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VESELSKÝ CHLUM
Foto: Miloš Sysel

ŽIDOVSKÉ NÁMĚSTÍ LOMNICE
Foto: Miloš Sysel
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22–23
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Část Městského úřadu Tišnov se přestěhovala do 
jiného objektu 
Roman Skřepek

V průběhu měsíce března došlo k přestě-
hování některých pracovišť MěÚ Tišnov z bu-
dovy Radniční 14 na Ráboňovu 117.
Objekt  na  ulici  Ráboňova  117  patří  již 

dlouhodobě městu  Tišnov  a  až  do  loňského 
roku jej využíval Úřad práce pro JmK, pracovi-
ště Tišnov. Po změně dislokace tohoto úřadu 
rozhodlo vedení města, že do budovy přesune 
Odbor  životního  prostředí  a  Odbor  kancelář 
starosty a vnějších vztahů, které dosud sídli-
ly v prostorách objektu na Radniční 14, jež se 
budou rekonstruovat.

Nově najdete  jednotlivá pracoviště na ná-
sledujících místech:
Odbor životního prostředí – Ráboňova 117, 

I. poschodí
Odbor  kancelář  starosty  a  vnějších  vzta-

hů  (problematika  školství,  dotace,  vnitřní 
kontrola  a  právník  města)  –  Ráboňova  117, 
přízemí
Městská policie Tišnov – Radniční 14, pří-

zemí (zde se sídlo nemění)
Kontakty na jednotlivé pracovníky se 

rovněž nemění. Provoz pracoviště Rá-
boňova 117 byl oficiálně zahájen dne 
1. 4. 2017.

Foto: Roman Skřepek
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111,  
666 19 TIŠNOV

STAROSTA MĚSTA TIŠNOVA 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovní pozice

strážník Městské policie Tišnov
Písemné přihlášky s požadovanými 
přílohami předejte na podatelnu MěÚ 
Tišnov nebo zašlete v termínu do 

12. 5. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Město 
Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
Popis pracovní pozice, požadavky 

i náležitosti přihlášky a další informace 
naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ 
nebo „úřad → informace → volná místa“). 

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111,  
666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovní pozice

referent Odboru investic  
a projektové podpory 
(investiční referent)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé 
nepřítomnosti 

Písemné přihlášky s požadovanými 
přílohami předejte na podatelnu MěÚ 
Tišnov nebo zašlete v termínu do 

12. 5. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Město 
Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
Popis pracovní pozice, požadavky 

i náležitosti přihlášky a další informace 
naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ 
nebo „úřad → informace → volná místa“). 

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

24. března 2017 byly slavnostně přivítány tyto 
děti narozené na podzim roku 2016:

Vojtěch Majtán
Karolína Štěpánková

Ellen Pokorná
Anabel Koupilová
Tea Blažková
Matyáš Medek
Sebastian Albert
Lucie Bortlíková
Andrea Kubicová
Eliška Kupská
Tomáš Ďurdík

Matyáš Koscelník
Žaneta Ťápalová

Anna Marie Malimánková
Filip Červinka

 
a 7. dubna 2017 byly slavnostně přivítány tyto 
děti narozené na přelomu roku 2016/2017:

Nikola Slavíková
Radovan Koďousek

Tereza Jantačová
Adam Kuneš
Eva Nováková
Ema Humhalová
Aneta Musilová

Štěpán Kala – první občánek města Tišnova 
v roce 2017

Richard Andrysek
Mariana Benešová

Filip Dolíhal
Evelína Fajmonová

Jiří Pavlíček
David Ivanisko

Eliška Krytinářová
Hana Filipová
Vojtěch Pospíšil

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spoko-
jený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou 
v červnu 2017 (rodičům dětí budou v dostatečném 

časovém předstihu zaslány pozvánky).

Příští číslo Tišnovských novin (TN 6/2017) vyjde 25. 5. (s uzávěrkou 15. 5.). 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 8. 5. (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.

Foto na titulní straně: Josef Permedla
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  Městská policie Tišnov  
Blokové čištění a nezodpovědní spoluobčané
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Vážení občané, 
začalo jaro a s ním jde ruku v ruce úklid 

po  zimních  měsících.  A  týká  se  i  našeho 
města. V rámci jarního úklidu započala blo-
ková  čištění  jednotlivých  částí  města.  Do-
pravní  značení,  která  na  ně  upozorňují, 
musí být umístěna s předstihem, v zákonem 
stanovené  lhůtě,  aby měli  obyvatelé dotče-
ných míst čas přeparkovat svá vozidla. Není 
třeba  připomínat,  jak  je  čisté  a  bezprašné 
prostředí  potřebné  pro  zdravý  a  kvalitní 
život. 
Již  několik  let  strážníci  kontrolují  dodr-

žování  povinnosti  řidičů  odstavit  vozidlo 

tak, aby bylo umožněno vyčištění avizované-
ho místa. V loňském roce se situace výrazně 
zlepšila  a  městská  policie  řešila  minimum 
případů nerespektování dopravního značení 
při blokovém čištění.
Opakem  je  však  počátek  letošního  roku. 

Jaké  bylo  naše  zděšení  a  následná  bezmoc 
při  blokovém čištění na ul. Dlouhá ve dnech 
16.  a  21.  března,  kdy  nebylo možné  vyčistit 
větší  část  parkovacích  zálivů  kvůli  stojícím 
vozidlům.  Podotýkám,  že  dopravní  znače-
ní upozorňující na blokové čištění v uvedené 
dny bylo umístěno s týdenním předstihem.
Otázkou je, kdo zaplatí následná další čiš-

tění, tzn. práci techniky a několika pracovní-
ků.  Odpověď  je  celkem  jednoduchá,  zaplatí 

to všichni občané města, protože daný úsek 
je  třeba  vyčistit  minimálně  ještě  jednou 
a  technika  a  pracovníci  pak  chybí  někde 
jinde.
Záměrně  nezmiňuji  sankce  a  postih  ze 

strany  městské  policie,  protože  se  jedná 
o  samozřejmou  věc  při  porušení  právních 
norem.  Věřte,  že  vzniklá  situace  je  učebni-
covým příkladem toho, kdy je možno nechat 
odtáhnout vozidlo z komunikace odtahovou 
službou  na  vrub  jeho  majitele.  Proto  ape-
lujeme  na  vaši  solidárnost  a  sounáležitost 
s městem, jeho občany, majetkem a životním 
prostředím, protože o to vše jde především.

Děkujeme za pochopení.

O životním prostředí s Janem Křehlíkem
Roman Skřepek

Tématem tohoto čísla TN je životní pro-
středí, a proto jsem se rozhodl vyzpoví-
dat člověka, kterému na něm i na Tišnově 
velmi záleží, je aktivním předsedou komi-
se životního prostředí, v minulosti kandi-
doval do zastupitelstva města, pracoval 

i v jiných poradních orgánech města, jen 
stěží ho potkáte bez dobré nálady. Pane 
Křehlíku, začnu odlehčeně, které mís-
to v Tišnově nebo okolí je vám nejbližší 
a proč? Kam rád chodíte?
Pane  Skřepku,  děkuji  za  milý  úvod.  Tišnov 
je  krásné město  s  úžasným  okolím.  Nejčas-
těji mě  potkáte  na Květnici,  z  obou  vrcholů 
je  krásný  výhled  na mou  rodnou  Vysočinu. 
Děti si tam naposledy užily prolézačky a ba-
lancování  na  padlých  stromech.  Klucaninu 
má  zase  ráda  moje  manželka.  Na  kole  vět-
šinou  jezdím  delší  tratě,  ale  pokud  se  jedu 
jen provětrat, tak poslední dobou končím na 
Brumově. Cesta přes Lomničku a Lomnici je 
skoro bez aut.

Tišnov je známý jako město podporující 
poměrně široké spektrum třídění odpadu. 
Někteří z nás však odpad netřídí, čím bys-
te je přesvědčil, aby změnili názor? 
Máte pravdu, Tišnov se třídění věnuje dlouho-
době a výsledky tomu odpovídají. Máme nový 
sběrný dvůr, třídíme plasty, připravuje se roz-
šíření sběru bioodpadu. Možností je opravdu 
mnoho. Prostor pro zlepšení ze strany města 
vidím  ve  včasném  vyprazdňování  sběrných 
nádob, udržování pořádku kolem nich a obec-
ně  jejich  funkčního  umístění.  Není  to  lehký 
úkol,  vyžaduje  samozřejmě  také  přiměřené 
prostředky v rozpočtu.
Zásadní je obecné povědomí o prospěšnos-

ti  třídění  odpadů. V  tom  je důležitá  výchova 

a vzdělávání zejména mládeže. Konec konců, 
s odpadky často chodí děti.

Domníváte se, že je v současnosti ekologic-
ká osvěta dostatečná, resp. jak by mohly 
vzdělávací zařízení, spolky nebo třeba i ro-
diny přispět k lepšímu vnímání přírody 
a souladu s ní. 
Myslím, že v Tišnově se environmentální vý-
chově  věnují  všechny  organizace,  které  pra-
cují s mládeží. Vždycky budou mít můj obdiv 
a  podporu.  Město  tuto  oblast  rozhodně  ne-
zanedbává.  Příkladem  je  už  toto  vydání  Tiš-
novských  novin.  Nenápadným,  ale  ve  světě 
politiky  poměrně  výjimečným  je  osvícený 
krok  Rady  města  Tišnova,  která  už  druhým 
rokem vyhlašuje dotační program pro oblast 
životního  prostředí  v  nezanedbatelné  částce 
200 000 Kč. Cílem programu je také podpora 
environmentální výchovy. Letos bylo podáno 
sedm žádostí, tři jsou určeny přímo pro vzdě-
lávání.  Přeji  žadatelům  úspěšnou  realizaci 
projektů a děkuji za jejich práci.

Jak hodnotíte oblast životního prostředí 
v Tišnově, existuje z vašeho pohledu něco, na 
co by se mělo město více nebo lépe zaměřit?
To  je  těžká a  složitá otázka,  ale děkuji  za ni. 
Pojem  životní  prostředí  je  značně  široký 
a především názor na jeho kvalitu se ve spo-
lečnosti neustále vyvíjí a proměňuje.
V  první  řadě  předpokládám,  že  inven-

tura  a možná  i  účet  z  této  oblasti  vyplynou 

ROZHOVOR  

Foto: archiv SZ Tišnov
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
připravila redakce TN

V  obsáhlém  rozhovoru,  který  je  stěžejním 
materiálem  „našeho  tématu“  v  tomto  čísle,  se 
předseda komise životního prostředí Jan Křeh-
lík  svěřuje mimo  jiné  i  s  tím, že se na květno-
vé  Tišnovské  noviny  těší  a  že  očekává  mezi 

zveřejněnými příspěvky také podněty pro práci 
„své“ komise. Inu, uvidíme, jak bude s obsahem 
zařazených článků spokojen… Dočte se tu – stej-
ně jako i Vy, ostatní čtenáři TN – o připravova-
ném parku pod kostelem, o webových stránkách 
věnujících  se  významným  krajinným  prvkům 
Tišnovska, o nutnosti kontaktu dětí s přírodou. 

Kromě toho se jemu i Vám nabízí možnost se-
známit  se  s názory někdejší předsedkyně  této 
komise Zdeňky Dohnálkové anebo si projít od-
povědi oslovených respondentů v naší tradiční 
anketě. Věříme, že dalšími zajímavými reportá-
žemi z  této oblasti pana Křehlíka  i Vás během 
května obohatí také Tišnovská televize…

Ekologicky významné krajinné prvky na Tišnovsku
Hana Ondrušková, Ekoporadna Tišnovsko

V okolí Tišnova se nachází celá řada velmi 
cenných a zajímavých míst a žije zde mnoho 
chráněných  živočichů.  V  rámci  své  činnosti 
se  Ekoporadna  Tišnovsko  snaží  informovat 
širokou  veřejnost  nejen  o  ochraně  přírody, 
ale  právě  i  o  těchto  „přírodních  pokladech“. 
Vzhledem k tomu byla mimo jiné v roce 2008 
vydána tištěná publikace Významné krajinné 
prvky na Tišnovsku. V ní byly uvedeny všech-
ny  VKP  registrované  na  Odboru  životního 
prostředí města Tišnova. 

Tato kniha byla v průběhu pár let rozebrá-
na. Rozhodli  jsme se  tak zajímavé  informace 
zveřejnit i elektronicky. Proto jsme v loňském 
roce  požádali  město  Tišnov  o  podporu.  Té 
se  nám  dostalo,  a  tak  jsme  v  rámci  projek-
tu  „Podpora  činnosti  Ekoporadny  Tišnovsko 
a  jejích  publikačních  aktivit“  vytvořili  inter-
netové stránky věnující se významným krajin-
ným prvkům Tišnovska.  
Tyto internetové stránky najdete na adre-

se  http://vkp.tisnovsko.eu/.  Obsahují  tex-
ty a  fotografie z původní  tištěné verze, navíc 
jsou  doplněny  o  mapku  VKP  na  Tišnovsku. 

Jsou  řešeny  graficky  velmi  jednoduše,  aby 
byly snadno zobrazitelné na displejích „chyt-
rých“  telefonů  a  návštěvníci  lokalit  si  tak 
mohli  přímo  na  místě  přečíst  o  přírodních 
zajímavostech.
Rádi bychom pokračovali v doplňování in-

formací a do této činnosti zapojili i širokou ve-
řejnost. Pokud tedy máte zajímavé fotografie 
nebo  informace  o  daných  lokalitách  a  chce-
te se o ně podělit, odešlete nám je na e-mail  
ekoporadna@tisnovsko.eu.  Zaslané  podkla-
dy vyhodnotíme, a pokud budou přínosné, tak 
je rádi zveřejníme i s Vaším jménem.

z příspěvků v tomto vydání novin. Těším se na 
ně, určitě to bude zajímavý materiál do jedná-
ní komise životního prostředí.
V  druhé  řadě  je  určitý  obraz  této  oblasti 

obsažen právě v zápisech z jednání naší komi-
se. Jsou psány poměrně podrobně. Častým té-
matem je například pořádek ve městě.
V poslední řadě je můj názor. Životní pro-

středí máme takové, jaké si zasloužíme. Žád-
ná vyšší moc, nepřátelé, mimozemšťané.  Jen 
my  sami  jsme  zodpovědní  za  jeho  stav.  Je 
otázkou  našich  priorit,  moudrosti,  zodpo-
vědnosti,  konfrontací  a  kompromisů.  Drob-
né práce, načasování a také štěstí a peněz při 
péči o ně.
Základním předpokladem  je dobrý územ-

ní  plán  a  respektování  jeho  limitů.  Tvorba 
byla  podpořena  vypracováním  několika  stu-
dií, které byly veřejně projednány. Pracuje se 
na Územní studii sídelní zeleně Tišnov, její zá-
věry  budou  podle  prvních  informací  docela 
překvapivé.
Osobně  hodnotím  tišnovské  životní  pro-

středí v rámci možností jako dobré. Nelíbí se 
mi  těžká  nákladní  doprava  v  centru  města, 
zimní večerní smog v údolí Tišnova. Vadí mi 
pochybení  projektantů  autobusového  nádra-
ží, kteří nezajistili ochranu ptactva před nára-
zem do velkých skleněných ploch. Těším se na 
novou energetickou koncepci města.
Městu  doporučuji  dbát  na  dodržování 

vlastních regulativ a vyhlášek a pokud možno 
z nich neudělovat výjimky.

Jste předsedou komise životního prostře-
dí, jak se vám v ní spolupracuje s kolegy 
a jak vy sám hodnotíte interakci mezi ve-
dením města a komisí?
Tak  toto  je  naopak  poměrně  lehká  otázka, 
spolupráce  je  dobrá.  Složení  komise  vyply-
nulo z povolebních jednání a v tomto případě 
měla  rada  města  šťastnou  ruku.  Spolupráce 
je  snad  to  správné  slovo,  které  vystihuje  at-
mosféru  jednání.  Všichni  v  komisi,  každý  ze 
svého pohledu a odbornosti, máme nakonec 
stejný cíl. Hlasování o usneseních bývají často 
podpořena většinou hlasů, daří se najít shodu. 
Velice děkuji kolegyním, kolegům a tajemnici 
komise za jejich práci a aktivitu. 
Komise je poradní orgán rady a toto zamě-

ření se snažíme naplňovat. Garantem komise 
je  pan  první  místostarosta  Ing.  Šikula.  Daří 
se nám jednat věcně, rychle, korektně a s re-
spektem. Totéž platí i v případě pana starosty 
a ostatních radních. Pan starosta měl na pod-
zim  hodnoticí  a  poradní  schůzky  s  předse-
dy komisí a výborů. To velice oceňuji, nebyly 
pouze formální, závěry byly zobecněny a pou-
žity v další práci.

Jaké kroky komise, potažmo vedení měs-
ta v oblasti životního prostředí považujete 
např. za poslední rok za přínosné?
Můj pohled  je zásadně ovlivněn  ideou udrži-
telného života. Prosím neplést s ideou „trvale 
udržitelného  rozvoje“. To  je mantra,  která  se 
táhne jako červená nit všemi materiály státní 

správy  včetně  zákonů  a  vyhlášek,  ale  podle 
mnohých je protimluvem.
Tedy z pohledu udržitelnosti života se vždy 

musím  ptát  –  bude  tento  projekt,  tato  akce, 
stavba  udržitelná?  Proto  dávám  přednost 
údržbě, popřípadě rekonstrukci před novými 
velkými projekty. Například rekonstrukce let-
ního kina – dva rozdílné projekty, jak jsou na 
tom s provozními náklady, údržbou, zásahem 
do biotopu? Domnívám se, že tato kritéria by 
alespoň rámcově měla být zahrnuta už v za-
dání příslušných studií.
Přínosem  je  rozhodně  přijetí  územního 

plánu,  zadání  územní  studie  sídelní  zeleně, 
rekonstrukce  kanalizace  v  lokalitě  Za  Mlý-
nem, snaha o řešení dopravní situace v Tišno-
vě a s tím související plán rekonstrukce ulice 
Brněnská.
Komise dlouhodobě prosazuje realizaci bio-

koridoru,  upozornila  na  potřebu  biologické-
ho hodnocení lokality u projektu letního kina, 
zorganizovala  návštěvu  realizovaných  prvků 
ÚSES. Do terénu ostatně vyráží často, koncem 
března  to  byla  návštěva  významných  krajin-
ných  prvků  Kolbábkův  kopeček  a  Čimperská 
lada. Odborný výklad měli Vlastimil Martiško 
z Českého svazu ochránců přírody a zakládající 
člen komise doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Pane Skřepku, děkuji za otázky a za mož-

nost  odpovědět.  Přeji  redakční  radě  hodně 
příspěvků do tohoto vydání a těším se na dis-
kusi, kterou, doufám, vyvolají. Spoluobčanům 
přeji pěkné jaro a stálé zdraví.

TÉMA MĚSÍCE  
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Životní prostředí města – věc občanská? 
Zdeňka Dohnálková

Životní prostředí je rozsáhlé a všeobjímají-
cí  téma, které zahrnuje přírodní, umělé  i  so-
ciální  složky  světa,  jenž  nás  obklopuje.  I my 
jsme  jeho součástí. Chování každého člověka 
k životnímu prostředí je dáno jeho výchovou 
a vzděláním, je však také vymezeno zákonem. 
Svůj vliv na životní prostředí můžeme vidět 

každodenně. Je podstatné, abychom se naučili 
přemýšlet o životním prostředí jako o něčem, 
co můžeme sledovat a změnit. Co můžu udělat 
já jako občan? Mohu nějak ovlivnit konkrétní 
stav? A jaká je vlastně situace v našem městě? 
Začněme vodou. Po letitých průtazích byla 

dobudována  kanalizace  Za  Mlýnem,  došlo 
k rekonstrukci větší  části vodovodního řadu, 
stoupá  aktuálně  státem  podporované  vyu-
žívání  povrchových  a  dešťových  vod,  a  tak 
nás  snad  v  našem  suchém  kraji  katastrofa 

s  nedostatkem  vody  nepotká  tak  záhy.  Na 
úrovni  jednotlivců bychom se však měli více 
zamýšlet  nad  často  zbytečným  nadužíváním 
hnojiv, pesticidů, bazénové chemie či čisticích 
prostředků, které přispívají k přetěžování čis-
tičky odpadních vod. Ve Svratce se naštěstí za-
tím koupat dá, ba i bobři zde žijí.  
Pokud se zaměříme na péči o půdu, bude 

bilance o dost smutnější: rozvoj města bují na 
nejúrodnějších  půdách,  nadále  jsou  vyjímá-
ny plochy  ze  zemědělského půdního  fondu... 
Zkusme si uvědomit, že dlážděním a zastavo-
váním narušujeme absorpční schopnost půdy, 
která pak z hlediska životního prostředí ztrácí 
svoji kvalitu. 
Samostatnou  kapitolou  je  pak  využívání 

horninového  bohatství,  které  je  z  místního 
kamenolomu  dopravováno  náklaďáky  přes 
střed města s negativními dopady na majetek 
a  zdraví  občanů  bez  odpovědnosti  majitelů 

prosperujících lomů. Zákon to umožňuje, ob-
čan je bezmocný... 
Smog  letošní  zimy  nám  snad  dost  pře-

svědčivě  ukázal,  že  také  s  kvalitou  vzdu-
chu  míváme  v  tišnovské  kotlině  problémy. 
I  přes  možnou  plnou  plynofikaci  přetrvává 
množství  lokálních  topenišť,  která  společ-
ně s několika většími místními znečišťovateli 
kvalitu vzduchu zhoršují. Výsadbě izolační ze-
leně v dostatečném množství brání vlastnické 
vztahy,  existence  technických  sítí  a  umístění 
silnic.
Automobilová  doprava  je  ostatně  v  Tiš-

nově  největším  zdrojem  znečištění,  hluku 
a  zhoršování  životního  prostředí.  Mnozí  ob-
čané  se  domnívají,  že  bezplatné  parková-
ní a vjezd kamkoliv podle  jejich potřeb patří 
mezi základní lidská práva. Zodpovědností sa-
mosprávy  je  ale  problém  dopravy  dostup-
nými  nástroji  regulovat.  Je  prokázáno,  že 

Park pod kostelem a městská zeleň
Krátký rozhovor s vedoucím Odboru správy 
majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov 
Ing. Václavem Drhlíkem připravil 
Roman Skřepek.

Jak vnímáš po letech příprav zahájení rea-
lizace parku pod kostelem?
První  studie,  která  přiblížila  možnou  podo-
bu parku, vznikla již v roce 2000. Od té doby 
proběhly mnohé úpravy a současně se vyhlí-
žel vhodný dotační titul. První kroky samotné 
realizace byly vlastně již zahájeny v minulých 
letech opravami opěrných stěn pod kostelem 
a u  obvodové  zdi  hřbitova.  Je moc dobře,  že 
vedení města zahrnulo samotnou realizaci 1. 
etapy do rozpočtu roku 2017,  i když dotační 
injekce není tak výrazná. Můžeme se tak těšit, 
že  dlouho  očekávaný  park  otevře  své  brány 
návštěvníkům do konce roku 2018.

Naplňuje právě zahájená realizace projek-
tu tvé představy o parku?
V  roce 2012  jsem vypracoval  projektový  zá-
měr na realizaci parku, který vycházel mimo 
jiné i z podnětů občanů a sloužil jako vstupní 
podklad pro následné projektové práce. Spo-
lečnost Zahradní a krajinářská tvorba z Brna 
v  konečné  fázi  vytvořila  za  pomoci  mnoha 
specialistů  jednotlivé  stupně  projektové  do-
kumentace,  dle  které  bude  vybudován  pří-
rodě  blízký  park,  bez  zbytečných  výrazných 
terénních  úprav  s  propojením  částí  města 
a s dosadbou mnoha kvetoucích stromů. 

Komu bude park určen?
Park bude určen samozřejmě široké veřejnos-
ti. Pro děti nemohou chybět dvě dětská hřiště. 
Všichni ostatní se budou moci uchýlit k rela-
xaci  v mnoha  klidných  zákoutích  s  krásným 

výhledem  na  jižní  část města.  Kromě  těchto 
zákoutí  nalezneme  v  budoucím  parku  záze-
mí pro „občerstvení“ či malý amfiteátr. Plocha 
parku je rozdělena na dvě části, z nichž západ-
ní s Farskou zahradou bude reprezentativním 
prostorem, který se bude na noc uzavírat.

Jak bude v letošním roce probíhat údržba 
městské zeleně, jsou oproti loňsku nějaké 
změny?
Údržbu  veřejné  zeleně  zajišťují  především 
pracovníci  organizační  složky města.  Na  od-
borné  činnosti,  jakými  jsou  například  řezy 
stromů  či  riziková  kácení,  využíváme  také 
specializované  arboristické  firmy.  S  právě 
zahájeným  sečením  travnatých  ploch  nám 

pomůže z jedné třetiny, stejně jako v loňském 
roce,  ve  východní  části  města  externí  firma 
tak, aby bylo zajištěno plošné intenzivní seče-
ní travnatých ploch.

Plánuje se v dohledné době ještě nějaká 
úprava zelených ploch ve městě?
Nejzásadnější úpravou v příštích letech bude 
zmíněná realizace parku. Nové prvky veřejné 
zeleně se nyní  také dokončují u  jednotlivých 
zastavení  Cesty  hrdelního  práva.  V  příštích 
letech dojde k významným úpravám veřejné 
zeleně  při  kompletních  rekonstrukcích  ulic 
Brněnské,  Riegrovy  a  Černohorské.  Zvažuje-
me  také  budoucí  parkové  úpravy  v  lokalitě 
Hony za Kukýrnou.
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Kontakt dětí s přírodou
Adéla Nešporová, koordinátorka Lesního 
rodinného klubu na Tišnovsku

Děti  přirozeně  zkoumají  své  životní  pro-
středí, tedy vše, co je obklopuje, vše, s čím při-
cházejí do kontaktu, co zachytí  jejich smysly. 
Na základě toho objevují, získávají zkušenosti. 
Jde o přirozené chování vyznačující se mimo 
jiné kreativitou dětí ve způsobech, jak věci po-
znat  a  prozkoumat.  Zároveň  vyhledávají  do-
spělého člověka jako ochránce.
Další úlohou dospělých, které se ani nelze 

zřeknout, je zodpovědnost za podobu prostře-
dí, se kterým přijde dítě do kontaktu a pozná-
vá  jej  tak. Ono prostředí nejen vybíráme, ale 
také  vytváříme, měníme  a  vypořádáváme  se 
s nežádoucími  změnami. Kontakt  s přírodou 
(v různé míře ovlivněnou lidskou činností) je 

v předškolním věku dětí (a posléze i ve věku 
mladším školním) proto mimořádně důležitý 
pro další vývoj jejich vztahu k ní. 
K  seznámení  se  s  prostředím  dítě  vyu-

žívá  nejprve  svoji  smyslovou  oblast  vnímá-
ní  a  učení  se,  získává  zkušenost.  Přírodu 
pozoruje,  rozeznává,  dotýká  se  jí,  zjišťuje 
strukturu a vlastnosti,  vnímá zvuky a vůně, 
ochutnává jedlé plody. Rozvíjí tak své schop-
nosti pro pobyt v přírodě, učí se předcházet 
nepříjemným situacím, dokáže  se v přírodě 
pohybovat, ví, co od prostředí očekávat a jak 
se připravit. 
Pokud  neumožníme  dítěti  předškolního 

věku  trávit  čas v přírodě,  logicky  schopnosti 
pro pobyt v ní nezíská a jeho vztah k ní je spí-
še neutrální až negativní. Ve školním věku tak 
nelze  předpokládat,  že  dítě  bude mít  radost 

z výletu do lesa, brouzdání se v potoce nebo 
pobíhání po louce. 
V Lesním rodinném klubu na Tišnovsku se 

tak na pobyt dítěte v přírodě díváme komplex-
něji.  Při  kontaktu  je  připraveno  řídit  se  svojí 
intuicí.  Zkouší  cesty,  experimentuje,  často ne-
věříme vlastním očím, co dokáže vymyslet, jak 
je odvážné, co jej zajímá. Mezi důležité cíle Les-
ního rodinného klubu na Tišnovsku proto pa-
tří poskytnutí prostor přirozené intuici dítěte, 
rozvoji jeho kreativity a tím pádem i sebedůvě-
ry. Má-li dítě důvěru v průvodce, věří svým roz-
hodnutím, vytváří  si  vlastní názory a postoje, 
což  jsou předpoklady  i  k  zodpovědnému  jed-
nání. V Lesním rodinném klubu na Tišnovsku 
se  tak  děje  prostřednictvím  pravidelné  před-
školní docházky a letních příměstských táborů.
Více na http://lesniklub.tisnovsko.eu.

osádky aut jsou vystaveny velmi koncentrova-
ným škodlivinám z dopravy,  což škodí zvláš-
tě  dětem.  Je  tedy  vhodné  omezit  zbytečné 
nadužívání  automobilů.  Ostatně  pro  kolo  či 
koloběžku jsou v našem městě poměrně dob-
ré podmínky. 
V  oblasti  veřejné  zeleně  a  lesů  si  Tišnov 

vede dobře – situace je přehledně zmapována, 
jednotlivé  stromy a  lesní porosty zinventari-
zovány a průběžně revitalizovány. V letošním 
roce  bude  již  zpřístupněna  část  nově  budo-
vaného  parku  pod  kostelem.  Přesto  by  bylo 
možné si představit více výsadeb keřů a stro-
mů,  odstiňujících  dopravu  a  chodníky,  po-
skytujících  stín  a  zlepšujících klima,  když už 
prořídly  proslulé  tišnovské  aleje.  Snad  pro 
další  rozšíření  a  zkvalitnění  zeleně  poslouží 
nová studie sídelní zeleně.
Ale  blíže  k  praktickým  věcem,  k  ekologii 

všedního  dne.  Funguje  sběr  odpadu,  včetně 
bioodpadu,  který  se  snad  letos  rozšíří  i  pro 

bytové  domy.  Je  zaveden  i  finančně  motivo-
vaný pytlový  sběr plastů. Město  spoluvlastní 
firmu na sběr a  likvidaci odpadů díky odpo-
vědným  krokům  v minulosti,  a  může  oblast 
odpadů kontrolovat.  Je zrekonstruován sběr-
ný dvůr s třídicí linkou a kompostárnou. Sběr-
ná místa s kontejnery by však mnohde mohla 
být  lépe  umístěna,  nebo  přímo  urbanisticky 
pojata?  
Do  ekologie  všedního  dne  patří  i  oblast 

využívání  energie.  Problematika  centrální-
ho  zásobování  teplem,  rekuperace  či  výroba 
energie z obnovitelných zdrojů (a s ním souvi-
sející plán na vybudování úložiště  jaderného 
odpadu 12 km od Tišnova, které jistě životní 
prostředí v našem okolí neovlivní nijak pozi-
tivně) by vydaly na samostatný článek.
V  širším  smyslu  můžeme  do  oblasti  ži-

votního  prostředí  zahrnout  i  veřejná  pro-
stranství  a  jejich  mobiliář,  kvalitu  chodníků, 
čistotu  ulic,  kam  se  promítá  údržba,  často 

však  také  vandalismus.  Je  prokázáno,  že  je-
-li veřejný prostor řádně udržován a opravo-
ván,  jeho uživatelé  se v něm chovají  šetrněji 
a zodpovědněji. Tím se opět dostáváme k ob-
čanům  a  jejich  chování...  K  ochraně  život-
ního  prostředí  můžeme  tedy  přispět  svým 
odpovědným  přístupem  a  racionální  volbou 
v  každodenním  životě  –  třeba  používáním 
plátěných nákupních tašek, omezením přetá-
pění v místnostech, nižší spotřebou chemiká-
lií při úklidu nebo nákupem místní produkce 
apod. U každého nového projektu je třeba se 
ptát, jaká je jeho udržitelnost z hlediska život-
ního  prostředí.  Co  je  ekologické,  je  většinou 
v  konečném  důsledku  i  ekonomické,  pokud 
započteme  veškeré  dopady.  Je  nutné  osvět-
lovat  veřejné  budovy  celou  noc?  Potřebuje-
me umělé kluziště? Je nový projekt životnímu 
prostředí prospěšný, nebo  je pro něj příroda 
pouze  kulisou?  To  jsou,  myslím,  otázky  pro 
odpovědné občany.

Co si myslí občané?
Václav Seyfert, redaktor TN

Tradičně  jsme  se  obrátili  také  na  občany 
našeho města,  kterým  jsme položili  tyto dvě 
otázky:
1.  Jak vnímáte město Tišnov z hlediska ži-

votního prostředí (čistota, hluk, praš-
nost, zeleň...)?

2.  Máte v přírodě nejbližšího okolí Tišnova 
nějaké zvláště oblíbené místo?

Oslovení respondenti nám odpověděli takto:

Anděla Hájková:
1.  Vzhledem  k  tomu,  že  bydlíme  na  sídlišti 
Pod Květnicí a máme krásný výhled na město 
i blízké lesy, kopce (rozhlednu!) a okolí, jsme 
spokojeni. S čistotou je to střídavé, ale to vše 

záleží také na lidech, jak se chovají a jestli od-
hazují odpadky – nejen zda to stačí dát úkli-
dová služba zase do pořádku. Neradi vidíme 
obrovská auta se štěrkem z nedalekého lomu, 
ale s tím se asi nedá nic dělat. Zeleně by moh-
lo být víc, hlavně v nových lokalitách (Na Ho-
nech apod.).
2. Nejoblíbenější je Květnice, Klucanina s roz-
hlednou,  kousek  dál  milujeme  Domanínský 
rybník,  okolí  Doubravníka  a  Nedvědice,  vý-
hledy na Vysočinu od lesa v Rovném – Divišov, 
Veselský chlum nad Lomnicí, údolí Lubě a Bí-
lého potoka –  je  tady všude hezky. Na krásu 
okolí Tišnova byla příroda opravdu štědrá.

Jan Lacina:
1.  Jako  první  polistopadový  předseda  komi-
se  životního  prostředí  v  Tišnově  pamatuji 

nelehké začátky řešení rozmanitých environ-
mentálních  problémů  našeho města.  I  proto 
vysoce oceňuji především realizaci odpadové-
ho hospodářství včetně vybudování sběrného 
dvora  a  kompostárny.  Profesionální  se  stala 
i péče o městskou zeleň –  systematicky  jsou 
staré a nemocné stromy nahrazovány novými, 
konečně se realizuje i městský park pod kos-
telem. Na druhé straně mi vadí,  že  se město 
rozpíná do nejkvalitnějších půd svého katas-
tru. A děsí mne, že ze zbylých polí intenzivní 
zemědělské  obhospodařování,  zejména  che-
mizace, ale i další vlivy vypudily nejen koropt-
ve a křepelky, ale dokonce i do nedávna běžné 
skřivánky.
2.  Navzdory  naší  rozpínavosti  pár  pěkných, 
tedy  ekologicky  i  esteticky  hodnotných míst 
na tišnovském katastru zůstalo. Osobně mám 
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nejraději dvě. V nivě řeky Svratky je to Mlýnis-
ko – zbytek lužního lesa téměř pralesovitého 
rázu  s  druhově  bohatým  bylinným  podros-
tem. Tím druhým mým koutkem jsou Bukové 
zmoly na Klucanině  –  bývám v nich  blažený 
téměř  jako  v  podstatně  rozlehlejších  výcho-
dokarpatských  bučinách.  V  obou  případech 
se jedná o lokální biocentra územního systé-
mu ekologické stability, takže jejich přirozená 
dřevinná  skladba  a  co  nejpřirozenější  vývoj 
by  měly  zůstat  zachovány  doslova  na  věčné 
časy. 

František Mach:
1. Při pohledu „zvenčí“ se mi město jeví z hle-
diska životního prostředí, kvality ovzduší atd. 
jako  velmi  dobré.  Zeleně,  zejména  díky  za-
hradám  rodinných  domů,  je  ve  městě  jako-
by dost, ovšem zeleň ve správě města, stejně 
tak  čistota ulic  a  veřejných ploch  jsou bídné 
(mnohdy za to mohou sami obyvatelé). Hluk 
a prašnost vnímám podél  centrálních komu-
nikací a centra města jako nadměrné (ovšem 
v noci je „klid“).
2. Veselský chlum. 

Helena Pernicová:
1.  Tišnov  považuji  za  příjemné  místo  k  ži-
votu. Oceňuji  stále  se zlepšující péči o veřej-
nou zeleň a úklid chodníků i okrajů ulic. Pryč 
jsou naštěstí doby, kdy se ze zimního posypu 
prášilo až do května. Těším se na nový park, 
doufám, že v něm bude zachováno maximum 
stávajících stromů a travnaté plochy.
2. Naším nejoblíbenějším místem v okolí Tiš-
nova je  Veselský chlum. Je to místo s nádher-
ným výhledem a specifickým kouzlem, které na 
člověka působí v každém počasí i roční době.

Květen bude ve znamení životního prostředí také v Tišnovské televizi. Její pravidelný pořad Reportér TTV si můžete najít 
i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/. Příště se můžete těšit na téma INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA.

Tišnov v pohybu no. 2
Markéta Vrtělová, Žaneta Sobotková

Minulý  rok  v  září  probíhal  v  tišnovských 
ulicích 1. ročník festivalu Jsme offline – Tišnov 
v  pohybu.  Letos  jsme  se  rozhodly  na  něj  na-
vázat ročníkem dalším. Tišnov v pohybu no. 
2 máme v plánu uskutečnit už na začátku léta 
v  týdnu od 26. do 30. června. Opět bychom 
chtěly potrénovat fyzičku sportem, pobavit se 
při tanci, promítat film pod širým nebem nebo 
si  ověřit  své  znalosti  prostřednictvím  zábav-
ného  kvízu.  Abychom  druhý  ročník  od  toho 

prvního odlišily,  rozhodly  jsme  se  letošní  fes-
tival pojmout v prvorepublikovém duchu, a to 
nejen proto,  že  retro  je  v poslední době opět 
v módě, ale i proto, že si myslíme, že je to doba, 
kterou  stojí  za  to  připomínat,  a  to  konkrét-
ně v  tišnovském kontextu. Prakticky  totiž vy-
tvořila podobu a urbanistickou tvář dnešního 
Tišnova  –  ať  už  vezmeme  funkcionalistickou 
budovu  spořitelny  (navrženou  známým  ar-
chitektem Bohuslavem  Fuchsem),  vily  na  uli-
ci Riegrova, nebo obecně spojíme toto období 
s  ekonomickým  rozmachem města.  Pokud  se 
chcete  o  akci  dozvědět  víc,  určitě  nás  sleduj-
te na našem Facebooku  Jsme offline – Tišnov 

v pohybu. Budeme rády, když se k nám přidáte 
a pomůžete Tišnov na týden opět trošku oživit! 

Pohádkové nocování
Marie Šikolová, knihovnice dětského oddělení

Dětské oddělení se tradičně zapojilo do 17. 
ročníku projektu na podporu dětského čtenář-
ství Noci s Andersenem. Účast na dobrodružné 
noci  si  vybojovalo  šestnáct  odhodlaných  dětí 
dobře  vyplněným  testem,  pěkným  obrázkem 
a aktivním čtenářstvím. Čekala je noc plná ta-
jemství,  záhad  a  snění,  která  odstartovala  ve 
večerních hodinách 31. března.
Program jsme zahájili v zahradě, kde jsme se 

setkali se záhadným čarodějem, který chtěl zís-
kat  průvodní  list  do  země  Andersenie.  Během 
chviličky  se  před  zraky  dětí  odehrál  šermířský 
zápas mezi přicházejícími posly a kouzelníkem. 
Nebezpečí  pominulo  a  překvapené  děti  si  vy-
slechly poselství. Podle pokynů vykročily na ne-
známou cestu,  aby  se  samy staly pohádkovými 
hrdiny. Vyhledaly vílu Kopretinku, která je pak ce-
lým večerem provázela. Předala jim mapu, s jejíž 
pomocí odhalily tajemná místa se vzkazy. Společ-
ně hledaly hrady, aby našly pět otázek a správně 

odpověděly, statečně vycházely do tmy, aby při-
nesly  poklad,  navlékaly  korálkový  náhrdelník, 
aby složily tajenku, chránily kamaráda, který sám 
přinesl  z  noci  poslední  vzkaz.  Za  svoji  odvahu 
i důvtip byly náležitě odměněny a chvíli před půl-
nocí se setkaly s pohádkářem. Co se odehrávalo 

v jejich představách, když naslouchaly vyprávění 
Andersena o vzdálené době, ve které prožíval své 
dětství i psaní pohádek, se nedozvíme. Vše si od-
nášely do svého světa plného fantazie, v němž na-
dlouho zůstanou uložené i vzpomínky na právě 
proběhnutou pohádkovou noc.

Foto: archiv knihovny

  Městská knihovna Tišnov  
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Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov
Libuše Beranová, manažerka projektu

Nevíte,  co  si  pod  tímto  plá-
nem představit? Zaměřuje se na 
rozvoj kvalitního a  inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
a  zahrnuje  oblasti  včasné  péče, 

předškolního, základního, zájmového a nefor-
málního  vzdělávání.  To  znamená,  že  jeho  cí-
lem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách ve správním obvodu ORP 
Tišnov. A  jakým způsobem? Bude podpořena 
spolupráce  zřizovatelů,  škol  a  ostatních  akté-
rů  ve  vzdělávání  prostřednictvím  vzájemné 
komunikace,  vzdělávání  a  plánování  partner-
ských aktivit. Dlouhodobým cílem (a přáním) 
je,  aby  spolupráce  iniciovaná  v  rámci  projek-
tu měla  udržitelný  charakter  i  po  jeho  skon-
čení. Mimo  jiné by  tato  spolupráce měla  vést 

k zlepšení řízení mateřských a základních škol, 
podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji po-
tenciálu každého žáka, dostupnosti kvalitního 
vzdělávání  každého  dítěte/žáka  v  inkluzivní 
škole a využívání místních mimoškolních zdro-
jů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlep-
šení spolupráce s rodiči.
Na  základě  cílů  byla  nadefinována  vize 

vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023.
Všechny děti a všichni žáci Tišnovska mají 

zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím pří-
ležitostem.  Vzdělávání  se  opírá  o  propojení 
výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpo-
vědnosti za sebe a za svoji volbu a učení for-
mou  zážitku  rozvíjející  základní  gramotnosti 
a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro 
život v 21. století.
Kvalitní  vzdělávání  využívá  výhod  part-

nerství a spolupráce škol,  rodin,  dalších 

vzdělávacích  i  kulturně-osvětových  organiza-
cí.  Jsou  sdíleny zkušenosti  osob  zapojených 
do  výchovy  a  vzdělávání  včetně  samotných 
dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prosto-
rové kapacity organizací zabývajících se vzdě-
láváním  na  Tišnovsku.  Vzdělávací  organizace 
respektují  a  podporují  výchovně-vzdělávací 
funkci rodiny a  spolupracují  s  rodiči  jako  se 
svými partnery.
Za zdárný průběh odpovídá realizační tým 

a řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových 
aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na úze-
mí Tišnovska. Svou roli plní také pracovní sku-
piny. Ty jsou v současnosti tři: ředitelé ZŠ a MŠ, 
zřizovatelé  škol  a  dalších  institucí  a  zástupci 
neformálního  a  zájmového  vzdělávání.  Velmi 
cenným  podkladem  pro  plán  budou  výstupy 
z osobních jednání na úrovni pedagogické ve-
řejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol 

Akce knihovny v květnu
Dagmar Kopřivová, vedoucí

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

RANDE NASLEPO S KNIHOU
15. až 19. května
Byli jste už někdy na schůzce naslepo? Nemáte 
odvahu? Vyzkoušejte si rande naslepo s knihou! 
Od 15. do 19. května pro Vás budou připraveni 
partneři/partnerky na  schůzku. Možná budete 
velice mile překvapeni o kvalitách svého „part-
nera“, možná se schůzka nevyvede podle Vašich 
představ.  Pokud nebudete  spokojeni,  „partner“ 
Vás nenadchne, můžete jej kdykoliv a bez výčitek 
vrátit. „Partnera“ půjčujeme na jeden měsíc.
Knihy budou zabaleny v neprůhledném oba-
lu,  až  doma  tak  zjistíte,  koho  jste  si  vybrali. 
Přijďte si vyzkoušet netradiční schůzku s kni-
hou.  Třeba  budete  mít  šťastnou  ruku  a  ob-
jevíte dosud nepoznané autory. Těšíme se na 
Vás a přejeme hodně štěstí.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ II – přednášky let-
ního semestru UVČ
9. a 22. května v 16.45
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ  –  přednášky  letního 
semestru UVČ
3. a 17. května v 16.45
PO STOPÁCH JEŽÍŠE II  –  přednášky  letního 
semestru UVČ
10. a 24. května v 16.45

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
ACH, TA MOJE HLAVA!
2. 5., 16. 5. a 30. 5. v 9.00 (pokročilí) a v 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

PŘEDNÁŠKA
Vokounova veduta dnes – historické porov
nání
18. května v 18.00
Rok  1728  je  datem  vzniku  veduty  města 
Tišnova. Tento jedinečný dokument nám dává 
velmi cenné svědectví o podobě našeho města 
před téměř 300 lety. 
Pohled na Tišnov z kopce Kozí brada, který 
se nachází na druhé straně nivy řeky Svrat-
ky,  než  leží  samotné  město,  se  postupem 
doby skryl do korun a větví  stromů.  I když 
cesta  na  „Vokounovu  vyhlídku“,  jak  tomuto 
místu  nyní  říkáme,  je  poněkud  krkolomná, 
už dnes se můžete pokochat krásným výhle-
dem  na  Tišnov,  ze  stejného  místa,  kde  na 
začátku  18.  století  městský  syndikus  Josef 
Karel  Vokoun  stál  a  maloval  svou  krásnou 
vedutu. 
Co  lze z veduty všechno vyčíst a z některých 
význačných  objektů  dnes  nalézt,  se  dozvíte 
na přednášce v městské knihovně 18. května 
v 18.00 hodin. 

Vycházka na „Vokounovu vyhlídku“ v sobo-
tu 20. května. Sraz v 9.30 v parku u kostela.
Přednáší Miloš Sysel ze spolku Continuum 
vitae.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
16. května v 17.30
Srdečně vás zveme na přednášku Zuzany Os-
tré, praktika tradiční čínské medicíny. Dozvíte 
se  o  učení  tradiční  čínské  medicíny,  o  aku-
punkturních  drahách  a  o  čínských  bylinách. 
Získáte  zde  také praktické návody,  jak  si  po-
moci  při  bolestech,  i  několik  receptů na  jed-
noduchá jídla a pití pro jarní období. Bude zde 
také prostor pro Vaše dotazy.

ING. ZUZANA OSTRÁ 
Je členka Komory praktiků čínské medicíny.
Čínskou  diagnostikou  určí  léčebnou  strate-
gii,  která  pak  může  zahrnovat  akupunkturu, 
čínské  bylinné  směsi,  baňkování,  moxování, 
návrh dietetiky, tuina masáž, cvičení qi gongu.
Vše s cílem nasměrovat pacienty k pocho-
pení nemoci a sebe samých a za účelem 
změny životního stylu a uvažování.
Více  informací  na  www.mktisnov.cz/rok
zdravi2017/.

SALONKY
Bylinky, sirupy, želé… 
Kamenná – Lipka Brno
1. června v 7.45 
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci pro-
jektu  Salonky  exkurzi  na  Lipku  –  pracoviště 
Kamenná  v  Brně.  V  průběhu  dopoledne  si 
zde  s  odborným  pracovníkem  prohlédneme 
přírodní zahradu s bylinnými záhony a prak-
ticky  si  vyzkoušíme  výrobu  bylinných mastí, 
sirupů a želé.
Cena je 100 Kč na osobu.
Sraz v 7.45 před budovou vlakového ná
draží v Tišnově.
Zájemci se mohou závazně hlásit do 26. května 
v Městské knihovně Tišnov nebo telefonicky na 
549 121 001-2. Platba probíhá při přihlašování.

VÝSTAVA
TIFFANY VITRÁŽE
květen až červen
V měsících květen až červen bude na dospělém 
oddělení  výstava  Tiffany  vitráží  Jitky  Valové 
z Křižanova.
Můžete se těšit na autorské vitráže, lampičky, 
krasohledy, drobné vitrážové dárky.
http://www.tiffanyvitraze.cz
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a ostatních aktérů ve vzdělávání. Pokud byste se do přípravy plánu chtě-
li také zapojit, neváhejte nás kontaktovat.
V rámci místního plánu již vzešla povinná a doporučená opatření, na 

jejichž základě bude vzdělávání na Tišnovsku podporováno v následují-
cím období, mimo jiné z integrovaného operačního programu a operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Kategorie 
opatření Název opatření

Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 
kvalita

Povinné Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání

Povinné Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem

Doporu 
čené

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 
vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností 
v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i EVVO, nově se do této oblasti řadí 
i umělecká tvorba a užívá se zkratky „STEAM“)

Volitelné Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 
cizího jazyka

Volitelné Posílení pohybových aktivit dětí a žáků

Volitelné Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání 
a trávení volného času

Volitelné Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol
Tvorba místního  akčního  plánu  je  součástí  projektu  „Místní  akční 

plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“. Ten je financovaný z operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je podpořen 85 % z Evropské-
ho sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města 
Tišnova (coby úspěšný žadatel projektu). Celkové schválené finance na 
projekt jsou ve výši 3 004 624,00 Kč. Realizace projektu byla zahájena 
1. července 2016 a bude ukončena 30. 6. 2018. Rádi bychom pak navá-
zali dalším projektem MAP+.
Webové stránky: http://www.tisnov.cz/aktuality1

  SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru  

  ZŠ Smíškova  
Přehlídka jazykových dovedností
Hana Eklová, učitelka

Krásné slunečné odpoledne 29. března se velká tělocvična Základ-
ní školy Smíškova proměnila v divadelní  sál. Konala se zde  jako  tra-
dičně v tomto období Přehlídka jazykových dovedností, na které žáci 
předvedli, co se do té doby naučili. Jazyky, které jste zde letos mohli za-
slechnout, byly němčina, angličtina, ruština, španělština a samozřejmě 
i  naše krásná  čeština. Celým programem nás provázeli  dva moderá-
toři z  řad našich žáků – Katka Hortová a Nathaniel Doležel. Děti vy-
stoupily se spoustou písniček, krátkých divadelních scének i s několika 
básničkami. Jak bylo vidět, někteří se na jevišti cítili jako doma a práci 
s mikrofonem zvládali na jedničku. Zaplněné hlediště je pak za každé 
vystoupení náležitě ocenilo velkým potleskem. Všichni společně si tak 
užili příjemné chvíle a pohodovou atmosféru celé přehlídky. 
Děkujeme všem žákům i učitelům za přípravu jednotlivých vystou-

pení a doufáme, že se příští rok opět setkáme u nás na Smíškově!

Studenti se opět úspěšně zapojili do soutěží  
Jana Rohlínková, učitelka

Také  v  letošním  školním  roce  se  studenti 
gymnázia zapojili do celé řady soutěží, umě-
leckých přehlídek a soutěžních projektů, kte-
ré  jsou  vyhlašovány  především  MŠMT,  aby 
změřili své síly s žáky jiných škol. Proběhla již 
většina okresních kol a v mnoha oborech zná-
me  již  i  vítěze  kol  krajských  a  regionálních. 
Někteří  studenti  budou  školu  reprezentovat 
dokonce i v kolech ústředních či národních.
Aktuální úspěchy jsou následující:

 – třetí  místo  Natálie  Bartošové  z  kvar-
ty  v  okresním  kole  dějepisné  olympiády 
a čtvrté místo v okresním kole olympiády 
z českého jazyka (kategorie ZŠ)

 – třetí místo Daniely  Pešové  ze  2.  A  v  kraj-
ském  kole  konverzační  soutěže  ve  fran-
couzském jazyce, kategorie B1

 – třetí místo dvojice Tomáš Rohlínek z kvar-
ty a Vojtěch Hermann ze 2. B v regionálním 
kole  VI.  ročníku  memoriálu  Rosti  Čtvrtlí-
ka – Čtvrtlístek, oboru dramatizace textu

 – třetí místo Moniky Täuberové z kvarty v re-
gionálním kole Čtvrtlístku, obor recitace

 – bronzové  pásmo  pěveckého  sboru  Gloria 
Cantate v soutěži pěveckých sborů 23. roč-
níku Gymnasia Cantant

 – druhé místo Markéty Vrtělové ze  septimy 
v  krajském  kole  konverzační  soutěže  ve 
francouzském jazyce, kategorie B2

 – druhé místo dvojice František Hošek a Ma-
rek Siegel ze čtvrtého ročníku v okresním 
kole SOČ, oboru informatika

 – druhé  místo  Martina  Baumanna  z  primy 
v krajském kole zeměpisné olympiády 

 – druhé  místo  Martina  Blechy  z  oktávy 
v  krajském  kole  zeměpisné  olympiády 

s  předpokladem  postupu  do  ústředního 
kola

 – druhé  místo  Ondřeje  Houbala  ze  sexty 
v okresním kole konverzační soutěže v an-
glickém jazyce, kategorie III A

 – druhé  místo  Venduly  Sychrové  z  kvarty 
v okresním kole chemické olympiády kate-
gorie D; do krajského kola postoupili  jako 
úspěšní řešitelé také Josef Macků a Tomáš 
Rohlínek, oba z kvarty

 – první místo Marie Vojtové z kvinty v kraj-
ském kole konverzační soutěže v ruském 
jazyce, kategorie SŠ I; postup do ústřední-
ho kola

 – první místo Jany Pikulové z tercie v okres-
ním kole konverzační soutěže v anglickém 
jazyce, kategorie II B a následně opět prv-
ní místo v krajském kole téže soutěže; po-
stup do ústředního kola

  Gymnázium Tišnov  
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 – první místo Petra Hály z oktávy v okres-
ním kole Soutěže v programování s postu-
pem do krajského kola

 – první místo  Natálie  Bartošové  z  kvarty 
v  regionálním  kole  Čtvrtlístku,  obor  dra-
matizace textu; postup do národního kola

 – první místo Dorotey Pokorné ze sekundy 
v  okresním  kole  recitační  soutěže  Dětská 

scéna, kategorie III s postupem do krajské-
ho kola

Úspěchů  jsme  dosáhli  také  ve  sportov-
ních  soutěžích.  Ve  středoškolském  atletic-
kém  poháru  CORNY  se  družstvo  dívek  VG 
umístilo v okresním kole na 1. místě a v kraj-
ském kole na 7. místě. Družstvo chlapců z VG 

skončilo  ve  stolním  tenise  v  okresním  kole 
na  1.  místě  a  v  krajském  kole  na  4.  místě. 
A  ve  středoškolské  futsalové  lize  postoupili 
naši studenti do druhé divize s umístěním na 
2. až 3. místě.
Všem studentům děkujeme za vzornou re-

prezentaci školy a postupujícím přejeme stej-
ně úspěšná kola vyšší. 

26. 5. 2017 v 16:00
V TELOCVICNE ŠKOLYˇV TELOCVICNE ŠKOLY ˇ ˇˇV TELOCVICNE ŠKOLYˇV TELOCVICNE ŠKOLY

OD 14 HODIN
DEN OTEVRENÝCH DVERÍˇ ˇ

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE

Oslavy v Deblíně
Iveta Kosová

Budova  základní  školy  v Deblíně  slaví  v  letošním  roce  50.  výročí 
svého otevření. Tímto zveme bývalé žáky, pedagogy a jiné zájemce na 
den otevřených dveří v pátek 26. května od 14 hodin a ve stejný den 
v 16 hodin na slavnostní akademii. 
Díky  paní Marii  Antlové,  současné  kronikářce  Deblína,  víme,  že 

v  záznamech  kroniky  se  o  prvním  učiteli  v  Deblíně  píše  už  v  roce 
1673 a školu u kostela navštěvovaly děti od roku 1908. Naše součas-
ná budova je využívána od roku 1967, je tomu nyní padesát let. Zá-
roveň slaví starší budova mateřské školy 55. výročí a pátý rok slouží 
dětem i nová budova školky. Máme tedy co oslavovat a srdečně Vás 
zveme.

  ZŠ a MŠ Deblín  
Koncertní sezóna ZUŠ Tišnov v plném 
proudu 
Tomáš Zouhar, ředitel školy

S příchodem jarních měsíců začíná žákům a učitelům ze ZUŠ kon-
certní  sezóna.  V  posledním  březnovém  týdnu  odstartovala  Jarním 
koncertem. Téměř zaplněná obřadní síň tišnovské radnice spolu s vy-
nikající akustikou tohoto prostoru pomohly dotvořit skvělou atmosfé-
ru celého večera. A v takových chvílích umělci podávají jen ty nejlepší 
výkony. 
V  letošním  roce  jsme  do  každoročního  koncertního  programu 

školy zařadili novinku – Koncert mladých klavíristů. Počátkem dub-
na  tak dostali příležitost  žáci  a učitelé klavírního oddělení. Všichni 
vyučující  vybrali  ze  svých  žáků  ty  nejlepší  a  společně  tak  sestavili 
hodinu a půl  trvající program, který publikum odměnilo bouřlivým 
potleskem.
Pěvecký  sbor,  příležitostná  a  komorní  seskupení  vystoupily  na 

Aprílovém koncertě 12. dubna v prostorách kulturního střediska. Prá-
vě tento koncert je dramaturgicky zaměřen na skupinová čísla, která 
jsou doplněna vystoupením sólistů.
O  všem,  co  se  v  naší  škole  děje,  podrobně  informují  naše  inter-

netové  stránky  (www.zustisnov.cz),  na  kterých  také  najdete  bohaté 
foto-  a  videogalerie  ze  zmíněných koncertů  ZUŠ Tišnov.  Internetový 
prohlížeč vám sice zprostředkuje záznam hudby a obrazu,  ale nikdy 
ne atmosféru a osobní prožitek. Nezbývá nic jiného než si vybrat z pes-
tré nabídky, kterou jsme pro vás připravili, a vyrazit na některé naše 
představení.
Absolventi  literárně-dramatického oboru předvedou publiku své 

závěrečné  vystoupení  3.  května  v  divadelním  sálu  ZUŠ.  Ten  jsme 
nově vybudovali spolu s dalšími učebnami v prostorách bývalé ZŠ na 
ulici Riegrova. A do tohoto sálu vás zveme také na reprízy muzikálu 
Lotrando a Zubejda, který žáci dramatického oboru nastudovali v re-
kordním  čase  během prvních měsíců  školního  roku.  Premiéra mu-
zikálu  byla  13.  prosince  2016,  reprízy můžete  navštívit  26.  května 
nebo 14. června. Pro milovníky tance každoročně chystáme taneční 
maraton. Ve třech dnech od 5. do 7. června se tišnovské Kino Svrat-
ka promění v taneční sál, kde v nejrůznějších choreografiích zatančí 
všech 120 žáků tanečního oboru naší školy. Hudební oddělení se roz-
loučí se školním rokem závěrečným vystoupením absolventů hudeb-
ního oboru, a to 11. a 18. května. Jak jsem uvedl, nabídka zajímavých 
akcí a koncertů ZUŠ Tišnov je velmi bohatá. Proto přijměte pozvání 
na některou z nich a přijďte podpořit mladé umělce.

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.

  ZUŠ Tišnov  
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  SOŠ Fortika  

Přístupy ke vzdělávání a hodnocení na ZŠ Deblín
Blanka Křížová, rodič

Na Základní škole Deblín se v březnu usku-
tečnila diskuze mezi rodiči a pedagogy na téma 
„Slovní  hodnocení  žáků  na  prvním  stupni“. 
V prvních až třetích třídách proběhl dotazník, 
na který odpovědělo 98 rodičů ze sta. Většině 
(75 % z nich) slovní hodnocení vyhovuje,  líbí 
se  jim, že vidí v Edookitu, což  je elektronická 
žákovská  knížka,  procenta  z  důležitých  prací 
a za nimi v závorce známku. Jsou tedy o znám-
kách informováni. Systém slovního hodnocení 
je  nastavený  ve  Školním vzdělávacím progra-
mu do čtvrté třídy, od páté děti budou dostávat 
známky. Proti tomuto názoru se vymezila sku-
pina rodičů (25 %), kteří by chtěli místo slovní-
ho hodnocení jen známky.

Slovní hodnocení
Upřímně  řečeno,  vysoce  oceňuji  slovní  hod-
nocení  na  prvním  stupni.  Sama  jsem  měla 
možnost porovnat dva rozdílné systémy hod-
nocení. V ČR  jsem chodila na ZŠ, SŠ  i VŠ, kde 
panovalo samozřejmě klasické hodnocení po-
mocí  známek.  Odmalička  jsme  byli  vychová-
váni  v  hodnoticím  programu  „zaměření se 
na chybu“.  Jsi  jedničkář,  protože  neděláš 
žádné chyby nebo maximálně  jednu,  jsi dvoj-
kař,  protože  děláš  dvě  až  tři  chyby,  jsi  troj-
kař, protože... a  tak dále. Co se ale z  takového 

hodnocení dozvíme? Maximálně to, že od mi-
nula jsem udělala třeba o dvě chyby více nebo 
méně. Sama jsem sice patřila mezi tzv. jednič-
káře, ale do života mi toto škatulkování přines-
lo spíše myšlenkové vzorce typu: „Nejseš dost 
dobrá, protože...“ či negativní emoce strachu ze 
selhání a nižší sebehodnocení.
Na vysoké škole jsem měla možnost rok stu-

dovat v rámci programu Socrates/Erasmus ve 
Velké Británii. Během ročního studia jsem sa-
mozřejmě musela projít také zkouškami a hod-
nocením. Tamější hodnoticí systém se naopak 
zaměřoval  na  to,  co  děláme  správně,  v  čem 
jsme dobří a v  čem nějakým způsobem vyni-
káme. Například při písemné zkoušce  jsme si 
směli  z  šesti  témat zvolit dvě, o kterých  jsme 
měli během dvou hodin vypracovat dvě písem-
né  práce,  eseje.  Zde  se  skutečně  ukázalo,  do 
jaké hloubky jsem zvolenou oblast nastudova-
la, co jsem objevila, jak uvažuji v souvislostech, 
zkrátka mohla jsem ukázat, co umím. Na rozdíl 
od  klasického  českého  hodnoticího  systému, 
kde se hledají chyby a kde se vás snaží nachytat 
na tom, co neumíte. Naštěstí se už tento zasta-
ralý negativní systém opouští. A jsem opravdu 
ráda,  že  je  tomu  tak  i  v  deblínské  škole,  jejíž 
prostředí je přátelské a bere rodiče a děti jako 
své  partnery.  Je  otevřeno  vzájemné  komuni-
kaci. Naše děti jsou ve škole spokojené a cho-
dí tam rády. Proto nemáme problém s tím, aby 

naše dvě dcery dojížděly do Deblína z Veverské 
Bítýšky.

Pozitivní systém hodnocení
Tento systém zaměřující se na „to dobré“ chy-
bu  nepopírá,  ale  pracuje  s  ní  konstruktivně, 
dává prostor pro vlastní sebehodnocení a uvě-
domění, co s chybou mohu udělat já. Děti se učí 
být zodpovědné samy za sebe. Místo  „udělala 
jsi  tři  chyby z deseti“  řekne  „máš  sedm bodů 
z deseti správně“, což je rozhodně více motivu-
jící. Díky slovnímu hodnocení se také zřetelněji 
ukazuje, jaký posun žák udělal směrem k lepší-
mu či horšímu. Velká poklona zde patří peda-
gogům, kteří slovnímu hodnocení žáků věnují 
jistě nemalý čas. Mnohokrát jsem si všimla, jak 
přesně vystihlo situaci a bylo „šité na míru“. 
Každý z nás má nadání pro něco jiného. Pro-

to je to na světě také zajímavé. Tak proč setr-
vávat  v  negativním  myšlení,  když  se  mohu 
zaměřit na to pozitivní a projevit svou jedineč-
nost, byť nedokonalou?  
Mnoho  lidí  si  totiž  již  uvědomilo,  že  po-

dle  toho,  kam  posíláme  svou  pozornost,  tam 
jde  také  naše  energie,  a  my  sami  si  tak  mů-
žeme  volit,  jakým  směrem  se  bude  náš  život 
ubírat. Svým dětem přeji, aby si osvojovaly po-
zitivní  vzorce myšlení  a  získaly  kladný  vztah 
k  učení.  To  také  přeji  všem  žákům  deblínské 
školy i všem ostatním.

Zahraniční hosté na Fortice
Milada Svobodová

V týdnu od 27. února do 3. března proběhl na SOŠ Fortika velmi zají-
mavý projekt Edison, který zaštiťuje mezinárodní studentská organiza-
ce AIESEC, díky níž mají studenti z celého světa možnost na šest týdnů 
vycestovat do zahraničí a předávat informace o své vlasti v jimi zvolené 
zemi, třeba i na jiném kontinentě.
Na naši školu zavítalo pět zahraničních vysokoškolských studentů 

– Amelia z Indonésie, Can z Turecka, Danila z Portugalska, Sofi z Číny 
a Rita  z Ghany. Před  svým  týdenním působením na SOŠ Fortika už 
prožili pět týdnů na pěti jiných českých školách, ať už v Brně, Slavko-
vě, či Hustopečích. Jednalo se o ZŠ a víceletá gymnázia. O to více byli 
zvědaví na střední školu s odborným zaměřením. Jelikož zahraniční 
studenti předem věděli, na kterých školách budou působit, připravili 
si i prezentace zaměřené na cestovní ruch a gastronomii.
Městys Lomnice návštěvníky absolutně uchvátil. Hned v pondělí  je 

přivítal i starosta Milan Vojta a na jejich žádost jim byla zajištěna také 
prohlídka  lomnického  zámku,  kde  nyní  sídlí  Střední  odborné  učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD Lomnice, s. r. o. Provázení se ujala sama 
ředitelka Eva Juríková. Samozřejmě jsme zahraničním studentům před-
vedli  i  jiné krásy naší vlasti. Ve středu  je dva žáci  třetího ročníku SOŠ 
Fortika doprovodili do Punkevních jeskyní a na Macochu. Projížďka na 
lodičkách pro ně byla zlatým hřebem dne.
Studenti Fortiky se se stážisty rychle spřátelili a měli možnost s nimi 

trávit i spoustu času po vyučování. Jelikož Can z Turecka oslavil v Lomni-
ci své jednadvacáté narozeniny, připravili mu studenti na internátě i na-
rozeninovou oslavu, kde nechyběl ani dort.

Páteční loučení proběhlo vesele. Studenti Fortiky si připravili show, 
ve které předvedli  své barmanské, pěvecké  i  taneční dovednosti. Celé 
vystoupení  zakončil  student  prvního  ročníku  předvedením  bojového 
umění taekwondo. Zahraniční stážisté si s chutí vyzkoušeli i vyřezávání 
ovoce či skládání ubrousků.
Věříme, že tento projekt byl velkým přínosem a motivací jak pro 

studenty SOŠ Fortika,  tak  i  pro naše  zahraniční hosty,  a  že  si  z něj 
všichni  zúčastnění  odnesli  spoustu  příjemných  zážitků,  znalostí 
a vzpomínek.

Foto: Zdeňka Kalášková
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Květen ve Studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V květnu jsme pro vás v RC Studánka připravili řadu zajímavých akti-
vit. Podrobné informace naleznete na www.studanka-tisnov.cz nebo na 
FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem!  K přihlášení využijte e-mail 
studanka.tisnov@gmail.com. Hlídání dětí zajistíme. 

1. O mužích pro ženy IV.
Mužství je synonymem moci. Ta má podobu tvořivou, životodárnou, lásky-
plnou, ale i chamtivou, bojechtivou, temnou. Mužská duše touží po moci, 
ale jakou podobu má dnešní „mužská moc“? Jaké hodnoty jsou pro muže 
důležité? Kdy přichází jeho proměna? Těmto otázkám se budeme věnovat 
s lektorem Mgr. Petrem Smékalem ve středu 3. května od 17.00 do 20.00.

2. Předporodní jednorázový kurz Babylove
Kurz je určen pro ženy od 30. týdne těhotenství. Dozvíte se, jak porod 
probíhá, jaké jsou jeho jednotlivé fáze a co se při nich děje s rodící ženou 
a miminkem. Prakticky si vyzkoušíte, jak jednotlivými fázemi procházet. 
Dozvíte se také, jakou úlohu při porodu hraje partner a jak nejlépe může 
být oporou. Lektorky, Bc. Petra Čížková a Mgr. Barbora Kastlová, jsou re-
gistrované porodní asistentky z porodnice v Boskovicích. Kurz se koná 
v pátek 5. května od 16.00 do 19.00.

3. Den matek ve Studánce
Zveme maminky  s dětmi do Studánky na oslavu Dne matek,  která  se 
koná v pátek 12. května od 9.00 do 12.00. Svůj čas věnujeme povídání, 
hraní a také vyrábění. Budeme tvořit jednoduché anděly z drátu jako po-
vzbuzení pro maminky nedonošených dětí, které jim předáme prostřed-
nictvím neziskové organizace Nedoklubko. Občerstvení pro malé i velké 
zajištěno. Pro děti bude připraven skákací hrad. Můžete přinést i nepo-
třebné oblečení pro miminka, velikost 62 a menší, pro novorozenecké 
oddělení porodnice na Obilním trhu v Brně.

4.  Jak podpořit spolupráci a náklonnost mezi sourozenci
Na workshopu z cyklu „Montessori u nás doma“ se rodiče naučí praco-
vat se sourozeneckou rivalitou na principu vítěz–vítěz. Budeme hledat 

způsob, jak pomoci dětem, aby se domluvily. Zaměříme se také na nasta-
vení hranic mezi mladšími a staršími sourozenci tak, abychom podpořili 
jejich vzájemnou náklonnost. Workshop povede Irena Kubantová v so-
botu 13. května od 9.00 do 12.00.

5.  Děti s ADHD: komplexní pohled na jejich potenciál i ome-
zení 

Na  besedě  vás  lektorka  Mgr.  Markéta  Dobiášová  seznámí  s  nepříliš 
častým pohledem na děti s ADHD, a to optikou jejich silných a slabých 
stránek.  Tyto  děti  jsou  jedinečné,  jen  něčeho  potřebují  trochu  méně 
a něčeho zase více. Společně se podíváme na to, jak jim porozumět a je-
jich potenciál úspěšně rozvíjet. Beseda se koná v pátek 19. května od 
16.00 do 19.00.

6. O mužích pro ženy V.
Poslední setkání s Mgr. Petrem Smékalem, tentokrát věnované mužské 
intimitě,  proběhne ve  středu 24.  května od 17.00 do 20.00.  Co  všech-
no je pro muže intimní a skryté před ostatními? Co je posvátné a co je 

Praktická maturita na Fortice
Dana Syslová

Studenti čtvrtých ročníků SOŠ Fortika končí studium složením matu-
ritních zkoušek. Kromě teoretické části skládající se ze státní a profilové 
maturity musí úspěšný absolvent naší školy zvládnout také praktickou 
zkoušku. Studenti si mohou podle svého zájmu zvolit gastronomii nebo 
cestovní ruch a všichni musí vypracovat závěrečnou práci a prakticky ji 
realizovat a obhájit.
Letošní praktické maturity proběhly  ve  čtvrtek 6.  dubna  již pošesté 

v prostorách školy. Gastronomická část obsahovala tradičně raut pro še-
desát hostů a odbytová střediska, jejichž společným tématem byl „Tradič-
ní venkov netradičně“.   Při přípravě výrobků studené kuchyně, dezertů 
a teplých jídel pracovali studenti s tradičními surovinami českého venko-
va, jako jsou např. jablka, ořechy, čočka, brambory, pohanka, ale v moderní 
úpravě. Také bar, vinný sklípek, pivnice, kavárna a gril vycházely z našich 
tradic a zároveň se snažily prezentovat nové nápoje a pokrmy (bylinkové 

a dubové pivo, pivní želé, domácí levandulový a jahodový sirup jako sou-
část koktejlů, výborná káva doplněná frgálem či medovníkem). 
Nově se letos poprvé konala praktická maturita z cestovního ruchu. 

Ve  dvojicích  studenti  prezentovali  celkem deset  českých, moravských 
a  zahraničních  regionů.  U  stánků  informovali  návštěvníky  o  historii, 
památkách,  kulturních  zajímavostech,  ubytovacích  možnostech  a  ak-
tivitách pro různé věkové kategorie a také o gastronomii regionu, a to 
formou ochutnávek většinou vlastnoručně vyrobených  typických  jídel 
s vysvětlením jejich přípravy a také recepty. Podrobnější informace o re-
gionech bylo možno získat z prospektů, které studenti sami zpracovali.
Na téma venkova byla naaranžována a prostřena i slavnostní tabule 

v centrální části školy.
Praktických maturitních zkoušek se kromě rodičů studentů zúčast-

nili také hosté, starostové Lomnice, Tišnova, Předklášteří a Dolních Lou-
ček a sponzoři.
Doufáme, že se našim hostům práce studentů líbila a že noví absol-

venti využijí zkušenosti získané při plnění svých maturitních úkolů ve 
svém budoucím životě.

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
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Účastníci workshopu „Montessori u nás doma: v kuchyni a při úkli-
du“ získali řadu praktických tipů pro zapojení dětí v domácnosti. 
Foto: Tereza Skřepková
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Aktuality z Inspira
INSPIRO NA TANEČNÍ SOUTĚŽI CZECH 
DANCE TOUR

Iva Kroutilová

V  neděli  2.  dubna  proběhlo  regionální  kolo 
soutěže  Czech  Dance  Tour  v  Otrokovicích. 
Inspiro na tuto novou taneční soutěž vyslalo 
kroužky Mažoretek  a  Tanečního  kroku.  Bylo 
to  jejich  první  vystoupení,  ale  v  obrovské 
konkurenci zkušených tanečníků holky zabo-
jovaly  a  předvedly  pěkně  secvičené  taneční 
choreografie,  které  je  vynáší do dalšího kola 
mistrovství Moravy! Zásluhu na této vydařené 
akci mladých  inspiráckých  tanečnic má naše 
nová lektorka Maruška Caudrová, které touto 
cestou blahopřejeme k první úspěšné soutěži 
a přejeme jí i jejím svěřenkyním mnoho elánu 
a  inspirace do dalších vystoupení. Gratuluje-
me k postupu do dalšího kola!

DRUHÝ ROČNÍK STYLESPORT TIŠNOVSKÉ  
FLORBALOVÉ LIGY ZNÁ VÍTĚZE

Ondřej Smutný

Úspěšný  projekt  florbalové  ligy  založený 
v  loňském  roce  se  ve  druhé  sezoně  znovu 
vydařil.  Díky  spolupráci  ZŠ  Smíškova  a  SVČ 
Inspiro  si  mladí  florbalisté  zahráli  patnáct 
florbalových  turnajů  a  sehráli  spoustu  po-
hledných zápasů. Hráči soutěžili v mladší ka-
tegorii (do 7. ročníku), starší kategorii (do 9. 
ročníku). Oproti  loňskému roku navíc  i v ka-
tegorii  dorost  (do  18  let).  Každý  turnaj  byla 
kvalita  hry,  výkony  týmů  i  jednotlivců  lepší. 
Závěrečné  finálové  turnaje  se  odehrály  o  ví-
kendu 8. až 9. dubna v hale ZŠ Smíškova. Mezi 
zápasy mohli diváci obdivovat malé tanečníky 
z Inspira, kteří rozproudili skvělou atmosféru 
v hale. Finálový víkend čítal v součtu turnajů 
300  účastníků,  včetně  hráčů,  vystupujících, 
organizátorů i diváků.
Po  každém  turnaji  v  sezoně  byly  oceně-
ny  nejúspěšnější  týmy  a  hráči  (kanadské 
bodování,  střelec,  nahrávač,  brankář).  Po 

finálovém  turnaji  proběhlo  vyhlášení  celé 
StyleSport TFL. Sami hráči zvolili ty nejlepší 
do All star týmu. 

Konečné výsledky týmů a nejlepších hráčů 
KATEGORIE MLADŠÍ
1. PENDOLINO 
2. TYGŘI DEBLÍN
3. FLORBAL STARS 
4. RAPLOVÉ 
5. KLUCI V AKCI    
KATEGORIE STARŠÍ
1. ŽABÍ JEZDCI 
2. GEPARDI
3. ČERNÁ MAMBA 
4. KOJOTI LOMNICE 
5. DREAM TEAM 
KATEGORIE DOROST
1. THUNDER IBK 
2. TRAGÉDI 
3. BRÁCHA TEAM 
4. „28“ 
 
Nejlepší hráči kategorie mladší: kanad-
ské bodování – Šimon Špaček, střelec – Šimon 

Špaček, nahrávač – Šimon Špaček, brankář – 
Igor Zemánek
All star tým mladší: Igor Zemánek (B) – Šimon 
Špaček, Nataniel Doležel, Ondřej Blaťák, Voj-
těch Štulpa
Nejlepší hráči kategorie starší: kanadské 
bodování –  Jáchym Navrátil, střelec –  Jáchym 
Navrátil,  nahrávač  –  Jáchym  Navrátil,  bran-
kář – David Bednář
All star tým starší: David Bednář (B) – Jáchym 
Navrátil, Aleš Dokládal, Tomáš Pokorný, Petr 
Bednář
Nejlepší hráči kategorie dorost: kanadské bo-
dování – Patrik Kos, střelec – Patrik Kos, nahrá-
vač – Vojtěch Smutný, brankář – Aleš Kobzák
All star tým dorost: David  Bednář  (B)  –  Voj-
těch  Smutný,  Michal  Bednář,  Lukáš  Misař, 
Kryštof Vaňous
(podrobnější informace, včetně fotografií, na-
jdete na webových stránkách a Facebooku In-
spira a StyleSport TFL)

Na  závěr  musíme  poděkovat  všem,  kteří  se 
podíleli na zdárném průběhu  florbalové  ligy. 
Velký dík patří i všem hráčům, organizátorům, 

Foto: archiv Inspira 

světské? Sérii setkání zaměřených na lepší po-
chopení mezi muži a ženami završíme povídá-
ním o mužské sexualitě. 

7. Den dětí ve Studánce
Přijďte se svými dětmi ve středu 31. května od 
9.00 do 12.00 do RC Studánka oslavit Den dětí. 
Návštěvníky přijede rozveselit klaun Bublíno se 
svým  bublinovým  vystoupením.  V  balónkové 
dílničce si vyrobíte zvířátko nebo třeba meč. Zá-
leží jen na Vaší fantazii. Pro velké i malé návštěv-
níky  bude  nachystáno  občerstvení.  Pro  děti 
bude připraven skákací hrad. Na akci  je nutné 

se nahlásit přes rezervační systém RC Studánka.

Na červen chystáme celodenní prožitkový 
seminář pro ženy s RNDr. Janou Koudelo-
vou. Podrobnosti budou brzy na našem webu.

Zápis do třídy Jezírka na školní rok 
2017/18
Nedostalo se Vaše dítě do školky? Potřebujete 
se vrátit do práce? Chcete, aby vaše dítě bylo 
mezi svými vrstevníky? Potřebujete si něco vy-
řídit na úřadech či u  lékaře?  Jezírko  je  tu pro 
vás! Nabízíme každodenní nebo občasnou péči 

v dětském kolektivu. Klademe důraz na indivi-
duální přístup a přátelské prostředí.
Přihlášky  na  celodenní  pravidelnou  péči 

ve školním roce 2017/18 registrujeme do 23. 
června  2017,  adresa:  RC  Studánka,  Riegro-
va  318,  Tišnov.  Podrobné  informace nalezne-
te  na  www.studanka-tisnov.cz,  sekce  Jezírko. 
Kontakt:  studanka.jezirko@gmail.com,  telefon 
775 050 558.
www.studankatisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov
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Poděkování za návštěvu na Jarních dílnách 2017
Lucie Dospíšilová, Tvoření LuKa

LuKa  a  Středisko  volného  času  Inspiro 
Vám  děkují  za  Vaši  hojnou  účast  na  jarních 
tvořivých  dílnách.  Vzhledem k množství  lidí, 

kteří nás navštívili,  je vidět, že se z této akce 
stává zažitý symbol jara tišnovského kreativ-
ního tvoření.
Věříme,  že  i  letos  se  znovu  setkáme  při 

tvoření  na  sklonku  podzimu  při  adventních 

dílnách  a  že  s  námi  opět  okusíte  něco málo 
z vánoční atmosféry a příjemného posezení.

Krásné prožití jarních a letních měsíců přeje 
LuKa a Inspiro.

Oslava významného životního jubilea
Alena Šikulová, vedoucí pečovatelské služby

V  tišnovském  „penzionu“  se  připravuje-
me  na  významnou  událost,  neboť  dne  21. 
května  1917  se  narodila  naše  obyvatelka 
paní Františka Fejfarová, a my máme tu čest 
oslavit  s ní  její  sté narozeniny. Do DPS při-
šla  v únoru  roku 2009. Chvíli  trvalo, než  si 
na svůj nový domov zvykla. Dříve bydlela na 
sídlišti pod Klucaninou, kde měla své přáte-
le a známé a kde jsem se s ní seznámila jako 
dítě  také  já.  V  našem domě  jsme  tehdy  žili 
jako jedna velká rodina. Prožívali  jsme spo-
lu radosti i starosti, slavili Vánoce, navzájem 
si pomáhali a naše maminky se navštěvova-
ly. A my dcery jsme s nimi rády sedávaly na 
kafíčku a poslouchaly,  jaké  to bylo za  jejich 
mládí.

Paní Fejfarová pracovala jako dámská krej-
čová,  takže my holky  jsme  chodívaly nastro-
jené podle poslední módy. Neobešly se bez ní 
hodiny v  tanečních, prodloužená, dokončená 
a nakonec i svatební šaty nám šila. Dnes spolu 
na tuhle dobu vzpomínáme.
A nyní, v „penzionu“, má pečovatelky také 

jako svoje děvčata. Často se zasmějeme jejímu 
osobitému humoru i tomu, jak si s nadhledem 
dovede dělat legraci ze svého věku. A klobouk    
dolů, ve sto  letech toho sama a s naší malou 
dopomocí zvládne ještě spoustu!    
Milá  paní  Fejfarová,  všichni  zaměstnan-

ci CSS Vám přejí do dalších let hodně zdraví, 
spokojenosti a optimismu.
A  na  Vaši  otázku  „Co  já  tady,  holky,  ještě 

dělám?“ odpovídáme slovy: Jste tady pro svo-
ji  rodinu  i  pro  nás  zaměstnance  „penzio nu“, 

abyste  nám  dávala  úsměv,  skvělou  nála-
du  a  dobrý  pocit  z  toho,  že  naše  snažení  je 
smysluplné.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Foto: Jana Wildová

fanouškům a  také partnerům,  kteří  nám po-
mohli soutěž podpořit zajímavými a hodnot-
nými  cenami.  Především  firmě  StyleSport 
a paní Renatě Zámečníkové. Děkujeme a vel-
mi si vážíme, že investujete do mladých spor-
tovců.  Největší  dík  pak  patří  paní  učitelce 
Věře Dvořáčkové, která se s nadšením věnuje 
tomuto skvělému projektu. Mladým sportov-
cům přejeme úspěchy ve florbale a těšíme se 
na  další  společné  zážitky  ve  třetím  ročníku 
TFL.

POHÁDKOVÝ LES V TIŠNOVĚ

Dáša Lazarová

Milé děti, rodiče a prarodiče, opět pro vás chys-
táme ke Dni dětí tradiční a oblíbenou nedělní 
vycházku pohádkovým lesem. Po cestě potká-
te pohádkové postavy a zvířátka, které pro vás 
mají připravené různé hádanky, soutěže, úko-
ly i odměny. Pohádková stezka je dlouhá necelé 
dva kilometry. Uprostřed cesty Vás čeká občer-
stvení a oblíbené lanové překážky.
Těšíme se na vás!
Kdy: v neděli 21. května.  Na  trasu můžete 
vycházet průběžně od 9.30 až do 13.00 ho-
din a vyhnout se tak prvním velkým frontám 
na startu.
Kde: na Klucanině  –  začátek  je u  tišnovské 
nemocnice, konec na Sychráku. Vstupné 50 Kč 
(pouze děti)

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Na  závěr  školního  roku  pro  vás  připravuje-
me Zahradní slavnost  –  přehlídku  kroužků 
Inspira.  Přijďte  se  podívat,  co  se  děti  u  nás 
naučily, a vyzkoušet nové aktivity. Drobné ob-
čerstvení zajištěno.
Přijďte do zahrady Inspira ve čtvrtek 1. červ-
na, začínáme v 15.30.

VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH
Přihlášení na tábory i veškeré informace 
k nim najdete na www.svcinspiro.cz.

Příměstské tábory
LITERÁRNĚVÝTVARNÝ 17. až 21. čer-
vence – pro děti od 4. třídy. Zaměříme se na 
psaná  i  ilustrovaná  umělecká  díla.  Budeme 
kreslit, malovat  a  psát… A  třeba  se  nakonec 
pochlubíme i vlastní knížkou.
TANEČNÍ 24. až 28. července  – pro děti od 
1.  do  4.  třídy.  Užijeme  si  plno  zábavy  v  ta-
nečním  rytmu!  Přidej  se  k  nám  a  společně 
protančíme celý týden. Králem/královnou ta-
nečního parketu můžeš být i ty!
MINERALOGICKÝ 28. srpna až 1. září – po-
slední  týden prázdnin prožijeme s mineralo-
gickým kladívkem. Každý den  se  vydáme na 
výpravu  za  neživou,  ale  zato  velmi  pestrou 
přírodou.  Spolu  poznáme  nerosty  i  horniny 
okolí. Tento tábor nezajišťuje oběd.

Pobytové tábory
VLTAVA – vodácké putování po Vltavě na ká-
noích  pro  rodiče  s  dětmi  i  samotné  dospělé 
v termínu 18. až 23. června z Vyššího Brodu 
do Boršova. Že  jste nikdy na kánoi neseděli? 
Nevadí, naši zkušení  lektoři vás to naučí. Vo-
dácké  putování  po  naší  nejoblíbenější  řece 
s  výukou  jízdy  na  kánoích,  které  je  vhodné 
pro rodiče a děti školního věku, ale i samotné 
dospělé. 
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – TAJEMSTVÍ 
STUDÁNKOVÉ VÍLY 24. až 29. června  v RS 
Moravec.  Tradiční  tábor  rodičů  s  dětmi,  kte-
rým nás tentokrát provede „Studánková víla“ 
se svými kamarády. Společně zjistíme spoustu 
věcí o vodě a jejích obyvatelích. Ubytování ve 
zděných  chatkách  s  vlastním  sociálním  zaří-
zením, pětkrát denně strava, program.
SPORTOVNÍ TÁBOR S CYKLISTIKOU 30. červ-
na až 10. července v RS Moravec. Tábor je pro 
děti od 10 let, které rády sportují a jezdí na kole. 
Čekají nás cyklovýlety s návštěvou historických 
památek,  kulturních  akcí,  dopravního  hřiště. 
V areálu si užijeme vodních i lodních hrátek ve 
zdejším velkém rybníku. Šlápněte s námi do pe-
dálu!  Ubytování  v  dřevěných  chatkách,  strava 
pětkrát denně, zdravotník, program.
PROSPEKTOŘI 1. až 8. července,  RS  Čer-
mák,  Sloup.  Tábor  s  přírodovědným  zamě-
řením.  Ubytování  ve  zděné  budově.  Výlety, 
bádání, hry, koupání...
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Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

TERMÍNY PLAVÁNÍ VE WELLNESS KUŘIM 
1. POLOLETÍ 2017
Květen: 3. 5. 2017, 17. 5. 2017 – závěr 
plavání

Odjezd  od  Podhorácké  restaurace  vždy 
v 11.45 hodin.

Doprava a vstup: 100 Kč

V  případě  nízkého  počtu  účastníků  se 
v daném termínu nepojede.

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

Poslechový pořad Valčík, nebo bigbít? 
Obojí!
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pokračují  další  sezónou  cyklu  poslecho-
vých pořadů Písničky ze starých časů, které 
připravuje a komentuje pan Ing. Václav Sey-
fert.  

Ve středu 10. května od 15.00 hodin 
se  naposledy  sejdeme  v  knihovně  domu 
s  pečovatelskou  službou  na  Králově  ulici 
a  zaposloucháme  se  do  písní  Pavla  Bobka, 
Dana  Bárty,  Báry  Basikové  nebo  například 
Milana Chladila.

Zájezd do Náměště nad Oslavou – letiště, 
zámek
Centrum  sociálních  služeb  Tišnov  pořádá 
v  úterý  16.  května  výlet  do  Náměště 

nad  Oslavou.  Jeďte  s  námi  a  budete  mít 
jedinečnou  možnost  navštívit  Letecké 
posádkové  muzeum  s  nově  vzniklou  ex-
pozicí  zaměřenou  především  na  histo-
rii  českého  a  československého  letectva 
a  na  současné  úkoly  vrtulníkové  základny. 
Součástí  exkurze  bude  možnost  navštívit 
i  venkovní  expozici,  kterou  tvoří  prou-
dové  letouny  spjaté  s  letištěm  v  Náměšti. 
Druhá  část  našeho  výletu  bude  směřovat 
na oběd do restaurace Na Statku a poté na 
prohlídku zámku zaměřenou především na 
reprezentační místnosti. 

Odjezd v 9.00 hod. od Podhorácké restau-
race.

Cena 210 Kč  zahrnuje  jízdné  autobusem 
a vstupné. Návrat do 18 hodin.

Kontakty pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (730 193 325), Marta Špirková (773 
590 274 ). Osobně se můžete přihlásit také 
v knihovně DPS Králova.

Koncert ke Dni matek
Ve čtvrtek 11. května  pořádá  CSS 
Tišnov  již  tradičně  k  příležitosti  svátku 
matek  malé  kulturní  odpoledne.  Všem 
maminkám  zazpívají  členky  uměleckého 
souboru  Janáčkovy  opery  Věra  Bakalová 
a Marie Sedláčková, na housle zahraje Mar-
tin Holinka a na klavír František Kratochvíl. 
Uslyšíme známé písně i operní árie. Koncert 
se koná v jídelně DPS Králova od 14.00 hod. 
Vstupné dobrovolné.

Vystoupení dětí a seniorů
Centrum  sociálních  služeb  Tišnov  Vás  zve 
na  taneční  vystoupení  dětí  ze  ZUŠ  Tišnov 
pod vedením Markéty Chlubné a pěveckého 
sboru seniorů z DPS.

Akce  se  koná 15. června ve 14.00 hodin 
v jídelně DPS Králova.
Těšíme se na Vás.

Výlet do jeskyně Balcarka u Macochy
V úterý 20. června pořádá  Centrum  so-
ciálních  služeb  výlet  do  jeskyně  Balcarka. 
Odjezd  od  Podhorácké  restaurace v 10.30 
hodin (další zastávky u pošty, Penny a pod 
Klucaninou).  Cena 200 Kč  zahrnuje  do-
pravu  a  vstupné  s  průvodcem.  Akce  se 
uskuteční při minimálním počtu 20 osob.
Na zpáteční cestě je zastávka na oběd v res-
tauraci Formanka v Lipůvce.
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.

V  malebné  přírodě  Moravského  krasu 
u  Ostrova  u  Macochy  se  nachází  jedna 
z  nejhezčích  jeskyní,  která  je  známá  zej-
ména  díky  mnohobarevným  krápníkům 
a  úzkým  jeskynním  chodbičkám.  Hned 
za  vstupem  do  jeskyně  navazuje  uměle 
proražená chodba, kde vaši pozornost upou - 
tají  barevné  sintrové  stalagmity.  Prohlídka 
jeskyně  pokračuje  do  Velkého  Fochova 
dómu, ze kterého vás čeká výstup do Galerie 
a Přírodní chodby.  Jsou  to propojené pros-
tory  ve  dvou  výškových  úrovních  a  patří 
mezi  nejkrásnější  prostory  Moravského 
krasu.  Krápníková  výzdoba  je  zde  bohatá, 
čistá a zachovalá. Ke konci prohlídkové tra-
sy ještě navštívíte prostor zvaný Popeluška, 
který byl objeven v roce 1923, ale s jeskyní 
byl propojen později.

Prohlídková trasa není bezbariérová! 

Kontakty pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (730 193 325),
Marta  Špirková  (773  590  274).  Osobně  se 
můžete přihlásit také v knihovně DPS Králo-
va, 1742.

  Oblastní charita Tišnov  

Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace pomáhají nemocným dětem
Věra Dvořáková

Letošní  jaro probíhá ve znamení krásné-
ho počasí,  procházek  a  všech  různých akti-
vit v přírodě, které s tímto ročním obdobím 
souvisí. Jsou ale mezi námi lidé, kteří si toto 
krásné období nemohou užívat podle svých 
představ. A pokud se jedná o děti, je to o to 
více smutnější.  
Tuto  skutečnost  si  uvědomují  i  pracov-

níci a klienti s mentálním postižením Chrá-
něného  bydlení  a  Sociální  rehabilitace  ve 
Skryjích.  Společně  se  rozhodli,  že  by  chtěli 
potěšit  děti,  pro  které  je  toto  období méně 
radostné z důvodu hospitalizace v nemocni-
ci a boje se zákeřnou nemocí.  

Proto  jsme  kontaktovali  Kliniku  dětské 
onkologie  Brno  a  nabídli  pomoc  formou 
výroby  dárků  pro  dětské  pacienty.  Vrch-
ní  sestra Mgr. Martina  Petlachová  byla  vel-
mi ochotná a s radostí tuto pomoc přivítala. 
Klien ti  proto  v  zimních  měsících  v  rámci 
rukodělných  aktivit  vyráběli  drobné  dárky, 
které  dělají  radost  všem  klukům  i  holkám 
bez ohledu na to, zda jsou právě zdraví nebo 
ne. Zaměřili  jsme se na výrobu dárků z ko-
rálků – přívěsky, náramky a drobnosti, které 
byly  tematicky  zaměřené  na  jaro  a  veliko-
noční svátky.
Na  konci  března  jsme  odvezli  všechno, 

co jsme vyrobili, na dětské oddělení. Pro ta-
mější  pracovníky  bylo  nezapomenutelným 

zážitkem  vidět  radost  v  očích  malých  pa- 
cientů  z  toho,  že  si  mohou  sami  vybrat 
z  věcí,  které  klienti  připravili,  to,  co  se  jim 
nejvíce líbí a co jim udělá radost. Po obdaro-
vání dětí a sestřiček na oddělení pracovníci 
předali Mgr.  Petlachové  zbylé  výrobky,  kte-
ré si sestřička uložila do svého „kouzelného 
šuplíku“,  jenž  slouží  jako  zdroj  odměn  pro 
děti,  které  absolvují  nekonečné  množství 
nepříjemných vyšetření.   
Co dodat? Snad jen to, že i když má člověk 

jakýkoliv  handicap,  přesto  může  druhému 
udělat radost a tím mu pomoci v jeho neleh-
kém období. 
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  Podhorácké muzeum v Předklášteří  

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

Příspěvek na mobilitu
Ivana Hájková, Poradna Porta Tišnov

Dávka,  která  je  určená  osobám  se  zdra-
votním postižením,  je příspěvek na mobilitu, 
o němž budu hovořit v tomto článku. 
Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka 

v měsíční výši 400 Kč a slouží k úhradě nákla-
dů na dopravu. Na tuto dávku má však nárok 
pouze osoba starší jednoho roku, která je dr-
žitelem  průkazu  nebo  má  nárok  na  průkaz 
osoby se zdravotním postižením s označením 
ZTP či ZTP/P. Další podmínkou je pravidelná 

doprava, kterou je v žádosti nutné odůvodnit 
(např. doprava do školy, zaměstnání).
Pokud  máte  o  příspěvek  na  mobilitu  zá-

jem, je třeba podat písemnou žádost na před-
tištěném  formuláři.  Ten  můžete  získat  na 
pobočkách  úřadu  práce  a  také  na webových 
stránkách  http://portal.mpsv.cz/forms.  Vy-
plněný  formulář  je  nutné  podat  na  krajské 
pobočce úřadu práce podle místa trvalého po-
bytu žadatele. 
Pokud  si  nejste  jisti,  zda  byste  mohli 

mít  na  tuto  dávku  nárok,  nebo  budete  chtít 

pomoci s vyplněním formuláře žádosti o pří-
spěvek, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám 
pomůžeme.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na čís-

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

Jarní úklid skříní s firmou Tyco
Jana Marečková

Firma Tyco Electronics Czech v Kuřimi pořá-
dala pro charitu v Tišnově sbírku nejen šatstva 
s  názvem  Jarní  úklid  skříní.  Zaměstnanci  této 

firmy mohli nosit oblečení, hygienické potřeby, 
dětské věci, spacáky, stany, batohy a další věci. 
Posléze nám sbírku zdarma přivezli do Tišno-
va. Tímto bychom všem zaměstnancům anga-
žovaným v této akci a vedení firmy Tyco Kuřim 

chtěli  ze  srdce  moc  poděkovat  a  jsme  velice 
rádi,  že  se  najdou  lidé,  kterým není  lhostejná 
situace jiných, a to je důkaz lidskosti a velkých 
srdcí. Díky za to. Darované věci použijeme pro 
potřebné v regionu, kteří se na nás obrací. 

Muzejní noc 2017 v Podhoráckém muzeu představí kus světa
Irena Ochrymčuková

Jako  každý  rok  i  letos  připravilo  Pod-
horácké  muzeum,  pobočka  Muzea  Brněn-
ska  v  Předklášteří,  program  Muzejní  noc 
2017.  V muzeu  bude  probíhat  velká  výsta-
va Cestovatelé do světa a svět k nám, a proto 

muzejní noc bude z velké části ukazovat kul-
turní  projevy  z  dalekých,  ba  přímo  exotic-
kých  zemí.  Ve  večerním  čase  (od  18.30  do 
23.30  hodin)  v  sobotu  20.  května  návštěv-
níci uvidí a uslyší např. bubenice v africkém 
rytmu s neotřelým názvem Spálený sušenky, 
originálně zpívající Ghaňany a Bangladéšana 

Mohsina. Výstavu přiblíží komentovaná pro-
hlídka a do Evropy nás vrátí  irský tanec ví-
tající léto. Atmosféru dokreslí stálé expozice 
muzea,  portál  chrámu  Nanebevzetí  Panny 
Marie  bude  osvětlen  a  chrámem  případné 
zájemce  provedou  prohlídky  konající  se 
v časových rozestupech.

Pozvánka na výstavu fotografií Oty Blažka – Doteky krajiny
Jitka Pařízková

Srdečně zveme všechny příznivce fotografického umění do Domova 
sv. Alžběty na výstavu fotografií z okolí Tišnova, která bude zahájena 
3. května a potrvá do 30. června 2017. Přístupná bude denně od 9.00 
do 17.00 hodin.
Ing. Ota Blažek  (*1951)  se narodil  a  žije  v Brně. Vystudoval VUT 

Brno.  V  roce  1983  absolvoval  Institut  výtvarné  fotografie  při  Svazu 
českých fotografů. Fotí od svých 15 let. Od černobílých fotografií přes 
po domácku „na koleně“ zpracovávané fotografie barevné se postup-
ně  dostal  až  k  dnešním  digitálním  snímkům.  Digitální  fotografie  jej 
okouzlila  svými nulovými provozními náklady, mnohonásobně  rych-
lejším zpracováním i novými technickými možnostmi. Přesto se snaží 
je nenadužívat. Jeho stálým tématem zůstává stále a jednoznačně pří-
roda – krajiny či krajinná zátiší, stromy a tráva. Naprostá většina jeho 
fotografií vzniká mezi Brnem a Vysočinou – nejčastěji v okolí Tišnova – 
k této krajině má osobní vztah. Od roku 2006 pořádá autorské výstavy 
většinou v Brně, Tišnově, Blansku a Olomouci. V roce 2014 vystavoval 
také v Rakousku. 
Zavítejte k nám na Žernůvku a potěšte se pohledem na známá i ne-

známá místa z blízkého okolí.
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  1. Brďo Tišnov – Gingo  

  Klub přátel výtvarného umění    MAS Brána Vysočiny 

Alík – sbíráme hliník
Šárka Ondráčková (Alfík)

Brontosauří dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – 
Gingo  pořádá  každoročně  soutěž  ve  sběru 
hliníku.
Letos  proběhne  vyhodnocení  v pondě-

lí 15. května v klubovně Brďo na Inspiru 
Tišnov.

V 16.00  začneme  soutěžní  hliník  vážit 
a poté budou v cca 16.45 vyhlášeni vítězové. 
Soutěží se ve dvou kategoriích: malé kolek-

tivy (jednotlivci, rodiny) a velké kolektivy (tří-
dy, organizace…).
Hliník můžete  sbírat  i  nesoutěžně  a  ode-

vzdat  jej  v  tento den do naší klubovny nebo 
do  tišnovské  ekoporadny  každou  středu  od 
14.00 do 18.00 hodin.

Hliník – co je zač?
Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny tě-
žené v povrchových dolech. Pro své vlastnosti je 
využíván jako konstrukční a obalový materiál.
Bauxit se v naší republice nikde netěží, pro-

to jej musíme dovážet v podobě rudy či hoto-
vého  kovu.  Těžba  bauxitu  a  nutnost  dopravy 
hliníku či bauxitu jsou zátěží pro přírodu. Do-
prava  znamená  další  emise  a  spotřebu  po-
honných hmot. Ze zpracování čtyř tun bauxitu 
získáme pouze jednu tunu čistého hliníku.

Proč třídit hliník?
Lze  jej  velmi  dobře  recyklovat  (na  rozdíl  od 
obalů z kombinovaných materiálů, např. tetra-
pak). A to i tenkostěnný hliník, který samotný 
v peci shoří, ale když se přidá do natavené hli-
níkové hmoty,  ztráty  jsou při  tomto postupu 
menší. Získávání hliníku zpracováním rudy je 

energeticky náročný proces. Na výrobu hliní-
kové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto 
plechovku  zaplní  do  poloviny.  Hliník  se  na 
skládce téměř nerozkládá.
Množství  energie  spotřebované  na  zisk 

čistého  kvalitního  kovu  recyklováním  (pře-
tavením v peci) je ve srovnání s výrobou pri-
márního hliníku o 90 až 95 % nižší.
V  roce  2016  jsme  celkově  vybrali cca 

250 kilo hliníku.
Prosíme o důkladně vytříděný hliník, ušet-

říte nás tak složitého a náročného přebírání pyt-
lů při dodatečném třídění, často mezi hliníkem 
bývají i plechové obaly od nápojů, kalíšky od 
čajových svíček s voskem a kovovými středy 
nebo lesklé plastové obaly např. od kávy – ně-
kdy je těchto věcí více než samotného hliníku. 
Děkujeme všem dětem, školám i rodinám, 

které se do třídění hliníku zapojují.

Nejkrásnější okno Tišnovska 2017
Jiří Nečas

Vyhlašujeme  opět  soutěž  o  nejkrásněj-
ší  okno,  předzahrádku,  květinovou  výzdo-
bu.  Fotografujte  nebo  doporučujte,  kam 
máme  zajít  s  naším  fotoaparátem.  Své 

návrhy  či  fotografie  posílejte  na  e-mail 
casprosebe@centrum.cz  nebo  vhoďte  do 
schránky na  budově Bezručova  21  v Tišno-
vě.  Navrhovány mohou  být  soukromé  i  ko-
merční objekty či veřejné budovy. Do konce 
září sbíráme podněty a návrhy, které budou 

veřejně  vystaveny.  Následně  bude  hlasová-
ním vybrán nejkrásnější počin pro zkrášlení 
města Tišnova za pomoci rostlin. 

Letní výstavy
Miroslav Pavlík

Začátkem prázdnin (1. až 23. července) to bude výstava s názvem Výtvarníci 
Tišnovska 20. století, na které bude připomenuta tvorba čtyř desítek výtvarníků. 
Zastoupeni zde budou např. Alois Lukášek, Věra a Petr Bortlíkovi, Josef Jambor, 
František Štěpán, Bedřich Vala, Karel Formánek a řada dalších umělců.
Druhou výstavou pak bude již 17. ročník Výtvarného léta v Železném (5. až 
27.  srpna).  Každoročně  zde  vystavuje  víc  jak  sedm  desítek  výtvarníků 
z celé republiky. Tento salon vždy navštíví přes pět set příchozích. Výstavy 
pořádané ve spolupráci s obcí Železné se konají v kulturním domě.  
Zájemci o prezentaci své tvorby na této výstavě se mohou přihlásit na adrese: 
KPVU, Železné 101, 666 01 Tišnov, nebo na tel. čísle 602 505 012 do konce měsíce 
května. Učinit tak mají možnost jak profesionální, tak i amatérští výtvarníci.

Ještě k výstavě krajinářů v galerii Diana
Jaroslav Račanský

V  únoru  skončila  v  galerii  Diana  ojedinělá  výstava  obrazů  významných 
krajinářů 20. století. Téměř čtyřicet obrazů od dvaceti osmi výtvarníků, kteří 
patří  k  absolutní  špičce  české  krajinomalby,  získal  do  zápůjčky  tišnovský 
KPVU. Díky vstřícnosti majitele galerie Diana dr. Jiřího Mouky mohl být tento 
soubor, který byl v poslední době vystaven v několika soukromých galeriích 
v ČR, vystaven i v Tišnově. Na výstavách o něj byl vždy velký zájem a jinak tomu 
nebylo ani v galerii, která pokaždé zaujala čistotou svého výstavního prostoru. 
Výstava, kterou instaloval zkušený tým pod vedením Jaroslava Zeleného, Jiřího 
Ondry a Františka Vejpustka, ukázala, že o realistickou krajinomalbu je stále 
obrovský zájem veřejnosti. Výstavy takto bezchybně připravené budou vždy 
lákat k návštěvě a věřím, že Tišnov nebude výjimkou. Tleskám organizátorům 
této ojedinělé výstavy a věřím, že se brzy dočkáme další.

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci  
s Místní akční skupinou Brána Vysočiny, z.s. Vás zvou na akci

 

Exkurze na ekologickou farmu
Drysice – zpracování mléka  

Termín zahájení exkurze: 5. května 2017 v 9:00 hod.
Místo odjezdu: náměstí Míru 111 (radnice) Tišnov
Cíl exkurze: farma Drysice, Drysice 144, Pustiměř

 
Exkurze a workshop je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru. Akce je zaměřena  
zejména na odbornou zemědělskou veřejnost a mladé začínající zemědělce. Účastníci semináře navštíví farmu
Drysice a seznámí se s jejím provozem. Účastníkům bude předvedeno zpracování mléka a budou mít možnost 
vyzkoušet si výrobu některých produktů. Exkurze bude sloužit jako inspirace k novým námětům v oblasti země-
dělství. V průběhu dne proběhne ochutnávka regionálních produktů.
 

Program 
Dopolední blok
• Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2017
• Prezentace projektů podpořených z PRV
 Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
 Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých   
 dodavatelských řetězců a místních trhů
•  Přehled legislativy nutné ke zpracování mléka na farmě 
•  Přehled povinností nutných pro registraci/schválení zpracovatelského provozu
•  Provoz farmy, krmení, péče
•  Příprava provozního řádu zpracovatelského provozu - HACCP 
•  Vztahy dodavatelsko-odběratelské, krátké odbytové řetězce
Odpolední blok
• Praktický workshop – zpracování mléka na farmě, výroba mléčných produktů 
•  Exkurze do zpracovatelského provozu  

Předpokládané ukončení akce na farmě ve 14:00 hod. Návrat v 15:00 hod., radnice Tišnov, náměstí Míru 111. 
Program akce včetně pohoštění a dopravy je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. V případě 
Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.  

Za organizátory srdečně zvou 
       PhDr. Libuše Beranová                                                             Ing. Dagmar Adámková
 manažerka MAS Brána Vysočiny                                      koordinátorka Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Brno     
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Pozvánka na cyklozávod pro děti „Hajánecké kolečko“
Petr Malášek

Každý, kdo jezdí na kole, ví, že existuje závod, 
který se jmenuje francouzské kolečko. Ale jsou 
i další kolečka: španělské a italské. Miliony cyk-
listů na světě sní o účasti na  těchto závodech, 
ale jen několika stovkám se to povede. Ke třem 
slavným  velkým  kolečkům  (Tour  de  France, 
 Vuelta a Espana a Giro d’Italia) přibylo předloni 
úplně nové malinké kolečko Hajánecké. Prv-
ní tři kolečka jsou pro dospěláky, jako jsou Sa-
gan nebo Bárta, ale naše Hajánecké kolečko je 
pro ty úplně nejmenší adepty cyklistiky. Velká 
a proslulá kolečka trvají tři týdny a měří tisíce 
kilometrů, zatímco Hajánecké kolečko se měří 
v metrech a trvá jen několik minut. 
Co mají všechna ta kolečka společného? Jsou 

to  cyklistické  závody  s  úžasnou  atmosférou, 
dechberoucími výkony, tvrdými souboji do po-
sledního metru, ale i s krásnou přírodou v oko-
lí trati a skvělou organizací. Hajánecké kolečko 

proběhne  letos  ve  stejném  termínu  jako  100 
Giro, ale my ze Spolku Vinohrad, co závod orga-
nizujeme, doufáme, že si tišnovské děti vyberou 
13. května to správné kolečko.
Všechny děti,  které  rády  soutěží  v  jízdě na 

kole,  jsou  Spolkem VINOHRAD a CYKLO-
SPORT KLEPÁRNÍK srdečně  zvány  v  SOBO-
TU 13. KVĚTNA 2017 na kopec STANOVISKO, 
kde  proběhne  další  ročník  HAJÁNECKÉHO 
KOLEČKA.
Soutěží  se  na  krásné  rovinaté  trase  (30 % 

silnice, 70 % přírodní cesty) s cílem na vrcho-
lu s úžasným výhledem nejen na celou trať, ale 
i  do  dalekého  okolí.  Jeden  okruh,  tj.  „kolečko“, 
měří  přibližně  2  km  a  jednotlivé  kategorie  je-
dou jejich různý počet, od 1 do 3 kol, podle věku 
a zdatnosti. Závody odrážedel probíhají na rov-
ném asfaltovém úseku. V prostoru startu a cíle 
bude  krytá  plocha  pro  případ  horšího  poča-
sí. Samozřejmostí  je u nás i skvělé občerstvení 
pro děti i dospěláky, skákací hrad pro nejmenší, 

stejně jako umývárna kol a travnaté parkoviště 
pro  všechny,  kdo  dorazí.  V  době  závodu  bude 
provoz aut na kopci zastaven, proto je nutné do-
razit na místo před prvním startem závodu.
Soutěžit se bude v kategoriích:
Odrážedla:  děti do 4 let
děti 5 až 6 roků
Kola: kluci 7 až 9 roků – holky 7 až 9 roků
kluci 10 až 12 roků – holky 10 až 12 roků
kluci 13 až 15 roků – holky 13 až 15 roků
Pořadatelé, sponzoři a hosté – muži, ženy
Závod na speciálních kolech Brompton 
(muži a ženy v kostýmech)
Na konci závodu bude probíhat vyhodnoce-

ní a soutěžící děti mohou vyhrát v tombole věc-
né ceny, z nichž tou hlavní bude dětské kolo 
AUTHOR ENERGY 20.
Těšíme se na vás, Spolek VINOHRAD a CYK-

LOSPORT KLEPÁRNÍK. 
Bližší  informace  k  závodu  naleznete  na 

www.hajanky.cz.

  Spolek Vinohrad  

  Územní organizace diabetiků  

Bluesový profesor 
tentokrát v Tišnově
Václav Seyfert, redaktor TN

Přesně před rokem jsem na stránkách Tiš-
novských novin zval čtenáře do Kuřimi na vy-
stoupení  amerického  bluesového  kytaristy 
a zpěváka Davida Evanse. Dnes mohu toto po-
zvání v podstatě zopakovat – s tím rozdílem, že 
„bluesový profesor“ Evans tentokrát bude kon-
certovat přímo u nás v Tišnově, a to ve čtvrtek 
11. května od 19.30 hodin ve velkém sále Měst-
ského kulturního střediska na Mlýnské ulici.
Zopakujme si tedy, že letos 73letý hudebník 

se narodil v Bostonu, dospíval ovšem v Dallasu 
a zde poprvé zaslechl  i  ledacos z místní blue-
sové scény. Sám začal hrát s pozdějším členem 
skupiny Canned Heat Al Wilsonem, především 
však  konal mnohé  „pracovní“  cesty  za  výzku-
mem venkovského blues.  Jeho výsledná práce 
„Big Road Blues – Tradice a tvořivost v lidovém 
blues“ je dodnes považována za nejhlubší a nej-
všestrannější analýzu tohoto hudebního stylu. 
Vlastní alba začal vydávat až v tomto tisíci-

letí, souběžně s tím také koncertoval v Americe 
i  v  Evropě;  nejprve  se  společností  znameni-
tých veteránů z Memphisu a okolí, později sám. 

Takto  se  objevil  několikrát  i  v  České  republi-
ce, kde absolvoval  i  tak prestižní akce,  jakými 
jsou Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, 
Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí nebo 
Open Air Music Festival v Trutnově.
Loňského  kuřimského  koncertu  jsem  měl 

příležitost se jako divák zúčastnit – šlo o velmi 
neokázalou a skromnou produkci pro muzikan-
ty fajnšmekry. David Evans se na pódiu objevil 
v koženém saku a nezbytném klobouku, který 
na malý okamžik smekal jen ve chvílích, kdy si 
kolem krku upevňoval držák na kazoo. Ve větši-
ně skladeb si vystačil úplně sám, v části reper-
toáru jej doprovázel na mandolínu Jan Sobotka. 
Představil  řadu  starých  bluesových  skladeb, 
z  těch nejznámějších standardů zazněly napří-
klad See See Rider či Match Box Blues, ale vše 
bylo podáno v původních verzích bez pozdějších 
efektů, které do tohoto žánru vneslo elektrifiko-
vané  blues.  Zejména  v  druhé  polovině  večera 
zaujal způsobem hry na kytaru, kdy předvedl, že 
i dvanáctku lze zahrát jinak, než bývá všeobecně 
zvykem, a že se z takto podaných písniček přes-
to nevytrácí pravá bluesová atmosféra. 
Vystoupení Davida Evanse je bezesporu pří-

jemným kulturním zážitkem a navíc v sobě ne-
nápadně ukrývá potenciál něčeho, čemu jsme 
dříve říkávali „výchovný“ nebo v tomto případě 

spíše vzdělávací koncert. Uvede Vás do příjem-
né nálady kvalitní hudbou a také se ledacos do-
zvíte o kořenech pravého amerického blues.

SENIOŘI, PŘIJĎTE SI ZACVIČIT REKONDIČNÍ CVIČENÍ NA ŽIDLI VHODNÉ NEJEN PRO SENIORY
DO MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA V TIŠNOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK V 9.00 HOD. 

SRDEČNĚ ZVE ÚZEMNÍ ORGANIZACE DIABETIKŮ TIŠNOV.

Promo fotografie umělce
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Skvělá Ha-kapela na aprílovém koncertě
Zdeněk Vašíček

K  oblíbeným  kratochvílím  patří  vyvedení 
aprílem. Koncert Ha-kapely v publikem zapl-
něné tišnovské sokolovně dne 1. dubna však 
skutečně proběhl a stál za to.
Z  dospělých  hudebníků  dnes  složená  Ha-

-kapela,  tj.  Havlíkova  kapela,  byla  založena 
v  roce  2000  nejprve  v  dětské  podobě  jako 
Ha-kapelka – soubor Základní umělecké ško-
ly Tišnov. U jejího zrodu stál a po celou dobu 
stojí  učitel  této  školy,  pianista,  jazzový  aran-
žér  a  kapelník  Ladislav  Havlík.  Za  více  než 
šestnáct let svého trvání a koncertování si Ha-
-kapela vybudovala obsáhlý a žánrově pestrý 
hudební repertoár, který stále rozšiřuje.
Kapela vystoupila v sestavě Naďa Zemán-

ková-Bartoňková  j.  h.  (recitace),  Jan  Brdíčko 
(zpěv,  bicí),  Zuzana  Palaniyappan-Brdíčko-
vá  (zpěv,  flétna),  Aleš  Cecava  (trubka),  Voj-
těch  Hanák  (kytara,  hlavní  průvodní  slovo), 
Ladislav  Havlík  (hrající  kapelník,  kláve-
sy),  Roman  Havlík  (tenorsaxofon),  Marké-
ta Havlíková (klavír),  Jan Lukas (trubka),  Jan 
Pařízek  (bicí  souprava), Ondra Pokorný  (alt-
saxofon)  a  Marek  Šikula  (baskytara).  U  ří-
dících  pultů  techniky  byli  Miroslav  Motejl 
(zvuk) a Petr Humpolec (světla).

Osnovou  průvodního  slova  byl  kalendář-
ní  rok  v  jeho proměnách. K Vojtěchu Haná-
kovi se postupně připojovali ostatní členové 
kapely a každý z nich svým svébytným, vtip-
ným  způsobem  přispěl  k  pocitu  dobré  po-
hody.  Koncert  včetně  tří  přídavků  zahrnul 
25 písní a nástrojových skladeb v celkovém 
trvání dvě a půl hodiny. Šlo o díla evropsko-
-amerického,  africko-amerického,  asijského 
i  českého  původu.  Dle  osnovy  průvodního 
slova  kapela  hladce  přecházela  od  Valentý-
nem  inspirované  „Krávy“  (autorka  Barbora 
Poláková)  přes  letní  „Noc  v  Tunisu“  (Dizzy 
Gillespie)  až  po  vánoční  „Rolničky“  (James 
Pierpont).
Typickým  aprílem  se  vzhledem  k  sou-

vislostem  zdál  být  dílčí  výpadek  techniky 
v první polovině koncertu. Nejednalo se však 
o  jediné překvapení. O  to druhé a hlavní  se 
postaraly žákyně II. stupně tanečního oboru 
ZUŠ  Tišnov,  když  ve  třech  písních  rozvířily 
tancem prostor před pódiem. V choreografii 
a pod vedením Markéty Chlubné – s přihléd-
nutím  k  záplavě  diplomů  a  medailí,  kte-
ré její svěřenkyně už léta přivážejí – to byla 
sázka  na  jistotu.  Přesto  dívky  udivily  umě-
leckou  vyspělostí  projevu  (skupina  s  žid-
lemi  uplatnila  dokonce  prvky  akrobacie) 

i  provázaností  taneční  výpovědi  s  hud-
bou a  texty. Při závěrečné skladbě  „Tančím“ 
(MIG 21) nadto vtáhly do tance přední řady 
publika.  Od  této  chvíle  včetně  tří  slavných 
přídavků se už nedali pobízet ani zájemci ze 
zbývajících řad a z prostoru před pódiem se 
stal skutečný taneční parket s diskotékou. Do 
tance se dali i senioři.
Jak  aprílový  koncert  Ha-kapely  stručně 

charakterizovat?  Programová  vynalézavost, 
objevnost  aranží,  kde  každý  z  členů  dostal 
příležitost  se  projevit  jako  sólista  a  virtuos, 
naprostá  profesionalita  v  hudebním,  herec-
kém,  jazykovém  i cizojazyčném projevu, vtip 
a  šarm  i  lidská  opravdovost  členů.  Svědek 
mnoha a mnoha koncertů Ha-kapely si mohl 
položit otázku, zda kapela hraje pouze hity či 
naopak zda vše, co začne hrát, se v tom oka-
mžiku stává hitem. Není divu,  že  sponzorem 
Ha-kapely je mezi jinými i mezinárodní festi-
val Jazzfest Brno.
Někdejší děti vyrostly a dnes mají svá za-

městnání a vlastní rodiny. Stále hrají v bližším 
i širším okolí. Hra je zjevně baví a jejich umě-
lecká úroveň trvale roste. Více než kdy dříve 
je nutno zdůraznit následující. Pro Ha-kapelu 
jsou Tišnov a  jeho okolí  těsné. Havlíkova ka-
pela musí do světa!

Ohlédnutí za festivalem Jeden svět
Jan Pernica, Anna Sítorová a základní škola 
ZaHRAda

Šestý ročník, tři  festivalové dny pro veřej-
nost,  osm  dokumentů,  čtyři  debaty  a  sedm 
hostů, devět projekčních dní pro školy a dva-
cet tři projekcí, čtyři hosté a nespočet debat, 
deset zúčastněných škol,  jedna výstava, jeden 
workshop akrobatické jógy, 1 546 návštěvní-
ků festivalu. 
To je ve zkratce právě uplynulý Jeden svět 

v Tišnově,  festival  dokumentů  o  lidských 

právech  pořádaný  společností  Člověk  v  tís-
ni. Letos se konal v Praze a dalších dvaatřice-
ti českých městech, na konci dubna zamíří do 
Bruselu.  Umění  spolupráce  jako  hlavní  téma 
se prolínalo všemi programy a doprovodnými 
akcemi  po  celé  republice  a  zdůrazňovalo  po-
třebu vzájemného sdílení a komunikace. V Tiš-
nově letošním rokem vzala festival pod křídla 
základní škola ZaHRAda a načaly spolu velmi 
příjemnou spolupráci do dalších ročníků. Velký 
dík za zútulnění foyer kina patří vegetariánské-
mu  bistru  Veg8Café  a  tišnovské  ekoporadně 

za  férové  občerstvení.  Za  podporu  děkujeme 
městu Tišnov, Městskému kulturnímu středis-
ku a Kinu Svratka. Festival se mohl uskutečnit 
díky  laskavému  přispění  sponzorů:  Siemens 
Electric  Machines  –  závod  Drásov,  Subterra, 
TEPOS-HJ, lékárna Arnica, E-Pohony Šikula. 
Děkujeme také všem dobrovolníkům a ná-

vštěvníkům festivalu. My už se těšíme na další 
ročník festivalu, jehož přípravy se spustí opět 
na podzim. Pokud byste se do nich rádi zapo-
jili nebo  Jeden svět  chtěli  finančně podpořit, 
neváhejte se na nás obrátit.

„Pracovní“ ouvertura Concentu Moraviae
Václav Seyfert, redaktor TN

Po sedmi letech bude v roce 2017 zahájen 
mezinárodní hudební festival Concentus Mora-
viae opět v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
v předklášterském Porta coeli. Tato pocta byla 
důstojnému a akusticky nesmírně vyhovující-
mu prostředí  zdejšího kostela  svěřena  již po-
třetí:  v  roce  1998  tu  byl  slavnostně  otevírán 
třetí ročník této – tehdy vlastně nedávno zalo-
žené – velkorysé hudební akce a v roce 2010 
dokonce úvodní koncert natáčela Česká televi-
ze. Letošní festivalový start se uskuteční v so-
botu 3. června od 19 hodin a obstará jej italský 

soubor Cantar Lontano, v jehož čele stojí umě-
lecký vedoucí Marco Mencoboni.
Přesně dva měsíce před termínem zaháje-

ní  letošního Concentu Moraviae, v pondělí 3. 
dubna,  se  tento  55letý  umělec  objevil  v  do-
provodu organizátorů  festivalu v Předklášte-
ří osobně, aby si prohlédl a posoudil prostory, 
v nichž se koncert uskuteční, a projednal s po-
řadateli  všechny  technické  náležitosti.  Po-
dobný  „průzkum“  byl  právě  v  letošním  roce 
podstatně důležitější než u dřívějších hudeb-
ních  akcí  konaných  ve  zdejší  bazilice,  neboť 
Marcův přístup k prezentaci děl staré hudby 
je v celém světě naprosto unikátní a vyžaduje 

předem maximální  znalost místa,  v  němž  se 
koncert uskuteční. Mencoboniho soubor totiž 
oživuje vokální  techniku tzv.  „zpívání na dál-
ku“ z počátku 17. století, při níž jsou jednotliví 
aktéři – a to nejen zpěváci, ale i instrumenta-
listé – rozmístěni na různých místech kostela 
a výsledný dojem, na němž se výrazně podílí 
i akustika příslušného chrámu, má velmi silný 
prostorový účinek. V případě nešporů v Nea-
poli působícího španělského skladatele Diega 
Ortize (cca 1510–1570), které v Předklášteří 
počátkem  června  zaznějí,  jde  dokonce  o  pů-
vodní,  autentické  autorovo  aranžmá,  získa-
né  historickým  nálezem  jeho  partitury.  Dílo 
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je zaznamenáno již i na CD, v létě 2005 poří-
dil soubor Cantar Lontano nahrávku více než 
sedmdesátiminutové  Ortizovy  práce  v  kos-
tele svatého Marka v italské Cantoně a firma 
Alpha  Productions  ji  následně  vydala  jako 
album.
Pan Mencoboni  si  podrobně  prošel  celou 

baziliku včetně kůru, vytipoval postavení jed-
notlivých umělců v prostorech před oltářním 
stolem,  po  stranách  chrámové  lodi  i  v  patře 
a několikrát si také vlastním hlasem vyzkou-
šel akustiku kostela. Nešetřil při tom obdivný-
mi výrazy  typu  „perfect“  či  „beautiful“,  takže 
ani nebylo nutné  se ptát,  jak  je  s  výsledkem 
své „pracovní“ cesty spokojen. Vlastním foto-
aparátem si ještě uvnitř baziliky pořídil řadu 
snímků míst,  která  ho  zajímala,  a  pak  už  se 
stal  před  vstupním  portálem  sám  objektem 
přítomného fotografa a kameramana. 
Není  bez  zajímavosti,  že  neplánovaně  do-

šlo  i  na  připomínku  děl,  která  v  Předklášteří 
zahajovala  dřívější  ročníky  festivalu.  Mar-
co  Mencoboni  během  prohlídky  chrámu  jen 
tak  mimochodem  poznamenal,  jak  skvěle  by 
v  těchto  prostorách  zněly  Monteverdiho  Ma-
riánské nešpory, aniž by tušil, že právě jimi se 
v Předklášteří před sedmi lety prezentoval Vác-
lav Luks  se  svým Collegiem 1704. A nakonec 
nebyl opomenut ani rok 1998, kdy se zde pro 
změnu  odehrála  česká  premiéra  osmé  sym-
fonie  Jana Kapra „Pražské zvony“.  Jak podotkl 
ředitel  festivalu  David  Dittrich,  „letošní zaha-
jovací koncert může být pro Tišnov historickou 

kulturní událostí, na kterou se bude v budoucnu 
vzpomínat, stejně jako tomu bylo před 19 lety 
v případě premiéry Kaprovy symfonie“.

Bližší informace ke koncertům v rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae zveřejníme v červ-
novém čísle Tišnovských novin.

Foto: Jiří Sláma

11: Edvard Beneš – „president budovatel“
Václav Seyfert, redaktor TN

Když jsme se v loňském prázdninovém čís-
le Tišnovských novin v tomto seriálu věnovali 
Aloisi  Jiráskovi,  zmínili  jsme se v úvodu člán-
ku o tom, že v dřívějších časech bývalo zvykem 
udělovat  titul  čestného občana nejen osobám 
spjatým  s  příslušným  místem,  ale  také  vý-
znamným osobnostem státu z oblasti kultury 
či  politiky.  Netýkalo  se  to  samozřejmě  pouze 
Tišnova, naopak to byla zvyklost běžná v celé 
republice.  Nejčastějšími  „objekty“  této  pocty 
byli  v  nejrůznějších  městech  Československa 
první dva nejvyšší představitelé naší samostat-
né republiky – „president osvoboditel“ Tomáš 
Garrigue Masaryk a  jeho nástupce  „president 
budovatel“ PhDr. Edvard Beneš, od jehož na-
rození  uplyne  koncem  května,  konkrétně  28. 
května, již dlouhých 133 let.
Ani  Tišnov  tyto  významné  osobnosti  naší 

historie  neopomenul.  A  přestože  mezi  udě-
lením  čestného  občanství  Masarykovi  a  Be-
nešovi  uplynulo  plných  17  let,  jsou  v  pořadí 

laureátů  tohoto  titulu  uvedeni  bezprostředně 
po  sobě:  TGM  byl  jmenován  9.  června  1928 
jako desátý  a Beneš  v předvečer prvního po-
válečného výročí  založení ČSR 27.  října 1945 
jako jedenáctý v pořadí, oba „za zásluhy o ná-
rod a stát“. V Benešově případě se tak stalo na 
slavnostním zasedání pléna místního národní-
ho výboru, které se konalo v sokolovně za pří-
tomnosti 720 osob. Zhruba v témže čase bylo 
navíc „horní“  tišnovské náměstí (tehdy se na-
zývalo Komenského, dnes je to náměstí Míru) 
nakrátko  přejmenováno  na  náměstí  dra.  Ed-
varda Beneše – už v roce 1950 se z něj ale stalo 
náměstí Stalingradské…
Beneš se v českých (ale i slovenských) měs-

tech stával čestným občanem zhruba ve třech 
časových vlnách. První z nich se datuje do ob-
dobí po vzniku Československé republiky, kdy 
zastával  funkci  ministra  zahraničí.  V  té  době 
odměnily  Benešovy  zásluhy  o  zrození  nové-
ho  státu  čestným  občanstvím  například  stře-
dočeská obec Klecany (již 15. prosince 1918), 
Polná (rovněž 1918), Turnov (28. října 1919) 

nebo  Kralupy  (8.  listopadu  1919).  Následu-
jící vlna přišla  logicky v druhé polovině třicá-
tých let po jeho zvolení prezidentem republiky 
(18. prosince 1935) – v letech 1935–38 se stal 
Edvard  Beneš  čestným  občanem  mimo  jiné 
Blanska,  Brna,  Čelákovic,  Českých  Budějo-
vic,  Domažlic,  Hradce Králové,  Jihlavy,  Klatov, 
Kojetína,  Loun,  Opavy,  Ostravy,  Pardubic,  Po-
děbrad,  Přerova,  Rokycan,  Semil,  Strakonic, 
Třebíče,  Valtic,  Zlína  a  řady  dalších  menších 
měst.
Tišnov  se  z  tohoto  hlediska  zařadil  až  do 

třetí, poválečné vlny a vyhnul se tak jedné vel-
ké nepříjemnosti. V době protektorátu byl to-
tiž Edvard Beneš natolik nežádoucí personou, 
že města byla nucena jeho čestná občanství ru-
šit a převážná většina z nich to také učinila. Na 
základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze 
dne 21. září 1939 měly být odstraněny jakéko-
liv památky na Beneše i jeho ženu Hanu a po-
dobný  titul  mezi  takto  nepřípustné  relikvie 
rozhodně  patřil.  Některé  obce  zbavily  Bene-
še čestného občanství ihned v roce 1939, jiné 
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třeba až o tři roky později, někde se dokonce 
pokoušeli v rámci možností direktivnímu naří-
zení vzdorovat. 
V archivu již vzpomínaných Klecan lze na-

příklad  nalézt  toto  sdělení:  „Zápis o schůzi 
obecního zastupitelstva konané dne 20. pro-
since 1939… přikročeno ihned k projednávání 
jediného bodu programu: revokace čestného 
občanství býv. presidenta Čs. republiky dr. Edu-
arda Beneše. Obecní zastupitelstvo jednomysl-
ně se usnáší zrušit čestné občanství dr. Eduarda 
Beneše…“
V pojednání  z historie Zlína  se  lze naopak 

dočíst: „Za nacistické okupace německé orgány 
tvrdě prosazovaly požadavek na zrušení Bene-
šova čestného občanství. Zlínské zastupitelstvo 
se pokoušelo nátlaku čelit a svým usnesením 
v září 1939 schválilo jen neslané nemastné pro-
hlášení, kterým se vyhýbalo jádru věci. Vzápětí 
však okupanti přišli se striktním příkazem Be-
nešovo čestné občanství zrušit; nezbývalo než se 
podřídit a usnesení v tomto smyslu přišlo v led-
nu 1940.“
Téměř všechna takto „postižená“ města sa-

mozřejmě při první poválečné příležitosti Be-
nešovi svůj čestný titul opět navrátila a přibyla 
k nim mnohá další – namátkou uveďme Bos-
kovice,  Cheb,  Jeseník,  Krnov,  Liberec,  Mělník, 
Most, Nové Město na Moravě, Roudnici nad La-
bem, Šternberk, Šumperk, Telč, Trutnov, Uher-
ský Brod, Znojmo… a také Tišnov.
Zhruba  půl  roku  po  udělení  čestného  ob-

čanství města Tišnova Edvardu Benešovi, kon-
krétně v pátek 3. května 1946, byla 13členná 
tišnovská  delegace  přijata  hlavou  státu  pří-
mo na Pražském hradě. Dr. Karel Krejčí, který 
byl  od  12.  září  1945  předsedou  tišnovského 
MNV, odevzdal prezidentu Benešovi jmenova-
cí diplom, umělecké dílo akademického malíře 
Josefa Zeithammela-Záhořanského. K jeho po-
zdravu  se  následně přidala Marie Horáčková, 
dcera  předválečného  starosty  Aloise  Řezáče, 
která jménem tišnovských žen předala pro pre-
zidentovu manželku velkou kytici konvalinek. 
Členové delegace, mezi nimiž dle dochovaných 

podkladů  s  jistotou  byli  ještě  Alois  Kubáček, 
František Válka,  Jan Brabec,  Jaroslav Vondráš, 
Václav  Macháček,  Karel  Dobrovolný  či  Fran-
tišek Wágner,  pak  společně  podarovali  svého 
čestného  občana  ještě  obrazem  zimní  kraji-
ny na Tišnovsku od Josefa Jambora. Na žádost 
delegace se pak prezident Beneš podepsal do 
pamětní  knihy města  na  týž  list,  na  který  se 
zvěčnil i T. G. Masaryk při své návštěvě Tišnova 
v roce 1928.
Ve svém projevu k tišnovským hostům pak 

prezident Beneš mimo jiné řekl: „… Myslím si, 
že vojny by měla míti Evropa a svět aspoň na 50 
roků dosti…“ A  také: „… Budou volby, doufám, 
že minou klidně a v pořádku. A po volbách bu-
deme… ještě důrazněji pokračovati v uplatňová-
ní ideí Masarykových a obrozenských, v duchu 
svých tradičních zásad politických…“    Zatímco 
v prvním případě měl pravdu a jeho odhad se 
ukázal být ještě dosti střízlivým, ohledně voleb 
jeho  slova  bohužel  prorocká  nebyla.  On  sám 
byl sice 19. června 1946, tedy nedlouho po tiš-
novské  návštěvě,  znovu  zvolen  prezidentem 

republiky, ale parlamentní volby, které proběh-
ly ještě o tři týdny dříve, posadily jak známo do 
čela komunisty a pozvolna se začalo schylovat 
k nejhoršímu.
Na  rozdíl  od Aloise  Jiráska  nebo T.  G. Ma-

saryka  měl  Edvard  Beneš  s  největší  pravdě-
podobností  přece  jen  ještě  jednu  vazbu  na 
Tišnov.  Jak  uvádí  kniha  dr.  Ladislava  Hosáka 
„O předcích pana presidenta Dra Edvarda Be-
neše“ z roku 1948, byla jedním z jeho příbuz-
ných prabába Anna Tišnovská, narozená 1782, 
dcera  měšťana  Karla  Tišnovského,  řezníka 
a  hostinského  na  Císařské  hospodě  ve  Staré 
Boleslavi, jehož rod měl – jak i jméno napovídá 
– pocházet z našeho města.
Edvard  Beneš  se  vzdal  funkce  prezidenta 

republiky 7. června 1948 a zemřel 3. září téhož 
roku v Sezimově Ústí.

Zdroje:
 – Tišnov Fotorevue, č. 6, 1997
 – Kronika města Tišnova
 – webové stránky českých měst a obcí

Tišnovská delegace u prezidenta Edvarda Beneše v květnu 1946. Zdroj: archiv V. Seyferta
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4. KVĚTNA
PŘED 510 LETY
4. května 1507 vydala kancelář krále Vladi-
slava II. Jagellonského novou listinu stvrzující 
možnost občanů Tišnova odkázat svoje majetky 
komukoliv, ovšem při splnění povinnosti odvá-
dět za toto privilegium klášteru finanční a natu-
rální dávku. Od někdejší „odúmrtě“, kdy majetky 
měšťanů  zemřelých  bez  přímých  dědiců  pře-
cházely automaticky na vrchnost,  sice osvobo-
dil Tišnovské po jednání s abatyší Markétou již 
5. listopadu 1498 Vilém z Pernštejna (a král tuto 
dohodu  11.  prosince  téhož  roku  potvrdil),  ale 

formulace příslušného ujednání byla natolik ne-
jasná, že musela být o necelých devět let později 
koncipována znovu a přesněji.

8. KVĚTNA
PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 8. května 1997 navštívil Tišnov vá-
lečný letec Armando Carlino,  člen  posádky 
amerického letounu, který byl koncem 2. svě-
tové války nedaleko odtud sestřelen a poté se 
po navedení pilotem a parašutistickém sesko-
ku  jednotlivých  vojáků  zřítil  na  okraji  Tišno-
va. O den později se pak vzácný host společně 
s tehdejším starostou města Ing. Petrem Fruh-
wirtem,  hlavním  iniciátorem  akce  Karlem 

Krejčím  a  leteckým přidělencem  velvyslanec-
tví USA v Praze plukovníkem Davidem Partem 
zúčastnil  odhalení památníku  americkým  let-
cům na Olbrachtově ulici. Slavnostní program 
byl uzavřen přehlídkou letecké akrobacie.

9. KVĚTNA
PŘED 60 LETY
Ve  čtvrtek  9.  května  1957  vznikl v Tišno-
vě klub důchodců.  Byl  umístěn  v  domě  Na 
Slovanech,  kde  stávala  tzv.  Ebnerova  hospo-
da (většina zdejších jej bude znát nejspíš jako 
Smíškův dům na Jungmannově ulici). Při klubu 
působil  pěvecký  kroužek,  pořádaly  se  v  něm 
přednášky a besedy, později tu byla i možnost 
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Školní vzpomínky Aleše Sigmunda
připravil Václav Seyfert, redaktor TN

V minulém čísle jsme v rámci tématu školství 
věnovali jeden z materiálů vzpomínkám absol-
ventů tišnovských škol na své oblíbené učitele 
a profesory. Mezi oslovenými respondenty byl 
i hudební skladatel a kytarista Aleš Sigmund 
(maturitní ročník 1961), dlouholetý tišnovský 
občan, jehož odpověď bohužel dorazila dva dny 
po uzávěrce dubnového vydání. Protože jeho bo-
haté a milé vyprávění by bylo škoda pominout, 
dovolte, abychom s měsíčním zpožděním doplnili 
článek „Hlas lidu (svého času) studentského“ ješ-
tě o tento dodatečný příspěvek.

Na osmiletce
Moje nejstarší vzpomínky na mé učitele se ku-
podivu týkají dvou katechetek – učitelek nábo-
ženství, jejichž jména mi už z paměti vypadla. 
Tenkrát  (1951–3)  ještě  visely  ve  třídách kru-
cifixy  a náboženství  bylo  jedním z povinných 
předmětů. Ta první byla moc krásná a usmě-
vavá dívčina s kudrnatými vlasy a přiléhavými 

svetříky  –  vždycky  nám  přinesla  do  třídy 
spoustu hraček, dala je na stůl a my jsme se ko-
lem ní shlukli a měli ji tedy rádi... No a to je vše, 
jenom takový nejstarší obraz. Ty krucifixy pak 
byly rychle vystřídány portréty Stalina a Gott-
walda. Sovětského diktátora jsem tehdy zdařile 
nakreslil a paní učitelka (už nevím která) mi na 
to dala obrovskou jedničku tak vehementně, až 
ten papír roztrhla.
Ta druhá katechetka (už na nové škole) byla spíše 
typ  strohé,  zbožné  jeptišky. Hubená,  zasmušilá, 
v černém... A tu jsem hrozně trápil. Moje babička, 
která se nás po smrti obou našich rodičů na konci 
války ujala, totiž říkala, že snad ani žádný Pánbůh 
není, když může dopustit něco tak strašného. To 
jsem si nějak vzal k srdci a v náboženství  jsem 
tak zlobil, až mě vykazovala ze třídy, nechávala po 
škole a snažila se mi pak nějakou vlepit. Unikal 
jsem jí mezi lavicemi, abych se tomu vyhnul. Jen-
že pak jsem jednou dostal hroznou angínu, ležel 
jsem v horečkách a ona katechetka, kterou jsem 
tak trápil, přišla za mnou domů a donesla mi ma-
lou čokoládu. Strašně jsem se zastyděl a možná 

jsem  tenkrát  trochu  pochopil,  co  je  křesťanská 
láska a odpuštění. Brzy nato už  ji komunisti ze 
školy vyhnali a dali kamsi do továrny. Nábožen-
ství ve školách bohužel končilo.
Vzpomínám na paní učitelku Babákovou, kte-
rá nás učila češtinu a měla náš veliký respekt – 
až nám někdy říkala: „Nebojte se, já vás nesním, 
já telecí nerada.“  Podobně  o  nás  asi  smýšlel 
i pan učitel Popek („Učil jsem Zulukafry a na
učil, ale vás nenaučím nic.“).  Také  si  pamatuji 
na pana učitele Pavlíka, měl hrozné astma a do 
školy  chodil  s  četnými  zastávkami  nejméně 
hodinu. Učil nás dějepis, my jsme pozorně na-
slouchali a já  jsem si ho představoval jako ně-
jakého krále, o nichž nám vyprávěl. Jednou ho 
nějaký rošťák ve  třídě hloupě urazil poznám-
kou o mrzákovi a dostal od něj  takový záhla-
vec, až jsme se třásli strachy.
Stejně tak jsme se třásli, když pan učitel Hudec 
lomcoval za uši s jedním venkovským klukem, až 
mu jedno natrhl. Za doma zapomenutý sešit! (Co 
by za to asi tito milí učitelé vyfasovali let v žalá-
ři dnes?) Pan učitel Hudec ovšem patřil k našim 

společenských her, četby knih a časopisů či sle-
dování televizního vysílání.

10. KVĚTNA
PŘED 130 LETY
V  úterý  10.  května  1887  zemřel  v  dnešním 
Istanbulu  na  zápal  plic  polský generál Ma
rian Melchior Antoni Langiewicz,  diktátor 
tzv. Lednového polského povstání z roku 1863. 
Téhož roku v dubnu byl několik týdnů interno-
ván v Tišnově ve starém mansardovém domě 
na Dolním rynku (dnešní Komenského náměs-
tí).  Zde  přijímal  i  návštěvy,  mimo  jiné  s  ním 
poobědval  tehdejší  předklášterský  farář,  vlas-
tenecký kněz Jan Evangelista Bílý. Poté, co byl 
prozrazen  jeho  plán  na  útěk,  byl  Langiewicz 
přemístěn  do  pevnosti  v  Josefově.  Generálův 
tišnovský pobyt připomíná jeho busta v pasá-
ži domu, kde v době svého tišnovského trestu 
nuceně přebýval.

14. KVĚTNA
PŘED 60 LETY
V úterý 14. května 1957 napsal básník Petr 
Bezruč dopis žákům  tehdejší  8.  B  třídy  tiš-
novské školy na Smíškově ulici.  Tišnovské 
děti jej několik dnů před tím oslovily s žádos-
tí navštívit  jej v Kostelci na Hané při  školním 
výletě. Tehdy již devadesátiletý básník jim od-
pověděl  listem,  kterým  sice  ze  zdravotních 
důvodů jejich návštěvu odmítl, ale v němž za-
vzpomínal na Tišnov, kde „byl jako silný turista 
alespoň desetkrát…“  

17. KVĚTNA
PŘED 480 LETY
17.  května  1537  udělil král Ferdinand I. 
Tišnovu povolení konat třetí osmidenní 

výroční trh.  Jednalo se o trh podzimní,  jehož 
termín  každoročně  souvisel  se  svátkem  sv. 
Ondřeje.  Společně  s  Tišnovem  obdržely  toto 
právo současně  i Nové Město na Moravě a  Ji-
mramov  v  rámci  plánovitého  posilování  eko-
nomiky  městských  obcí  na  pernštejnských 
statcích. První trh byl Tišnovu povolen králem 
Václavem  IV.  již  v  červenci  1416,  někdy mezi 
lety 1453 a 1523 město obdrželo privilegium 
na  konání  druhého  výročního  trhu,  který  se 
konal vždy na jaře po 1. květnu.

20. KVĚTNA
PŘED 10 LETY
V neděli 20. května 2007 se konal 1. ročník 
cyklistického Memoriálu Ivo Medka,  pořá-
daného na památku zesnulého vedoucího živ-
nostenského  odboru městského  úřadu,  který 
se  zasloužil  o  vytvoření  Generelu  cyklistické 
dopravy v Tišnově a o propojení  cyklotras  se 
sousedními mikroregiony.  Současně  byla  ote-
vřena nová cyklostezka z Tišnova do Železné-
ho, pojmenovaná jeho jménem. Jízdu čestných 
hostů  odstartoval  nejlepší  český  cyklista  po-
sledních let Ján Svorada.

23. KVĚTNA
PŘED 110 LETY
Ve  čtvrtek  23.  května  1907  se  v  Neštědicích 
u  Ústí  nad  Labem  narodil učitel, sportovec 
a výtvarník Karel Formánek.  Do  Tišnova 
se přistěhoval  v  roce 1920,  studoval  na  Škole 
uměleckých řemesel a později i na Pedagogické 
fakultě v Brně. Celý život se věnoval především 
grafice a akvarelu, jeho kresby, zachycující mno-
há dnes již zmizelá místa našeho města, zdobí 
i  tišnovskou kroniku. Byl  jedním ze  zakládají-
cích členů tišnovského Klubu přátel výtvarného 

umění. Zemřel 14. října 1992 a je po něm po-
jmenována jedna z ulic v oblasti Na Honech.

26. KVĚTNA
PŘED 50 LETY
V pátek 26. května 1967 byl zahájen 1. roč-
ník mezinárodních muškařských závodů. 
Konal se na řece Svratce v okolí Doubravníka, 
jeho  pořadatelem  byla  tišnovská  organizace 
Moravského rybářského svazu za vedení Miro-
slava Plašila a Václava Vlka. Prvním vítězem se 
stal Jiří Hořejší z Prahy a ze závodu se postup-
ně  stala  každoroční  tradice.  Prvenství  se  ča-
sem dočkali i tišnovští rybáři, například Milan 
Jeřábek (1971), Milan Vitlich (1973),  Jaroslav 
Dvořák (1981) nebo František Florián (2002). 
Závody se pod názvy Svratecký pstruh a Svra-
tecký  lipan  konají  dosud,  v  posledních  létech 
obvykle v měsíci září.

28. KVĚTNA
PŘED 45 LETY
V  neděli  28.  května  1972  byla na Květnici 
objevena jeskyně,  která byla později pojme-
nována na počest objevitele  slovenské Demä-
novské  jeskyně,  dlouholetého  tišnovského 
občana  Aloise  Krále.  Pes  místního  myslivce 
Jaroslava  Bárty  zmizel  během  procházky  po 
Květnici  v  noře  při  pronásledování  jezevce, 
a když byl po mnohahodinových záchranných 
pracích z tohoto místa vysvobozen, ukázalo se, 
že domnělá nora je vlastně vchod do poměrně 
rozlehlé  jeskyně  vyzdobené  krápníky,  jezírky 
a dalšími krasovými útvary. V následujících lé-
tech probíhaly v jeskyni další průzkumy a byly 
objeveny mnohé nové prostory. Dnes měří Krá-
lova  jeskyně  asi  osm  set  metrů,  její  výškový 
rozdíl činí kolem 55 metrů.
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nejoblíbenějším, hlavně když dorazil do třídy na 
suplování s harmonikou a celou hodinu se hrálo 
a zpívalo. Zpívalo se tehdá pořád a všude.
Naším  největším  miláčkem  se  ovšem  od  cca 
5.  třídy stal náš nový třídní – Miloš Pokorný 
(řečený Pokec). Urostlý, mladý pohledný chla-
pík, sportovec tělem a duší, ten nás přitahoval 
k  atletice,  házené,  košíkové  i  turistice...  Naše 
školní  výlety  na  Slovensko  s  ním  byly  neza-
pomenutelné  a  dodnes  na  ně  se  spolužáky 
vzpomínáme.  Taky  biologie  s  paní  učitelkou 
Mrázkovou  a  její  pitvy  z  vesnic  dodávaných 
králíků a slepic byly nezapomenutelné.
Měl  jsem  i  hudební  učitele  –  na  housle,  už  ne-
vím, jak se jmenovali, ten první byl veselý člověk, 
k tomu jsem chodil rád, ten další byl ovšem hroz-
ný morous a pedant a tomu jsem chodil za školu 
a raději sáňkoval na dřevěném futrálu i s housle-
mi. Přítrž tomu učinil až pan učitel Aleš Smíšek – 
přítel mého otce, po němž mám i křestní jméno. 
Housle  pak  na  jedenáctiletce  vystřídala  kytara, 
která se stala mou družkou na dlouhá léta.

Na jedenáctiletce
Úvodní nepřehlédnutelnou postavou byl nespor-
ně tehdejší ředitel dr. Václav Komárek  řečený 
„Drvko“. Toho jsme si pro jeho originalitu ihned 
oblíbili – a tím i biologii a jeho kouzelný kabinet. 
Ovšem ústřední postavou se pro nás stala naše 
třídní  profesorka  Jarmila Jurková,  s  níž  jsme 
prošli až k maturitě. Stýkat se s ní i po letech na 
našich maturitních srazech se stalo krásnou tra-
dicí a na našem posledním setkání k padesáté-
mu výročí maturity jsem jí složil i tuto říkanku:
Ach, kde jsou ty krásné časy,
kdy jsme na Vás zbožňovali nejenom blond vlasy,
ale hlavně spojení inteligence a krásy.
S Vámi máme spojená nejkrásnější léta,
nosíme je stále v srdci po všech koncích světa.
Jsme tak vlastně pořád s Vámi,
ač bydlíme za horami.
Vy jste naše, my jsme Vaši, 
ještě nám to spolu ladí, 
protože Vás máme rádi
Aleš Sigmund a celá 11. B (1959–1961) 

Vzpomínky mám  pěkné  i  na  paní  profesor-
ku Šanderovou, sokolské bratry Hejlovy, na 
pana  učitele  Formánka  –  znamenitého  vý-
tvarníka  a  propagátora  turistiky,  pana  uči-
tele Valu  –  jemného  člověka  a malíře...  Inu, 
byly  to  krásné  časy.  Brigády  na  chmel,  na 
sena,  školní  výlety...  Plno  radosti  a  smíchu. 
S  tím  jsme  to někdy  i  spolu  s přáteli  Jenem 
a  Jaroslavem  doslova  přeháněli  až  do  úpl-
ných orgií a některé učitele jistě pěkně štvali. 
Určitě naši milou  třídní nebo pana profeso-
ra Stejskala,  který do nás pumpoval  rudou 
ideologii, seč mohl, a jehož prvomájové pro-
slovy  z  radnice  na  náměstí  jsme  si  bujaře 
připomínali  ještě  celá  desetiletí  poté: „Ať si 
pánové v Pentagonu nemyslí...“ 
Naše pedagogy  jsme však měli  rádi,  vážili  si 
jich  a  bylo  pro  nás  naprosto  nepředstavitel-
né to, co se někde děje ve školách dnes. Když 
o tom čtu, to se mi „otvírá kudla v kapse“.
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Miloš Sysel 
Psát  sám  o  sobě  je  vždycky  svízel.  Zvlášť 

pak  o  vztahování  se,  navíc  začít  slovy  „můj 
vztah  k  fotografii“  zní  fakt  podivně.  Nicméně 
abych splnil povinné penzum vytyčené přede-
šlými autory… 
Můj tatínek, občanským povoláním listonoš, 

byl  svého  času  vášnivým  fotografem.  Nejpr-
ve na skleněné desky, později na svitkový film 
s  legendární  Flexaretou  pořizoval  fotografie 
světa kolem. Ovšem nejvíc  fotil maminku, po-
tom nás děti, nakonec přírodu, hlavně Svratku, 

kam jsme se chodívali v létě koupat. Byl to zruč-
ný a šikovný fotograf,  lidé si ho často „najíma-
li“ jako svatebního fotografa. Naše koupelna se 
čas od času změnila ve fotolaboratoř, na stěně 
svítila  rubínová  žárovka,  přes  vanu  položená 
deska potažená linoleem se stávala pracovním 
stolem, na kterém se  tísnil  zvětšovák, vaničky 
s vývojkou a ustalovačem a tanky na vyvolávání 
filmů z černého bakelitu. Miloval jsem to kouz-
lo fotografické alchymie, když se v lázni vývoj-
ky postupně vynořoval obraz. Měl jsem svolení 
být tomuto procesu přítomen. Bylo to zvláštní, 
v temné komoře jste v jiném světě, i když přes 

dveře  sousedící  s  kuchyní  slyšíte  prozpěvovat 
maminku při smažení nedělních řízků. 
V deseti letech jsem už byl schopný s Flexa-

retou pořídit snímek, sám si ho vyvolat, nalepit 
na sklo a gumovým válečkem zpod papírových 
pozitivů vytlačit vodu. Po uschnutí byla fotogra-
fie hotová. Ale pak nastaly  jiné zájmy a záliby, 
aktivní  focení  jsem  opustil  na  dlouhou  dobu, 
abych se k němu po mnoha létech zase vrátil. 
Po období bezcílného „cvakání“ fotek z do-

volených jsem se o fotografii začal opět zajímat 
o něco víc. Dokonce jsem si pořídil jeden z prv-
ních  digitálních  fotoaparátů  na  našem  trhu 
v  tenkrát omračující ceně 26 000 Kč s už da-
leko méně  omračujícími  parametry.  Kdeže  ty 
loňské (digitální) sněhy jsou? 
Vždycky mě bavilo experimentovat a učit se 

nové  fotografické  postupy.  Kupříkladu  pano-
ramatické nebo 360° fotografie.  Jedna z mých 
prvních „planetek“ pořízených s manuální pa-
noramatickou hlavou bylo zimní Židovské ná-
městí v Lomnici. 
Ale vždycky jsem více než fotografie přírody 

obdivoval fotografie lidí a obrazové dokumen-
ty. V tomto směru pokládám za nepřekonatel-
ného  Francouze  Henriho  Cartiera-Bressona, 
který  byl  u  založení  proslulé  agentury  Mag-
numPhotos, jíž prošlo mnoho dnes slavných fo-
tografů, jako můj oblíbený René Buri, z českých 
Josef Koudelka. Z domácích fotografů obdivuji 
dílo mystika Františka Drtikola,  Josefa  Sudka, 
Jaromíra Funkeho, z mladších pak Viktora Ko-
láře, raného Jana Saudka, surrealisty Jindřicha 
Štýrského a mnoha dalších. 
Dnes se věnuji  fotografii hlavně ve spojení 

s činností spolku Continuum vitae a Tišnovin.

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN
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Sýkora modřinka a ostatní sýkory
Bohumil Kabeš

Sýkoru modřinku s charakteristickou modrou čepičkou, modrými 
křídly a černým proužkem přes oko zná asi každý. Po naší nejznáměj-
ší sýkoře koňadře je nejběžnější z celkem šesti druhů čeledi sýkorovi-
tých. Vedle nich se vyskytují  ještě sýkora babka, s. uhelníček, s.  lužní 
a s. parukářka. 
Samičky  a  samečci  sýkory modřinky  jsou  zbarveni  podobně,  sa-

mička však bývá o něco matnější. Je to ekologicky značně přizpůsobi-
vý pták, typický pro listnaté háje, lesostepi, rozšířený všude v kulturní 
krajině, v parcích, zahradách i v blízkosti stavení.
Hnízdí u nás velmi početně na celém území. Tok začíná už v před-

jaří  trylkovým zpěvem  samečků.  Poté  si  samička  vyhlédne  vhodnou 
dutinu, polodutinu, případně ptačí budku a začne stavět, bez přispění 
samečka, měkké vatovité hnízdo. Do něho snese sedm až čtrnáct bí-
lých, drobně červeně kropenatých vajíček. Modřinky hnízdí jednou do 
roka, v příznivých podmínkách i dvakrát, potom je však počet vajíček 
menší. Samička sedí na vejcích sama dvanáct až šestnáct dní. Potravu jí 
přináší sameček. Mláďata jsou krmena oběma rodiči po dobu patnác-
ti až dvaceti dní. Ptáci jsou velmi pracovití a přiletí k mláďatům s po-
travou až čtyřistakrát za den. Často se stává, že jeden samec hnízdí se 
dvěma až třemi samicemi současně, a to má potom zřejmě dost těžké 
živobytí. 
V  letním období se sýkory živí převážně hmyzem, který obratně 

sbírají z listů stromů, z větviček nebo ho hledají v kůře. Loví i pavou-
ky, drobné můry, mšice a jiný škodlivý hmyz. Na podzim a v zimě jedí 
zejména různá semena a drobné plody. Často se zdržují v blízkosti 
datlovitých ptáků  a přiživují  se na  zbytcích  jejich potravy. V  tomto 
ročním období se sýkory sdružují do švitořících hejn a táhnou kra-
jinou  za  potravou. Nejčastěji  se  s  nimi  setkáme  u  ptačích  krmítek. 

V hejnech mají  větší  záruku bezpečnosti  před dravci,  např.  krahuj-
cem.  Sýkory  jsou  sice  ptáci  stálí,  ale mladí  jedinci mnohdy  táhnou 
k jihu, často až ke Středozemnímu moři, a jejich místo nahradí ope-
řenci ze severu. 
Kdo  chce mít  sýkoru  koňadru  nebo modřinku  na  své  zahradě  či 

v sadu, stačí, aby vyvěsil vhodnou ptačí budku, a tito užiteční ptáčci ji 
rádi přijmou za svoje hnízdiště.

Trochu historie
Josef Permedla

Včelařství je jedno z nejstarších odvětví živočišné výroby zabývající 
se chovem včel. Jeho přímý užitek spočívá v tvorbě lehce stravitelného 
květového medu a dalších produktů, ale v prvé řadě v opylovací činnos-
ti, která tvoří osmdesát procent. Má tedy celospolečenský význam.  
Na území našeho státu převládaly matky černé německé včely. Pů-

vodní tmavá včela se dnes vyskytuje jen ojediněle. Postupně na východ 
to byla vlašská a balkánská včela. Kraňské plemeno bylo původně roz-
šířeno v  jihovýchodních Alpách, na severním Balkáně, v údolí Dunaje 
a zasahovalo až do Karpat. Původ kraňského plemene se odvozuje z Go-
renska, hornaté severozápadní oblasti Slovinska (Kraňska). Importem 
včel docházelo ke vzájemnému nekontrolovatelnému křížení těchto li-
nií včel s negativním dopadem. Projevilo se to zejména v agresivitě, ne-
ovladatelnosti a ve značné rojivosti. 
V  šedesátých  letech minulého  století nastal  obrat  v  chovu včel na 

bázi  inseminace.  Jednoznačně bylo prokázáno, že se včelou kraňskou 
lze  docílit mnohem  lepších  výsledků.  V  sedmdesátých  letech  byl  vy-
hlášen  program  výměny  značně  překřížených místních  včel  za  včelu 
kraňskou. Tyto začátky nebyly jednoduché a mnoho včelařů se k tomu-
to programu stavělo velice kriticky slovy: „Naše včela je ta nejlepší.“ Za 
poměrně krátkou dobu bylo dosaženo mnohem lepších výsledků. Včela 
kraňská má rychlý jarní rozvoj a díky dlouhému sosáku dokáže využí-
vat lépe veškerou jarní snůšku.
I já jsem ve svých začátcích včelaření musel používat kuklu a všechny 

ochranné pomůcky při manipulaci se včelstvy. V jedné ruce kleště na vy-
tahování rámků a v druhé kuřák, přesto jsem nemohl dokončit práci, jak 
byly včely nezvladatelné. Dnes je tomu jinak, díky prošlechtění stanoviš-
tě včelou kraňskou kmene Vigor. Nepoužívám žádné ochranné pomůcky. 

Včelaření je příjemné a pohodové. Včely nejsou agresivní a jsou zvlada-
telné i při kontrole v úlu. V dnešní době by nebylo ani možné pokračovat 
ve starém chovu včel. Rok od roku na včelnici končí medné snůšky dříve. 
Pokud včely nevyužijí ranou květovou snůšku na Tišnovsku, medný vý-
nos je nízký. Dnešní kmeny včel v České republice zahrnují několik ekoty-
pů – alpský, karpatský, dalmatský a makedonský. Alpský kmen je Singer, 
Troiseck, Sklenár a karpatský Vučko a Vigor. Jsou to včely mírné s rych-
lým  jarním rozvojem a  jedná se o dobrá plemena pro tvorbu oddělků, 
které oceňují především začínající včelaři, již chtějí rychle doplnit zimní 
ztráty. Příště si povíme o rostlině, která vyhání včely z lesa.

Foto: Josef Permedla

Samička sýkory modřinky nosí suchou trávu na stavbu hnízda. 
Foto: Bohumil Kabeš
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Atleti celoročně nespí
Martin Sebera

Brněnský běžecký pohár
Skončily zimní běžecké poháry a běžecká komunita se pomalu uchylu-
je k jarním klasikám. Je proto načase zhodnotit zimu 2016/17. Největší, 
nejkvalitnější a nejmasovější seriál deseti závodů je Brněnský běžecký 
pohár. A zde se v mnoha kategoriích představili tišnovští běžci. V kate-
gorii mužů mezi 725 závodníky se na velmi solidní 93. příčce umístil 
famózně se zlepšující Jarek Kundrát. V kategorii žen mezi 458 běžkyně-
mi obsadila tradičně velmi kvalitní 7. místo Petra Seberová. V kategorii 
ženy veteránky Katka Smetanová dosáhla na perfektní 8. místo, násle-
dovaná  10.  Alenou Maškovou.  V mladších  žákyních  obsadila  9. místo 
Magda  Kundrátová.  V  přípravce  starší  hoši  doběhl  8.  Marek  Jakub 
a 10. David Holík. V kategorii přípravka starší dívky byla 7. Natálie Ma-
zálková. V konkurenci tisíců běžců všech kategorií to jsou velmi potěšu-
jící výsledky.

Masaryk Run
Svoje nezastupitelné místo v  jarním kalendáři běžců má závod na br-
něnském automotodromu. A Tišnovákům se zde tradičně daří a nejinak 
tomu bylo letos v konkurenci cca 1 120 běžců! V ženských štafetách již 
potřetí za poslední tři roky vybojovala stříbrnou medaili štafeta Petra 
Seberová a Katarína Hanušová (46:55). Za nimi doběhly na třetím mís-
tě Ivana a Karolína Jíchovy (51:02) a hned v těsném závěsu za 11 s další 
tišnovská štafeta Daniela Vojtová a Kateřina Smetanová (51:13). V mu-
žích Jarek Kundrát zlepšením osobního rekordu o tři minuty doběhl na 
20. místě. Magda Kundrátová pak skončila těsně za „bednou“ na 4. místě 
v běhu na 1 500 m.

Sebera sedmý na MS
Na mistrovství světa masters do jihokorejského Daegu odcestoval Mar-
tin Sebera, který v kategorii M40 nastoupil v pětiboji (60 m př., dálka, 
koule, výška, 1 km) a obsadil utěšené 7. místo výkony 9,62 s, 564 cm, 
987 cm, 163 cm a 3:36 min. V individuální soutěži ho pak ještě čekalo 60 
m př., kde z rozběhů výkonem 9,57 s proklouzl do finále a se zlepšením 
na 9,46 obsadil opět 7. místo.

Memoriál Ivo Medka – pozvánka na 
XI. ročník
Roman Skřepek

Letošní  již  XI.  ročník  závodu  horských  kol Memoriál  Ivo Medka 
se uskuteční na parkovišti u nového hřbitova v Tišnově v neděli dne 
28. května od 12.00 hod.
V tomto ročníku se můžete těšit na tradiční program, ale také na 

několik  poměrně  zajímavých novinek.  Tou první  je  v  závodní  části 
vyhlášená štafeta škol, kde mohou malé školní týmy z Tišnova i nej-
širšího  okolí  porovnat  své  výkony.  Akce  je  určena  především  pro 
cyklisty, kteří mají rádi kolektivní sporty, nebo pro ty, kdo si na indi-
viduální závod v plném rozsahu netroufnou.
V doprovodném programu se letos vrací Martin Zehnal se svými 

speciálními koly. O  legraci proto rozhodně nebude nouze. Tradič-
ní partner BESIP  letos do Tišnova  chystá otočný  simulátor hava-
rovaného vozidla. Pokud tedy chcete vědět,  jaké to je převrátit se 
(kontrolovaně) v autě, rozhodně nás neváhejte navštívit. Do konce 
května by měla být na přilehlém pozemku otevřena nová atrakce 
– pumptrack.  Je to unikátní terénní cyklodráha pro děti  i dospělé 
na uzavřeném okruhu, kde se udržuje rychlost jen „pumpováním“ 
mezi  boulemi  a  klopenými  zatáčkami.  Snad  nám  počasí  dovo-
lí předvést v areálu  i malou exhibici. A  letos  již po druhé okoření 
ukázkou svého umění doprovodný program mistr světa v biketria-
lu  Vašek  Kolář.  Akcí  opět  provede  moderátor  Rádia  Petrov  Petr 
Zakopal.
Memoriál pořádá město Tišnov a Inspiro, středisko volného času. 

Těšíme se na Vás. www.mim.tisnov.cz

PARKOVIŠTĚ
U NOVÉHO
HŘBITOVA
TIŠNOV

AKCE ZAČÍNÁ VE 12:00 hod.

11. ročník závodu horských kol

DOPROVODNÝ PROGRAM28 I 5 I 2017
Mistr světa v biketrialu

VAŠEK KOLÁŘ
Speciální kola MARTINA ZEHNALA

Simulátor HAVAROVANÉHO VOZIDLA

Otevření PUMPTRACKOVÉ DRÁHY

ATRAKCE A ZÁBAVA celé odpoledne

Akci moderuje PETR ZAKOPAL
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SUDOKU  

ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 3. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

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

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:
LIBOR KOVÁŘ, MILOŠ HORÁK, TIŠNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ – přičemž se rozumí, že Kovář je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 15. května 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit 
může každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď z 2. kola zní: JOSEF JAMBOR, PAVEL MAREŠ – tišnovští malíři (příp. výtvarníci).
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Čtyři tišnovská sudoku – 3. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Naše soutěžní hra Čtyři tišnovská sudoku 
dnes pokročila  již do svého třetího kola. Při-
pomeňme si její pravidla. Na první pohled se 
zdá, že půjde pouze o vyluštění čtyř předlože-
ných sudoku, ale není tomu tak. V každém na-
jdete několik žlutých políček a současně jsou 
jednotlivým  číslicím  přiřazena  určitá  kon-
krétní písmena (viz  informace pod soutěžní-
mi  čtverci).  Když  správně  vyluštíte  všechna 
sudoku  a  čísla  ve  žlutých  políčcích  zamění-
te za příslušná písmena, obdržíte dvě křest-
ní jména a dvě příjmení,  ovšem ve formě 

přesmyček.  Vaším  úkolem  bude  dále  vyluš-
tit tyto přesmyčky a poté přiřadit ke každému 
křestnímu  jménu  odpovídající  příjmení  tak, 
aby  výsledkem  byly dvě osobnosti z histo-
rie našeho města patřící do určité společné 
skupiny  (např.  dva  sportovci,  dva  čestní  ob-
čané, dva herci Karasova divadla atd. atd.). To 
ale stále ještě není všechno – nyní je potřeba 
poskládat  správně  seřazená  jména a příjme-
ní tak, aby starší osobnost byla uvedena jako 
první a mladší jako druhá. A na závěr od Vás 
budeme chtít odpověď, do jaké společné sku-
piny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluště-
né“ osobnosti patří.

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

LIBOR KOVÁŘ, MILOŠ HORÁK, TIŠNOVŠTÍ 
ZASTUPITELÉ – přičemž se rozumí, že Kovář je 
z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte 
do 15. května 2017 na emailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou 
oznámeni po skončení 10. kola, které zveřej-
níme v lednu 2018.

Správná odpověď z 2. kola zní:  JOSEF 
JAMBOR,  PAVEL  MAREŠ  –  tišnovští  malíři 
(příp. výtvarníci).

č. 3
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…A   2…R   3…M   4…K   5…Š   6…Í
2) Společná pro sudoku č.1 a č.3:  7…E   8…S   9…L
3) Společná pro sudoku č.2 a č.4:  7…Á   8…O   9…J

 Přiřazení písmen k číslicím:
  1) Společná pro všechna sudoku: 1…A   2…R   3…M   4…K   5…Š   6…Í
  2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 3: 7…E   8…S   9…L
  3) Společná pro sudoku č. 2 a č. 4: 7…Á   8…O   9…J

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4
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Křesťanské bohoslužby na Tišnovsku
Římskokatolická církev

Kostel sv. Václava v Tišnově – pravidelné nedělní bohoslužby v 6.35/8.45
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří – pravidelné nedělní bohoslužby 

v 10.00 

Církev adventistů s. d. Tišnov
Modlitebna, Procházkova 427, Tišnov (vedle OD Tesco)

Pravidelné sobotní bohoslužby – studium Bible 9.30; kázání 11.00 

Sbor Českobratrské církve evangelické
Kaple Centra sociálních služeb, Králova 1742, Tišnov

Pravidelné nedělní bohoslužby v 10.30  

WWW.KRESTANETISNOV.CZ
pořádá anglický denní kemp

pro mladé od 13 let

lektoři/lectors | USA
kde/where | gymnázium Tišnov

kontakt/contact | mhancik@centrum.cz

VZPOMÍNÁME 

Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili 
soustrast nad úmrtím pana  

VLASTISLAVA KUKLÍNKA.  
Zarmoucená rodina

PODĚKOVÁNÍ

22. května uplyne dvacet let, co zemřela paní MARIE DRLÍKOVÁ, a 21. června to bude 
dvanáct let, co zemřel pan LUBOŠ DRLÍK. Za vzpomínku děkují synové s rodinami. 
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Dne  5.  dubna  uplynulo  osmnáct  let  od 
úmrtí paní ALŽBĚTY TUREČKOVÉ. Stále 
vzpomíná rodina. 

Dne  13.  dubna  to  byly  čtyři  roky,  co  nás 
navždy opustila naše maminka a babička 
paní  LUDMILA VALČÍKOVÁ.  Stále  vzpo-
mínají  dcery  Andrea,  Ludmila  a  vnučka 
Natálka.

Dne 22. dubna to byly čtyři měsíce, co nás 
navždy opustil náš milovaný přítel a tatí-
nek pan  IVO ODEHNAL.  A 28.  dubna by 
oslavil  své  čtyřicáté  šesté  narozeniny. 
S  láskou a bolestí v srdci vzpomínají pří-
telkyně Ludmila a dcera Natálka.

Dne 22. dubna to bylo dvacet roků, co na-
vždy  odešel  náš  milovaný  manžel,  tatí-
nek a dědeček pan JIŘÍ MÜLLER. S láskou 
vzpomíná celá rodina. 

Dne  1.  května  uplyne  třináct  smutných 
roků, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
syn a bratr pan MICHAL ŽÍLA. Čas plyne, 
bolest  zůstává.  Za  tichou  vzpomínku  dě-
kují rodiče a sestra.

„Odešel, ale zůstává v srdcích těch, kteří ho 
měli rádi.“

Dne  2.  května  tomu  bude  rok,  co  odešel 
navždy  náš  drahý  syn,  bratr,  otec  a  ka-
marád  pan  MÍRA JINDŘICH.  S  láskou 
vzpomíná  a  za  tichou  vzpomínku děkuje 
maminka.

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapo menut.“

Dne 2. dubna jsme s bolestí v srdci vzpo-
mněli na deváté smutné výročí úmrtí naší 
drahé maminky a babičky paní BLANKY 
OBDRŽÁLKOVÉ. S lákou vzpomínají dce-
ra Blanka a vnoučata Sabina a Michal.

Dne  2.  dubna  uplynulo  již  sedm  let,  co 
nás navždy opustil manžel  a  tatínek pan 
JAN ČEPEŠ. V našich srdcích však žije dál. 
S  láskou  vzpomínají  manželka  Jarmila 
a synové s rodinami.

Dne  21.  dubna  to  bylo  deset  let,  co  nás 
navždy  opustila  naše  milovaná  mamin-
ka,  babička  a  prababička  paní  BOŽENA 
 JÍLKOVÁ z  Jamného. S  láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují syn a dcera 
s rodinami.

Dne 22. dubna uplynulo dvanáct let, kdy nás 
navždy  opustila  naše  manželka,  mamin-
ka  a  babička  paní  EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.  
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dce-
ry s rodinami.

Dne  26.  dubna  uplynulo  pět  smutných 
roků,  co  nás  navždy  opustila  naše  dra-
há  maminka  a  babička,  paní  LIBUŠE  
ŠMERDOVÁ.  S  láskou  vzpomíná  dce-
ra  Alena  s  rodinou.  Za  Vaši  vzpomínku 
děkujeme.

Dne 27. dubna uplyne dvanáct let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel,  tatínek  a  dědeček  pan  FRANTIŠEK  
OPLUŠTIL.  Stále  vzpomínají  manželka, 
syn František a syn Petr s rodinou.

Dne 2. května to bude patnáct let, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní EVA PILNÁ. Stá-
le  vzpomíná  manžel,  synové  s  rodinami 
a přátelé.

Dne  7.  května  uplyne  dvacet  smutných 
let od  chvíle,  kdy nás navždy opustil náš 
drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan 
STANISLAV BENEŠ. Stále vzpomínají dce-
ry Alena, Dagmar, Zlata s rodinami.
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NABÍDKY PRÁCE / INZERCE  

VITAR, s.r.o. nabízí volná pracovní místa v Tišnově:
– práce na plný úvazek ve třísměnném provozu  
– nástup možný ihned

Hledáte nové zaměstnání?

Nabízíme: 5 týdnů dovolené | závodní stravování  
odměny za produktivitu | čtvrtletní prémie | proplácené přesčasy 
firemní akce a rekreace | trvalé zaměstnání v perspektivní společnosti a další benefity

V současné době přijímáme na sezónní práce pracovníky na Dohodu o provedení práce
– vhodné pro zdatné důchodce, MD, studenty apod.

Bližší informace: +420 549 121 850 – Olga Malíková
Své životopisy zasílejte na: krhankova.hana@vitar.cz 

VITAR, s.r.o.
Výrobní závod Tišnov | Železné 113 | 666 01  Tišnov | Česká republika
TEL +420 549 121 850  | www.vitar.cz

MECHANIK/MECHANIČKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
– mzda až 26 000 Kč

OPERÁTOR/KA VÝROBY DOPLŇKŮ STRAVY,  
VÝROBY CAPRI-SONNE
– mzda po zaučení až 19 000 Kč

Snížení ceny tepelné energie 
v CZT Tišnov

Jarní počasí v probíhajících dnech hlásí blížící se konec 
aktuální topné sezóny a nastává tak čas bilancování 

předchozích období.

Společnost TEPLO T s. r. o. provedla na počátku 
letošního roku konečné vyúčtování ceny tepelné  
energie roku 2016. Z výsledku vyplývá dosažení 

úspory nákladů v soustavě CZT ve výši 1,5 mil. Kč, 
a tedy snížení ceny o 9 % oproti roku 2015.

Jedná se o pokračování nastaveného trendu snižování 
nákladů a ceny tepelné energie v soustavě CZT Tišnov. 
Pro úplnost uvádíme dosaženou úsporu v konečném 

vyúčtování ceny tepelné energie roku 2015 
v soustavě CZT, která činila 1,3 mil. Kč odpovídající 

snížení ceny o 9 % oproti roku 2014. 

Předběžná kalkulace ceny tepelné energie na rok 
2017 předpokládá snížení nákladů CZT o dalších 

cca 1,6 mil. Kč, což odpovídá novému snížení ceny 
tepelné energie v CZT Tišnov v rozmezí 7 až 10 %.

Společnost TEPLO T přeje všem čtenářům krásné 
jaro plné slunce a pohody.  

 

OBSLUHA ZDROJŮ TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

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

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

 

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

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

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

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

kvalifikace 
- příjemné, moderní pracoviště a odpovídající 

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

dovolené, ….) 

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

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

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

pro práci v domácnostech klientů v Tišnově. Výhodou: aktivní 
řidič, absolvovaný kurz pracovníka v soc. službách. Nástup 
k 1. 5. 2017 nebo dle dohody. Hlavní pracovní poměr, pouze 

ranní směny pondělí až pátek, plat podle platných předpisů pro 
pracovníky v soc. službách v 5. plat. třídě v závislosti na praxi, 

stravenky, 5 týdnů dovolené.
Zájemci mohou zaslat životopis na adresu: Centrum sociálních 
služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 

Tišnov
e-mailem na: info@css.tisnov.cz

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

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

Do svého kolektivu hledáme 

– pracovníka/ci v sociálních službách
– všeobecnou sestru 

– kuchaře/ku
Nástup možný ihned.

Více informací na telefonním čísle 734 448 014 – pí Hečová
(pouze po–pá od 7.00 do 16.00 hod.)

popř. možnost zaslat strukturovaný životopis na e-mail
info@domovpredklasteri.cz
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Pivovarská restaurace v Tišnově 
přijme kreativního šéfkuchaře
se zájmem o moderní trendy 

v gastronomii na HPP.

Požadujeme samostatnost a zkušenosti 
s vedením týmu.

Čistá mzda 40 000,- Kč.
Bližší informace na tel. čísle 603 812 787

Řádková inzerce:

 ° Hledám spolehlivou paní na 
úklid domácnosti 2x týdně, cel-
kem cca 10 hod., obec 9 km od Tiš-
nova.  
Tel. 732 901 284.

 ° Nabízím pravidelnou jízdu na 
koni (anglický plnokrevník) za ob-
časnou výpomoc na farmě. Jen pro 
opravdu zkušené jezdce.  
Tel. 732 901 284.

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

 ° Hledám byt v Tišnově, nejlépe 
s balkonem. Tel. 739 826 409.

 ° RD se zahradou, stav dobrý. Na-
bídněte. Tel. 607 127 906.

 ° Koupím byt 2+1 v Tišnově, za na-
bídky děkuji, tel. 732 542 781.

 ° Obec Heroltice pronajme budovu 
místního pohostinství za minimál-
ní nájem v rekreační oblasti. Infor-
mace na obecním úřadě tel. 549 418 
651 nebo mobil  
605 512 910.

 ° Prodám cirkulárku s kolébkou 
a dva šicí stroje Minerva. Tel. 
607 249 777.

 ° Prodám domek na Vyso-
čině, elektrika, plyn, 2+kk, 
předzahrádka, terasa, garáž, 
možnost půdní vestavby. RK, 
nevolat! Cena: 850 000 Kč. Tel. 
775 665 670.

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

 ° Sečení trávy, práce se svahovým 
mulčovačem.  
Tel. 608 065 337.

 ° Pronajmu byt 2+1 na ul. Květ-
nická 1618 za 9 tisíc. Tel. 
607 091 768.

 ° Restaurace Krček přijme po-
mocnou sílu do kuchyně a na 
úklid. Kontakt: 604 881 858 nebo 
731 654 917.

 ° Vyměním OB 2+1 v Brně za OB 
v Tišnově. Tel. 773 171 331.
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Pohybem ke zdravějšímu 
životu. Jak na to?

Pohyb a sport zlepšuje kondici, zaměst-
nává a tím i udržuje ve zdraví pohybový 
aparát, pomáhá relaxovat, zlepšuje náladu 
a je účinným bojovníkem proti únavě. Dost 
pozitivních přínosů, abychom ho zařa-
dili do našeho života, co říkáte? Myslete 
ale také na to, že tělo k pohybu potřebuje  
dostatek energie, správnou výživu včetně  
vitaminů a minerálních látek i vhodnou péči 
o klouby, které jsou nadměrně namáhány. 
To vše obstará správný jídelníček i kvalitní  
doplňky stravy.

Vitaminy, minerály a energie
Velmi oblíbenou minerální látkou spojenou 
s pohybem je hořčík neboli magnézium. 
Podílí se na více než 300 enzymatických 
reakcích a nebýt hořčíku, nebylo by ener-
gie, tedy ani pohybu. Díky doplňkům stravy  

Pohyb je důležitým a nezbytným prvkem zdravého života. Nemusí jít přitom hned  
o sport, navíc na vrcholové úrovni a čítající hodiny denně. Stačí se prostě hýbat, zato 
pravidelně. Pohybem se myslí procházky i cesta do schodů, práce na zahradě nebo 
pouštění draka s dětmi. Prostě cokoli, co nás donutí k nějaké fyzické aktivitě. Jak si ho 
užít s radostí? Třeba s vitaminy z Tišnova.

z tišnovského výrobního závodu VITARu 
ho můžete pravidelně přijímat v různých 
formách – jednorázových sáčcích (stick 
pack), šumivých tabletách nebo klasic-
kých polykacích tabletách. A když už je řeč 
o energii, tu nejrychlejší najdete v chutných 
tabletách Energit Dextróza sport s vitami-
nem C nebo právě s magnéziem. Energii 
můžete přijímat také díky hroznovému 
cukru Energit, který je rovněž obohacený 
o potřebné vitaminy.

Kloubní výživa
Pohyb je pro nás velmi prospěšný, na dru-
hou stranu ale sport představuje zátěž, která 
namáhá naše klouby. Základem zdravých 
kloubů je zdravá chrupavka, která je jakýmsi 
tlumičem či polštářem. Zamezuje totiž pří-
mému styku dvou kostí. Pokud dojde k je-

jímu úbytku, což se děje namáháním i po-
stupujícím věkem, přichází bolest a snížení 
hybnosti.
Představte si motor ve vašem autě, který 
potřebuje mazivo v podobě oleje, který 
zabezpečuje jeho bezproblémový chod.  
I chrupavka si žádá své „mazivo“ v podobě 
vhodné kloubní výživy. Ta obsahuje napří-
klad glukosamin nebo chondroitin, léčivé 
látky působící při osteoartróze, nebo  
kolagen, který je základní stavební hmo-
tou pojivových tkání. Všechny tyto účinné 
látky obsahuje MaxiVita Exclusive Kloubní 
výživa, kolagen několika typů pak najdete 
v MaxiVita Kolagen Forte+. 

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

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

www.vdtsystems.cz

inteligetní domácnost

multiroom ozvučení

řídicí systém

audio-video komponenty

Vážného 2091/15, 621 00 Brno - Řečkovice

info@vdtsystems.cz +420 604 941 555 

vhodné pro inteligetní domy, byty, administrativní budovy, kanceláře, 
školy, zasedací místnosti, učebny, kinosály, galerie, obchody...

-100 Kč 
na opalovací přípravky 

Anthelios La Roche-Posay*

Sleva platí: 

1.–31. 5. 2017

Kde nás najdete:
Chytrá lékárna, Komenského nám.123, Tišnov
Tel.: 513 035 483
www.chytralekarna.cz
facebook.com/chytralekarna

*Neplatí pro Anthelios tyčinku na rty a citlivé partie.

Staráme se o zdraví našich klientů.

-100 Kč 
na opalovací přípravky 

Anthelios La Roche-Posay*

Sleva platí: 

1.–31. 5. 2017

Kde nás najdete:
Chytrá lékárna, Komenského nám.123, Tišnov
Tel.: 513 035 483
www.chytralekarna.cz

Staráme se o zdraví našich klientů.

-100 Kč 
na opalovací přípravky 

Anthelios La Roche-Posay*

Sleva platí: 

1.–31. 5. 2017

Chytrá lékárna, Komenského nám.123, Tišnov

Staráme se o zdraví našich klientů.

Sleva platí: 

1.–31. 5. 2017

Chytrá lékárna, Komenského nám.123, Tišnov

Staráme se o zdraví našich klientů.

Užijte si jaro
v pohybu

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  

Doplňky stravy
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VAŠE AUTO
V NEJLEPŠÍCH
RUKÁCH

č. 1 v Tišnově



DIVADLO SKLEP SE SVOJÍ BESÍDKOU 2017 POBAVILO TIŠNOVSKÉ PUBLIKUM 23. BŘEZNA
Foto: Michal Juříček

SBORMISTR MARCO MENCOBONI, JEHOŽ SOUBOR CANTAR LONTANO BUDE 3. ČERVNA ZAHAJOVAT 
LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE, SI PROHLÉDL KONCERTNÍ PROSTOR  
V BAZILICE KLÁŠTERA PORTA COELI A SPOKOJENĚ PAK PÓZOVAL PŘÍTOMNÉMU FOTOGRAFOVI.
Foto: Jiří Sláma

VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJDETE NA FACEBOOKU TIŠNOVSKÝCH NOVIN
VESELSKÝ CHLUM
Foto: Miloš Sysel

ŽIDOVSKÉ NÁMĚSTÍ LOMNICE
Foto: Miloš Sysel
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22–23
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Cena k jednání   2,300.000,-Kč           
0,-Kč

jhsdjh jhd akjdh hdshdilsdj shd 
sdhkj hds djhjs 

3 x dílna, sjjkhjhjoc. Zázemí5555 

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

 
                             3,950.000,-Kč 

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

 
     Cena k jednání   1,651.000,-Kč 

 

 

Prodej stavebního pozemku, 
Malhostovice, CP 1300 m² 

               1,299.000,-Kč  

 

Prodej stavebního pozemku, 
Železné, CP 845 m² 

² 

 

                        150.000,- Kč  

 

Prodej zahrady, Tišnov,  
           Trnec, pozemek 395 m² 

5 m² 
 11.000,-Kč / včetně energií 

Pronájem bytu 2+1,Tišnov, 
Květnická,  CP 55 m², 

  9.500,-Kč / měsíc + plyn a el. 

 

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

 

 ,nhjhsdjh jhd akjdh  

      7.500,-Kč / včetně energií 

 

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

 7.314,-Kč / měsíc bez  energií 

Pronájem nebytových prostor, Tišnov, 
Králova, CP 106 m² 


