazníky se zde vznáší i nad zákonností vlastního rozhodnutí o stavbě nyní již 
dokončeného PVP Bukov. Smlouva o dílo, jehož cena se vyšplhala na 107 milionů korun mezi SÚRAO a státním podnikem 
DIAMO jako dodavatelem, byla podepsána v květnu 2013, aniž o tom v rámci schvalování plánu činnosti a rozpočtu rozhod-
la vláda. V prosinci 2016 vláda na návrh exministra průmyslu Mládka rozhodla poskytnout dalších 313 milionů korun z ja 
derného účtu bez výběrového řízení pro s. p. DIAMO pro zajištění provozu PVP Bukov do roku 2019. Celkové náklady z veřejných 
prostředků na vybudování, provoz a výzkum do roku 2030 tu mají činit ještě cca 1,8 miliardy korun. 

Kdo s námi byl na Pochodu proti úložišti v minulých letech, viděl to komplikované a narušené horninové podloží v okolí, krajinu 
ovlivněnou těžbou uranu, tak jistě pochopí naše obavy, zdali je Kraví hora vůbec správně zařazená do výběru lokalit... 

Členské obce a spolky Platformy proti hlubinnému úložišti chtějí i letos upozornit na přetrvávající problematické kroky státu vůči 
dotčeným obcím a občanům, proto pořádají 4. ročník společných akcí Den proti úložišti. Bude se konat 21. dubna. Bližší informace 
naleznete na stránkách spolku Nechceme úložiště Kraví hora http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/kravi-hora/.
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Muzeum Brněnska přijme pro pobočku Podhorácké muzeum v Předklášteří  
průvodce/průvodkyni na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).  

Požadavky: SŠ, aktivní znalost AJ nebo NJ. Nástup dohodou.  
Bližší informace v muzeu nebo na tel. 549 410 098, email ekonomika@muzeumbrnenska.cz.

MĚSTO TIŠNOV,  
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovní pozice

referent/ka Odboru dopravy a živnostenského úřadu 
(výkon dopravněsprávních činností)

Popis pozice: 
– komplexní zajišťování správní agendy v oblasti přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb. 

– projednávání přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství a další

Požadavky:
– VŠ, nejlépe právní zaměření, znalost přestupkového řízení výhodou

– znalost zákonů v oboru a ve státní správě vítána, důraz na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu); zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti vozidla); zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích a změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád; vše ve znění pozdějších předpisů
– znalost práce na PC

– morální bezúhonnost
– samostatnost

– schopnost jednat s lidmi
– zkouška ZOZ vítána, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců po nástupu

Nástup dle dohody. 
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 4. 4. 2018 

Podrobnosti najdete na www.tisnov.cz

Přečtěte si 
vaše oblíbené 

Tišnovské noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz
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Výběrové řízení MAS Brána Vysočiny, z. s., 
na finanční/ho manažera/ku a účetní MAS 

Vyznáte se v účetnictví a programu Money S3? Máte zkušenosti s evropský-
mi dotacemi? Jste pečlivý/á a samostatný/á? Umíte zpracovat a udržovat 
cashflow organizace? 

MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici pro vedení a zpra-
cování účetnictví a finanční/ho manažera/ku v projektu Zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003. 

Náplní práce je zejména: 
–  vedení účetnictví neziskové organizace 
–  odpovědnost za plánování a koordinaci čerpání finančních zdrojů pro-

jektu, tvorbu rozpočtových výhledů projektu
–  příprava podkladů pro zajištění a alokaci potřebných finančních 

prostředků pro realizaci projektu
–  odpovědnost za financování projektu v souladu s podmínkami dota

ce a platnou legislativou, odpovědnost za bezchybnost uplatňovaných 
dokladů v rámci projektu a kontrolu předložených výdajů s jejich 
zaúčtováním do oddělení analytické evidence projektu vč. označení 
dokladů registračním číslem projektu

–  odpovědnost za správnost předložení průběžného a závěrečného 
vyúčtování

–  vypracování Žádostí o platbu a Průběžných žádostí o platbu
–  vykazování stavu čerpání finančních zdrojů v rámci projektu, vč. udržování 

cashflow
–  udržování cashflow a rozpočtu spolku
–  spolupráce na přípravě podkladů k finanční části Zpráv o realizaci
–  kontrola podkladů od dodavatele z hlediska věcné a formální správnosti 

a z hlediska uznatelnosti nákladů projektu
–  spolupráce s pracovníky odborných útvarů vykonávajícími činnost 

správců rozpočtu a příkazců dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon-
trole ve veřejné správě, kteří se podílí na čerpání prostředků projektu 

Více informací poskytne: 
PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS, tel. 777 706 722; email: manager@ 
masbranavysociny.cz

ATOMO PROJEKT s.r.o 
Pro naši provozovnu 
v Bořitově u Černé Hory hledáme: 

VEDOUCÍHO OBCHODU
Požadujeme:  - VŠ tech.směru (strojírenství,elektrotechnika,chemie)

 - ak�vní znalost NJ nebo AJ
 - min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici
 - dobré organizační a komunikační schopnos�
 - spolehlivost, samostatnost
 - řidičský pr.sk.B - ak�vní řidič
 - nekuřák.  

Náplň práce:  - komunikace se zákazníky
 - akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
 - organizace obchodu.

Nabízíme:   - zajímavé a mo�vující platové ohodnocení
 - benefity ( automobil, notebook, dotované stravování, …).

Dále přijmeme: Manipulační dělníky
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici.
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení. 
Nástupní plat od 20.000,- Kč.

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora.
Kontaktní osoba: 
pí. Monika Nárožná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz

Kontakt :    Ing. Radmila Hrazděrová, 
tel.: 774 336 115
E-mail.: hrazderova@h-glost.cz

http://www.h-glost.cz/volna-mista

Společnost  H-GLOST, s.r.o., Drásov 515,
hledá pro svůj rozvíjející se kolektiv vhodné kandidáty na 
pracovní pozice:

- Manažer/ka projektu
(řešení destinací - Rusko a Německo)

- Asistent/ka obchodu
- Asistent/ka servisu 

Hledáme KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ  

Nabízíme 500 Kč/den za hlídání našich dvou chrtů 
(vipetů) po dobu dovolených a občas o víkendech, tj. asi 
dva týdny v létě, týden v zimě a jeden víkend měsíčně, 
vše dle domluvy. Hledáme milou a chápající duši, která 
má ráda psí společnost, a to i u sebe na sedačce, křesle, 

popř. v posteli... Jsou nekonfliktní. Starší je naprosto 
bezúdržbový, mladší je temperamentnější a hodně kon-

taktní. Během hlídání vždy dodáme kompletní stravu 
i ostatní potřeby (vodítka, pelíšky, hračky…).  

Pokud máte zájem nebo znáte někoho, kdo by hlídal rád 
(z Tišnova a okolí cca + 60 km), ozvěte se, prosím,  

na tel. číslo 608 222 249!
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MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758

666 03 Tišnov

Hledáme posily do našeho týmu na pozici:

          „Zámečník“

Požadavky: 

vyučen v oboru, svářečský průkaz, manuální zručnost,    

pracovitost, řidičský průkaz sk. „B“ výhodou

Nabízíme:

 práci na HPP ve firmě s dlouholetou tradicí

 zaškolení

 příspěvek na stravování

 možnost pracovního a finančního růstu

Informace na telefonu 605 295 074 -  výrobní ředitel Ing. Jiří Myška

V případě zájmu  pošlete svůj strukturovaný životopis na e-mail: 

jiri.myska@morfico.cz

MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758
666 03 Tišnov

Hledáme posily do našeho týmu na pozici:

„Stavební technik / přípravář“

Náplň práce:

Školení a technická podpora zákazníků při práci s materiály MFC,
příprava a dohled nad realizací zakázek, organizace dodávek materiálu
a služeb.

Požadujeme:

SŠ s maturitou nebo VŠ vzdělání v oboru stavebnictví (vhodné i pro 
absolventy). 
Uživatelská znalost práce na PC.
Řidičský průkaz skupiny B, ochota cestovat.
Samostatnost, pečlivost, časová flexibilita, trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

Zázemí stabilní, ryze české společnosti s 25letou tradicí.
Práce na plný úvazek, zaměstnanecké výhody – příspěvek na stravování.
Odpovídající platové ohodnocení dle dosažených výsledků
(20 000 – 35 000 Kč). Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: ofiala@morfico.cz
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Do našeho týmu hledáme
AKTIVNÍ DŮCHODCE na pozice:

OPERÁTOR
VÝROBY

SKLADNÍK
SVÁŘEČ
KOVOOBRÁBĚČ ZÁMEČNÍK
Možnost zkráceného úvazku!

NABÍZÍME:

práce v čistém prostředí (zcela nová
výrobní hala)
zázemí stabilní společnosti s
10-ti letou tradicí
jistota pravidelného výdělku

místo výkonu práce - Drásov

nástup možný ihned

www.hriste-bonita.cz/nabidka-zamestnani

KONTAKT:
Pavel Cigáň
cigan@hriste-bonita.cz
+420 777 794 984



4/2018 39

VZPOMÍNÁME 

Dne 28. února uplynuly dva smutné 
roky, kdy nás navždy opustila paní 
ALENA MARKOVÁ. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují syn a dcera 
s rodinou.

Dne 1. března tomu byly dva roky, co nás 
opustil pan FRANTIŠEK CÍK. Tiše vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 30. března uplyne osm smutných let, 
kdy nás opustila naše maminka, babička 
a teta paní MARIE KOSOVÁ. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za 
tichou vzpomínku děkují dcery Hana, Marie 
a Milada. 

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“  
František Hrubín

Dne 19. dubna uplyne deset dlouhých let od 
chvíle, kdy nás opustil náš milovaný tatínek 
pan MICHAL JENEŠ. S láskou a úctou 
vzpomínají syn Antonín s rodinou, dcery 
Marie, Alena a Renata s rodinami. 

„Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich 
srdcích žiješ dál. Na cestu dalekou odešel 
jsi sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal 
dokořán.“ 

Dne 5. března uplynulo šest let, co nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek pan 
ROMAN TITTL. S bolestí v srdci vzpomíná 
manželka a děti. 

Dne 21. března tomu byly již dva roky, co 
nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček pan RYSZARD GREBSKI. S láskou 
vzpomíná syn Richard s rodinou. 

Dne 16. dubna uplyne šest roků od úmrtí 
pana VLADIMÍRA VRASPÍRA. Stále 
vzpomíná bratr Antonín a přátelé.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, že nás 9. února po dlouhé těžké nemoci ve věku 
nedožitých sedmdesáti let navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, sestra paní SOŇA HUDEČKOVÁ, roz. Kosová. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu 
sestry Hana, Marie a Milada

Dne 23. března by se dožila sedmdesáti 
let paní JAROSLAVA SEDLÁČKOVÁ. Dne 
25. února uplynulo dvaatřicet let od jejího 
úmrtí. S láskou vzpomíná rodina. 

„Kdo v srdcích žije, neumírá…“

V našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš, 
milá maminko a babičko, stále. Dne 
25. dubna uplyne šest roků, co nás opustila 
paní LIBUŠE ŠMERDOVÁ. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera Alena s rodinou.

Dne 29. března uplynou tři smutné roky od 
doby, co nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan MILAN NAVRÁTIL. 
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. 

Dne 28. března uplyne pět let ode 
dne, kdy nás nečekaně opustil pan 
PŘEMEK MŇAČKO. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Manželka, syn a dcera 
s rodinou 

Dne 2. března by oslavil sedmdesáté sedmé 
narozeniny náš tatínek, dědeček, bratr, 
tchán, švagr a strýc pan STANISLAV MAREK 
z Heroltic. Děkujeme všem, kteří mu 
věnovali tichou vzpomínku spolu s námi. 
Syn a dcera s rodinou

Dne 9. dubna uplyne pět smutných let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a strýc pan 
VÁCLAV VODÁK. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 
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MEDSTOMA T, s.r.o.

nAbízí volné prostory 
k pronájmu na ulici 
Brněnská 305, Tišnov  
(sAmostaTná budova zubních ordinací Aj.).

ProSTOry jsOu vhodné pro 
zdravOtnické i prO jiné 
PoDnikaTelské činnosti.

V příPADě zájmu 
Volejte na telefonní 

číslo: 608 466 293.

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

 ° Koupím byt v Tišnově, může být i před rekonstrukcí. 
Tel. 777 847 101.

 ° Nabízím výpomoc na zahradě, Tišnov a blízké okolí, 
tel. 775 214 313. 

Městské kulturní středisko na výbornou
Jan Křehlík

Legendární zlínská skupina AG Flek hrála 1. března v Tišnově! Kon-
cert se podle mého názoru velice vydařil. Fanoušci v publiku si uží-
vali provedení starších hitů. Pro mě byly vrcholem večera písně 
z nové desky „Podnohama zem“. U skladby „Chmýří“ jsem si přál, 
aby neskončila. Ten zážitek jistě umocnilo průvodní slovo kapelníka 
Iva Viktorína a pohoda na pódiu. AG Flek hraje ve výborné formě, to 
už jsem předloni slyšel na koncertě v Doubravníku na Slavnostech 
Pernštejnského panství.

Vím, že nejsem ten pravý k hodnocení kapely a koncertu. Poslou-
chám je od jejich začátků a první LP desky „Blázni umírají nadvakrát“ 
vydané v roce 1983, navíc členy osobně znám. 

Mohu ovšem posoudit práci Městského kulturního střediska. Od 
začátku jsem sledoval přípravu a zajištění koncertu. Dramaturgie, 
jednání s manažerem skupiny, inzerce, prodej lístků a logistika při 
koncertu neměly chybu. Pracovníci střediska zvládli přesun pro-
dukce z původně plánovaného velkého sálu MěKS do Kina Svratka, 
aby mohla vystoupit také předkapela Dáši Ubrové. Na přání skupiny 
nasvítili v kině skoro klubové prostředí. Pomohli muzikantům s ná-
stroji. Umožnili a zajistili podmínky pro setkání se členy kapely po 
koncertě. Takové zkušenosti mám s kolektivem zaměstnanců MěKS 
opakovaně – namátkou vynikající koncert skupiny Jarret před rokem 
s excelentním zvučením a naposledy v pátek 9. března produkce mla-
dých muzikantů kapely Undistortion. Že by se muzikantům v Tišnově 
líbilo? Že se jim pak dobře hraje a koncerty jsou pro diváky o to vět-
ší zážitek? Tak za to všechno patří Městskému kulturnímu středisku 
veliké poděkování.

HISTORIE  

HISTORIE  

BLAHOPŘÁNÍ  

INZERCE 

Dne 4. dubna oslaví své významné životní jubileum, sedmdesáté páté narozeniny 
naše milá manželka, maminka a babička paní MARIE VAŠICOVÁ z Březiny. Hodně 
spokojenosti, životního optimismu a hlavně pevné zdraví do dalších let přejí a za 
obětavost, starostlivost a lásku z celého srdce děkují manžel Josef, dcera Jitka 
a dcery Eva a Kateřina s rodinami. 
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Příjemně strávený čas v páru nebo dokonalá 
relaxace mysli i těla po náročném dni? Užijte si 
saunování, masáže, koupele a spa rituály.

Vyrazte s rodinou či přáteli do aquaparku a zažijte 
skvělou zábavu na tobogánu, ve vířivce, aromatické 
parní lázni nebo mořské koupeli.

www.wellnesskurim.cz

WELLNESS
KUŘIM
Relax a balneo
procedury

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  



HISTORIE  
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Přivítejte jaro očistou

Ostropestřec mariánský přispívá ke 
správné činnosti jater, která hrají v očist-
ných procesech důležitou úlohu, a pomáhá 
i ke zdravému trávení. Díky VITARu si ho 
můžete dopřát v podobě chutného nápoje 
připraveného z šumivých tablet MaxiVita 
Detox očista jater, nebo se spolehnout na 
polykací tablety MaxiVita Očista jater.

Jarní očista neboli detoxikace organizmu zbaví tělo škodlivých látek, které se  
v něm usazují. Díky očistě organizmu pocítíte větší množství energie a pomůže vám 
překonat únavu. Správná detoxikace také přispěje k posílení imunity. Které bylinky 
vám s ní pomůžou?

Aloe vera je z pohledu očisty těla důležitá, 
protože usnadňuje detoxikační procesy  
a má pozitivní vliv na trávení. Stejně jako  
u ostropestřce si ji můžete dopřát v po-
době chutného nápoje díky šumivým tab-
letám Revital Očista těla. 

Chlorella je sladkovodní řasa, která po-
máhá tělu s detoxikací, protože má příz-
nivý vliv na funkci jater. Zároveň pomáhá 
odstranit z organizmu škodliviny a pozi-
tivně působí na trávicí ústrojí. Výborně 
vstřebatelnou a silnou dávku chlorelly vám 
poskytne doplněk stravy MaxiVita Detox 
Chlorella.

Doplňky stravy od VITARu seženete  
v podnikové prodejně na vrátnici výrob-
ního závodu VITARu v Tišnově, která 
slouží i jako výdejní místo e-shopu 
www.nasevitaminy.cz.

SOUTĚŽ
Vyluštěte tajenku a vyhrajte jeden ze tří  
vitaminových balíčků.

Náš tip na toto období: Dejte si (tajenka)!

Svou odpověď zašlete do 6. dubna na  
soutez@vitar.cz. Tři vylosované výherce 
zveřejníme v příštím čísle. Nápovědu  
najdete v našem článku či inzerátu v tomto 
magazínu, popřípadě na www.vitar.cz

Tajenka v minulém čísle zněla: život.
Správně odpověděly a vitaminové ba-
líčky vyhrávají Anna Špačková, Eva Vin-
terová a Iva Šťastná. Výherce bude kon-
taktovat zástupce firmy VITAR.

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

1)     v kolik hodin otevírá podniková prodejna na vrátnici 
VITARu v Tišnově

2) druh sladkovodní řasy
3) orgán, který je důležitý pro očistný proces v těle
4) roční období vhodné pro očistu těla
5)  jedna ze značek vitaminů od VITARu, určená pro prodej 

v obchodních řetězcích a drogériích



TRADIČNÍ NÁSTUP NA SOKOLSKÉ AKADEMII.
Foto: Michal Beneš

AG FLEK.
Foto: Iva Nyitrayová

SMĚJI SE TI.
Foto: Josef Permedla. 
Další práce fotografa najdete na str. 24–25. 

VÝR VELKÝ. 
Foto: Josef Permedla 
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Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

5.300.000,- Kč

Pronájem garážového stání,
Tišnov, Dlouhá  

Prodej zrekonstruovaného RD 7+1 
Tišnov, Tyršova, CP 539  m² 

 1500,- Kč / měsíc 

Prodej bytu 2+kk v OV, Kuřim,  
nám. 1. května, CP 53 m² 

  2.490.000,- Kč  

Pronájem garáže, Tišnov,  
Družstevní

900,- Kč / měsíc 

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

6.490.000,- Kč

Prodej 11 bytů do OV 1+kk – 3+kk 
Lomnice u Tišnova, CP 35-83 m²

bližší info o projektu v RK 

Pronájem 1+1 s terasou, Tišnov,  
K Čimperku, CP 42 m² 

 9.500,- Kč / měsíc vč. energií 

Pronájem 1+1 s lodžií, Tišnov, 
Květnická CP 32 m²     

 9.000,- Kč / měsíc vč. energií 

Směna bytu a chaty v Tišnově 
za RD

info v RK

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

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

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

posledních 5 bytů

SLEVA
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