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Jak si město Tišnov vede v odpadovém hospodářství? 
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V následujícím rozhovoru zodpovíme nejčas-
tější otázky,  s  jakými  se  setkáváme v oblas-
ti hospodaření  s odpady. Tuto oblast má na 
starost Ing. Žaneta Krábková z Odboru sprá-
vy majetku a komunálních služeb Městského 
úřadu Tišnov.

Kolik odpadu město Tišnov vyproduku-
je a kde naše odpady končí? 
Za  rok  2017  občané  města  Tišnova  vypro-
dukovali něco málo přes dvě tuny směsného 
komunálního  odpadu  (SKO).  Jeho  množství 
tak  oproti  letům  minulým  mírně  pokleslo. 
Téměř 99 % tohoto odpadu  je odváženo do 
společnosti  SAKO Brno,  a.  s.,  kde  je  energe-
ticky  využíváno.  Zbylé  množství  končí  na 
skládce. 

Jak je na tom Tišnov s tříděním odpadu?
V  posledních  letech  velmi  dobře.  Od  roku 
2014 dochází v Tišnově k postupnému ná-
růstu  vytříděného  papíru,  plastu  a  skla. 
Jen  v  minulém  roce  se  podařilo  vytřídit 
476  tun  tohoto  odpadu,  což  je  o  130  tun 
více  než  v  roce  předešlém.  To  poukazuje 
na fakt, že se Tišnov rok od roku ve třídění 
zlepšuje. 

Jaké jsou novinky v třídění?
Nově  spolu  s  plastem  je možné  třídit  také 
drobný kovový odpad z domácnosti. Nápo-
jové  plechovky,  konzervy  od  potravin,  hli-
níkové  obaly  aj.  lze  od  ledna  tohoto  roku 
dávat  také do žlutých nádob na plast  či do 
pytlů v rámci motivačního pytlového sběru 
plastů. Město se  tak snaží přesvědčit obča-
ny, aby kovové obaly nevhazovali do směs-
ného odpadu, ale vhodili je k plastu, z něhož 
jsou  kovy  následně  vytříděny  a  odvezeny 
odběrateli. 

Jakým dalším způsobem se město snaží 
motivovat občany k většímu třídění?
Jak  jsem  již  zmínila,  město  sedm  let  na-
bízí  možnost  zapojit  se  do  motivačního 
pytlového  sběru  plastů.  Ty  jsou  tak  sváže-
ny  přímo  od  domu,  navíc  dostanou  obča-
né zdarma pytle na plast a  ještě něco málo 
ušetří při platbě za odpad. Dále jsme v rám-
ci  dotačních  programů  na  podporu  třídě-
ní  bioodpadu  v  minulém  roce  občanům 
bezplatně  zapůjčili  přes  tři  sta  kusů  kom-
postérů.  Ke  konci  roku  byly  do  sídlištních 
zástaveb rozmístěny také nádoby na biood-
pad. V neposlední řadě bych se ráda zmínila 

o nádobách na tříděný odpad, které jsou po-
stupně  na  vybraných místech  vyměňovány 
za nové a v případě potřeby je jejich množ-
ství navyšováno. 

V čem bychom se mohli zlepšit, co vidíte 
jako významný problém?
Je  to  třídění  odpadu,  které mnohým  lidem 
stále  dělá  značné  problémy.  Přitom  by  to 
mělo být v dnešní době pro každého člověka 
již  samozřejmostí.  Co mě  však  velice  zará-
ží, je fakt, že v našem městě mají s tříděním 
nejvíce  problémy  mladé  rodiny.  Může  to 
být  způsobeno například  jejich pohodlnos-
tí, nezájmem o život budoucí generace nebo 
názorem,  že  třídění  odpadu  nemá  význam 
a  vše  končí  stejně  na  jedné  hromadě.  Ta-
kovým  lidem  bych  ráda  vzkázala,  že  třídě-
ní rozhodně smysl má a že vytříděný odpad 
putuje k odběratelům k dalšímu zpracování, 
nikoliv  na  jednu hromadu  skládky.  Jen pro 
představu, město v  loňském roce vynaloži-
lo za systém tříděného sběru (plasty, papír, 
sklo) 683 030 Kč, ale na odměnách získalo 
1 086 744 Kč, kladná bilance je zcela vypo-
vídající. Navíc třídění odpadu je dle zákona 
o  odpadech  povinné.  Další  problém  vidím 
také  v  tzv.  černých  skládkách,  které  se  ob-
čané nebojí zakládat třeba i mezi bytovými 
domy či  v keřích před domy.  Je  smutné,  že 
i když mají lidé k dispozici šest dnů v týdnu 
moderní sběrný dvůr, kde mohou odložit ja-
kýkoliv odpad, tak k černým skládkám stále 
dochází, a to i přesto, že jim hrozí pokuta až 
50 tisíc korun.

Máte nějaké shrnutí nebo doporučení 
na závěr?
Pro  mnoho  lidí  je  třídění  odpadu  každo-
denní  samozřejmostí  a  ráda  bych  jim  po-
děkovala za to, že jim životní prostředí, ve 
kterém  žijeme,  není  lhostejné.  Neměli  by-
chom  však  zapomínat  na  to,  že  je  přede-
vším potřeba odpadu předcházet. Z pozice 
občana  jde  například  o  používání  látko-
vých  tašek,  nekupování  balených  vod,  ale 
používání  vody  kohoutkové.  Kupování  jo-
gurtů  ve  skle  namísto  plastových  apod. 
V  dnešní  době  se  postupně  objevují  také 
tzv.  bezobalové  obchody  s  produkty,  kde 
si  do  vlastních  nádob  odměříte  například 
mouku, nebo tzv. stáčírny domovní droge-
rie, kde si do PET  lahve odlijete například 
prací gel. Stačí si  je vyhledat na  internetu. 
V Tišnově je máme také.
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Příští číslo Tišnovských novin (TN 06/2018) vyjde 24. 5. 2018 (s uzávěrkou 14. 5. 2018). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 7. 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.

Obr. na titulní straně: Hruška. Foto: Hana Ondrušková
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Ochrana nerostného bohatství PP Květnice
Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

V průběhu jarních měsíců budou na informační panely naučné stez-
ky  po  přírodní  památce Květnici  přidány  dodatkové  tabulky  podá-
vající  informaci o zákazu sběru a dobývání minerálů, především na 
Malé a Velké skále. Ochrana minerálů vychází z nařízení Jihomorav-
ského kraje o zřízení přírodní památky Květnice a je dána zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Projednané body programu Zastupitelstva města Tišnova ze dne 16. 4. 2018
V pondělí dne 16. 4. 2018 od 17.00 hodin se uskutečnilo zasedání Za-
stupitelstva města Tišnova č. 2/2018.  
Program jednání:
1.  Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2.  Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2017
3.  Zpráva o kultuře za rok 2017
4.  Zpráva o sportu za rok 2017
5.  Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2017
6.  Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p. o., za rok 2017
7.  Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31. 3. 2018)
8.  Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tiš-
nova za rok 2017

9.  Hospodaření města Tišnova za rok 2017
10.  Zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2017
11.  Navýšení provozního příspěvku Základní škole Tišnov, nám. 28. 

října, příspěvkové organizaci
12.  Zpráva o komunálních službách za rok 2017
13.  Návrh  obecně  závazné  vyhlášky  města  Tišnova  č.  2/2018, 

o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.  Návrh  obecně  závazné  vyhlášky města  Tišnova  č.  3/2018,  kte-
rou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 11/2017, 
o nočním klidu

15.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Do-
tační program 2018 – Sport a tělovýchova nad 50 000 Kč

16.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Do-
tační program 2018 – Ostatní zájmová činnost nad 50 000 Kč

17.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Do-
tační program 2018 –Prorodinné aktivity nad 50 000 Kč

18.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Do-
tační program 2018 – Kultura nad 50 000 Kč

19.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Do-
tační program 2018 – Volnočasové aktivity nad 50 000 Kč

20.  Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 
(Tělocvičná jednota Sokol Tišnov)

21.  Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018

Na informační panely naučné stezky po přírodní památce Květnici 
budou přidány dodatkové tabulky. Foto: CBS Nakladatelství s. r. o.

ZÁKAZ SBĚRU A DOBÝVÁNÍ MINERÁLŮ!
SBĚR NEROSTŮ NA ÚZEMÍ PP KVĚTNICE JE MOŽNÝ POUZE 

S PÍSEMNÝM SOUHLASEM KRAJSKÉHO ÚŘADU JMK A VLASTNÍKA 
POZEMKU – MĚSTA TIŠNOV. BEZ SOUHLASU SE VYSTAVUJETE 

SANKCI AŽ 100 000 KČ.
PŘI ZPOZOROVÁNÍ TÉTO NEZÁKONNÉ ČINNOSTI VOLEJTE 

MĚSTSKOU POLICII TIŠNOV – 603 577 252 NEBO POLICII ČR – 158.
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KVĚTNICE JE MONITOROVÁNA.

DĚKUJEME, ŽE JSTE VŠÍMAVÍ KE SVÉMU OKOLÍ A OCHRANA 
PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ KVĚTNICE VÁM NENÍ LHOSTEJNÁ.

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

23. března byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na přelomu roku 2017/2018:

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

Daniel Dymáček Josefína Siudová Eliška Seidlová Dominika Padalíková
Mia Karásková Richard Kappel Justýna Kňourová Adam Mecerod
Filip Mecerod Jan Jahelka Tomáš Hájek Jiří Šikula
Vítek Vojáček Tereza Bártlová Lukáš Lerch Ema Bartáková

Jiří Kučera – první občánek Tišnova narozený v roce 2018
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22.  Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
ze dne 11. května 2016

23.  Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Park pod kostelem)
24.  Změna kupní smlouvy mezi městem Tišnov a manželi M. ve věci 

prodeje kotelny K11 na ulici Dřínová v Tišnově
25.  Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Tiš-

nov a spolkem Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.
26.  Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku 

parc. č. st. 1762
27.  Pojmenování nově vzniklé ulice v Tišnově (mezi kruhovým objez-

dem u nádraží a ul. Klášterská)
28.  Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2018 mezi měs-

tem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov
29.  Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního říze-

ní na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2018
30.  Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečo-

vatelskou službu CSS Tišnov, p. o., pro rok 2018 dle § 101a záko-
na č. 108/2006 Sb.

31.  Stanovy DSO Tišnovsko

32.  Korespondence zastupitelům města Tišnova
33.  Reakce  náměstka  hejtmana  Jihomoravského  kraje  a  primátora 

města Brna (dopady odsunu brněnského hlavního nádraží)
34.  Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova
35.  Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov
36.  Zápis č. 2/2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek-Hajánky
37.  Zápis č. 2/2018 a zápis č. 3/2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné
38.  Zápis  č.  1/2018  ze  zasedání  Výboru  kontrolního  Zastupitelstva 

města Tišnova
39.  Zápis  č.  1/2018  ze  zasedání  Výboru  finančního  Zastupitelstva 

města Tišnova
40.  Zápis  č.  1/2018  ze  zasedání  Výboru  pro  strategické  plánování 

a rozvoj města
41.  Zápis č. 1/2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních slu-

žeb Zastupitelstva města Tišnova
42.  Změna  členství  ve  Výboru  pro  komunitní  plánování  sociálních 

služeb Zastupitelstva města Tišnova
43.  Zpráva o činnosti Rady města Tišnova
44.  Dotazy, podněty, připomínky

ROZHOVOR  
Kulturní setkávání 
v Tišnově 
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty 
a vnějších vztahů 
Monika Chlupová Fruhwirtová

Vážení přátelé, milí Tišnováci,
rok se s rokem sešel a já si dovoluji opět na-
psat pár řádků, jelikož je květnové číslo věno-
váno  tématu  životního  prostředí,  a  jak  jsem 
se zmiňovala v jednom z předchozích vydání, 
s  kulturou  se  setkáváme nejen  v  životě  spo-
lečenském, ale v  její  jisté  formě i v prostředí 
životním. Můžeme  tedy říci,  že pokud máme 
v  sobě  zakořeněn  jistý  žebříček  mravních 
a morálních hodnot,  je nám čisté a upravené 
prostředí samozřejmostí. Lidem, kterým hod-
notový  žebříček  dán  do  vínku  nebyl,  je  tře-
ba ukázat, jakou cestou se ubírat, aby životní 
prostředí vzkvétalo a zůstalo zachováno i pro 
budoucí  generace.  Díky  všem  odborníkům 
a  pracovníkům,  kteří  mají  tuto  oblast  v  na-
šem malebném městečku na soutoku čtyř vod 
mezi  kopci  na  starosti,  ale  i  Vám  všem, milí 
Tišnováci, za ochotu a pochopení při zvelebo-
vání Tišnova.
Jelikož vydání čísla,  jež právě čtete,  je ob-

sáhlé, v odpovědích na otázky se vynasnažím 
býti  stručná  a  podrobnější  informace  se  do-
čtete v číslech následujících.

Jaro je již v plném proudu a s tím je 
spojena i příprava akcí, z nichž mnohé 
budou probíhat tzv. pod otevřeným ne-
bem. Na co se můžeme od května těšit?
8. května se  uskuteční  Turistický  pochod 
župou  Pernštejnskou. Dne 9. května uctíme 
památku obětí druhé světové války, kdy pro-
běhne  ve  14.00  za  účasti  pamětníků  a  žáků 

z  tišnovských  základních  škol  vzpomínkový 
akt spojený s položením věnců. Akce se usku-
teční  nejprve  u  pomníku  na  nám.  28.  října, 
poté  se  přesune  na  ul.  Riegrova  k  pomníku 
Boženky Škrabálkové. 20. května již tradiční 
Memoriál  Ivo  Medka.  Dále  26. května  Žup-
ní slet Sokolské župy Pernštejnské. 22. červ-
na v 19.30 v Ovčíně  v areálu Porta coeli  se 
můžeme  těšit  na  koncert  Concentus  Mora-
viae  tentokrát  v  trochu  netradičním  pojetí 
EN.DRUa a NASTYho. 24. června Den hudby 
u  Palce  pořádaný  ZUŠ  a  „znovuobjevení  tzv. 
srdíčka TGM“.

V červnu by mělo dojít ke slavnostnímu 
otevření Parku pod kostelem. Jedná se 
o poměrně velký prostor, který bude 
dán veřejnosti do užívání. Jeho součástí 
je i malé pódium nebo propojení s Ga-
lerií Josefa Jambora. 
Ano, 1. června v odpoledních hodinách bude 
slavnostně  otevřen  veřejností  dlouho  oče-
kávaný  Park  pod  kostelem,  který  přinese 
spoustu  možností  k  relaxaci  dětí,  studentů 
i  dospělých.  Již  teď  je možno na  fotografiích  
kolujících po internetu vidět, co vše nás v par-
ku  čeká.  Na  malém  pódiu  se  plánují  menší 
hudební  produkce  i  divadla.  Propojení  s  Ga-
lerií  Josefa  Jambora  je  fantastické,  neboť 
již  o  letních  prázdninách  zde  budou  probí-
hat výtvarné dílny a příměstské tábory. V den 
samotného  otevření  parku  bude  zároveň 
v jeho dolní části zpřístupněna tzv. Sousedská 
knihovna. Věřím, že se nový park stane srdeč-
ní záležitostí Tišnováků.

Rok 2018 je ve znamení oslav vzniku 
samostatné republiky. Bude se i Tišnov 
těchto oslav účastnit a popřípadě jak?
Prvorepublikové  akce  začaly  na  Tišnov-
sku  letos  již  25.  února  otevřením  výstavy 

prvorepublikového  sochaře  Václava  Hynka 
Macha v Podhoráckém muzeu.  (V. H. Mach – 
pro město Tišnov vytvořil v roce 1938 pomník 
padlých  v  první  světové  válce  s  pískovcovou 
sochou  legionáře  v  nadživotní  velikosti,  kte-
rá je od roku 1946 na nám. 28. října. V době 
války byl pomník ukryt.) V Muzeu města Tiš-
nova probíhá do 10.  června  výstava Dámská 
móda za první republiky. Jak již bylo zmíněno, 
24.  června  se koná Den hudby v prvorepub-
likovém  stylu na  zahrádce U Palce pořádaný 
ZUŠ  a  „znovuobjevení  tzv.  srdíčka  TGM“  na 
úpatí naší přírodní památky „hory“ Květnice. 

V létě se opět uskuteční slavnost s his-
torickým podtextem. Jaká bude?
Připomínka roku 1918 v Tišnově, toť její ná-
zev.  V  letošní  historické  slavnosti  jde  o  při-
pomenutí  jedné z klíčových událostí pro náš 
stát a tím je sté výročí vzniku první republiky. 
Pod taktovkou mých skvělých kolegů z MěKS, 
dále  PhDr.  Ireny  Ochrymčukové,  PhDr.  Liby 
Beranové,  p.  Miloše  Sysla  i  nové  koordiná-
torky  Lenky  Šebečkové,  která  po  mně  pře-
vzala  koordinaci  trhových  slavností,  opět 
vzniká program, který bude poučný  i  zábav-
ný. Ale hlavně bude zasazen do prostředí na-
šeho města. Návštěvníci se mohou těšit opět 
na celodenní program – jarmark, trhy, průvod 
městem se zastávkami u sokolovny a prvore-
publikových vil na Riegrově třídě. Zakončený 
módní  prvorepublikovou  přehlídkou  a  kon-
certem v Kuthanově sanatoriu, na který přije-
de „sám prezident T. G. Masaryk“.
Sklonek  léta  a  téměř  celý  podzim  budou 

opravdu  v  celé  naší  republice  ve  znamení 
oslav.  U  nás  budeme  pokračovat,  pokud  se 
vše zdaří, v srpnu až říjnu promítáním filmu 
„Tišnov 1928“, který je ve sbírkách Podhorác-
kého muzea, na jehož digitalizaci spolupracu-
je p. Radim Tichý a  spolek Continuum vitae. 



06 Tišnovské noviny

ROZHOVOR  

Veřejná zeleň města
Václav Drhlík, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Po dlouhé zimě jsme svědky rychlého nástu-
pu jara. Tráva získává svou svěží barvu, roz-
kvétají stromy a vegetace se opět obléká do 
zelené. Ještě před tím v období vegetačního 
klidu  bylo  nutné  především  v  rámci  inves-
tičních  akcí  provést  neoblíbené kácení. Asi 
nejcitelnější proběhlo v části ulice Riegrovy, 
kde bylo vykáceno dvacet pět kulovitých ja-
vorů  a  jedna borovice. Důvodem  je dlouho 
očekávaná rekonstrukce  této ulice, v  rámci 
které bude mimo  jiné vysazeno sedmdesát 
dva mladých alejových  stromů,  a  to na uli-
ci  Riegrovu  do  oboustranného  stromořadí 
a  nová  alej  vyroste  i  na  ulici  Černohorské. 
U  této převážně krajské  investice se městu 
podařilo  vyjednat  navýšení  počtu  stromů 
oproti  původně  projektovaným.  Kácelo  se 
i na ulici Brněnské, která bude rekonstruo-
vána ještě dříve. Zde bylo vykáceno celkem 
třináct  stromů,  významné  byly  především 
tři vzrostlé lípy. V rámci investice zde bude 
vysazeno do obnovované lipové aleje deva-
tenáct  mladých  stromů.  Na  ulici  Bezručo-
va  bude  rekonstruován  chodník  a  veřejné 
osvětlení, obnoveny zde budou i stromy. 
Jako absolvent Zahradnické fakulty MZLU 

Brno  zajišťuji  již  několik  let  správu  veřej-
né  zeleně  města  a  vždy  se  snažím  o  nové 

výsadby  stromů  tak,  aby  převyšovaly  počty 
stromů kácených.  Za  posledních patnáct  let 
se tak podařilo nově vysadit či obnovit něko-
lik alejí na ul. Janáčkova, Kukýrna, Dlouhá, Ji-
ráskova, Nerudova a další. K navýšení počtu 
stromů  došlo  výrazně  při  projektu  Regene-
race zeleně města Tišnova, kdy byly odborně 
ošetřeny všechny stromy a nově vysázeno tři 
sta stromů a několik tisíc keřů. Stromy byly 
aktuálně vysazeny i v nově budovaném par-
ku.  Dalších  několik  desítek  stromů  vysazu-
jeme každoročně na vhodná místa po městě.  
Vězte, že žádostí ze strany občanů o pokáce-

ní stromů je mnoho. Většinou se jedná o neo-
podstatněné důvody k jejich pokácení, kterými 
bývají například nepořádek z opadu listí či kvě-
tů, stínění stromu od severní strany, zastínění 
signálu satelitu apod. S takovými důvody nelze 
uspět  při  povolovacím procesu  kácení.  V  pří-
padě, že je žádost o kácení opodstatněná, pro-
jedná  ji  Komise  životního  prostředí  složená 
především z odborníků. Při schválení kácení je 
ihned komisí navržena náhradní výsadba. Ná-
sledně  žádost  před  vydáním  rozhodnutí  kva-
lifikovaně  posoudí  Ing.  Bc.  Chaloupková  na 
Odboru ŽP MěÚ Tišnov. K  zahájenému  řízení 
vznášejí dále připomínky i občanská sdružení. 
Není to tedy proces jednoduchý a každé káce-
ní  se  pečlivě  zvažuje.  Někdy  dokonce  přistu-
pujeme  i k  zadání odborného posudku, který 
vypracuje  certifikovaný  znalec  v  oboru.  Kro-
mě dokončovaného parku by měly v budouc-
nu  vzniknout  dle  územních  studií  další  dvě 

rozsáhlé parkové plochy v jižní a severní části 
sídliště Hony za Kukýrnou. 
Na  některých  besedách  jsem  také  zasle-

chl  jednu velmi zavádějící  informaci, kterou 
bych  rád okomentoval. Údajně  je dle územ-
ní studie sídelní zeleně ve městě pouze 5 % 
zeleně parků z optimálních 15 %. Ano, parky 
zde chyběly, ale současně je nutné zmínit, že 
do  těchto  procent  není  zahrnuta  například 
zeleň uličních stromořadí apod. Pro posuzo-
vání  výměry zeleně  je nutné hodnotit  celek 
zeleně se všemi složkami, protože například 
podíl zeleně sídlišť  je hodnocen velmi pozi-
tivně. Územní studie sídelní zeleně také říká, 
že  na  jednoho  obyvatele  připadá  v  Tišno-
vě  63 m2  zeleně,  optimální  hodnota  přitom 
činí 50 až 75 m2 na jednoho obyvatele. Tento 
současný stav bude tedy vzhledem k připra-
vovaným  realizacím  parkových  úprav  dále 
jen zlepšován, a to v údajích není vůbec zahr-
nuta zeleň příměstských lesů města. 
Na  závěr  bych  rád  upřímně  poděkoval 

všem občanům, kteří napomáhají vyšší čisto-
tě města pravidelným úklidem kolem své ne-
movitosti. Vždyť pro naše prarodiče  to bylo 
samozřejmostí a každého musí těšit mít před 
svým prahem zameteno. Není v  silách měs-
ta po rychle ukončené zimě během několika 
dní zajistit naráz všechny jarní práce.
Věřím, že veřejná zeleň bude nadále vzkvétat 
a těšit občany města tak,  jako nás svou krá-
sou potěšily právě dokvétající narcisy vysa-
zené na mnoha místech ve městě.

Elegance  historických  vozidel  s  prvorepub-
likovými  krasavci  projede  Tišnovem  1.  září. 
Dále nás čekají 28. až 30. září Václavské hody, 
které každoročně ctí tradice, a letos si připo-
meneme hody před osmdesáti lety.
Říjen  bude  vedle  komunálních  voleb  pro 

Tišnov  znamenat  hlavně  završení  oslav  sté-
ho výročí první republiky. V sobotu 13. října 
si s Klubem českých turistů můžeme vyšláp-
nout  na  Tišnovskou  5O.  Závěr  oslav  bude 
směřován  na  poslední  říjnový  víkend,  kdy 
plánujeme  koncert  Tišnovského  komorního 
orchestru  v  bazilice  Nanebevzetí  Panny Ma-
rie  v  Porta  coeli,  sokolové  zamýšlí  uspořá-
dat ples. V neděli se můžeme porozhlédnout 
po  krásách  naší  přírodní  památky  Květnice, 
zasadit  ve městě  novou  lípu,  položit  květiny 

k památníkům, kde budou skauti  a  sokolové 
držet  čestnou  stráž.  A  účastnit  se  předávání 
čestných  občanství  našeho  města.  Odpoled-
ne  se  dá  vycházkou  přejít  do  Podhoráckého 
muzea,  kde  bude  zahájena  výstava  ke  vzni-
ku  samostatného  československého  státu. 
V  podvečer  se  na  náměstí  dočkáme  možná 
překvapení. Tečkou za oslavami první repub-
liky mimo  jiné  bude opět  výstava muzea  Ži-
vot v měšťanské domácnosti po první světové 
válce.
Z mnoha dalších akcí pod širým nebem ne-

chci opomenout Happening k výročí 17. listo-
padu 1989.

Co si slibujete od chystané koncepce 
kultury a koncepce cestovního ruchu, 

které se v těchto měsících intenzivně 
připravují?
Obě  koncepce  se  připravují  ve  spolupráci 
s  odborníky. Dle  požadavků mají  být  hotovy 
na počátku září. Věřím v  jejich kvalitní zpra-
cování  a  jsem  pevně  přesvědčena,  že  měs-
tu  ukáží  a  zajistí  v  souladu  s  novými  trendy 
správnou cestu, kam a jak kráčet na poli kul-
tury i cestovního ruchu.

Co byste chtěla vzkázat čtenářům Tiš-
novských novin?
Milí  občané,  přátelé,  příznivci  životního pro-
středí  i  společenských  událostí,  děkuji  Vám, 
že jste občany našeho města.
Ze  srdce  všem  přeji  slunečné  jaro,  vlídné 

léto a úrodný podzim. 

TÉMA MĚSÍCE  

Naše anketa o zeleni
připravila redakce TN

V  rámci  tématu  tohoto  měsíce  jsme  se  ze-
ptali řady respondentů, jak jsou spokojeni se 
stavem veřejné zeleně v našem městě. Kon-
krétně jsme je oslovili těmito větami:

Zeleň ve městech a celková upravenost 
prostředí působí na každého návštěvníka 
a dlouhodobě i na všechny obyvatele. 
Myslíte si, že rozsah zeleně na veřejných 
prostranstvích a v jejich okolí je v Tišno-
vě dostačující (1)? 
Cítíte potřebu upravit vzhled města po-
mocí dalšího ozelenění (2)? 

Která část Tišnova se Vám z tohoto hledis-
ka v současnosti líbí nejvíce (3)?
Předkládáme  Vám  část  odpovědí,  které 

jsme od oslovených občanů obdrželi:

Ladislav Kotouček:
Na  první  otázku  odpovídám  –  není,  na 
druhou – ano a na třetí – byla to Riegrova 
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ulice,  v  současné  době  je  to  sídliště  pod 
Květnicí  a  doufám,  že  to  bude  i  Park  pod 
kostelem.

Václav Hosnédl:
Město Tišnov má příznivou polohu v údo-
lí  řeky  Svratky  a  do  okolních  lesů  je  to 
pro  pěší  také  blízko  (Květnice,  Klucani-
na, Výrovka, Kozí brada). Ve městě samot-
ném  je  automobilovou  dopravou  zeleň 
omezována  či  ničena.  Vybudováním  Par-
ku pod kostelem se veřejná zeleň na par-
kové  úrovni  dostává  i  do  centra  města, 
což  bude  vhodné pro maminky  s malými 
dětmi a pro starší občany. Výškové rozdí-
ly  jsou  tam  ovšem  na  úrovni  výstupu  na 
Květnici.
Před  čtyřiceti  lety  bývala  ulice  Dvořá-

kova  višňovou  alejí,  nyní  mají  pěší  pro-
blém  tuto  rušnou  ulici  přejít.  Tento  stav 
se  ovšem  nemůže  vrátit.  Domnívám  se, 
že další rozšíření veřejné zeleně ve  formě 
parkových úprav nelze očekávat v centrál-
ní  části  města.  Při  úpravách  dopravních 
komunikací bude však nutno vždy počítat 
alespoň s minimálním prostorem pro tráv-
níky a okrasné keře, a kde to bude možné, 
i  se  stromy. U budovaných cyklostezek by 
se mělo počítat  i  s pohybem pěších a ma-
tek s kočárky, protože tyto stezky se často 
výškově blíží vrstevnicím.
Podle  mého  je  příjemným  přivítáním 

návštěvníků  Tišnova  například  průjezd 
sídlištěm  U  Humpolky,  kde  nyní  už  znač-
ně vzrostlé stromy a trávníky tlumí i vyšší 

obytnou  zástavbu.  Lesy  v  katastru  měs-
ta  (Klucanina,  Květnice)  si  zaslouží  stá-
lou  pozornost,  aby  mohly  být  využívány 
jako lesopark, tzn. udržovat hlavní cesty či 
stezky v přiměřeném stavu pro pěší. 

Jana Wildová:
1. Spíše ne (pamatuji stromy na Černohor-
ské, Riegrově, Jiráskově, Husově...).
2. Ano, i když chápu, že je to kdo s koho – 
zeleň, nebo parkovací místa...
3. Květnice. 

Václav Seyfert:
Zeleně není nikdy dost.  Já mám například 
ve své mysli už řadu let doslova „před oči-
ma“ vyobrazen odpočinkový parčík v mís-
tě  někdejší  tržnice  naproti  poliklinice 
v  horní  části  náměstí.  Argument,  že  ten-
to prostor  teď  slouží  jako parkoviště,  pro 
mne jako člověka, který nikdy v životě ne-
vlastnil  automobil,  nemá  žádnou  váhu. 
Stromy  či  keře  by  zkrátka měly  být  vysá-
zeny ve všech ulicích, kde je to  jen trochu 
možné.  Jsem  rád,  že  bydlím  pod  Květnicí, 
kde mám kolem sebe živé přírody víc než 
dost  –  přesto  jsou  ale  pro  mne  a  přede-
vším pak pro moji manželku jakékoliv vý-
lety  do míst  ještě  větší  zeleně  (Vysočina) 
balzámem na duši.

Miloš Buček:
Při pohledu z letadla i balonu se mi Tišnov 
dosud  jevil  naštěstí  jako  dostatečně  zele-
ná sídelní oáza. I přes snahu a péči odboru 

správy majetku města se však celkový po-
díl  zeleně  v  důsledku  civilizačního  tlaku 
stále  průběžně  snižuje.  Nedobrým  příkla-
dem  jsou  třeba změny v  rozloze a v úpra-
vách školního parku u ZŠ Smíškova na úkor 
potřeb  automobilismu.  Rozloha  nového 
Parku pod kostelem se sice nezvětšila, ale 
zato  bude  určitě  svým  odborným  prove-
dením  přitažlivým  místem  pro  Tišnováky 
i  návštěvníky  města.  Pěkná  je  nová  úpra-
va  sídlištního  prostranství  pod  ulicí  Hor-
nickou.  Hlavní  příjezdová místa  do města 
(hasiči – pila, kruhový objezd – železniční 
podjezd,  ulice  Lomnická)  však  postrádají 
kultivovanou zeleň. Pochvalná je průběžná 
obnova  starých  stromů  novou  výsadbou, 
i  když  v  některých  případech  s  poněkud 
náročnou  údržbou  na  průchodnost.  Zeleň 
v  centrální  části  města  se  zřejmě  pozitiv-
ních změn dočká až s realizací rekonstruk-
ce náměstí.

Na  položené  otázky  odpovídalo  i  pat-
náct seniorů v rámci kurzu trénování pa-
měti  v  Centru  sociálních  služeb.  Rozsah 
zeleně  považuje  za  dostačující  dvanáct 
z nich, potřebu dalšího ozelenění cítí pou-
ze  dva  a  nejvíce  se  jim  líbí  oblast  Květni-
ce  (13); po  jednom „hlasu“ dostaly  i ulice 
Hornická a střed města.

Nejkreativněji  se  k  zadanému  tématu 
postavil pan Josef Permedla, který reago-
val  samostatným  článkem.  Najdete  jej  na 
jiném místě tohoto čísla.     

Rekonstrukce významných krajinných prvků v okolí Tišnova
Vlastimil Martiško, Český svaz ochránců přírody – základní organizace Brněnsko. 

Již  od  roku  2014  se  postupně  rozbíhá  roz-
sáhlá  rekonstrukce  tří  významných  krajin-
ných prvků.

Kolbábkův kopeček – izolovaná vyvýšenina 
tvořená  pískovci  s  druhově  velmi  bohatými 
travinnobylinnými společenstvy s ohrožený-
mi druhy rostlin a cennými solitéry dřevin se 
nachází při pravé straně silnice od Železného 
do Drásova kousek od Limovy.

Čimperská lada – jižní až jihovýchodní sva-
hy, v horní části  travnatá  lada, v dolní starý 
zatravněný  švestkový  sad,  kde  v  celé  plo-
še  stále  přežívají  velmi  bohatá  společen-
stva  rostlin,  nachází  se  severně  od  Tišnova 
podél  jižního  okraje  lesních  porostů  vrchu 
Čimperk.

Svobodnice – Janouškova zmola –  úpatí 
části  jižních svahů s mozaikou společenstev 
lesních  okrajů,  opuštěných  sadů,  polokul-
turních  luk a  lad s velkou rozmanitostí  tep-
lomilných  travinnobylinných  společenstev 

a  unikátními  solitéry  dřevin  se  nachází  při 
levé straně silnice od Železného do Drásova 
asi 1 km od Limovy.

V  rámci  rekonstrukčních  zásahů  jsou 
postupně  prováděny  komplexní  probírky 
dřevin spočívající hlavně v úplné  likvidaci 
nepůvodních a  invazivních druhů zejména 
trnovníku akátu a výrazné redukci porostů 
ostatních dřevin, svídy krvavé, trnky obec-
né,  růže  šípkové  nebo  janovce  metlaté-
ho  ve  prospěch  volných  osluněných  ploch 
s výskytem ohrožených druhů bylin a cen-
ných  jedinců dřevin s ohledem na celkový 
žádoucí  charakter  území. Další  nezbytnou 
částí péče je kaž doroční kosení travnatých 
ploch.  Zaměřuje  se  na  místa  nejvíce  po-
stižená  sukcesí  s  rozvojem  třtiny  křovišt-
ní  a  ovsíku  vyvýšeného.  Důraz  je  kladen 
na  rozvoj  ploch  s  nejcennějšími  společen-
stvy s výskytem chráněných a ohrožených 
druhů.
Managementové práce  v  těchto  přírodně 

cenných  lokalitách  jsou  placeny  z  rozpočtu 

města  Tišnova  za  přispění  programu  péče 
o krajinu financovaného Agenturou ochrany 
přírody  a  krajiny  a  prováděny  základní  or-
ganizací  Českého  svazu  ochránců  přírody  – 
Brněnsko. V tomto roce se zvažuje umístění 
informačních panelů na všechny rekonstruo-
vané lokality.
Prováděné  rekonstrukce  desítky  let  ne-

udržovaných  a  spontánním  rozvojem  po-
stižených míst  povedou především k  jejich 
stabilizaci  s  velmi  pozitivním  dopadem  na 
rozvoj  rostlinných  i  živočišných  společen-
stev,  nevyjímaje  hmyz,  především  denní 
motýly.
V žádném případě se nejedná o aktivity 

samoúčelné,  ale  systematické  a  cílevědo-
mé. Celkový vzhled  těchto kousků přírody 
se již pomalu přibližuje historické podobě, 
kdy  šlo  většinou  o  volné  travnaté  plochy 
s  více  nebo  méně  roztroušenými  dřevi-
nami.  Je  samozřejmé,  že  úplné  dokonče-
ní  rekonstrukcí  zabere  ještě  nějaký  čas, 
ale  radikální  proměny  jsou  už  dnes  velmi 
výrazné.



RADNICE INFORMUJE  

08 Tišnovské noviny

TÉMA MĚSÍCE  

Jeskyňáři pod horou Květnicí
Barbora Kulhánková

Knihu Pavla Vašíka jsem poprvé držela v rukou asi před třemi roky, kdy ji 
v podobě strojem psaného prvopisu a neuměle svázanou provázkem při-
nesl v odřené igelitové tašce domů můj manžel, Pavlův kamarád a kolega 
jeskyňář. Opatrně jsem tehdy obracela stránky jednu za druhou, prohlíže-
la je a oči nechala klouzat po řádcích textu. Ani jsem si nevšimla, že přes 
zevrubné listování jsem byla najednou vtažena do děje, a Pavlovy příběhy 
z podzemí jsem četla takřka jedním dechem. Každému musí být po pře-
čtení hned jasné, že je psal člověk, který nechal pod zemí nejen kus tvrdé 
dřiny, kdy vlastníma rukama doslova centimetr po centimetru odkrýval se 
svými kamarády jeskyňáři tajemství podzemních chodeb, ale také velký 
kus svého srdce, ve kterém se zrcadlí nesmírná láska a úcta k podzemní-
mu světu. Tehdy jsem si jen tak posteskla nad tím, že Pavel knihu doposud 
nevydal. Proto jsem velmi ráda, že nakonec přece jen spatřila světlo světa 
a v krátkém rozhovoru vám mohu představit jejího autora.

Co Tě, Pavle, přivedlo k jeskyňaření?
Vyrůstal  jsem v Tišnově a Květnice byla naším rájem. Nejvíce kamará-
dů jsem měl na Jungmannově ulici a s těmi staršími jsme prolézali štoly 
u Besénku a jeskyně. Na těchto nezapomenutelných výpravách do pod-
zemí má největší podíl Ivan Ochrymčuk a Ruda Vrzal. A právě tam se také 
zrodila ta touha poznávat nové tajemno.

Byl dřív Pavel Vašík – jeskyňář, nebo objev Královy jeskyně na 
Květnici?
S mým  kamarádem  a  spolužákem  Slávkem  Svobodou  jsme  se  v  roce 
1970 na Květnici seznámili s promovaným biologem, panem Janem Him-
melem z Brna, kterého zaujal náš zájem o podzemí a zacházení s lanem, 
kterou jeskyňáři musí při své práci bezesporu dobře ovládat. Následně 
nás  s  sebou vzal do horní  části Květnické propasti  a bylo  rozhodnuto. 
Oba jsme se stali v roce 1971 právoplatnými členy Speleologické sekce 
při Královopolské strojírně v Brně, které pan Himmel předsedal a hle-
dal nové členy. V té době také vykonával funkci okresního konzervátora 
ochrany přírody. Když byla Králova jeskyně objevena, tak jsme mu z poš-
ty zatelefonovali, aby přijel. Zprvu nám nechtěl věřit, že se  jedná o tak 
velkou krasovou jeskyni. V těch místech nikdo nepředpokládal nález tak 
rozsáhlých prostor, jak se později ukázalo.

Kdy ses začal zabývat myšlenkou, že napíšeš knihu o jesky ňaření?
Když jsme s přáteli jezdili jednou za rok na dovolenou, tak jejich téměř 
dospělé děti žadonily o nějaké povídání o jeskyni. Jejich rodiče byli také 
téměř pokaždé pozornými posluchači a kladli další a další otázky. Po le-
tech  jsem si uvědomil,  že spoluzakladatelé  jeskyňářské organizace po-
stupně  umírají  a  historie  bude  zapomenuta,  pokud  zavčas  nevznikne 
něco uceleného pro širokou veřejnost.  

Zaujal mne, nebo spíše zarazil název první kapitoly „Mohl jsem 
se zabít“. Proč hned na úvod knihy tak vážné téma?
Ta  příhoda  se  odehrála  v  našich  začátcích,  kdy  jsme  byli  ještě  školáci, 
a  opravdu mne poučila  a poznamenala při mojí další práci  v podzemí. 
Uvědomil jsem si, jak lehce může člověk přijít o to nejcennější. Naštěstí byl 
tehdy příčinou nepříjemné situace, v níž jsem se ocitl, pouhý optický klam.

Vše, co v knize popisuješ, jsi také zažil?
Ano, ty příhody jsou naprosto autentické a zažil jsem je na vlastní kůži. 
V textech také používám vždy pravá jména účastníků. Pokud se zmiňuji 
o někom jiném, čtenář to vždy pozná.

Kniha se nevěnuje pouze Květnici, ale popisuje i krasové jevy 
v blízkém okolí Tišnova. Který z nich považuješ za nejzajíma-
vější či nejpozoruhodnější?
Tak to je opravdu těžká otázka. Asi bych řekl, že jsou to dosud nevyřešené 
záležitosti, které si rozhodně zaslouží, aby jim byla věnována pozornost 
a další průzkum. Jedním z nich je problém kolem krasových vod, které 
vyvěrají ve Svratce. Tím druhým jsou větrné proudy dynamické Vavříč-
kovy jeskyně u Štěpánovic.

Jak vzpomínáš na svoje dojmy, kdy jsi mezi prvními slanil do 
Tišnovského dómu, doposud největší prostory, která byla 
v Květnici objevena?
Byli jsme překvapeni velikostí a šťastní, že naše úsilí bylo korunováno ta-
kovým úspěchem. Objevy nejsou zase tak časté a některým jeskyňářům 
se to nepoštěstí za celý život. Vzpomínám také, jak jsme hledali co nej-
přímější cestu vedle jezírka, abychom něco nepoškodili a změřili délku 
dómu. Bylo jasné, že hned po výstupu budou padat otázky na velikost, 
a pokud něco neodhadnete hned na místě, tak bývá informace zkreslená.

V knize popisuješ také svoje zahraniční jeskyňářské výpravy, 
která místa v zahraničí jsi navštívil?
Převážně to byly málo prozkoumané rumunské jeskyně v západním Bi-
horu, něco v Německu, ale především jsme jezdili na Slovensko. 

Myslím, Pavle, že víc už prozrazovat nebudeme, ať si čtenáři mo-
hou vše přečíst sami. Snad jen, kde se Tvoje knížka dá koupit?
Návštěvníci Královy jeskyně si ji budou moci zakoupit na Květnici v den 
otevřených dveří,  který  se bude konat 28.  a 29. dubna. V Tišnově pak 
v knihkupectví paní Raškové nebo na dobírku s objednáním na vasik. 
revat@tiscali.cz.
 
Děkuji Ti za rozhovor a Tobě i Tvojí knize přeji hodně zdaru.

Znám křišťálovou Studánku aneb Příroda nás inspiruje
Zuzana Kurdiovská, RC Studánka

Jak  už  napovídá  název  našeho  rodinného  centra,  ve  Studánce  máme 
blízko  k  přírodě.  Samotné  centrum  je  umístěno  v  příjemné  zahradě. 
Před  Studánkou máme  krmítko,  které  v  zimě  pravidelně  doplňují  děti 
z naší předškolky Jezírko. Na svých procházkách poznávají okolní přírodu, 

pečovatelky je učí názvy květin a stromů. V minulosti se děti velmi svědo-
mitě staraly o afrického šneka – každý den mu trhaly listy pampelišek a ji-
ných bylin, rosily mu terárium a rády se s ním mazlily. Děti z Jezírka občas 
za zvířátky zajedou a přivezou jim nasušené pečivo, které samy nesnědly.

Ze křtu knihy, zleva Pavel Bortlík, Pavel Vašík (autor), Vítek Kulhánek,  
Karel Molík. Foto: Michal Beneš
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Environmentální vzdělávání v Inspiru
Ivana Kroutilová, Inspiro – středisko volného času Tišnov

V souvislosti s tématem tohoto čísla je více než namístě informovat 
čtenáře Tišnovských novin o činnosti Inspira v oblasti environmen-
tálního vzdělávání. Díky velkému záběru témat, kterými se středisko 
volného času zabývá, je environmentální vzdělávání obsaženo téměř 
ve všech formách naší výuky.
Pro  žáky  a  studenty  každoročně  nabízíme  v  zájmové  činnos-

ti  přírodovědné,  chovatelské  a  mineralogické  kroužky,  ve  kterých 
se dozvídají zákonitosti a zajímavosti z živé  i neživé přírody,  jak se 
k ní chovat, jak pomáhat a předcházet negativním vlivům na danou 
složku prostředí.  Základem činnosti kroužků je trávení času venku, 
a tak pedagogové s dětmi chodí poznávat stromy i živočichy na Květ-
nici i Klucaninu, určují vodní organismy na soutoku Besénku, Svrat-
ky a Loučky, starají se o bylinkovo-okrasnou zahrádku vybudovanou 
před dvěma  lety přímo u  Inspira, učí  se  rozeznávat hmyz, který  se 
usídlil v hmyzím domečku, kompostují, recyklují a vytváří přívětivé 
prostředí pro ostatní živočichy. V zimních měsících vyrábí a tvoří ne-
jen z přírodních komponent, ale učí se využívat i dalších materiálů, 
které běžně používáme v každodenním životě.
Pro mateřské a základní školy jsou během roku připravené inter-

aktivní výukové programy. Dopolední aktivity jsou koncipovány tak, 
aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny i řešení problémů 
a  získávaly  odvahu  jednat  ve  prospěch přírody  a  svého  zdraví.  Vý-
ukový program Recyklace naučí žáky hravou formou správně třídit, 
určit,  co do  jakého barevného kontejneru patří,  co se s vyhozeným 
odpadem děje, co se z něho vyrábí a kde končí odpad směsný. Sou-
částí je i prohlídka tišnovského sběrného dvora. Poznávání živé pří-
rody a ukázka, jak se ona a její obyvatelé mění v průběhu celého roku, 
jsou obsaženy v cyklu Rok v přírodě. Žáci základních škol v programu 
Globální výchova řeší aktuální otázky lidstva v souvislosti s ochranou 

životního  prostředí,  změnou  klimatu  či  zanášením  oceánů  plasty. 
Svou  aktivní  účastí  přináší  nové  myšlenky  a  pohledy,  zpracováva-
jí  projekt,  kde  řeší  jedno  z  aktuálních  témat.  Z  pohledu  regionální 
přírody  jsou pro ZŠ nabízeny výukové programy Co ukrývá Květni-
ce a Kopec Klucanina, ve kterých pomocí terénních cvičení poznávají 
nejbližší okolí a zdejší  faunu,  floru a geologické podloží. Stromy na 
Tišnovsku je provedou významnými stromy přímo ve městě. Z velké-
ho výčtu nabízených výukových programů uvádím jen názvy: Vodní 
bezobratlí, Kámen, Půda základ života, Pilná včela, Ptačí svět, Cyklus 
v přírodě, Lesní království, Kouzelný svět bylin, Jak roste chleba, Voda. 
Výukové  programy  vedou  pedagožky  s  přírodovědným  vzděláním 
tak poutavě, že rok od roku nám počty zúčastněných žáků rostou.
Ve  školním  roce  pořádáme  spolu  s  dalšími  tišnovskými  orga-

nizacemi akce ke Dni Stromů a Dni Země. Určené  jsou pro širokou 
veřejnost  napříč  různými  tématy  a  aktivitami.  Pro  malé  děti  jsou 
nachystané enviroaktivity a tvoření, pro ty větší poznávačky rostlin 
a živočichů a soutěže v recyklaci.
Letošní Soví noc byla v Tišnově zorganizována vůbec poprvé a se-

tkala se ze strany návštěvníků s nebývalým zájmem, více o ní se do-
čtete v příspěvku Soví noc poprvé v Tišnově v tomto čísle novin. Na 
podzim chystáme naučnou vycházku s poznáváním ptáků a povídá-
ním si o jejich potřebách. Vyloženě ochranářský charakter má další 
plánovaná akce. Se souhlasem města Tišnova budou dětmi z  Inspi-
ra postupně polepeny další části skleněných zastávek na autobuso-
vém nádraží, kde na ptáky číhá velké nebezpečí. Čiré skleněné plochy 
ptáci nevidí jako překážku a nesnaží se ji obletět, střet několikagra-
mového  tvora  s  pevnou  skleněnou  plochou  končí  většinou  fatálně. 
V této souvislosti děkuji panu Drhlíkovi z městského úřadu, že v této 
problematice podniká kroky ke zlepšení.
Environmentální  vzdělávání  je  a  bude  v našem  středisku  volné-

ho času prioritou, tímto bych chtěla poděkovat všem, co se na něm 
úspěšně podílejí. Předávání relevantních informací o stavu životního 
prostředí dětem považuji za nesmírně cenné a důležité.

Na čtvrtečním kroužku Zpívánky často saháme k přírodním té-
matům. Nejenže o nich  zpíváme,  ale povídáme  si  i  o  různých  zví-
řatech a  rostlinách, o koloběhu vody v přírodě, o  střídání  ročních 
období... Starší děti mohou navštěvovat odpolední kroužek Mrave-
nečci, který je zaměřen na ekologickou výchovu. Momentálně děti 
pečují o zasazená semínka a každý týden pozorují,  jak povyrostla. 
Velké sepětí s přírodou prožily  i děti na  loňském farmářském pří-
městském táboře. A moc se jim to líbilo.
A  jak  je  to  ve  Studánce  s  odpady?  Samozřejmostí  jsou koše na 

tříděný odpad, které jsou umístěny tak, aby i nejmenší děti zvlád-
ly odnést odpadek do správné „barvičky“.  Jsme velmi rádi za svoz 
bioodpadu, protože nemusíme  řešit  problém s posekanou  trávou. 
A těch vykrájených jablek, slupek od banánu apod., to si asi umíte 
představit. Rovněž využíváme služeb sběrného dvora, kam směřu-
jí  vysloužilé hračky,  elektrospotřebiče  či nábytek. K úklidu použí-
váme pouze ekologické čisticí prostředky. Dvakrát ročně pořádáme 
burzu  dětského  oblečení,  díky  které  dostává  další  příležitost  být 
nošeno.  V  rámci  Týdne  opravdových  plen  propagujeme  moderní 
látkové  pleny,  které  kromě  odpadní  vody  neprodukují  prakticky 
žádný odpad. 

K naší Studánce nechodí pít ptáci a  laně, ale rodiny z Tišnovska. 
Věříme, že nasávají i něco o udržitelném způsobu života.

Děti z kroužku Mravenečci poznávají přírodu všemi smysly. 
Foto: Markéta Bulvová 

Jak ochránit minerály na území přírodní památky Květnice?
Zlata Ptáčková

Máte rádi drahé kameny a vše kolem šperků? 
Pak se vypravte na kopec Květnice v Tišnově, 
vezměte  si  kladívko  a  kutejte,  nabádá  neje-
den článek na internetu. To je současnost. Ale 
jaká bude budoucnost, pokud si tuto pozvánku 

k  amatérskému mineralogickému  výletu  sku-
tečně vezme čtenář k srdci?
Možná  pak  budeme  spíše  za  pár  let  číst 

toto:  Chráněná  přírodní  památka  Květnice 
u Tišnova ztratila téměř vše z toho, co ji činilo 
v rámci Jihomoravského kraje výjimečnou. Na-
leziště Malou a Velkou skálu, význačné lokality 

s výskytem ametystů, křišťálů či mimo jiné ba-
revných odrůd křemene, zdecimovali lovci ka-
menů.  Nikoliv  za  účelem  sbírky,  ale  protože 
chtěli rychle přijít k nemalým penězům. 
Dovolím  si  poupravit  jednu  Shakespearo-

vu větu vyslovenou Hamletem „Být, či nebýt?“ 
Vztaženo na ochranu neživé přírody Květnice 
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mohla by znít asi takto: „Sbírat, či nesbírat na 
Květnici  minerály  a  nerosty?“  Toť  jednodu-
chá  otázka,  na  kterou  je  ještě  jednodušší  od-
pověď. Byť ne pro všechny Tišnovany, neřkuli 
pro ostatní obyvatele České republiky známá. 
Jak  tedy  zní?  Minerály  se  na  Květnici  sbírat 
smí, ALE pouze se souhlasem příslušného or-
gánu ochrany přírody, jímž je v tomto případě 
Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje.  „Souhlas 
ke sběru minerálů a nerostů na území přírod-
ní památky Květnice nebyl vydán žádné fyzické 
ani  právnické  osobě,“  konstatovala  začátkem 
dubna letošního roku Janka Čejková z Odboru 
životního  prostředí  Krajského  úřadu  Jihomo-
ravského kraje.
I  přesto  je  na  vrcholcích  kopce možno  po 

setmění zahlédnout malá světýlka, nejde o če-
lovky  opozdilých  běžců  či  lucerny  trpaslíků, 
ale hledačů minerálů, kteří neváhají celý kopec 
rozkopat  jenom  kvůli  tomu,  aby  jich  našli  co 
nejvíce. Jejich kutiska jsou nepřehlédnutelná. 
Otázkou,  jak  ochránit  před  podobnými 

nájezdy Květnici rozkládající se výhradně v ka-
tastrálním  území města  Tišnova  a  přitahující 
pozornot  také botaniků, geologů, entomologů 
i  speleologů,  se  momentálně  zabývají  mimo 
jiné členové Komise životního prostředí Rady 
města Tišnova. Existují na lovce třpytivých ka-
menů nějaké páky, nějaký účinný postih? 
Na  posledním  setkání  komise  v  pondělí 

9. dubna padaly takové návrhy jako květnická 
naleziště  zcela  vytěžit,  šířit  mezi  lidmi  všech 
věkových  kategorií  větší  osvětu  prostřednic-
tvím  besed  či  přednášek  včetně  využití  růz-
ných  mineralogických  fór,  která  sledují  tisíce 
příznivců  nerostů.  Další  zmíněnou  možností 
by bylo domluvit se s někým, kdo by prováděl 
na  kopci  namátkové  kontroly  nebo  by  umís-
til  nové  cedule pod kopcem  i přímo na Velké 
a Malé skále.  
Jak  uvedla  ve  svém  stanovisku  k  ochraně 

minerálů  na  území  přírodní  památky  Květ-
nice  Ilona  Chaloupková  z  tišnovského  měst-
ského  odboru  životního  prostředí,  ochranu 

geologického dědictví Květnice je vždy vhodné 
pojmout jako práci s veřejností. Nad lokalitami 
by byl podle jejích slov vhodný třeba i dohled 
Policie  ČR  či  Městské  policie.  „Při  přistižení 
pachatele předání podnětu České  inspekci  ži-
votního prostředí. V neposlední řadě instalace 
informačních tabulí se zákazem sběru nerostů 
a  zákazem poškozování geologických útvarů,“ 
píše v dokumentu Chaloupková. 
Ačkoliv je sbírání minerálů na Květnici trest-

né,  žádné  šetření  v  této  souvislosti  prozatím 
zahájeno  nebylo.  Byť  dotyčnému  nenechavci 
hrozí za poškozování, ničení živé a neživé pří-
rody,  nepovolené  zásahy  v  území  a  sběr  mi-
nerálů pokuta až do výše dvou milionů korun. 
„Oznámení  je  pro  nás  stěžejní,“  řekl  vedoucí 
Městské policie Tišnov Jiří Sokol. 
Pomůže  k  ochraně  Květnice  větší  osvěta 

mezi  lidmi?  Či  umístění  informačních  tabu-
lí s důrazným textem o zákazu sběru minerá-
lů a nerostů a telefonním číslem na policii? Jak 
byste uvedenou problematiku řešili vy?

Používání herbicidů na bázi glyfosátu není bezpečné
Jana Koudelová, Adéla Nešporová, Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.

V minulém roce se v médiích i na úrovni Ev-
ropské  unie  objevilo  téma  „glyfosát“,  což  je 
chemický  název  pro  sloučeninu  fosforu  po-
užívanou  pod  obchodním označením Roun-
dup,  Totální  herbicid,  Kaput,  Touchdown 
Quattro.  Nejčastěji  glyfosát  znají  zemědělci, 
zahradníci  i  zahrádkáři  pod  názvem  Roun-
dup.  Jeho  používání  v minulosti  i  v  součas-
nosti není nijak státem omezeno, je dostupný 
v příslušných obchodech a  jediné,  co  je  tře-
ba  dodržovat  při  jeho  aplikaci,  je  několik 
doporučení.
Tento přípravek je však velmi nadužíván, 

právě díky jeho snadné rozložitelnosti i prv-
ním studiím o jeho nulovém účinku na zdra-
ví  lidí  a  zvířat.  Zemědělci  si  s  ním  ulehčují 
práci. Předtím než zasejí, postříkají pole gly-
fosátem a zabijí  tak všechno zelené na poli. 
Na  něm  pak  roste  jen  to,  co  vyseli.  Podob-
ně postupují zahradníci při tvorbě a údržbě 
městské zeleně – parků a zelených ploch ve 
městech.
O  škodlivosti  glyfosátu  jsou  v  součas-

nosti vedeny spory,  jelikož se  jedná o ploš-
ně nejpoužívanější herbicid na světě a není 
snadné  jej  nahradit.  Logicky  za  jeho  další 
používání bojují zemědělci i výrobce Roun-
dupu, společnost Monsanto; pro zákaz jsou 
především vědci  a občané. Evropská komi-
se  se  v  červnu  2016  rozhodla  odložit  pro-
jednávaný  plošný  zákaz  používání  o  rok 
a  půl  a  během  těchto  měsíců  chce  vyčkat 
na  nové  zhodnocení  dopadů  glyfosátu  na 
lidské  zdraví.  Díky  výsledkům  odborných 
studií,  které  probíhají  v  několika  státech, 
se  rozhodla  Francie  ve  své  zemi  používá-
ní glyfosátu zcela zakázat a evokovala nové 

hlasování členských zemí Evropské unie le-
tos v březnu, na kterém však zákaz používá-
ní herbicidu glyfosát schválen nebyl a došlo 
opět k jeho odložení. Některé orgány státní 
správy  i obchodníci se však rozhodli situa-
ci  řešit  sami,  v  ČR například Veřejná  zeleň 
města Brna, která se v roce 2012 zavázala, 
že  bude  používání  glyfosátu  „značně  ome-
zovat“. Například na zpevněné plochy jej vů-
bec neaplikuje a hobbymarket Hornbach ho 
přestal úplně prodávat. 
Co říkají či naznačují odborné studie? Me-

zinárodní  agentura  pro  výzkum  rakoviny 
označila  glyfosát  za  pravděpodobný  karci-
nogen. Bylo prokázáno, že glyfosát, který se 
v přírodě rozkládá na mnohem nebezpečněj-
ší  sloučeniny,  než  je  původní  látka,  funguje 
jako  hormonální  disruptor.  To  znamená,  že 
mění  důležité  vlastnosti  hormonů  u  živoči-
chů  i  člověka  tak,  že může  změnit  i  pohlaví 
jedince,  a  je pravděpodobné,  že  se význam-
ně  podílí  na  neplodnosti.  „Glyfosát  se  svou 
strukturou  podobá  bojové  chemické  látce 
VX, která má vysokou toxicitu pro živé orga-
nismy,“ říká Pavel Drašar z Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze.
Za těchto okolností  je nanejvýš rozumné 

používání  glyfosátu  v  herbicidních příprav-
cích  významně  omezit  a  postupně  zakázat. 
Pojďme  následovat  příklad  Brna  a  dalších 
prozíravých  měst.  Městský  úřad  v  Tišno-
vě  s  Komisí  životního  prostředí  se  rozhodl 
v  tomto  roce  herbicid  Roundup  významně 
omezit alespoň při odstraňování plevele na 
území  města.  Zástupci  příslušného  odboru 
města zvolili od  letošního roku  jiný způsob 
likvidace plevelů na pozemcích města.  Jeho 

použití při parkových úpravách zůstává za-
tím nezměněno. Apelujeme na soukromníky, 
aby též zvolili jiný způsob odstraňování ple-
vele na svých zahradách! Když se zamyslíme 
nad  fenoménem  plevele  hlouběji,  zjistíme, 
že jsme si tuto kategorii zvolili sami a že ne-
jde v mnoha případech o žádné nebezpečné, 
obtěžující  nebo  nehezké  rostliny  a  že  naše 
zahrady mohou začít vypadat opět přiroze-
ně a  zdravě, ne  jako  sterilní krásky. Mnoho 
rostlin  označovaných  jako  plevel  se  dá  na-
víc  využívat  jako  listová  zelenina  do  salátů 
a jako zdroj důležitých minerálů a vitamínů. 
Mezi  tyto chutné a zdravé plevelné rostliny 
patří pampeliška, bršlice kozí noha, ptačinec 
žabinec,  popenec  břečťanolistý  i  například 
pýr  plazivý,  který  je  významnou  léčivkou. 
Nasušený  oddenek  pýru můžete  využít  sa-
mostatně  jako  odvar nebo do  vhodné  smě-
si bylin: snižuje cholesterol a hladinu cukru 
v krvi, preventivně působí na játra a zlepšu-
je  látkovou  výměnu.  Ze  zelených  listů pýru 
zase  připravíte  osvěžující  nápoj.  Práce  na 
zahradě  a  pobyt  na  čerstvém vzduchu  jsou 
navíc  činnosti  obecně  velmi  prospěšné  pro 
organismus,  proto  je  užitečnější  záhonky 
proplít ručně, vhodně na nich střídat plodi-
ny  i  během  sezóny  a  k  omezení  plevelných 
rostlin  použít  metodu  kombinace  užiteč-
ných  rostlin  tak,  aby  samy  nežádoucí  rost-
liny  potlačily  na  únosnou  nebo  minimální 
mez.
Máme  pět  let  do  příštího  projednávání 

otázky  glyfosátu  v  Evropské  unii,  odborníci 
vyzývají, abychom se poté, co se seznámíme 
s  jeho  vážnými  riziky,  rozhodli  jej  výrazně 
omezit a připravili se na jeho úplný zákaz. 
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Nebojme se biokoridoru!
Jan Lacina

Jedním  z  častých  námětů  odborných  i  laických  diskuzí  v  Tišno-
vě  je  realizace  biokoridoru mezi  Klucaninou  a Květnicí.  Abychom 
správně pochopili,  co  takový biokoridor  je, proč a nač  je, musíme 
se  rozhlédnout  trochu  šířeji  v  ekologických  a  environmentálních 
souvislostech.
Životním  prostředím  člověka  je  krajina  –  v  osídlených  územích 

zpravidla mozaika člověkem do různé míry ovlivněných částí a zbyt-
ků  přirozené  přírody.  Krajina  je  ovšem  domovem  nejen  lidí  a  jimi 
pěstovaných rostlin a chovaných zvířat, ale i (kdysi především) planě 
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich rozmanitých spo-
lečenstev,  diferencovaných  podle  podmínek  prostředí.  Podle  zásad 
ekologické etiky  je povinností  lidské společnosti druhové bohatství 
rostlin  i  živočichů  (biodiverzitu)  zachovat. Orgány ochrany přírody 
na  to  samy o  sobě nestačí. K  záchraně druhové  rozmanitosti může 
rozhodujícím způsobem přispět hlavní nástroj plánovaného a regu-
lovaného využití krajiny – územní plán.
Bývalo  zvykem,  že  územní  plány  chránily  z  přírodních  hodnot 

před dalším atakem lidských aktivit pouze vyhlášená chráněná úze-
mí  –  na  katastru  Tišnova  to  byla  od  roku  1950  státní  přírodní  re-
zervace (od r. 1992 přírodní památka) Květnice. Přírodní chráněná 
území, zahrnující ojedinělé zbytky druhově bohatých společenstev či 
lokality jednotlivých vzácných a ohrožených druhů, se však v kultur-
ní krajině vyskytují jen velmi roztroušeně a nepravidelně.
To se zdálo být málo nejen ochráncům přírody, ale i osvícenému 

urbanistovi Ing. arch. Jiřímu Löwovi z brněnského Agroprojektu. Již 
koncem sedmdesátých  let minulého  století  se  rozhodl,  že obdobně 
jak navrhuje v územním plánu sítě rozmanité  technické  infrastruk-
tury,  je  třeba  stejně  systematicky  navrhnout  i  „něco“  pro  přírodu. 
Díky jeho iniciaci vznikl multidisciplinární, tehdy ještě českosloven-
ský tým urbanistů, lesníků a přírodovědců nejrůznějších specializací, 

který  v  osmdesátých  letech  minulého  století  formuloval  koncepci 
a  vzápětí  i  přírodovědně  fundovanou metodiku  územních  systémů 
ekologické  stability  krajiny  (ÚSES).  Jedná  se  o  více méně pravidel-
nou  síť  plošných  biocenter,  propojených  liniovými  biokoridory.  Je-
jich plošné a délkové parametry se liší jednak podle typu přírodních 
společenstev, jednak podle toho, zda se jedná o ÚSES nadregionální, 
regionální  či  lokální  (místní) úrovně. V  souvislosti  s hlavním před-
mětem našeho článku je důležité zmínit, že minimální šířka lokální-
ho biokoridoru  je  stanovena na 15 metrů. Legislativní podpory    se 
koncepci této ekologické sítě dostalo až po listopadu 1989. Podařilo 
se  ji prosadit do zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
jako jeden ze základních nástrojů ochrany biodiverzity a vzápětí i do 
územního plánování. Podle vyhlášky č. 377/92 Sb. jsou místní ÚSES 
součástí závazných regulativů územních plánů sídelních útvarů. Kro-
mě  podpory  biodiverzity  je  cílem  ÚSES  též  zachování  unikátních 
přírodních fenoménů, zajištění příznivého působení na zemědělské 
a lesní kultury i na urbanizovaná území.
Po tomto nezbytném nástinu historie a příčin tvorby sítě biocen-

ter a biokoridorů můžeme sestoupit do reálu Tišnovské kotliny. Naše 
město má bezesporu malebnou polohu. Je obtékané téměř čistou ře-
kou Svratkou, ze tří stran je obklopeno lesnatými vrchy. A mezi nimi 
se nachází  velké  chráněné území Květnice,  zaujímající  téměř 14 % 
tišnovského  katastru.  Potřebuje  vůbec  taková  krajina  jakýsi  ÚSES? 
Potřebuje, a to nejen proto, že tak velí zákony. Krajina je sice lesna-
tá, ale sotva třetina zdejších porostů – včetně Květnice – má přiroze-
nou dřevinnou  skladbu,  které by plně odpovídaly  i  další  přirozené 
složky lesa – rostlinné i živočišné. Srovnáme-li záznamy o druhovém 
bohatství z první poloviny 20. století se současnými poznatky, zjistí-
me, že za posledních padesát let zmizelo z tišnovského katastru přes 
sto druhů rostlin (jen na Květnici jich chybí čtyřicet). A to se nejedná 
jen o byliny vždy vzácné, jako jsou koniklec velkokvětý či střevíčník 
pantoflíček, ale i o druhy dříve běžné – např. chrpu modrou. A s fau-
nou to není lepší. Co naplat, že se na Svratku po staletích vrátili bobři 
a málem běžnou se i v tišnovských zahradách stala kudlanka nábož-
ná, když zmizely dříve hojné koroptve, není slyšet cvrčky, vzácností 

Veřejná zeleň v Tišnově
Josef Permedla

Přispívám  do  Tišnovských  novin  články  od 
roku  2005.  Tehdy  byl  v  květnu  otištěn můj 
první  text.  Reagoval  na  stížnosti  některých 
obyvatel, jako například: „Pořád je zde nepo-
řádek  po  odkvětu,  po  plodech,  dětech  a  při 
opadu  listí.“  Článek  se  jmenoval  Jaro přiví-
taly i pilné včely, Třešní bude plný stůl, medu 
bude plný úl.  Psalo  se  v  něm:  „Květen  pat-
ří  mezi  nejkrásnější  měsíce  v  roce.  Vzduch 
je prosycen vůní květů, příroda se probudi-
la a je v plném proudu, plná života. Také alej 
třešní  na ulici  Svatopluka Čecha  je  v  plném 
květu. Stromy vypadají jako nevěsta v bílém 
šatu.  Po  odkvětu  přijdou  plody  a  ty  lákají 
děti, které lezou po stromech a lámou větve. 
Některým z nás se to nelíbí. Vím, není správ-
né  lámat větve,  ale odpusťme  jim!  Je  to po-
slední alej třešní v Tišnově, která dává ovoce. 
Dříve byly třešňové a višňové aleje například 
na  ulici  Dvořákově,  Husově,  Riegrově,  Hy-
bešově… Dnes tam nejsou…“ Na konci toho-
to článku stálo:  „Na honech za Kukýrnou se 
proháněla pernatá a spárkatá zvěř. Dnes tam 
můžeme  spatřit  stavební  dělníky,  míchače 

s betonem, bagry a  jeřáby. Přesto patří Tiš-
nov mezi málo měst s bohatou zelení a kve-
toucími stromy.“ 
Píše  se  rok  2018.  V  době mého mládí  si 

občané  mohli  za  poplatek  koupit  nějaký 
strom  třešní  či  višní  na  otrhání.  Kdo  si  ne-
pospíšil, neměl nic. Děti přestaly lámat větve 
v třešňové aleji na Svatopluka Čecha. Dnes je 
spíše zajímají počítače, tablety a mobily… Jak 
jsou ochuzeny některé ulice o tuto zeleň na-
příklad ve výstavbě na Honech… V současné 
době je to zjevné i na ulici Riegrově. Vidíme 
betonové a železné stožáry, elektrické vede-
ní  a  řady  parkujících  aut.  Doba  se  změnila 
a mění se i lidé. 
Vím, že úklid zeleně v našem městě stojí 

celoročně  velké  úsilí,  ale  je  pěkné  sledovat 
na jaře rašení prvních pupenů, květů, plodů, 
ale  také  padající  podzimní  barevné  listí  ze 
stromů po prvním mrazíku. 
Zeleně  jistě  není  nikdy  dost.  Pestrost 

květů  nebo  vůně  lipových  alejí  přispívají 
ke  zlepšení  našeho  města.  Upravenost,  ze-
leň  a  květy  jsou určitě  vizitkou každé obce, 
potěší  oko  nejen  jejich  návštěvníků,  ale  sa-
motných  občanů.  Dnes  všichni  čekáme,  že 
úklid  provedou  Technické  služby…  V  květ-
nu je nejkrásnější ulicí třešňová alej na ulici 

Svatopluka Čecha a na podzim pak ulice Rie-
grova  díky  opadu  barevného  podzimního 
listí.

Jízda ulicí Svatopluka Čecha. 
Foto: Josef Permedla
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je potkat obyčejného zajíce. Takovému nepříznivému stavu je třeba 
čelit, mimo jiné i tvorbou ÚSES.
Ve  smyslu  platné  legislativy  a metodiky  jsme  již  r.  1996  vytvo-

řili  s  Ing. Dragou Kolářovou „Generel  lokálního územního systému 
ekologické  stability města  Tišnova“.  Prvním  krokem  bylo  vymeze-
ní kostry ekologické stability – všech zbytků lesů s přirozenou dře-
vinnou skladbou, květnatých luk a lad, dřevinných linií apod. Právě 
z těchto přírodě blízkých částí krajiny se vybírají součásti územního 
systému v  co největší míře, neboť zakládat biocentra a biokorido-
ry nové je náročné finančně a poměrně dlouho trvá, než se stanou 
funkčními. Místní ÚSES tišnovského katastru navázal na regionální 
biocentrum Květnice a regionální biokoridor kolem Svratky.  Jako lo-
kální biocentra byly vybrány Mlýnisko a Tišnovská vodárna v nivě 
Svratky a Zmoly a Nad hřbitovem na Klucanině. Právě mezi posled-
ně  jmenovaným  biocentrem  a  Květnicí  byl  přes  pole  nejkratším 
možným  směrem  jako  důležitá  migrační  spojnice  trasován  lokál-
ní biokoridor, prakticky jediná chybějící součást tišnovského ÚSES, 
kterou je třeba nově založit.
Za těch dvaadvacet let se však pro realizaci nic neučinilo. Jako by 

stačilo, že povinnosti je učiněno zadost tím, když je návrh místního 
ÚSES zakreslován do územních plánů. Za ta dvě desetiletí se ovšem 
Tišnov  rozrostl (a dále rozrůstá) do nejúrodnějších půd svého katas-
tru. Trasa biokoridoru, navržená r. 1996, je už dávno zastavěna. Roku 
2015  pak  Urbanistické  středisko  Brno  zpracovalo  „Plán  územního 
systému ekologické stability Tišnov“. Tento dokument upřesňuje ge-
nerel z r. 1996 především tím, že biokoridor přesunuje téměř o půl 
kilometru na severovýchod, podél plánované spojnice okresních sil-
nic do Lomničky a do Železného.

Nelze nezmínit, že již r. 2014 byla na krajinářském oboru brněn-
ské lesnické fakulty obhájena diplomová práce, jejíž náplní byl právě 
projekt lokálního biokoridoru Klucanina–Květnice. Olga Valouchová 
pod vedením docenta Petra Kupce v  tomto projektu řeší  trasu bio-
koridoru dokonce variantně, mimo jiné tak, aby probíhal především 
pozemky města a potřebné výkupy půd od soukromých majitelů byly 
co nejmenší. Tato trasa je však bohužel v rozporu s platným územ-
ním  plánem.  I  tak  může  být  diplomový  projekt  inspirací  přesným 
plánem výsadby a návrhem následné péče. Na rozdíl od větrolamů 
nemohou být v biokoridorech vysazovány jakékoliv stromy, ale pou-
ze dřeviny, které by rostly na daném stanovišti v původních lesních 
společenstvech. Na dnes zorněné plošině mezi Květnicí a Klucaninou 
by to byly druhově pestré listnaté lesy s převahou dubů. Diplomant-
ka  proto  vhodně  navrhla  centrální  pruh  dubů,  habru,  lip,  babyky, 
třešně ptačí,  jeřábu břeku,  lemovaný keři – dřínem, hlohy, planými 
růžemi,  svídou  krvavou,  lískou  aj.  tak,  aby  zde  byla  pro    živočichy 
pestrá potravní nabídka  i  skrýše. Takový biokoridor však bude mít 
řadu kladných funkcí i pro zdejší obyvatele. Bude především estetic-
ky působivou kulisou, zamezující prašnosti z polí, tlumící hluk z ko-
munikací, umožňující potěšit se blízkým zpěvem ptactva.
A  tak doufejme,  že byť v poloze  již dosti  odsunuté od  trasy pů-

vodní budou konečně učiněny nejen papírové, ale i reálné kroky pro 
výsadbu zeleného pruhu v dnešní sídelně-polní krajině v Honech za 
Kukýrnou.  Vždyť  na  zakládání  chybějících  biocenter  a  biokoridorů 
lze získat (pozor, zatím jen do r. 2020!) až stoprocentní dotaci z ope-
račního  programu Ministerstva  životního  prostředí  ČR.  A  příkladů 
úspěšných realizací najdeme v obdobných podmínkách v Jihomorav-
ském kraji také dost. 

HYDE PARK  

Kritická poznámka ke strategickému výboru
David Vávra

Po  minulých  komunálních  volbách  zastupitelstvo  města  zřídilo 
nový Výbor pro strategické plánování a rozvoj města. O jeho smyslu 
a zákonnosti  jsem měl pochybnosti, a proto  jsem se obrátil na Mi-
nisterstvo vnitra. Argumentoval  jsem tím, že výbor představuje al-
ternativní  platformu  vůči  zastupitelstvu.  Výbor  donedávna  tvořili 
všichni členové a členky zastupitelstva (v září 2017 na členství re-
zignovala zastupitelka Knoflíčková a nahradila ji tajemnice městské-
ho úřadu). Výbor je podle zákona poradním orgánem zastupitelstva 
a z povahy věci by jej tak neměli tvořit všichni zastupitelé a zastu-
pitelky.  Zdá  se mi  absurdní,  když výbor doporučuje  zastupitelstvu 
něco schválit;  „My sami sobě doporučujeme, abychom něco schvá-
lili.“ No to už to můžete schválit rovnou, napoprvé, chtělo by se říci. 
Současně jsem vyslovil obavu, že hlavním důvodem pro zřízení to-
hoto výboru bylo vyloučení veřejnosti z jednání týkajících se rozvo-
je města. Jednání výboru je totiž na rozdíl od jednání zastupitelstva 
neveřejné.
Ministerstvo vnitra ve své odpovědi uvedlo, že „situace, kdy jsou 

členy  výboru  zastupitelstva  obce  všichni  členové  zastupitelstva 
obce, sama o sobě není rozporná se zákonem o obcích, byť  lze  ta-
kový  případ  pokládat  za  atypický“.  Dále  citovalo  vyjádření města: 
„Na výboru  jsou projednávány záležitosti  různého charakteru. Lze 
mezi nimi nalézt i takové, které jsou na výboru projednávány a jsou 
rovněž předkládány k projednání zastupitelstvu.  Jedná se zejména 

o  takové body programu, které pro kompetentní výkon  funkce za-
stupitele vyžadují podrobnější  seznámení.  Jsme  toho názoru,  že  je 
nepochybně i v zájmu občanů města, aby zastupitelé byli o projed-
návaných věcech co nejlépe informováni. Důvodem je především to, 
aby zasedání zastupitelstva mohlo řádně, v přiměřeném trvání a bez 
komplikací proběhnout…“ Město pak zdůraznilo,  že výbor není al-
ternativní  platformou  pro  jednání  zastupitelstva;  vždy  je  dodržen 
zákonný postup. Zápisy z jednání výboru jsou pak nad rámec právní 
úpravy zveřejněny na webových stránkách města.
Závěry ministerstva respektuji, ale o smyslu výboru mám nadá-

le pochybnost, protože demokracii vnímám jako diskusi a omezení 
diskuse, ke které výbor může vést, je omezením demokracie. Navíc 
jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné; nemělo by mu předchá-
zet nějaké přípravné jednání, na kterém se „sladí noty“ nebo „obrou-
sí hrany“. Bohužel  takto na mě výbor působí a vyjádření města na 
tom nic nezměnilo. Z tohoto důvodu píši tento článek; jeho cílem je 
informovat občany a občanky města, protože možná o existenci vý-
boru ani nevědí. 
Na závěr zdůrazňuji, že zastupitele, zastupitelky a město neobvi-

ňuji z nějaké záměrné nekalosti. Pevně věřím, že jejich úmysly jsou 
čisté, mám pouze odlišný pohled na to, jak má jednání zastupitelstva 
probíhat. Je mi jasné, že pokud by zastupitelé a zastupitelky chtěli, 
mohli  by  se  scházet  neformálně,  aniž  by  o  tom kdokoli  věděl,  bez 
toho,  že  by  existoval  nějaký  zápis.  Jejich  jednání  by  tak  probíhalo 
zcela bez kontroly.

V příštím vydání budou tématem měsíce Investiční akce města (proběhlé, probíhající i plánované). Budeme rádi, 
když se nám svěříte se svými názory či postřehy týkajícími se tohoto tématu, a těšíme se na Vaše příspěvky.  
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  Městská knihovna Tišnov  
Akce
Oddělení pro dospělé čtenáře
RANDE NASLEPO S KNIHOU
2. až 30. května
Byli  jste  už  někdy  na  schůzce  naslepo?  Co  si 
vzít  na  sebe?  Jak  se  chovat? Nemáte  odvahu? 
Vyzkoušejte si  rande naslepo s knihou! V mě-
síci  květnu  pro  Vás  budou  připraveni  partne-
ři/partnerky na schůzku. Možná budete velice 
mile překvapeni o kvalitách Vašeho „partnera“, 
možná se schůzka nevyvede podle Vašich před-
stav. 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  po  rozbalení  zjistíte,  koho  jste  si 
vybrali.  Jako  nápověda  Vám poslouží  barevná 
srdce. Červená zaujmou spíše ženy, modrá spí-
še muže, zelená jsou žánrově neutrální a fialová 
Vás vytrhnou z reality. Přijďte vyzkoušet netra-
diční schůzku s knihou. Třeba budete mít šťast-
nou ruku a objevíte dosud nepoznané autory.
A pozor! Letos možná narazíte na knižního 
partnera, kterého si můžete nechat doma a ne-
musíte jej vracet. Takový malý dárek od nás.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí.

Univerzita volného času
LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ PO-
PULÁRNÍ HUDBY –  přednášky  letního  se-
mestru UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
7.  a 21. května v 16.45
KOMUNIKACE – přednášky  letního semestru 
UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
2. a 16. května v 16.45

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

Vyjádření ke kritické poznámce aneb Zamyšlení na téma „Chceme se na věci 
kolem sebe dívat pozitivní, či negativní optikou“?
Jiří Dospíšil, starosta města

Se zájmem jsem si přečetl článek pana Vávry 
a jeho kritické zamyšlení nad existencí Výbo-
ru pro strategické plánování a rozvoj města 
a stejně jako on bych rád seznámil veřejnost 
se svým pohledem na toto téma. 
Výbor pro  strategické plánování  a  rozvoj 

města  vznikl  na  začátku  tohoto  volebního 
období (v prosinci 2014) s naprosto čistými 
úmysly. Především se mělo jednat o platfor-
mu pro sdílení informací mezi vedením měs-
ta a ostatními zastupiteli,  a  to  i v  tématech, 
která nepřísluší k řešení zastupitelstvu. Pro 
řadové  (především  opoziční)  zastupitele  je 
to možnost  získat  větší množství  informací 
o problémech řešených na různých úrovních 
městské samosprávy a vyjádřit se k nim. Ve-
řejnost  je  průběžně  a  zcela  transparentně 
seznamována  se  vším,  co  výbor  projedná-
vá.  Na  webových  stránkách  (http://www.
tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/za-
stupitelstvo-rada-mesta/vybory-zastupi-
telstva/vybor-pro-strategicke)  jsou  kromě 
složení  výboru  a  kontaktů  na  členy  výboru 
uveřejněny také všechny zápisy z jednání vý-
boru  včetně  příloh.  Tyto  zápisy  bývají  vždy 
zařazeny  následně  k  projednání  na  jednání 
zastupitelstva města. 
Výbor pro  strategické plánování  a  rozvoj 

města  za  období  své  existence  zasedal  cel-
kem dvacetkrát a řešil celou řadu velmi důle-
žitých záležitostí. Mimo jiné se i díky tomuto 
orgánu podařilo:
–  ovlivnit podobu budoucí rekonstrukce ne-
mocnice a přilehlého parku

–  vytvořit a periodicky aktualizovat investič-
ní výhled města na období tří let

–  diskutovat  nad  koncepčními  materiály 
města a připomínkovat jejich tvorbu (např. 
Koncepce bytová, Koncepce dopravy)

–  podrobně  projednat  konkrétní  projek-
ty  či  studie města  –  Jamborův  dům,  smu-
teční  síň,  letní  kino,  parkovací  dům 
Riegrova, Hony za Kukýrnou, přednádražní 
prostor…)

–  přispět  k  zachování  zahrádky U Palce pro 
kulturní účely

Existence výboru dle mého názoru nepo-
chybně přispívá ke zvýšené komunikaci mezi 
zastupiteli  a vytvoření  lepší pracovní atmo-
sféry,  o  které  se  nám  v  minulém  volebním 
období mohlo jenom zdát.
Je otázkou, jak by v tomto ohledu u pisa-

tele  podnětu  obstála  mnohem méně  trans-
parentní,  avšak  v  jiných  obcích  a  městech 
běžná  forma pracovních (a  tedy zcela neve-
řejných) porad zastupitelstva.

Co mne potěšilo? 
–  potvrzení  skutečnosti,  že  v  našem  městě 
jsou aktivní obyvatelé, kteří sledují dění ve 
městě, nejsou k němu lhostejní a nebojí se 
veřejně prezentovat vlastní názor

–  příležitost  k  zamyšlení  se  nad  obsahem 
článku  a  zhodnocení  samotné  existence 
onoho výboru,  což  vedlo nakonec ke kon-
statování, že  jeho existence se z mého po-
hledu jednoznačně osvědčila

S čím nemohu souhlasit?
–  se slovy  „omezení diskuse, ke které výbor 
může vést“, neboť se jedná o ničím nepod-
loženou spekulaci. Ani  jednou se v aktuál-
ním  volebním  období  nestalo,  že  by  byla 
na  zastupitelstvu  omezena  možnost  dis-
kuse na jakékoliv téma z důvodu existence 
výboru.  Diskuze  na  veřejných  zasedáních 
zastupitelstva je poměrně bohatá, což kaž-
dý  může  posoudit  např.  ze  zveřejněných 
videozáznamů

–  s obavou, že „hlavním důvodem pro zříze-
ní tohoto výboru bylo vyloučení veřejnosti 
z jednání týkajících se rozvoje města“. Tuto 
obavu rozhodně nesdílím. Naopak  tvrdím, 
že  díky  existenci  tohoto  výboru  a  zveřej-
ňování všech podkladů a zápisů z jeho jed-
nání  se  nejen  o  rozvoji  města  diskutuje 
a  uveřejňuje  mnohem  více  informací  než 
kdykoliv předtím 

–  se slovy „… jednání zastupitelstva je ze zá-
kona  veřejné;  nemělo  by  mu  předcházet 
nějaké  přípravné  jednání,  na  kterém  se 
‚sladí  noty‘  nebo  ‚obrousí  hrany‘…“  Opět 
těžko  komentovat,  neboť  nic  konkrétního 
autor rovněž neuvádí

Co mne překvapilo?
–  že se autor článku se svým názorem a po-
chybnostmi o existenci výboru obrátil pří-
mo na Ministerstvo vnitra, aniž by si zjistil 
více  informací  o  věci  a  snažil  se  na  toto 
téma diskutovat nejprve s těmi, kterých se 
to  týká. Bylo  to  totiž zastupitelstvo města, 
z  jehož  JEDNOMYSLNÉHO  (ano,  pro  jeho 
vytvoření  hlasovalo  skutečně  všech  pat-
náct  členů  zastupitelstva!)  rozhodnutí  vý-
bor  hned  po  volbách  v  roce  2014  vznikl. 
Je pro mne skutečně obtížně pochopitelné, 
že  má-li  někdo  pochybnosti,  obavy  nebo 
odlišný  pohled na  to,  jak má  fungovat  za-
stupitelstvo (de facto se to může týkat če-
hokoliv  z  dění  ve  městě),  píše  rovnou  na 
ministerstvo

–  načasování  podnětu  adresovaného  Mini-
sterstvu  vnitra  a  také  tohoto  článku,  ne-
boť výbor existuje více než tři roky a od té 
doby  o  zpochybnění  jeho  existence  neza-
znělo  ani  slovo.  Že by  to  byla  jen náhoda, 
navíc pár měsíců před vypršením zastupi-
telských mandátů?
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Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
15. a 29. května od 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

Cestopisná beseda
Poslední opravdová divočina: sedmý konti-
nent – Tomáš Grim
17. května v 18.00
Antarktida, Falklandy, Jižní Georgie, Jižní Shet-
landy a návdavkem kousek Ohňové země. Na 
ledový kontinent vstoupilo v celé historii o řád 
méně lidí, než jich každoročně navštíví Prahu, 
a podstatně méně, než jich brouzdá různé kou-
ty „divočiny“ jinde po světě. Antarktida je díky 
mezinárodním úmluvám a přísné kontrole ná-
vštěvnosti skutečně posledním velkým kusem 
divočiny na Zemi. „Mimozemské“ scenérie, vel-
ryby, tučňáci a mnohem, mnohem víc...

Rok s prožitkem a expresivní terapií 
2018
HLASOVÝ WORKSHOP a ZPĚVOMAT s RIDI-
NOU AHMEDOVOU A PATRIKEM KEE
19. května od 9.00
Zpěvomat  je  „pouliční  hudební  nástroj  znějí-
cí  na  přání  kolemjdoucích“,  tedy  kruh  zpíva-
jících a uprostřed kruhu židle – na ty si může 
sednout  kdokoli  z  chodců.  Kdo  se  takto  roz-
hodne  vstoupit  do  Zpěvomatu,  nechá  se  pro-
stoupit hudbou, která bude vznikat pouze pro 
něj. Co je smyslem? Zasáhnout živým zpěvem 

lidi z ulice, mnohdy asi i takové, kteří by se se 
zpíváním běžně nesetkali nebo by si na to za ji-
ných okolností neudělali čas. A pro zpívající je 
to příležitost zažít svůj hlas zase v jiném pro-
středí a v jiných souvislostech. Dost možná to 
celé přinese nečekané zážitky a zkušenosti.
Zpívající,  kteří  se  rozhodnou  stát  se  součástí 
zpěvomatu,  se můžou  těšit  na  intenzivní  den 
strávený ve  zpěvu a v  radosti  z hudby. Vítaní 
jsou účastníci, kteří mají základní hudební zku-
šenost, rozhodující je ale hlavně nadšení a chuť 
vrhnout se naplno do společné práce.
Cena 490 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte 
v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní 
době.
Pro účastníky hlasového workshopu a Zpě-
vomatu je připraveno zvýhodněné vstup-
né 100 Kč na koncert Patrika Kee v pátek 
18. května v 19.30.

Výstava
TEXTILNÍ KOLÁŽE – Ing. Renata Juračková
Květen až červen
Příběhy  zašité  do  textilních  koláží.  Přijďte  se 
podívat a nechat si povyprávět...
Výstava  je  přístupná  vždy  v  půjčovní  době 
knihovny.

Oddělení pro děti a mládež
Pohádkové nocování 
(Marie Šikolová, knihovnice dětského oddělení) 

Noc  s  Andersenem  odstartovala  6.  dubna 
v  Městské  knihovně  Tišnov,  tradičně  se  tak 
zapojila  do  18.  ročníku  projektu  na  podpo-
ru dětského čtenářství, který každoročně po-
řádá Klub  dětských  knihoven  SKIP  ČR.  Akce 
v letošním roce probíhala v knihovně, přileh-
lé zahradě a Galerii Josefa Jambora. Zde moh-
li  rodiče  zhlédnout  výstavu  a  knihy  českých 
laureátů  Ceny  Hanse  Christiana  Anderse-
na –  Jiřího Trnky, Květy Pacovské, Petra Síse 
a chvíli přihlížet začínajícímu programu. Spo-
jení dvou míst nabídlo všem neobvyklou ve-
černí  atmosféru  a  dětem  příslib  nevšedního 
zážitku. Snadno  je pak  jejich  fantazie naladi-
la do pohádky, kde na ně čekala kouzla, čáry 
i  dobrodružství.  Jako  správní  hrdinové plnili 
úkoly, aby vypátrali starou mapu se vzkazem. 
Na  neznámé  cestě  se  setkali  s  Andersenem 
a  díky mlhové  víle mu pomohli  najít  ztrace-
ný poklad. Vzácná chvilka s pohádkářem byla 
plná otázek, na které rád a trpělivě odpovídal. 
Během ní byly Adéla Sedláková, Klára Šafaří-
ková a Markéta Ondráčková odměněny krás-
nými  knihami  za  obrázky,  které  malovaly, 
a  Michaela  Procházková  za  nejlepší  čtenář-
ský kvíz. Děti se nerady loučily, ale přesto se 
ještě  jednou  vrátily  k  úkolům,  aby  s  pohád-
kovou mapou  získaly magický  kámen,  který 
je chránil po celou noc až do rána. Za podpo-
ru Noci s Andersenem patří velké poděkování 
Martě Sylvestrové, Radce Kaclerové a Radkovi 
Procházkovi.

  Muzeum Tišnov  
Dámská móda za první republiky: Nová výstava v Muzeu města Tišnova
Blanka Křížová, vedoucí Muzea města Tišnova

Dámská móda za první republiky je k vidění 
ve formě interaktivní výstavy v Muzeu měs-
ta Tišnova až do neděle 10. června 2018. Ve 
čtvrtek  10.  května  ji  doprovodí  workshop 
„Šicí  dílna“  a  v  neděli  27.  května  „Poklady 
první  republiky“,  módní  přehlídka  s  před-
náškou Marie Pávkové, soukromé sběratelky 
dobové módy a doplňků.
Výstava  „Dámská móda za první  republi-

ky“  přibližuje  dámskou módu meziválečné-
ho  období  se  zaměřením  na  regiony  Brno 
a Tišnov. Zahrnuje originální dobové mode-
ly,  které  zapůjčila  Moravská  galerie  v  Brně 
a soukromí sběratelé. Jsou zde oděvy k den-
nímu nošení, večerní šaty, sportovní obleče-
ní, klobouky, kabelky…  
První část s názvem „Zlatá dvacátá a nové 

jazzové tance“ prezentuje typické krátké rov-
né  šaty  charlestonky.  Druhá  část  „Moderní 
žena“ ukazuje praktické, pracovní a sportov-
ní oblečení. Třetí část s názvem „Návrat žen-
skosti – 30. léta“ představuje dlouhé večerní 
toalety.  Expozice  rovněž  připomíná  hlav-
ní  tišnovské  a  brněnské  salony  či  obchody 
s  oděvy. Nechybí  ani modely  z  vyhlášeného 

módního salonu Hanna Podolská Praha. Pro 
zájemce je připraven stylový fotokoutek.
Výstava  „Dámská  móda  za  první  repub-

liky“  byla  zahájena  v  sobotu  14.  dubna 

vernisáží za doprovodu swingové hudby. Ele-
gance a styl 20. a 30. let stále inspirují! Přijď-
te  se  také  podívat.  Otevírací  doba  muzea: 
středa až neděle od 10.00 do 17.00. 

Výstava „Dámská móda za první republiky“ přibližuje dámskou módu meziválečného období 
se zaměřením na regiony Brno a Tišnov. Foto: Michal Beneš
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  Galerie Josefa Jambora  

Rozhovor s Marií Pávkovou – sběratelkou dobových módních oděvů a doplňků
Blanka Křížová, vedoucí Muzea města Tišnova

Na doprovodné akci výstavy Dámská 
móda za první republiky, která právě 
probíhá v Muzeu města Tišnova, před-
stavíte v neděli 27. května svou sbírku 
módních doplňků. Kterých předmětů 
si vážíte nejvíce?
Někdo sbírá známky, obrazy, porcelán. Moje 
sbírka je ze starých věcí 30. a 40. let minulé-
ho století. Sbírám převážně práce vyšívané, 
háčkované a pro danou dobu charakteristic-
ké. Baví mě  tyto věci  zachraňovat a patřič-
ně  se  o  ně  starat. Mezi  poklady,  kterých  si 

vážím, patří např. háčkované rukavičky, kte-
ré jsem dostala do tanečních, nebo nádher-
ně vyšívaný noční kabátek od moc milé paní 
Weiningerové,  která  jej  vyšívala  coby  zá-
věrečnou práci v dívčí škole. Každá věc má 
svůj příběh. 

Kde hledáte inspiraci?
Přečetla jsem spoustu knih a časopisů z prv-
ní  republiky,  inspiraci  čerpám  také  z  dobo-
vých filmů. Ráda navštěvuji módní přehlídky 
a výstavy s touto dobou spojené. 

Nedávno jste svoji sbírku prezentova-
la v Rajhradě, plánujete letos sbírku 
představit ještě jinde než v Tišnově, 
nebo budete naopak ráda, když si Vaše 
poklady na nějaký čas odpočinou?
Dokud čas mám k využití, chci pro dobro ho 
užít  jen  –  potud  jeden  dobový  citát.  Pokud 
někomu udělám i malou radost, oživím třeba 
vzpomínku  na  někoho,  na  dobu  vzdálenou, 
mám  dobrý  pocit,  že mé  sbírání, můj  koní-
ček, není jen prostá marnost, lichá snaha za-
stavit čas. 

Informace o výstavách a programech
Marta Sylvestrová

Výstavy
Srdečně  Vás  naposledy  zveme  k  návštěvě  výstavy  Ireny  Ar-
mutidisové,  která  prezentuje  v  GJJ  své  fotografické  obrazy 
zamlžených krajin z oblasti Boskovické brázdy. Její výstava skončí 
v neděli 27. května. V sobotu 9. června od 16.00 do 22.00 ho-
din otevřeme  v  galerii  vernisáží  druhou  letošní  výstavu  nazva-
nou Ornament krajiny,  na  níž  představíme  malířskou  tvorbu 
a  kresby Petra Kvíčaly.  Program  vernisáže  je  obohacen  o Zah-
radní slavnost, která bude probíhat v otevřeném venkovním pro-
storu  galerijní  zahrady. V průběhu odpoledne  a  večera  zde  vys-
toupí Kvíčalova dnes již legendární alternativní hudební formace 
Květen.
 
Doprovodné programy
Na  prvního  května  jsme  připravili  BÁSNĚNÍ V TIŠNOVĚ,  jež 
zahájíme  výtvarně  kaligrafickým  zpracováním  básní,  úryvků 
a  útržků  veršů  přímo  v  galerii,  kde  bude  společné  básnění  od 
16.00  hodin  zahájeno.  V  17.30  pak  poetická  guerilla  vyrazí 
přímo do  ulic  Tišnova. Naše  akce,  na  niž  Vás  srdečně  zveme,  je 
součástí celorepublikové výtvarně-poetické dílny GUERILLA PO-
ETRING,  pořádané  výtvarnicí  Blankou  Fišerovou,  viz  https://
www.facebook.com/guerillapoetring/.  V  květnu  jsme  pro  vás 
dále připravili galerijní výtvarné dílny, rozšířené o další rozměr. 
Jak  již  napovídá  název,  Anglické horizonty mlh se  uskuteční 
ve středu 10. května a v pátek 18. května od 17.00 do 
19.00 hodin. Galerie  Josefa  Jambora v Tišnově vám nově nabízí 
jedinečnou  příležitost  oprášit  vlastní  anglickou  slovní  zásobu, 
popovídat si anglicky a prohlédnout si přitom probíhající výstavu. 
Během  setkání  s  lektorkou  anglického  jazyka  se  zamyslíte  nad 
tím,  jaké  po city  v  nás  zamlžená  krajina  či  příznačná  londýnská 
mlha  vyvolávají,  vytvoříte  báseň  nebo  příběh  odehrávající  se 
za mlhou a  výtvarně  je  ztvárníte buď kaligraficky,  nebo pomocí 
techniky  akvarelu  a  sprejů.  To  vše  v  čase,  kdy  je  vám  povoleno 
hovořit  pouze  anglicky  v  inspirativním  prostředí  galerie  pro-
pojené  se  zahradou,  jejíž  využití  je  součástí  našich  programů. 
Pořady  vás  provede  anglická  lektorka  galerie  Radka  Kaclerová. 

Připravili jsme pro vás také příměstské tábory. ARTCAMP Orna-
ment v krajině  v GJJ,  pořádaný 27. až 31. srpna  s  výletem na 
Zelenou Horu ve Žďáru nad Sázavou, nabízí poslední čtyři volná 
místa. O  výtvarný  tábor Krajinou! s Mgr.  Tomášem Rybníčkem, 
pořádaný v týdnu 6. až 10. srpna, je také velký zájem. Proto gal-
erie nabízí rodičům, kteří chtějí v létě zajistit pro své děti ve věku 
od 5 do 12  let výtvarně zaměřenou činnost a zábavu v dětském 
kolektivu,  ještě  i  třetí možnost, a  to v  termínu 20. až 24. srpna 
výtvarný tábor nazvaný S hlavou v oblacích s lektorkou Marké-
tou Skotákovou.  Zahrnuje  tvůrčí  náplň,  taktéž  inspirovanou 
tvorbou  a  výstavou  Petra  Kvíčaly.  Zde  přinášíme  stručný  obsah 
její nabídky: „Ornament jako výtvarný ozdobný prvek je k vidění 
takřka na každém kroku. Půjdeme po jeho stopách a pokusíme se 
jej nejen vypátrat, ale také namalovat. Inspiraci budeme hledat na 
výstavě a také v okolní přírodě. Umí vykouzlit ornament i mraky 
na obloze? A můžeme vidět rytmus v růstu rostlin? Na tyto otázky 
budeme hledat odpovědi na našem kurzu a zažijeme u toho spou-
stu dobrodružství. Dozvíme se,  jak  se pracuje  s ornamentem ve 
výtvarném  umění.  Program  je  doplněn  celodenním  výletem  do 
Předklášteří u Tišnova s návštěvou kláštera Porta coeli.“ Podrob-
nosti a přihlášky Vám zašleme na vyžádání na adrese: galerie@
kulturatisnov.cz, dotazy zodpovíme na tel. 778 498 589.

Rodiče s dětmi mohou v Galerii Josefa Jambora také navštěvovat 
pravidelně  jednou  za  měsíc  sobotní výtvarné ateliéry s Mgr. 
Magdou Strouhalovou. Srdečně vás zveme na netradiční zábavné 
tvoření v dílnách, kde využijeme mimo jiné  i přírodní materiály. 
Od dubna do června se konají tyto výtvarné akce: KRAJ i NA v so-
botu 28. dubna, Krájíme krajinu v sobotu 26. května a Magická 
moc ornamentu v sobotu 16. června, vždy od 10.00 do 12.00 
v  prostoru  galerie  a  podle  počasí  i  v  zahradě.  Zprostředkování 
umění  různým věkovým skupinám se Magda Strouhalová začala 
věnovat  již  při  studiu  na  Pedagogické  fakultě  Masarykovy  uni-
verzity  v  Brně.  Jako  lektorka  výtvarných  dílen  a  akcí  působila 
v Moravské galerii v Brně a ve Wannieck Gallery v Brně. K práci 
s dětmi přistupuje s velkou zodpovědností a snaží se, aby společně 
strávený čas byl zábavný a měl smysl. Věříme, že naší nabídky rádi 
využijete, a těšíme se na setkání s vámi v galerii, artcampu anebo 
při sobotním zábavném tvoření!
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Přehlídka jazyků na ZŠ 
Smíškova
Hana Eklová

Rok uběhl  jako voda a my  jsme se opět sešli 
ve velké tělocvičně naší školy na Přehlídce ja-
zyků. Byl  čtvrtek 22.  března,  sluníčko  svítilo 
jako v létě, a přesto bylo hlediště zaplněné do 
posledního místa.  Všichni,  kteří  přišli, mohli 
vidět  celkem  dvacet  tři  vystoupení  v  němči-
ně, angličtině, ruštině, slovenštině, a dokonce 
se tady objevila i latina. Žáci naší školy si pro 
diváky  přichystali  divadelní  scénky,  písnič-
ky, básničky, ale i taneční vystoupení. Nejvíce 
bezprostřední jsou vždy děti prvního stupně, 
které jdou do všeho s nadšením a plným nasa-
zením, ale tentokrát se nenechali zahanbit ani 
ti  starší  a  bylo  znát,  že  je  vystoupení  oprav-
du  baví.  Deváťáci  pak  zpívali  s  trochou  nos-
talgie z  toho, že  je  to pro ně na ZŠ Smíškova 
přehlídka poslední. Vše pak řídili moderátoři 
Katka Hortová a Naty Doležel, kteří si počínali 

jako zkušení profíci. Atmosféra celého odpo-
ledne byla velmi příjemná a bylo vidět, že si to 
všichni přítomní užívají.

Děkujeme  účinkujícím  za  jejich  svědomitou 
přípravu, jejich učitelům a prostě všem, kteří 
se na letošní Přehlídce jazyků podíleli.

Životní prostředí našim žákům není 
lhostejné 
Lenka Dufková, Barbora Kulhánková 

Naše základní škola se za dlouhá léta své existence vryla do podvě-
domí místních občanů  jako  škola  s  rozšířenou výukou matematiky 
a  přírodovědných  předmětů.  Kromě  toho  se  však  velmi  intenzivně 
věnujeme práci s dětmi v oblasti environmentálních aktivit. Snažíme 
se v nich vzbudit zájem nejen o prostředí, ve kterém žijí, bydlí, cho-
dí do školy nebo tráví volný čas.  Je pro nás  také důležité, aby urči-
té ekologické problémy dnešní doby chápaly v širších souvislostech 
a dokázaly si vytvořit správný názor na věc. V této oblasti jsme prošli 
dlouhou cestu, sami hledali vhodný způsob, jak děti přivést k tomu, 
aby nebyly  lhostejné ke svému okolí a k přírodě se chovaly šetrně. 
Budova školy je velmi rozlehlá a členitá. Nabízí se tak možnost,  jak 
některé prostory školy využít a přizpůsobit tak, abychom žákům při-
blížili přírodní zajímavosti a také zpříjemnili jejich pobyt ve škole.   
Proto jsme velmi rádi, že se nám před dvěma lety podařila kom-

pletně obnovit stálá výstava o vrchu Květnici, kterou v devadesátých 
letech vytvořila paní učitelka Hosnédlová. Zub  času  se na ní bohu-
žel začal podepisovat, a tak v nás postupně zrálo rozhodnutí výstavu 
obnovit. Téma zůstalo stejné, a to Květnice – přírodní památka tyčící 
se nad školou. Tahle úžasná  lokalita si zaslouží pozornost nejenom 
učitelů,  ale  také  žáků.  Dětem  chceme  předat  informace  týkající  se 
regionu a místa, odkud pochází, a takovým místem Květnice jistě je. 
Je skvělé, že se prostory výstavy děti prochází každý den. Často vi-
díme, že samy studují, čtou a prohlíží si vystavené texty a exponáty. 
I během vyučování přichází celé třídy se svými vyučujícími a přímo 
na místě  výstavy probíhá výuka. V  loňském roce  se  stálou výstavu 
o Květnici podařilo doplnit a  rozšířit o  část  týkající  se podzemních 
prostor. Ve spolupráci s  tišnovskými speleology bylo vytvořeno pět 
výukových  panelů,  které  přibližují  objevení  Královy  jeskyně,  její 

postupné zkoumání a další objevy v květnickém podzemí. Součástí 
je také trojrozměrný model jeskyně vybudovaný žáky naší školy pod 
vedením paní  učitelky  Kvíčalové.  Výstava  je  také  zpřístupněna  pro 
veřejnost (po domluvě).
Za  zmínku  též  stojí naše atrium – místo,  kde  slavnostně  začíná-

me a končíme každý školní rok. Zcela jistě se řadí mezi místa ve ško-
le, která si zaslouží velkou pozornost. Za podpory Lesů ČR zde byla 
před pěti  lety vytvořena plocha, do které byly vysázeny různé dru-
hy zeleně  tak,  aby se  toto místo mohlo využívat k výuce a zároveň 

  ZŠ Smíškova  

V rámci Přehlídky jazykových dovedností si žáci ZŠ Smíškova připravili celkem dvacet tři vy-
stoupení. Zpívali i mluvili německy, anglicky, rusky, slovensky či latinsky. Foto: Hana Eklová 

Školáci se podívali do chráněného území Údolí Bílého potoka v Chléb-
ském. Foto: Lenka Dufková

  ZŠ nám. 28. října  
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pro potěchu oka. Byly na ní také instalovány naučné tabule s  infor-
macemi o chráněných územích, dřevinách, vývoji lesa. Od dubna do 
října  jsou v atriu k dispozici  stoly a  lavičky, u kterých může probí-
hat výuka, ale zároveň zde žáci mohou trávit volné hodiny k odpočin-
ku. Místo je využíváno také pro setkávání kroužků s přírodovědným 
zaměřením.  
Na prvním stupni vede přírodovědný kroužek pro děti od druhé 

do páté třídy paní učitelka Dufková. Orientovaný je na poznávání pří-
rody v okolí školy, poznávání přírodnin, pokusnictví, mikroskopování 
a badatelsky zaměřené poznávání. K dispozici máme badatelské ba-
tůžky, které jsou vybaveny potřebnými pomůckami, určovacími atla-
sy a klíči. Za dobu své existence si kroužek mezi dětmi získal velkou 
oblibu  a  je  hojně navštěvovaný. Na druhém stupni  vede biologický 
kroužek paní  učitelka Kovaříková. Určený  je  pro  žáky,  kteří  se  při-
pravují na biologickou olympiádu. Díky důsledné přípravě a správné 
motivaci se žákům každý školní rok podaří získat nějaké pěkné umís-
tění nejen v biologickém, ale i chemickém kole okresních i krajských 
kol těchto olympiád.
Velmi  úzce  spolupracujeme  s  ekologickými  centry  a  jinými  or-

ganizacemi,  jejichž  bohaté  nabídky  výukových  programů  a  eko-
logických  pobytů  využíváme  pro  žáky  prvního  i  druhého  stupně. 
Na prvním stupni  jde především o  jednodenní  i vícedenní pobyty 
s  programem  zaměřeným  na  environmentální  výchovu.  Využívá-
me nabídky Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 

vzdělávání,  CEV  Lipka  –  pobočka  Jezírko.  Letos  jsme  poprvé  na-
vštívili další pobočku Lipky – Rychtu Krásensko. Kromě  toho čas-
to vybíráme z bohaté nabídky  jednodenních výukových programů 
Inspira Tišnov. 
Dalším  z  cílů  environmentální  výchovy  a  vzdělávání  na  škole  je 

naučit děti třídit odpad. Myslíme si, že po mnohaletém působení na 
děti a tím i celé jejich rodiny se nám to daří. Děti třídí papír, hliník, 
víčka,  baterie,  drobné  elektrospotřebiče  a  plasty.  Postupně  do  jed-
notlivých  tříd pořizujeme koše na  třídění odpadu, které  získáváme 
z projektu Recyklohraní. Pro děti, které jsou nejúspěšnějšími sběra-
teli, pořádáme každoročně výlet např. do Kovozoa ve Starém Městě 
u Uherského Brodu, do útulku zvířat v Křoví, na rozhlednu Babí lom, 
na zříceninu Zubří, zříceninu hradu Lúčka a také do chráněného úze-
mí Údolí Bílého potoka v Chlébském. 
Žákovská  samospráva  také  organizuje  pravidelný  úklid  kolem 

školy. Každá třída má na starost určenou část, ve které provádí úklid 
– sběr odpadků, hrabání trávy a starého listí, odstranění trávy z dlaž-
dic kolem školy a další práce. Snažíme se, aby si děti okolí školy váži-
ly a udržovaly v něm pořádek. 
Do  budoucna  bychom  chtěli  stávající  aktivity  v  oblasti  environ-

mentální  výchovy  zachovat.  Naše  vize  je  vymyslet  a  ve  spolupráci 
s kolegy vytvořit vlastní vzdělávací program pro jednotlivé ročníky, 
který bude zaměřený na ekologii, bude naplňovat principy a cíle ŠVP 
a bude v dětech upevňovat kladný vztah k přírodě a životu.

Studentky SŠ a ZŠ Tišnov 
podpořily MaRS
Kateřina Kouřilová, Pavla Caudrová 

Studentky  oboru  ošetřovatelka  ze  Střední 
školy a základní školy Tišnov přijely podpo-
řit  myšlenku  zdravého  pohybu  a  aktivního 
přístupu k  roztroušené  skleróze,  velmi  váž-
né nemoci, a pomohly s průběhem maratonu 
MaRS.
MaRS – maraton s roztroušenou sklerózou 

je jedinou celostátní sportovně-osvětovou akcí 
v oblasti roztroušené sklerózy u nás, které se 
aktivně  účastní  pacienti,  fyzioterapeuti,  léka-
ři, rodiny a letošního sedmého ročníku v Brně 
i  studentky  oboru  ošetřovatelka  ze  Střední 
školy Tišnov.
Maraton  s  roztroušenou  sklerózou  je  tra-

diční akce nadačního  fondu  Impuls, která  již 
sedmým rokem naplní první březnový víkend 
posilovny  a  tělocvičny  po  celé  České  repub-
lice,  aby  si nejen  lidé  s  tímto neurologickým 
onemocněním, ale také jejich rodinní přísluš-
níci  a  přátelé  připomněli,  že  pravidelný  po-
hyb je pro udržení dobrého zdravotního stavu 
opravdu důležitý.  
V Brně  se MaRS odehrával  již po  čtvrté, 

Roska  Brno-město  je  pořadatelem  druhý 
rok.  Stejně  jako  loni  jsme  se  sešli  v Lázeň-
ském a  relaxačním centru v Rašínově ulici, 
kde  je  k  dispozici  vybavená  posilovna,  tě-
locvična  i bazén. Tady v 10 hodin maraton 
cvičení odstartoval a běžel nepřetržitě růz-
nými sportovními aktivitami do 17. hodiny. 

Lesku  celé  akci  dodala  záštita hejtmana  Ji-
homoravského kraje  JUDr. Bohumila Šimka 
a  prvního  náměstka  primátora  Mgr.  Petra 
Hladíka.
Paralelně  s  různými  disciplínami  v  tě-

locvičně  asistovaly  studentky  z  tišnovské 
střední  školy  pod  pedagogickým  vedením 
v  posilovně.  Hlavním  lákadlem  byla  trať 
z  Marathonu  do  Athén,  kterou  společ-
ně  zdolávali  na  běžeckém  pásu,  orbitreku, 

spinningovém  kole,  rotopedu  či  veslovacím 
trenažéru. 
Snad  se  tento  zážitek  stane  inspirací  pro 

všechny, kterým roztroušená skleróza ztěžuje 
život, a budou každé ráno vstávat s nadějí a od-
hodláním. V neposlední řadě  jim v dlouhodo-
bém  horizontu  pomůže  bojovat  proti  únavě. 
Sportování zvyšuje svalovou výkonnost a pruž-
nost,  čímž  jednoznačně  přispívá  ke  zvýšení 
kvality života každého z nás. 

Žákyně Kristýna Uhrová ze Střední školy Tišnov dopomáhá soutěžící s pohybovou aktivitou 
v posilovně. Foto: Kateřina Kouřilová

  SŠ a ZŠ Tišnov  

___________________________________________________________________________ 
e-mail: reditel@soutisnov.cz  Číslo účtu: 31931641/0100
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Jak se přihlásit do 
Dětské skupiny Potůček 
Kateřina Hromčíková, manažerka centra

Jak  jsme  již  informovali,  od  září  2018  začne 
v Tišnově fungovat nová dětská skupina „Po-
tůček“ na adrese Květnická 821 (v prostorách 
bývalé Studánky). RC Studánka ji bude provo-
zovat za podpory města Tišnova a MAS Brána 
Vysočiny. Je určena pro dvacet tři tišnovských 
dětí,  které  se z kapacitních důvodů nedosta-
nou do MŠ. Otevřeno bude ve všední dny od 
6.30  do  16.30,  strava  bude  zajištěna  dovo-
zem z MŠ Humpolka. Děti budou mít k dispo-
zici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené 
venkovní hřiště a budou o ně pečovat tři kva-
lifikované pečovatelky. Celková cena za službu 
včetně stravy bude 1 500 Kč/měsíc. 
Z  důvodu  čerpání  dotace  přes MAS  Brá-

na Vysočiny a z OPZ  (operačního programu 

Zaměstnanost)  budou  muset  rodiče  přija-
tých dětí splňovat následující požadavky:
–  oba  rodiče  přijatých  dětí  doloží  potvrzení 
o zaměstnání, o pobytu na MD či RD, pod-
nikání, studiu či registraci na ÚP (u rodičů 
samoživitelů pouze jeden rodič). Bez toho-
to potvrzení nebude moci být dítě přijato.

–  Alespoň jeden z rodičů musí mít trvalé by-
dliště  nebo  být  zaměstnán  na  území MAS 
Brána Vysočiny (jedná se o tyto obce: Tiš-
nov,  Braníškov,  Březina,  Deblín,  Herolti-
ce,  Katov,  Kuřimská  Nová  Ves,  Kuřimské 
Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-
-Žernůvka,  Níhov,  Svatoslav,  Úsuší,  Jamné, 
Pejškov). 

Dále upozorňujeme, že dle nařízení záko-
na o dětských skupinách mohou být v dětské 
skupině umístěny pouze děti, které jsou řád-
ně očkovány.
Přijímací  řízení  do  Potůčku  bude  pro-

bíhat  po  ukončení  přijímacího  řízení  do 

tišnovských MŠ, tedy v průběhu měsíce červ-
na  2018.  Podrobnosti  a  všechny  potřebné 
dokumenty  včas  zveřejníme  v  Tišnovských 
novinách  a  na  webu  RC  Studánka.  Řídit  se 
budeme pěti základními kritérii:

1.  Trvalý  pobyt  dítěte  v  Tišnově  (+  Pejškov, 
Jamné, Hájek a Hajánky) – nutné

2.  Trvalý  pobyt  nebo  zaměstnání  jednoho 
z  rodičů  na  území  MAS  Brána  Vysočiny 
– nutné

3.  Doložení  potvrzení  o  zaměstnání  rodičů 
– nutné

4.  Rodič doloží rozhodnutí o nepřijetí dítěte 
do tišnovské MŠ – nutné

5.  Věk dítěte (starší děti mají přednost)

Bližší  informace naleznete na našich we-
bových  stránkách  www.studanka-tisnov.cz  
v  Aktualitách,  případně  se  můžete  obrátit 
na Kateřinu Hromčíkovou, tel. 777 706 723, 
mail studanka.potucek@gmail.com.

Cizí jazyky na vlastní kůži
Magdalena Nosková

Že  je znalost cizích  jazyků důležitá pro uplat-
nění v životě? To ví přece každý. Přesto je třeba 
tuto nutnost neustále připomínat. I proto jsme 
v naší lomnické základní škole rádi uvítali sku-
pinu mladých,  sympatických a nadšených  lidí 
ze sdružení Word of Life, kteří naše žáky atrak-
tivní  formou pozvali na prázdninový anglický 
tábor pořádaný v nedaleké Černé Hoře. Rodilí 

mluvčí strávili se žáky všech ročníků po jednot-
livých  vyučovacích  hodinách  celé  dopoledne. 
Program byl velmi pestrý – hry, písničky a pře-
devším mluvená angličtina.
V  rámci  výuky  druhého  cizího  jazyka  – 

němčiny se v květnu opět chystáme za hranice. 
Již  po  několik  let  pořádáme  pro  žáky  zájez-
dy do Rakouska.  Letos  navštívíme  rakouskou 
metropoli  Vídeň.  Kromě  hlavních  vídeňských 
památek jsme do programu zařadili  i zábavní 
park Prater, do kterého se žáci těší nejvíce. Tak 
ať se výlet podaří. 

  Dětská skupina Potůček  

  ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice  

Lomnickou základní školu navštívili lidé ze 
sdružení Word of Life. Foto: Jan Vaščák

Písničky pro seniory
Jana Bártlová, SŠ a ZŠ Tišnov

„Ač bylo mně  i  jí  tak šestnáct  let…“,  takto bychom mohli nazvat se-
tkání dětí a seniorů. Již třetím rokem chodí žáci SŠ a ZŠ Tišnov zpívat 
k oslavě MDŽ do Domova pro seniory v Předklášteří. Letos jsme mu-
seli vystoupení odložit o týden, protože žáci odjeli na zimní pobyt na 
horách. 
Každý  rok  se  snažíme,  aby  písničky  byly  na  určité  téma.  Loni 

jsme zvolili  lidové písně a  letos  jsme vybrali  hity 60.  let  od  zpěvá-
ků Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Waldemara Matušky a dvojice 
Suchý–Šlitr. 
Je krásné, jak písničky, hrané před padesáti lety, dovedou oslovit 

i dnešní mládež. Děti  se velmi  rychle naučily  texty  i melodie: Malé 
kotě,  Červená  řeka,  Pár  havraních  copánků,  Zlaté  střevíčky,  Pátá 
a Sbohem,  lásko. Největšími hity se ale staly písně Mám ráda cestu 
lesní a Marnivá sestřenice. Do mnoha písniček jsme použili perkuse. 
Pásmo bylo proloženo básničkami na dané téma od Františka Hrubí-
na a Jiřího Žáčka. 
Senioři i zaměstnanci si zazpívali s námi a velký potlesk byl dosta-

tečnou odměnou pro děti i učitelky naší školy. V příštím roce bychom 

chtěli zvolit téma Filmové písničky z první republiky, slavný hit z fil-
mu Kristián.

Žáci SŠ a ZŠ Tišnov zazpívali k oslavě MDŽ seniorům v Domově pro 
seniory v Předklášteří. Foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov
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Rodinné centrum Studánka 
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, 
a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V květnu jsme pro vás připravili řadu zajíma-
vých  aktivit.  Podrobné  informace  naleznete 
na  www.studanka-tisnov.cz  nebo  na  FB.  Je 
třeba se na ně nahlásit předem! K přihlášení 
využijte e-mail studanka.tisnov@gmail.com. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. 

1. Předporodní příprava 
Ve čtvrtek 3. května od 18.30 do 20.00 začíná 
kurz předporodní přípravy. Základ tvoří čtyři 
setkání s certifikovanou dulou a  laktační po-
radkyní Martinou Blahovou, v nichž se bude-
me  věnovat  těhotenství,  přípravě  na  porod, 
výběru  porodnice,  porodnímu  plánu,  prů-
běhu  porodu,  bondingu,  šestinedělí,  kojení 
a péči o novorozence. Páté setkání  s  fyziote-
rapeutkou  Mgr.  Martinou  Šaclovou  je  zamě-
řeno  na  bezpečné  polohování  a  manipulaci 
s novorozencem. Na šestém setkání se s psy-
choložkou  Mgr.  Hanou  Pelčákovou  Kubeco-
vou budeme věnovat přípravě na rodičovskou 
roli. Poslední setkání s Mgr. Janou Růžičkovou 
je zaměřeno na mateřskou a rodičovskou do-
volenou z pohledu pracovního práva. 

2. Den matek ve Studánce
Zveme  maminky  s  dětmi  do  Studánky  na 
oslavu  Dne  matek,  která  se  koná  v  pátek 
11.  května  od  9.00  do  12.00.  Svůj  čas  věnu-
jeme povídání, hraní a  také  tvoření. Budeme 
vyrábět  jednoduché  květinové  brože  z  filcu 
jako povzbuzení pro maminky nedonošených 
dětí,  které  jim předáme prostřednictvím ne-
ziskové  organizace  Nedoklubko.  Občerstve-
ní  pro malé  i  velké  zajištěno.  Pro  děti  bude 

připraven skákací hrad. Můžete přinést  i ne-
potřebné  oblečení  pro miminka,  velikost  62 
a menší, pro novorozenecké oddělení porod-
nice na Obilním trhu v Brně.

3.  První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí – základní kurz

Kurz  poskytuje  praktické  rady  a  postupy 
první pomoci a je zaměřen především na ře-
šení akutních  stavů miminek a dětí  v domá-
cím  i  venkovním  prostředí  během  běžného 
dne.  Zaměříme  se  na  přístup  k  bezvědomé-
mu  dítěti,  dušení  cizím  tělesem,  resuscitaci, 
krvácení,  úrazy  hlavy,  popáleniny,  opařeni-
ny, volání záchranné služby, prevenci a další. 
Kurz  je veden zejména prakticky s možností 
si probírané věci vyzkoušet. Vede jej zkušená 
lektorka Bc. Lucie Škodová a proběhne v so-
botu 12. května od 9.00 do 13.00.

4.  Příprava rodičů na nástup dětí do 
školky

Seminář  vedený  zkušenou  předškolní  peda-
gožkou Bc. Šárkou Ondráčkovou si klade za cíl 
připravit  rodiče  na  změny,  které  se  v  rodině 
odehrají po nástupu jejich dětí do MŠ. Účastníci 
se dozvědí, jak co nejlépe zvládnout adaptační 
období a  jak mohou sami přispět k harmoni-
zaci celé situace. Zároveň dostanou informace 
o tom, co vše by mělo dítě umět, aby pobyt ve 
školce zvládlo. Prostor bude i na dotazy rodičů. 
V úterý 22. května od 16.30 do 18.00.

5.  První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí – rozšiřující kurz

Navazuje  na  kurz  základní,  zopakujeme  si  po-
skytnutí první pomoci u akutních stavů. Dále se 
budeme  věnovat  tématům  popáleniny,  opaře-
niny, úrazy el. proudem, poranění páteře,  tonu-
tí,  úrazy  hlavy,  otravy  a  další.  Zmíníme  se  také 

o  vybavení  domácí  lékárničky.  Rozšiřující  kurz 
bude  praktický  s  možností  si  vše  vyzkoušet 
a proběhne v sobotu 26. května od 9.00 do 13.00.

6. Den dětí ve Studánce
Přijďte  se  svými  dětmi  v  pondělí  28.  květ-
na 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. Pro velké i malé návštěvníky bude 
připraveno občerstvení a pro děti také skáka-
cí hrad. Na akci  je nutné se nahlásit přes re-
zervační systém RC Studánka.

Psychologické poradenství v RC Studánka
Psycholožka Mgr.  Hana  Pelčáková  Kubecová, 
lektorka  Školy  lásky  v  rodině  a Gestalt  tera-
peutka,  nabízí  poradenství  a psychoterapeu-
tickou pomoc při:
–  osobních  potížích  (nespokojenost  sám  se 
sebou,  vyčerpanost,  nespavost,  nervozita, 
problémy v komunikaci)

–  partnerských  problémech  (komunikační 
bloky, nedůvěra, žárlivost)

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

–  náročných životních situacích (rozvod, úmr-
tí blízké osoby)

–  úzkostných a depresivních stavech
–  péči o dítě s ADHD pro rodiče a neformálně 
pečující osoby

Poradenství probíhá  formou  individuální-
ho, párového, popř. rodinného poradenství, ve 
dnech pondělí a středa na objednání. Při kon-
zultaci mohou klienti  vystupovat  anonymně. 
Příspěvek na jednu konzultaci od klienta činí 
30 Kč. Kontakt: h.kubecova@seznam.cz,  tel. 
736 607 320. Bližší informace získáte také na 
tel. 777 706 721.

Poděkování
Ve dnech 12. až 14. března pořádalo RC Stu-
dánka tradiční jarní burzu dětského oblečení 
a dětských potřeb. Děkujeme všem dobrovol-
níkům,  kteří  se  na  akci  podíleli,  a  také  těm, 
kteří věnovali věci potřebným v rámci charit-
ního  šatníku.  Těšíme  se  na  viděnou  na  pod-
zimní burze, která proběhne 8. až 10. října.
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Aktivity projektu „Spokojeným ro-
dičem ve Studánce od těhotenství 
po školu“ jsou podpořeny z dotační-
ho programu Rodina. Jeho součástí 
jsou aktivity 1, 3, 4, 5. 

Projekt Kulturní akce pro rodi-
ny s dětmi (aktivita 6) a Projekt 

psychologického poradenství pro rodiny je rea-
lizován za finanční podpory města Tišnova.

Děti z Jezírka vystoupily s pásmem tanečků a písniček na setkání mateřských školek v Senticích. 
Foto: Kateřina Hromčíková

  RC Studánka  
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Příměstský tábor
Pudíková Šárka, Halouzková Vladimíra, lektorky Dětského klubu

Zelený čtvrtek letos vyšel na 29. března, kdy školní děti měly prázd-
niny,  avšak  pracující  rodiče museli  do  zaměstnání.  Inspiro  těmto 
rodinám  nabídlo  nabitý  celodenní  program  s  velikonoční  temati-
kou.  Celé  dopoledne  děti  strávily  putováním  za  velikonočním  za-
jíčkem,  jež bylo završeno nadšeným nálezem opravdového živého 
králíčka. Během tohoto putování děti během plnění různých úkolů 
prověřily své fyzické možnosti, postřeh i kreativní myšlení. Tradič-
ní oběd byl vítanou přestávkou v nabitém dni a po něm následovaly 
tvůrčí dílny v prostorách naší klubovny. Děti se naučily plést veliko-
noční pomlázku, zdobit vajíčka různými technikami, pečovat o krá-
líčka,  vytvořit  si  „pana Trávníčka“  z  velikonočního  osení  i mnoho 
nových her.
Vážení rodiče, během celých  letních prázdnin máte možnost po-

slat své děti na další příměstské tábory dětského klubu, který je pro-
vozován v rámci operačního programu Zaměstnanost. 
Další informace sledujte na www.svcinspiro.cz.

Pohádkový les v Tišnově
Lazarová Dagmar, pedagožka

Kdy: v neděli 27. května. Na  trasu můžete vycházet průběžně od 
9.30 až do 13.00 hodin a vyhnout se tak prvním velkým frontám na 
startu. Vstupné 50 Kč (pouze děti).

Kde: na Klucanině – začátek je u tišnovské nemocnice, konec na 
Sychráku.
Milé děti, rodiče a prarodiče,  Inspiro Tišnov pro vás opět chys-

tá ke Dni dětí tradiční a oblíbenou nedělní vycházku pohádkovým 
lesem. Po cestě potkáte známé pohádkové postavy a zvířátka, kte-
ré pro vás mají připravené různé hádanky, soutěže, úkoly  i odmě-
ny.  Pohádková  stezka  je  dlouhá  necelé  dva  kilometry.  Po  výstupu 
od  nemocnice  Vás  uprostřed  cesty  čeká  občerstvení,  kde  si  mů-
žete odpočinout. Pro kočárky  je  trasa  trochu náročnější, ale dá se 
zvládnout. 
Těšíme se na vás!

Inspirující Vltava
Lazarová Dagmar, pedagožka

Máte chuť zkusit něco nového? Třeba jet na vodu a sami si netroufá-
te? Nebo už jste na nějaké vodě byli a chcete znovu? Nabízíme Vám 
několikadenní  vodácké  putování  po  naší  nejoblíbenější  řece  s  vý-
ukou  jízdy  na  kánoích,  které  je  vhodné  pro  rodiče  a  děti  školního 
věku, ale i samotné dospělé. 
Jedeme od 17. do 22. června. V tuto dobu je na vodě i v kempech 

nejméně lidí. 
Cena: děti 1 000 Kč, dospělí 1 400 Kč. V ceně je zapůjčení veške-

rého  vodáckého  vybavení  (loď,  pádla,  vesty,  barel),  převoz  bagáže 
z kempu do kempu a  instruktor. 
Bližší  informace:  http://www.svcinspiro.cz/tabory/pobytove/

vltava-2018/ nebo  lazarova@svcinspiro.cz
Naše  putování  po  Vltavě  zahájíme  ve  vodáckém  kempu  Pod 

Hrází ve Vyšším Brodě 17.  června navečer. Probereme si organi-
zační záležitosti a detaily plavby. Vypůjčíme lodě a ostatní vodác-
ký materiál, seznámíme se se základními pravidly, jak se chovat na 
řece a jakým způsobem loď ovládat. Vše je přizpůsobeno začáteč-
níkům,  tak aby  to  zvládli. Další dny proplujeme doslova perlami 

naší historie přes Rožmberk, Český Krumlov,  Zlatou Korunu, Dív-
čí  kámen až do Boršova  celkem asi  70 km. Po Vltavě poplujeme 
v  plastových  nebo  gumových  kánoích  pro  dva.  Spát  budeme  ve 
vodáckých  tábořištích  ve  stanech,  které  vám  společně  s  vašimi 
ostatními  věcmi,  co  nepotřebujete  na  vodě,  bude  převážet  auto 
od  kempu  do  kempu,  popřípadě  si  můžete  rezervovat  chatky 
v kempech.

TIP pro Vás! Po  skončení  plavby  si  můžete  prodloužit  víkend 
v Českém Krumlově, kde budou zrovna probíhat velkolepé Slavnos-
ti pětilisté růže. Atmosféra období gotiky a renesance vás pohltí o to 
víc,  že  všude potkáváte  lidi  v  dobových  kostýmech. Na deseti mís-
tech ve městě – na zámku, v pivovarské a klášterní zahradě, v ulicích 
i uličkách i na každém nádvoříčku se něco děje a za každým rohem 
můžete něco dobrého ochutnat. Město je plné hudby, divadla a kej-
klířů. Zajímavé  je  i vojenské  ležení na břehu řeky nebo dobové ko-
lotoče a atrakce pro děti. Během víkendu prochází městem několik 
historických průvodů, které mívají přes sedm set účinkujících. V so-
botu večer je ohňová show a o půlnoci zazáří ohňostroj nad zámkem. 
V neděli můžete vidět představení živých šachů, historické tržiště na 
zámku a spoustu dalších atrakcí v již tak krásném městě, jako je Čes-
ký Krumlov. Je to velký zážitek. Spát můžete v některém z vodáckých 
kempů.
Program najdete zde: www.slavnostipetilisteruze.eu.
www.svcinspiro.cz

Chystáme dva kurzy pro dospělé 
Kurz výroby přírodních mýdel z rostlinných olejů
Kde: Klubovna, Inspiro – středisko volného času Tišnov

Kdy: sobota 12. května, 9.30 až 18.30
Cena: 2 000 Kč (zahrnuje veškeré složky pro výrobu a pomůcky, 

drobné občerstvení)
Kurz vede: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., moderní alchymistka (mo-

derni.alchymistka.eu)
Pro koho je kurz: Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří chtě-

jí  svoje zkušenosti probrat s odborníkem a dostat odpovědi na své 
otázky: proč je dobré vyrábět vlastní mýdlo, jak mýdlo z olejů vzni-
ká a jaké jsou jeho výhody oproti mýdlům komerčním. Představíme 
si podrobněji metodu výroby mýdel za studena. Vyrobíte a odnese-
te si blok mýdla o cca 600 g.   Budete mít možnost přizpůsobit bar-
vu a  vůni  svého pomocí  vybraných esenciálních olejů  a přírodních 
barviv. 

Počet míst omezen. 
Přihlašování do 9. května na www.svcinspiro.cz v sekci pořá-

dané akce, informace na chlupova@svcinspiro.cz. 

Kurz výroby přírodní kosmetiky
Kde: Klubovna, Inspiro – středisko volného času Tišnov

Kdy: sobota 2. června, 9.30 až 18.30
Cena: 2 000 Kč (zahrnuje veškeré složky pro výrobu a pomůcky, 

drobné občerstvení)
Kdo kurz vede: Mgr. Eva Budinská, Ph.D. – moderní alchymistka 

(moderni.alchymistka.eu)
Pro koho je kurz: Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří chtě-

jí  svoje zkušenosti probrat s odborníkem a dostat odpovědi na své 
otázky.  Pak  si  vyzkoušíme  výrobu  balzámu  na  rty  (nebo  tělového 
balzámu, podle volby), denního pleťového krému a hydrofilního ole-
jového gelu na odličování nebo jemné umývání, které si s sebou od-
nesete domů.

Počet míst omezen. 
Přihlašování do 30. května na www.svcinspiro.cz v sekci pořá-

dané akce, informace na chlupova@svcinspiro.cz.

  SVČ Inspiro  
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Soví noc poprvé v Tišnově. A s velkým 
úspěchem
Ivana Kroutilová, Inspiro – středisko volného času Tišnov

Víte, kdo a proč je ptákem letošního roku? To, že se na podporu 
sýčka obecného konala po republice desítka akcí, není čirá náhoda. 
Sýček  obecný  se  stal  indikátorem  zdravého  venkova,  zemědělství 
a dostatku hnízdních možností.
Nejen o této naší třetí nejmenší sově se účastníci Soví noci dozvě-

děli spoustu informací. Ve čtvrtek 15. března uspořádalo Inspiro spolu 
s ČSO (Česká společnost ornitologická) a Lesy ČR zajímavou přednáš-
ku o našich sovích zástupcích. Jaroslav Koleček z Ústavu biologie ob-
ratlovců   AV ČR zasvětil návštěvníky svou zajímavou přednáškou do 
života  sov,  vysvětlil,  jak  jsou  uzpůsobené  nočnímu  lovu,  kde  hnízdí, 
kolik potřebují potravy, ale také se podstatnou měrou zabýval proble-
matikou úbytku sýčka obecného a sovy pálené z české krajiny. Prak-
ticky jsme si mohli z nahrávek procvičit hlasy jednotlivých druhů sov 
a poznat  jejich  rozdíly,  zjistili  jsme,  že není  vždy pravidlem,  že  sova 
musí houkat. Pan Lanča z Lesů ČR nám přivezl ukázat Rozárku – puš-
tíka obecného, který byl tak ochočený a zvyklý na děti, že mu ani ne-
vadilo se jim představit přímo na ruce. Pro děti byly nachystány soví 
aktivity, výroba sovičky z přírodních materiálů a nejvíce žádané sta-
noviště – rozbor sovích vývržků. Nejednou děti žasly nad nalezenou 
lebkou hraboše či kostmi ostatních hlodavců obsažených ve vývržcích 
sov. A protože měl pan Lanča tak zajímavé povídání, které prohloubilo 
první část přednášky, bylo obtížné přes mnoho dotazů ukončit první 
část Soví noci. Za stmívání  jsme vyrazili asi se stovkou účastníků na 

horu Květnice, kde jsme za úplného ticha „zahoukali“ na její obyvatele. 
A pěkně po puštíkovsku, ti tam totiž každým rokem hnízdí. Naštěstí na 
sebe nejbližší pár nenechal dlouho čekat a už za chviličku přelétával 
nad našimi hlavami. Zanedlouho  jsme uslyšeli  i  tok samce a samice. 
Spokojeni a plni zážitků jsme se kolem 21.00 vraceli zpět.
Jsme velice potěšeni,  že  o  Soví noc projevili  zájem  i  návštěvníci 

z jiných měst (Brno, Blansko, Žďár nad Sázavou...) a rozšířili i tak vel-
kou skupinu místních návštěvníků. Jsme rádi, že se veřejnost o tuto 
problematiku zajímá, budeme se i nadále snažit, aby se tyto typy akcí 
u nás staly pravidelnými.

S Inspirem k moři
Karolína Planerová

Máte už plány na letní prázdniny? Chtěli bys-
te k moři a nechce se Vám podstupovat sáho-
dlouhé vyřizování a organizování dovolené? 
Pojeďte s Inspirem a máte to bez práce!

Jako novinku totiž letos nabízíme společ-
ně  s  CK  Gargano  desetidenní  pobyt  v  krás-
ném  prostředí  jihoitalského  poloostrova 
Gargano.  Určený  je  pro  širokou  veřejnost 
i samotné děti od 10 let, pro které bude při-
praven pestrý sportovní i tvořivý program.
Termín: 7. až 18. srpna 2018, cena 7 500 Kč/ 

/osoba (ubytování, plná penze, doprava, vy - 

užívání hřiště i tělocvičny, program, pojištění 
CK proti úpadku). Přihlašování a bližší infor-
mace  na www.svcinspiro.cz  nebo planero-
va@svcinspiro.cz.

Pojďte s námi zažít „slané“ dobrodružství 
a odpočinout si od každodenního shonu. Tě-
šíme se.

Inspiro spolu s Českou společností ornitologickou a Lesy ČR pořádaly za-
jímavou přednášku o našich sovích zástupcích. Foto: Ivana Kroutilová

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov
hledá pracovníky/pracovnice pro obsazení pozic: 

pečovatel(ka)
– pro práci v domácnostech klientů v Tišnově (pracovní doba 7–15.30)

– pro práci v domácnostech klientů v DPS Králova (po zapracování nepřetržitý provoz)
– a pro rozvoz obědů (pracovní doba 7–15.30). Podmínka: aktivní řidič.

Pro všechny pozice je výhodou vzdělání v sociálních službách nebo absolvovaný kurz pracovníka v soc. službách.  
Nástup k 1. 5. 2018 nebo dle dohody. Nabízíme dobré platové podmínky, stravenky, pět 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
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NZDM Klub Čas Tišnov – jarní osvěžení
Richard Mašek, Klub Čas

Po delší  chvilce  se  vám opět  hlásíme  z  klubu.  Pro  připomenutí,  co 
vlastně Klub Čas je. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež od 9 do 26 let. Nízkoprahovost u nás znamená, že k nám může 
přijít  člověk  s  jakýmkoli  problémem  či  situací  a  nezáleží  na  tom, 

odkud pochází nebo jaký je. V klubu najde bezpečný prostor a pra-
covníky, kteří  jsou vzděláváni, aby dokázali pomoci. Zároveň se zde 
může setkat s dalšími lidmi, kteří klub navštěvují, a sdílet tak své ra-
dosti i starosti nejen s pracovníky. 
Na klubu se bavíme o různých tématech, která se přímo i nepřímo 

týkají nás všech. Naším hlavním cílem je naučit se problémům před-
cházet (primární prevence). Naučit se reagovat na situace, které nás 
mohou ohrozit na  zdraví nebo na duši. A naučit  se  řešit problémy, 

  Oblastní charita Tišnov  

Přehled akcí v Centru sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

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

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum  sociálních  služeb  Tišnov  a  deTOX  pokračují  další  sezó-
nou  cyklu  poslechových  pořadů  Písničky  ze  starých  časů,  které 
připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.

Koupeme se, kde se dá
Ve středu 9. května  se  opět  sejdeme  v  knihovně  domu 
s  pečovatelskou  službou na Králově  ulici  a  zaposloucháme  se  do 
písní  Josefa Laufera, Boba Frídla, Eleny Lukášové, Marie Rottrové 
a dalších.  

Co si dnes vzít na sebe?
Ve středu 30. května se koná náhradní pořad za březnový, který byl 
zrušen z důvodu nemoci. V posledním poslechovém odpoledni této 
sezóny  si můžeme  vyslechnout  písně  Ivana Mládka,  Karla  Zicha, 
Leška Semelky, Hany Zagorové, Báry Basikové a dalších.
Obě akce se konají jako vždy od 15 hodin v knihovně DPS Králova.

Karasovo divadlo – Tanec pro Karla IV.
Centrum sociálních služeb Tišnov vás srdečně zve na představení 
Karasova divadla Tanec pro Krále IV. „Co by byli muži bez žen, ani 
Karel IV. není výjimka“.
Divadelní představení se koná ve čtvrtek 3. května v 15.30 hodin 
v jídelně DPS Králova.
Délka představení je 60 minut. Vstupné dobrovolné.  

Zájezd na letiště v Tuřanech a do Technického muzea Brno
Ve čtvrtek 10. května pořádáme exkurzi na brněnské letiště Tuřany 
a do Technického muzea Brno. Odjezd od Podhorácké restaurace 
v 9.00 hod (další zastávky u pošty, Penny).
Cena 250 Kč zahrnuje veškeré vstupné a dopravu.
Mezi  jednotlivými  exkurzemi bude  zastávka  v  restauraci  Inflight, 
kde přímo na letišti poobědváme. Předpokládaný návrat do 17.30 
hod.
Chcete  nahlédnout  do  zákulisí  brněnského  letiště?  Zjistit,  co  jste 
nevěděli o práci lidí v letecké dopravě, mít tu jedinečnou příležitost 
si prohlédnout zblízka  letadla nebo profesionální hasičskou tech-
niku vybavenou přímo pro potřeby letiště? To vše můžete zažít na 
vlastní kůži v rámci „dobrodružné“ exkurze. Zavedeme Vás na mís-
ta, kam se cestující běžně nedostanou, uvidíte startovat i přistávat 

různé druhy letounů, zeptáte se zaměstnanců letiště na to, co Vám 
vždy vrtalo hlavou, a dozvíte se také spoustu technických zajíma-
vostí.
Po obědě vyrazíme do Technického muzea Brno. V hlavní budově 
muzea bude k vidění sedmnáct stálých expozic a Technická herna, 
která  představuje  zábavnou  interaktivní  formou  různé  zákony 
fyziky.  V  muzeu  také  funguje  výtvarně-technická  dílna,  s  nabíd-
kou programů zaměřených na tradiční řemeslné a výtvarné tech-
niky. Aktuálně bude k vidění výstava „Vladimír Remek – Cesta ke 
hvězdám“.
Z  kapacitních  a  bezpečnostních  důvodů  na  letišti  bude  počet 
přihlášených omezen.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325). 
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova.

Oslava Dne matek
V úterý 15. května  již  tradičně CSS Tišnov pořádá k příležitosti 
svátku matek malé  kulturní  odpoledne.  Ve  14.00 hodin  v  jídelně 
DPS Králova všem maminkám přijdou popřát členky uměleckého 
souboru Janáčkovy opery Věra Bakalová, Marie Sedláčková a jeden 
host jako překvapení. Na klavír zahraje František Kratochvíl.
Přijďte si poslechnout známé operní melodie a muzikálové písně.
Vstupné dobrovolné.

Vystoupení dětí a seniorů
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na hudební a taneční vys-
toupení dětí z MŠ Sluníčko Tišnov pod vedením Zdeny Nečesalové 
a pěveckého sboru seniorů z DPS.
Akce se koná 7. června ve 14.30 hodin v jídelně DPS Králova.
Těšíme se na Vás.

Výlet do jeskyně Výpustek a zahradnictví U Kopřivů Šebrov
Ve čtvrtek 14. června  pořádá  Centrum  sociálních  služeb  výlet 
do jeskyně Výpustek a do zahradnictví U Kopřivů. Odjezd od Pod-
horácké restaurace v 11 hod. (další zastávky u pošty, Penny).
Cena 210 Kč  zahrnuje dopravu a vstupné  s průvodcem. Akce  se 
uskuteční  při  minimálním  počtu  dvaceti  osob.  Předpokládaný 
návrat je do 18 hod.
Na zpáteční cestě bude zastávka na pozdější oběd v restauraci For-
manka Lipůvka.
Jeskyně Výpustek patří mezi  nejvýznamnější  jeskynní  systémy 
Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou histo-
rii.  Labyrint  temných  chodeb  a  dómů  byl  vytvořen  ponorovou 
činností  Křtinského  potoka.  Podle  záznamů  jej  navštěvovali 
již  v  17.  století  mastičkáři,  kteří  zde  nacházeli  kosti  pravěké 
zvířeny. V tomto období také předkládá první popis jeskynních 
prostor  mnich  Martin  Alexander  Vigsius.  Následovala  práce 
Jana Ferdinanda Hertolda z roku 1669 Tartaro-Mastix Moravie, 
kde po pisuje otvory do chodeb a propastí, které se dosud nikdo 
neodvážil prozkoumat.
Prohlídková trasa je bezbariérová.
Kontakt pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325).
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Dlouhodobé ošetřovné může pomoci 
rodinám
Eva Matoušková, Poradna Porta Tišnov

Pokud je nyní váš blízký – dítě nebo manžel – propuštěn z nemocnice 
do domácího ošetřování, můžete využít institutu krátkodobého ošet-
řovného a o člena své rodiny se postarat.
Na  krátkodobé  ošetřovné  mají  nárok  nemocensky  pojištění  za-

městnanci.  Vypláceno  je  už  od prvního dne  ošetřování. Maximálně 
však  po  dobu  devíti  kalendářních  dní,  pouze  u  osamělých  zaměst-
nanců (samoživitelů) se maximum prodlužuje na šestnáct kalendář-
ních dní.
Jenže co když se péče o nemocného nebo zraněného člena rodiny 

protáhne? Co pak? Dovolená, neplacené volno? Pro tyto případy se 
nově s účinností od 1. 6. 2018 zavádí institut tzv. dlouhodobého 
ošetřovného. Ten pomůže právě v době bezprostředně po propuště-
ní z nemocnice, např. po vážném úrazu nebo nemoci. 
Nárok má ten, kdo dlouhodobě pečuje o nemocnou a především 

blízkou osobu v  jedné domácnosti,  což mu zabraňuje chodit do za-
městnání  anebo  vykonávat  samostatnou  výdělečnou  činnost.  Na 
rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podpo-
rují  i OSVČ. V každém případě  je  ale  zapotřebí mít  splněnou poža-
dovanou účast na nemocenském pojištění, která činí u zaměstnanců 

mininálně  devadesát  kalendářních  dnů  v  posledních  čtyřech měsí-
cích a u OSVČ účast na pojištění minimálně tři měsíce.
Ošetřované osoby musí rovněž splnit několik podmínek, jako na-

příklad  být  hospitalizované  nejméně  sedm  dní  v  nemocnici  a  i  po 
propuštění z ní potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na před-
pokládanou dobu nejméně jeden měsíc.
Žádost o dlouhodobé ošetřovné se podává stejně jako u ostatních 

dávek nemocenského pojištění Okresní správě sociálního zabezpeče-
ní (v případě zaměstnanců prostřednictvím zaměstnavatele).
Pokud  potřebujete  další  informace  o  ošetřovném  nebo  na  Vás 

doléhá z  jiných příčin tíživá sociální situace, případně pokud řešíte 
aktuálně nějaký právní problém, obraťte se na naši poradnu. V pro-
vozních hodinách poradny úterý až čtvrtek (úterý 9.00–11.30; stře-
da  7.30–11.30,  12.00–17.00;  čtvrtek  7.30–11.30,  12.00–16.00)  je 
připraven Vám pomoci  sociální pracovník  i právník. Poradenství  je 
bezplatné.
Kontaktní údaje: 
Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov, 666 01. Tel. 534 008 134,  

731 453 275; e-mail poradna@tisnov.charita.cz.

„Poradna Porta Tišnov – odborné sociální po-
radenství je spolufinancována Jihomoravským 
krajem.“

„Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je 
realizována za finanční podpory města Tišnova.“

když už nastanou. Najdete nás v Tišnově na „Ráboňce“ vedle měst-
ského úřadu (út: 12.30–19.00, st: 12.30–18.00, čt: 12.30–19.00, pá: 
14.00–19.00) a v Lomnici vedle Fortiky (po: 12.30–17.30, út: 12.30–
17.30, čt: 12.30– 17.30).
Za poslední dobu se nám podařilo posílit vybavení klubu. K rados-

ti nás všech. Důkazem, že svět je malý, bude připravovaný turnaj ve 
stolním fotbálku společně s nízkoprahem v Bystřici. Máme velké šan-
ce na úspěch, trénink jede na plné obrátky. V neposlední řadě stojí za 
zmínku, že  je možnost se na klubu realizovat  i ve výtvarných či ru-
kodělných aktivitách. Jako například ve zdobení květináčků, výrobě 
šperků nebo dekorací podle ročního období. Přijďte mezi nás si po-
povídat a zapojit se do aktivit, které jsou vám blízké.

Společně s vámi pracujeme na zlepšení situace mnoha  lidí v na-
šem okolí, a to je důkaz lidskosti a velkých srdcí. S pomocí donátorů, 
Jihomoravského kraje, města Tišnov, městyse Lomnice, obce Čebín, 
a dalších  se  tato  činnost daří mnohem  lépe  a  jsme  za  to moc  rádi. 
Děkujeme.

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
Klub Čas je spolufinancováno Jihomoravským 
krajem.“ 

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas je 
realizováno za finanční podpory města Tišnova.“ 

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas je spolufinanco-
váno městysem Lomnice u Tišnova a obcí Čebín.“

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
přijme 

zdravotní sestru na DPČ pro  
ošetřovatelskou službu Oblastní charity Tišnov

Nabízíme: zajímavou a kreativní práci, možnost seberealizace a dalšího vzdělávání, zázemí profesionálního týmu a zavedené 
organizace

Požadujeme: střední zdravotnické vzdělání, schopnost komunikace, týmové spolupráce i samostatné práce v domácí péči, 
řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost
Přivítáme: zkušenosti v oblasti hospicové péče 

Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu a kopii dokladu o relevantním vzdělání zasílejte na ad-
resu: DCH Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, nebo na e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz.

Nástup: dle dohody
Informace a dotazy: vrchní sestra Zuzana Švábová

tel. 549 410 779, mobil: 736 523 684, e-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz



24 Tišnovské noviny

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

Pozvánka na výstavu do Domova sv. Alžběty
Jitka Pařízková

Srdečně Vás  zveme na  výstavu obrazů  Jany Hejlové s názvem Po-
hlazení krásou, která začíná v sobotu 5. května. Jana Hejlová (1960) 
žije ve Vrané u Letovic. Výtvarnému umění se věnuje od dětství. Přes-
to, že jí nebyla umožněna studia na umělecké škole, je dnes malířství 
její hlavní životní profesí.
Autorka maluje  na  citlivě  zvoleném  barevném  podkladě  hlavně  pří-

rodu,  především květiny  a  stromy,  ale  také  své  niterné  prožitky.  Použí-
vá  vlastní  kombinovanou  techniku uhel  a  pastel.  Její  vnímavé  oko  a  cit 
pro barvy dokáží zachytit věrně zelené a žluté koberce pampelišek, zátiší 
tůní, rozkvetlé letní louky a další jiné prchavé okamžiky, prožité právě teď 
a právě tady. Skvělou kombinací barev donutí návštěvníka zamyslet se nad 
motivem a poselstvím obrazu. Každé z vystavených děl má své motto – ci-
tát od malířčiných oblíbených literárních autorů. Nejčastěji čerpá od Jame-
se Quarlese a Antoina de Saint-Exupéryho. Její výstavy vzbuzují obdiv po 
celé republice a její obrazy pomáhají hledat cestu ke světlu a radosti. 

Výstava  je  přístupná denně od 9.00 do 17.00 hodin,  je  prodejní 
a potrvá do 30. června 2018. Zavítejte k nám na Žernůvku a potěšte 
nejen své oči, ale i duši.

 
          Domov sv. Alžběty – domov pro seniory 
                     Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 
                                                                             www.dosa.cz 

PŘIJME  na  HPP 

KUCHAŘKU/KUCHAŘE  
Požadujeme:  vyučení v oboru (není podmínkou) 
                        dobrý zdravotní stav 

                            pracovitost 
                        pečlivost a spolehlivost 

Nabízíme:       práci na HPP v jednosměnném provozu 
                        příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv 
                        dobré platové podmínky 
                        příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
                        5 týdnů dovolené 

PRACOVNÍKY  NA  ZÁSTUP do kuchyně, do prádelny a na úklid 
Zájemci se mohou hlásit písemně na e-mail: provoz@dosa.cz 

nebo telefonicky na: 549 411 526, kl. 111, 737 119 824 

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

MINERÁL TIŠNOV 27. až 
29. dubna
Tomáš Buzrla

Konec dubna v Tiš-
nově patří minerá-
lům. Jarní burzu tu 
navštíví až pět tisíc 

příchozích,  kteří  v menší  či  větší míře  pro-
padli kouzlu minerálů. Akce láká dva typy zá-
kazníků. Jedni milují přírodní minerály, druzí 
šperky. Nic z  toho není horší ani  lepší.  Je  to 
prostě úplně jiné.

Sběratel minerálů  vždy  preferuje  pří-
rodní,  co  nejméně  upravené  minerály.  Ty 
syntetické,  které  se  na  burze  také  dají  zříd-
ka koupit, mají estetický charakter, ale z hle-
diska  mineralogie  jsou  bezvýznamné.  Mají 
obvykle  výrazné  zbarvení  a  výraznou  krys-
talickou  strukturu.  Začínající  sběratel  by  si 
měl ujasnit koncepci své sbírky. Co,  jak a na 

jaké úrovni chce sbírat. Děti mohou začít na-
příklad minerály z okolních nalezišť, stupni-
cí  tvrdosti,  základními  minerály.  Postupně 
se  mohou  specializovat  na  jednu  mineralo-
gickou oblast nebo na  typ minerálu. Variant 
je  mnoho.  Jak  se  mohou  milovníci  kamenů 
vyprofilovat, můžete vidět ve sportovní hale 
během burzy u samotných vystavovatelů. Ně-
kteří si oblíbili citríny a záhnědy z Vysočiny, 
jiní  vltavíny,  pro  některé  se  minerály  staly 
povoláním a obchodují s nimi po celém svě-
tě. Pro laika je složité odhadnout, jakou cenu 
má který kámen. Vždy rozhoduje typ mine-
rálu, vzácnost, dostupnost, naleziště i ob-
dobí nálezu. A  pokud  se  ke  kamenu  pojí 
krásný příběh, je to bonus navrch. Zkušenější 
sběratel už má přehled o tom, v jakých ceno-
vých relacích se daný minerál z určité lokality 
prodává, pro začátečníka doporučujeme nej-
prve obhlédnout nabídku vystavovatelů a až 
poté, co se začne orientovat v cenách, si něco 
koupit. A zlaté české pravidlo: Líná huba holé 
neštěstí! Takže  se vystavovatelů ptejte, ptej-
te, ptejte. Přejeme úspěšný nákup a příjemné 
popovídání s nadšenci.

Milovníci šperků  jsou  především  ženy 
a  děti.  K  výrobě  šperků  se používají  jak pří-
rodní, tak opracované minerály. Na tišnovské 
burze  se  sejdou  výrobci  uměleckých  kousků 
i  typických  broušených  šperkových  kame-
nů. K dispozici budou i komponenty k výrobě 
šperků,  takže pokud dáváte přednost vlastní 
tvorbě,  určitě  tu  seženete  vše  potřebné.  Ně-
kteří  lidé  přisuzují  minerálům  i  esoterické 
vlastnosti.  Zda  mají  na  Váš  organismus  vliv 
v  souvislosti  se  znamením  zvěrokruhu,  ve 
kterém  jste  narozeni,  můžete  ověřit  pomocí 
tromlovaných minerálů. Tromlování je umělá 
technika,  která  za  použití  speciálních  bubnů 

nahrazuje a zrychluje děje probíhající v příro-
dě, omílání vodou apod. 

Pro malé návštěvníky připravil  Ústav 
geologie  Přírodovědecké  fakulty  Masaryko-
vy  univerzity  zábavně  vzdělávací  program, 
kde mohou děti prověřit své znalosti z oblas-
ti využití minerálů v praxi. Stánek univerzity 
bude umístěn ve  sportovní hale. Každé dítě 
navíc ke vstupence obdrží jako dárek slevový 
kupon do zábavního centra EDEN v Bystřici 
nad Pernštejnem.
Při  návštěvě  burzy  počítejte  s  doprav-

ním  omezením  na  křižovatce  ulic  Riegrova 
a 28. října, dále s omezeným parkováním na 
přilehlých  komunikacích.  Pokud  plánujete 
i  návštěvu  Galerie  PATRIOT,  doporučujeme 
ponechat auto na parkovišti u nového hřbi-
tova  (konec  ul.  Černohorská  ve  směru  na 
Železné). 

Mineralogická burza „Minerál Tišnov“, 
termín: 27. až 29. 4. 2018, návštěvní hodiny: 
pátek 11 až 17 hod., sobota 9 až 17 hod., ne-
děle 9 až 15 hod. Vstupné 70 Kč, děti 6 až 18 
a senioři 50 Kč, www.mineraltisnov.cz. 

Galerie PATRIOT – expozice minerá-
lů:  v  době  konání  burzy  minerálů  otevře-
no  pátek,  sobota,  neděle  od  9  do  19  hod. 
Vstupné 80 Kč, děti 6 až 14 let 40 Kč, rodin-
né 200 Kč, kontakt: tomas@galeriepatriot.
cz,  777  603  552,  Štěpánova  1964,  Tišnov, 
www.galeriepatriot.cz. 

Králova jeskyně na Květnici: výjimeč-
ně přístupná v době  jarního konání burzy 
minerálů. Termíny možné návštěvy: sobota 
9 až 17 hod., neděle 9 až 16 hod., vstupné 
dobrovolné či za symbolický poplatek, kon-
takt:  tic@kulturatisnov.cz,  549  410  211, 
cesta ke vchodu do  jeskyně  je  značena od 
Centra sociálních služeb pod Květnicí.

KULTURA  

Jarní burzu v Tišnově navštíví až pět tisíc pří-
chozích, kteří v menší či větší míře propadli 
kouzlu minerálů. Foto: Tomáš Buzrla
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Muzejní noc 2018
muzejníci z Předklášteří 

Až návštěvník vejde do výstavních prostor Podhoráckého muzea na 
Muzejní noc, nebude vědět, kam se dříve obrátit. Ze všech stran bude 
obklopen  lidovými  uměleckými  výrobky.  Některé  bude  očekávat  – 
třeba kraslice. Ale tady jich  je čtvero křehkých druhů a každý jinak 
zdobený. Z vitrín zasvítí keramika – lidová nebo bělostná habánská 
fajáns, ale v kontrastu také temná zakuřovaná. Při pohledu na trojí 
způsob vyšívání se host zamyslí nad vlastní šikovností a při sledování 
patero příkladů tkaní a užití vlny bude obdivovat současné výrobky 
zpracované z tohoto odvěkého materiálu. Narazí na výrobky a jméno 
paní Oharkové z Tišnova. Produkce každého z vystavujících NOSITE-
LŮ TRADIC  je jedinečná. Však to jsou držitelé titulu „Mistr tradiční 
rukodělné výroby Jihomoravského kraje“. Jejich práce vyvolává dob-
rou náladu a potěšení. Ať už  jsou  to  líbezné  figurky z kukuřičného 
šústí, nebo dvojí perníky z forem či pletení z orobince, vizovické pe-
čivo, popř. dva druhy modrotiskové krásy. Zcela mimořádně působí 
šperky z rohoviny a perleti. Muži mohou naopak posoudit řemeslnou 
dokonalost výrobků bednáře a zlatým hřebem bude zblízka se podí-
vat na slaměné došky. Výstavu budou doprovázet řemeslníci z blízké-
ho okolí, kteří nebyli ještě oficiálně oceněni. Výstava trvá až do října.
V přízemí muzea se návštěvníci mohou pokochat nevšední insta-

lací výstavy ŠELMY ČESKÉ REPUBLIKY. Ano, jsou tam, od medvěda 
po  lasičky. V kójích  jsou vystaveni všemožní zástupci  tohoto zoolo-
gického řádu. Přečíst si o jejich způsobu života, výskytu a ochraně je 
možno na panelech, kde také najdeme fotografie.   
Ale během Muzejní noci v roce 2018 čekají na návštěvníky  ještě 

jiné atrakce v části areálu kláštera. Jejich výčet naleznete na plakátku.
Těšíme se na vaši návštěvu v sobotu 19. května v čase 18.30 až 23.30.

Muzejní noc – tentokrát jinak
Za Klášterní pivovar Porta Coeli, a. s.

Opět  po  roce  se  můžeme  těšit  na  tradiční  muzejní  noc  konanou 
v kouzelném prostředí kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. 
Pro mnohé z vás to bude zajímavá akce, při které se příjemně poba-
víte a užijete si nádhernou atmosféru místa. Pro nás, kteří jsme po-
slední rok intenzivně pracovali na tom, aby bylo vaření piva vráceno 
zpět na Pivovarskou ulici v areálu kláštera Porta coeli, to ale zároveň 
znamená PREMIÉRU.
Dovolujeme  si  vás  tímto  pozvat  na  ochutnávku  poctivého  piva 

Vorkloster  a  zároveň  na  prohlídku  budoucích  prostor  Klášterního 
pivovaru Porta Coeli, a. s. Najdete nás v areálu kláštera Porta coeli. 
Zažijete neopakovatelnou atmosféru na místě, kde se po staletí  se-
tkávaly generace milovníků vynikajícího piva. Mimo jiné budete mít 
možnost vidět i rekonstruované prostory budoucího pivovaru a piv-
nice, které aktuálně rekonstruujeme. Těšíme se na setkání s vámi.

Oslavy v Tišnově ke 100. výročí založení 
Československé republiky
Irena Ochrymčuková

Město Tišnov, jeho organizace a spolky, stejně jako další spolupracu-
jící instituce, chtějí důstojně připomenout toto významné výročí ce-
lou řadou akcí, které budou probíhat po většinu roku 2018. 

–  od  února  2018  je  otevřená  výstava  prvorepublikového  sochaře 
Václava Hynka Macha v Podhoráckém muzeu. Pro město Tišnov vy-
tvořil pomník padlých v první světové válce a pomník zemědělců 
a podle jeho návrhu byl vytvořen také pomník obětem první světo-
vé války v areálu kláštera v Předklášteří u Tišnova.

–  duben až červen – v Muzeu města Tišnova probíhá výstava Dámská 
móda za první republiky

–  8. 5. – Turistický pochod župou Pernštejnskou 
–  26. 5. – Župní slet Sokolské župy Pernštejnské
–  24.  6.  –  Den  hudby  –  tanec,  hudba,  zpěv  inspirované  první 
republikou  

–  28.  7.  –  letní  trhová  slavnost  věnovaná  100.  výročí  vzniku  ČSR. 
Zahájena bude na náměstí Míru,  z něho  se vydá na  cestu průvod 
v dobových kostýmech přes zastávky u historických vil na ulici Rie-
grova. Zakončení akce se bude konat v parku areálu tišnovské ne-
mocnice,  bývalého  Kuthanova  sanatoria.  V  programu  je  divadlo, 
hudba, zpěv, tanec, výstava, historická tavba, představení historic-
kých osobností aj.

–  1.  9.  –  vzpomínka  se  objeví  rovněž  v  tradičním  setkání  Elegance 
historických vozidel 

–  28. až 30. 9. – v programu Svatováclavských hodů si připomeneme 
hody z období před osmdesáti lety

–  podzim 2018 – historické filmy o Tišnově
–  říjen/listopad 2018 – výstava dobových fotografií Tišnova v Galerii 
na schodech s přesahem do veřejného prostoru porovnává součas-
nost a minulost města

–  13. 10. – Tišnovská 50 – Klub českých turistů se zapojí do celoroč-
ních oslav

–  28. 10. – přímo v den založení samostatného státu se budou konat 
pietní akce u pomníků v Tišnově a Předklášteří a udělení Cen měs-
ta Tišnova a čestného občanství města

–  28. 10. – odpoledne bude v Podhoráckém muzeu zahájena výstava 
ke vzniku samostatného československého státu 

–  25. 11. – oslavy zakončí otevření výstavy Život v měšťanské domác-
nosti po první světové válce v Podhoráckém muzeu
Vydejme se tedy radostně do jubilejního roku.  
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Jaký byl rok 2017 a co 
připravujeme na rok 2018 
na „Pernštejně“
Miroslav Navrátil 

Na  základě  petice  občanů  města  Tišnova 
podporované  a  schválené  zastupitelstvem 
k  zachování  kulturních  akcí  ve  vnitřním 
traktu  Pernštejna,  známého  jako  „zahrád-
ka  U  Palce“,  jsme  ve  spolupráci  s  městem 
uspořádali  v  roce  2017  tři  větší  koncerty 
umělců, které proběhly za velké účasti a zá-
jmu  veřejnosti.  Například Den  hudby,  kon-
cert Ha-kapely a další vystoupení potvrdily, 
že zachovat tento prostor pro veřejnost byl 
správný. 
I  v  letošním  roce  ve  spolupráci  s  měs-

tem  pro  Vás  připravujeme  opět  tři  větší 
koncerty  a  bude  také  zachována  tradice 
Dne  hudby  a  koncertu  Ha-kapely.  Navíc 
my sami budeme pořádat několik menších 

koncertů  různého  žánru  jako  zpestření 
celé sezóny.
Z novinek  letošního  roku, které připravu-

je město Tišnov, nás nejvíce  těší dobudování 
cesty  na  úpatí  Květnice,  které  je  zatím  pra-
covně nazvané „k srdíčku“, neboť tam na ská-
le bylo namalováno srdce s velkými písmeny 
TGM  uprostřed,  až  do  cca  r.  1970.  Lidé  tam 
nosili  na  výročí  našeho  prvního  preziden-
ta svíčky a květiny. Jsem rád za to, že se tato 
tradice ke 100. výročí založení republiky ob-
noví. Celá nově vybudovaná cesta je na jižním 
svahu Květnice a může být určitou protiváhou 
budovaného parku jako krásný přírodní kout 
Tišnova.
Naše  hospoda  zahrádka  U  Palce  na  tuto 

stezku navazuje. Kovanou bránou  z Květnice 
můžete vstoupit na horní terasovitou zahradu 
naší budovy, na které se nám podařilo vybu-
dovat krytou besídku a několik posezení. Tím 
pádem se rozšířily naše prostory a veřejnos-
ti se více zpřístupnilo nádvoří se „zahrádkou 
U Palce“, na které vstoupíte po schodišti. 

Letní sezónu zahajujeme 30. dubna tra-
diční  akcí  „Čarodky U Palce“,  mimo  jiné 
se  můžete  těšit  od 15.00  do  19.00  hod. 
na program pro děti  s malováním na obli-
čej, skákací hrad, opékání špekáčků, pálení 
čarodějnic.  Doufáme,  že  nám  počasí  bude 
přát.  Otevřené  budou  i  vnitřní  prostory 
hospody.
Pro  letní  sezónu  Vám  chceme  nabíd-

nout  upravenou  prodlouženou  otevírací 
dobu od května do června s víkendy  již od 
13  hod.  a  rozšířenou  nabídku  jídel,  napří-
klad o grilovaná žebra, hamburgery, hranol-
ky, grilovanou zeleninu, grilovaný hermelín, 
klobásy,  pro  děti  připravujeme  nově  na-
příklad  zmrzlinové  poháry,  sladké  i  slané 
palačinky.  Dále  Vás můžeme  pozvat  na  vý-
bornou  ledovou  kávu  a  osvěžující  domá-
cí  limonády.  V  dalším  čísle  uvedeme  více 
o  připravovaných  akcích,  podrobné  infor-
mace  o  otevírací  době  v  průběhu  letních 
prázdnin a  také nabídku, na co dobrého se 
u nás můžete těšit. 

Noc kostelů 2018 v tišnovském kostele 
sv. Václava
Marek Láznička, za tišnovský přípravný tým 

Vážení Tišnované,
dva roky uběhly jako nic a opět máte příležitost si v rámci Noci kos-
telů prohlédnout kostel sv. Václava, jak jej (možná) neznáte. Nezů-
stane samozřejmě jen u samotné, byť krásné stavby. Nejdůležitější 
je společenství lidí. Proto jsme pro vás připravili bohatý duchovní 
a kulturní program, při kterém se můžeme setkat a společně prožít 
něco příjemného v duchu křesťanské tradice.
Na co se můžete těšit? Namátkou třeba na slavnostní mši svatou. 

Nebo na vystoupení trubačů na ochozu kostelní věže. Příznivce váž-
né hudby  jistě  zaujme koncert Graffova  kvarteta.  V  jejich provede-
ní  zazní  Smyčcový kvartet F dur  „Americký“ op. 96 od A. Dvořáka. 
V přilehlém parku předvede  scénický  tanec  „Salome“  skupina MM. 
Na ni naváže vlídný písničkář Pavel Helan z nedalekých Moravských 
Knínic. Milovníci historie by si neměli nechat ujít prohlídku kostelní 
věže. Přímo u zvonů bude totiž o jejich historii vyprávět farní kroni-
kář. Na své si díky animačním programům přijdou také děti. Potěšit 
je může mimo jiné i vystavený pohyblivý betlém. Celou akci důstojně 
zakončí  zpěv  tišnovské  scholy prokládaný  společnou modlitbou na 
úmysly, které mohou návštěvníci vhazovat do nádoby k tomu určené.
Na setkání s vámi se 25. května těší organizátoři Noci kostelů.

Hlavní program
Čas Bod programu
17.50–17.55 Zvonění zvonů
18.00–18.45 Mše svatá
18.50–18.55 Troubení z věže
19.00–19.30 Graffovo kvarteto
19.50–20.25 Průřez liturgickým rokem
--- Přesun do parku
20.35–20.50 Tanec Salome
21.00–22.00 Vlídný písničkář Pavel Helán
--- Přesun do kostela
22.10–23.00 Ztišení zpěvem a společnou modlitbou

Doprovodný program
Čas Bod programu
19.00–20.30 Jáhenské požehnání v boční kapli
19.00–20.30 Zpovědní služba, možnost duchovního rozhovoru
19.50–22.00 Možnost prohlídky pohyblivého betléma

19.00–22.00 Prohlídka kostelní věže a zvonů spojená s před-
náškou farního kronikáře

19.00–22.00 Prezentace ze života farnosti
18.00–23.00 Výstava kreseb dětí ze základní umělecké školy

Májový ORATOR dětem
Petra Oratorová

NEDĚLNÍ KONCERTY V KAFÉ-RESTAU-
RANTU ORATOR, každou květnovou ne-
děli vždy od 17 hodin
Neděle 6. května v 17.00
BZB – Banda Z Braníškova 
Srdečně  zveme  na  pohádku  O  Ježibabičce 
z perníkové chaloupky – hrají děti dětem. 

Natálie Slaninová, Kateřina Konečná, Eliška 
Honková,  Nela  Mičánková,  Bára  Slaninová, 
Radek Bohatec. Hudba: Lenka Robertsová 

Neděle 13. května v 17.00
Waldorf zpívá dětem 
Vystoupení Worchestru  –  školního  soubo-
ru brněnské Waldorfské školy pod vedením 
Zuzky Poláčkové toho času z Holasic.
Přijďte si poslechnout, co baví hrát a zpívat 
žáky 6. až 9. třídy Waldorfské školy v Brně.

Neděle 20. května v 17.00
Spolek zpěvuchtivých dam z Veverské Bí-
týšky s hravou kapelou
Bude s dětmi vítat léto v Oratoru. Přijďte!

Neděle 27. května v 17.00
ZPÍVÁ CELÝ ORATOR – ZPÍVÁME DĚTEM 
s Jirkou Helánem
Přijďte  si  zazpívat  spolu  s  Jirkou Helánem 
písničky a skladby hlavně pro děti. 
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Jak jsme volili do 
městského zastupitelstva 
2002
Václav Seyfert, redaktor TN

V  roce  2002  se  volby  do  obecních  zastupi-
telstev  konaly  v  termínu  1.  až  2.  listopadu. 
Občané Tišnova mohli vybírat z nabídky cel-
kem  sedmi  volebních  stran  (o  jednu  méně 
než v roce 1998), které na svoje kandidátní 
listiny  zařadily  103  uchazečů  o  zastupitel-
ský post. Volební právo mělo možnost uplat-
nit  celkem  6  715  osob  (pokles  o  47  oproti 
předešlým  komunálním  volbám),  nicmé-
ně  využilo  ho  jen  3  098  voličů,  což  zname-
nalo další pokles volební účasti na 46,14 % 
(v roce 1998 to bylo 47,31 %). V rámci celé 
České republiky byla účast  ještě o něco niž-
ší  (45,51  %),  v  Jihomoravském  kraji  činila 
48,07 % a na okrese Brno-venkov 58,82 %.
Výsledky  hlasování  byly  v  Tišno-

vě  následující:  1.  ODS  –  9  236  hlasů,  tj. 
22,13 %  (4 mandáty), 2. ČSSD – 8 039 hla-
sů,  tj.  19,26  %  (3  mandáty),  3.  KDU-ČSL  – 
8  022  hlasů,  tj.  19,22  %  (3  mandáty), 

4.  KSČM – 5 613 hlasů, tj. 13,45 % (2 mandá-
ty), 5. Sdružení nezávislých (SN) – 4 110 hla-
sů, tj. 9,85 % (1 mandát), 6. Strana zelených 
(SZ)  –  3  458  hlasů,  tj.  8,29 %  (1  mandát), 
7.  Sdružení  Unie  svobody  –  Demokratická 
unie plus nezávislí kandidáti (US-DEU+NK) – 
3 260 hlasů, tj. 7,81 % (1 mandát). 
Jmenovitě  se  členy  městského  zastupi-

telstva  stali:  Karel  Švábenský  –  847  hlasů, 
Petr  Fruhwirt  –  815,  Karel  Souček  –  834, 
Jan Filla – 727 (všichni ODS), Jaroslav Kom-
prs – 1 057, Zdeněk Melkes – 1 009, Zuzana 
Brzobohatá – 735 (všichni ČSSD), František 
Svoboda  –  954,  Ludmila  Hlaváčová  –  805, 
Rudolf Vrzal – 703 (všichni KDU-ČSL), Libor 
Moudrý  –  502, Helena Randová  –  415  (oba 
KSČM), Milan Fryčka – 483 (SN), Zdeňka Do-
hnálková – 452 (SZ) a Karel Pohanka – 455 
(US-DEU+NK). Starosta z let 1994–2002 Fru-
hwirt  byl  členem  zastupitelstva  zvolen  od 
roku 1990 již počtvrté, Švábenský, Filla, Svo-
boda  a  Komprs  potřetí,  Melkes,  Hlaváčová 
a Moudrý  podruhé,  zbývajících  sedm  uspě-
lo ve volbách poprvé. Ve  třech případech  je 
však  potřeba  tuto  informaci  doplnit:  Karel 
Švábenský  byl  členem  zastupitelstva  –  kro-
mě svých  tří  výše uvedených zvolení –  také 

v  období  1991-94,  kdy  vystřídal  původně 
zvoleného Františka Wágnera, podobnou za-
stupitelskou historii má i Rudolf Vrzal, který 
pro léta 2000–2002 v tomto orgánu v rámci 
své strany nahradil zemřelého Vladimíra Ti-
chého, a Zdeněk Melkes se naopak po svém 
zvolení v roce 1990 o dva roky později  teh-
dejšího  mandátu  vzdal.  Nejvýše  postavený-
mi náhradníky  jednotlivých volebních  stran 
se v roce 2002 stali Mikuláš Brdíčko (ODS), 
Petr Fiala (ČSSD), Karel Maláska (KDU-ČSL), 
František Kovařík (KSČM), Petr Bednář (SN), 
Pavel  Brzobohatý  (SZ)  a  Marek  Babák  st. 
(US-DEU+NK).
Nově  ustavené  zastupitelstvo  se  poprvé 

sešlo v neděli 17. listopadu 2002 a na svém 
úvodním zasedání zvolilo nejvyšší představi-
tele města. Vítězná ODS byla ostatními členy 
z vedoucích postů vyšachována a žádný z je-
jích zastupitelů se do městské rady nedostal. 
Starostou byl zvolen dosavadní místostaros-
ta  Ing. František Svoboda, prvním místosta-
rostou Ing. Jaroslav Komprs, druhým Zdeněk 
Melkes.  Radními  se  dále  stali  Rudolf  Vrzal 
a Ing. Milan Fryčka.
V  příštím  čísle Tišnovských novin  si  při-

pomeneme komunální volby z roku 2006.

19: Emanuel Ranný a sad jeho života
Václav Seyfert, redaktor TN

„O  stromech,  zejména  jabloňových  ště-
pech,  ví  Emanuel Ranný  snad  zrovna  to-
lik,  co  o  nich  vědí  ptáci.  To  znamená,  že 
téměř  všechno.  Za  stavením  rodiny Ran-
ných  ve  Štěpánovicích  se  rozkládá  sta-
rý  jabloňový  sad.  Kořeny  stromů  vrostly 
hluboko do  času,  sad  je  tu dávno,  chtělo 
by  se  říci,  že  tu  byl  vždycky.  Sad  je  růst, 
trvání,  ale  jsou  v  něm  obsaženy  i  pády 
a  odlétání  do  zemí  vzdálených  a  cizích. 
Když  se  opře  do  korun  jabloní  vítr,  jako 
by  listím  zmítal  hněv.  …  Sad má mnoho 
podob a ani dva listy v koruně stromu ne-
jsou  stejné.  Střídá  se  jaro,  léto,  podzim, 
zima.  Je  i  bezlistí.  A kdysi někdo  ten  sad 
vysadil. A někde, zaťatá v trámu, čeká se-
kera.  Vzpomeňme  na  Čechova.  …  Grafik 
a  malíř  Emanuel  Ranný  chová  ke  stro-
mům zděděnou úctu. … Tady, za vlastními 
humny, jsou kořeny grafického úsilí Ema-
nuela Ranného. A  také koruna umělcova 
snažení. Se všemi hnízdy.“
Tato nádherná slova vtělil v  roce 1984 

do  katalogu  brněnské  výstavy  malíře 
a  grafika  Emanuela  Ranného  jeho  pří-
tel,  básník  Jan  Skácel.  V  několika  řádcích 
dokázal  poeticky  vyjádřit  vlastně  vše,  co 
charakterizuje jak samotného štěpánovic-
kého  umělce,  tak  i  prostředí,  v  němž  žil 
a  pracoval.  Je  v  nich  zaznamenáno  jeho 

celoživotní  tvůrčí  zaujetí  motivem  stro-
mů  v  sadech,  princip  zrodu  a  zanikání, 
ale  také  genius  loci  usedlosti,  změněné 
v  ateliér,  o  němž  později  obdivně  hovo-
řil i přední současný výtvarník a pedagog 
Vladimír Kokolia,  který  sem proto v dub-
nu  2011  přivedl  během  týdenního  kraji-
nářského  cvičení  i  svoje  žáky  z  pražské 
akademie.

Emanuel Ranný se narodil 29. prosince 
1913 v  jugoslávské Čupriji,  kde v  té době 
pracoval  jeho  otec  v  cukrovaru.  Po  skon-
čení  první  světové  války  se  rodina  pře-
stěhovala  do  Štěpánovic  a  s  nimi  byl  pak 
malíř  spjat  po  celý  svůj  dlouhý,  bezmá-
la  stoletý  život.  Na  tišnovském  gymnáziu 
podporoval  jeho  talent  profesor  Oldřich 
Rosenbaum,  který  jej  také  nasměroval 
k následnému studiu na Škole uměleckých 
řemesel v Brně (1929–1933). Zde získával 
Ranný jak zkušenosti grafické od profeso-
ra Petra Dillingera, tak i malířské, do nichž 
jej  zasvěcoval  František  Václav  Süsser. 
Jeho  spolužákem  tu  byl  další  tišnovský 
malíř  František  Štěpán  a  oba  pak  odešli 
studovat  do  Prahy  na  Akademii  výtvar-
ných  umění,  jejímž  absolventem  se  Ema-
nuel  Ranný  stal  v  roce  1938,  konkrétně 
na  nedlouho před  tím nově  otevřené  gra-
fické  speciálce  profesora  Tavíka  Františ-
ka Šimona. V době  studií už měl možnost 
vystavovat  jako  host  Sdružení  českých 

umělců grafiků Hollar, které vzniklo v roce 
1917  (a  s  výjimkou  let  1972–89  existuje 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 26.  

Emanuel Ranný na snímku Valeriany Kallabové  
z roku 2006.
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dodnes); později se stal jeho plnoprávným 
členem.
Krátce po návratu do domovských  Ště-

pánovic  atmosféra  v  Evropě  výrazně 
„zhoustla“  a  Emanuelu Rannému  se  těžké 
časy po všech stránkách promítly do živo-
ta. Jeho klíčovým tvůrčím tématem byly už 
tehdy sady a stromy v nich, a  to  jak v ob-
lasti  grafiky,  tak  i  malby.  Postupem  času 
se  motivy  na  jeho  obrazech  a  grafických 
výtvorech  stávaly  drsnějšími  a  expresiv-
nějšími,  nebe  nad  stromy  bylo  stále  více 
zamračené. „Dosud nepohnuté listoví se ja-
koby v úzkosti rozechvívá a posléze serváno 
větrem odevzdaně klesá k zemi. Odrané vět-
ve pak už jen bezmocně trčí k soumračné 
obloze,“  napsal  na  toto  téma  autor  publi-
kace o malíři Jiří Hlušička. Emanuel Ranný 
ale  nezůstal  jen  u  toho,  že  vtěloval  svoje 
pocity do umělecké  tvorby: brzy se napo-
jil  na  člena  ilegálního  vedení  okresního 
odboje Martínka a formou grafických listů 
tvořil protifašistické  letáky. Šlo o dvouba-
revné  linoryty  s  německým  textem,  kte-
ré byly určeny k demoralizaci  německých 
vojáků.
V  roce  1942  se  Emanuel  Ranný  oženil 

s absolventkou tišnovského gymnázia Zden-
kou  Samsonovou  z Vohančic,  rovněž mimo-
řádně výtvarně nadanou. Ve šlépějích svých 
rodičů  posléze  kráčeli  i  oba  jejich  synové: 
nejprve  Emanuel  (*1943),  působící  dnes 
v Třebíči,  a  po něm  rovněž Michal  (*1946), 
který v rozmachu tvůrčích sil tragicky zahy-
nul  při  autohavárii  v  roce  1981.  Počátkem 
padesátých  let  pak  starší  z  obou  Emanuelů 
zahájil  i  svoji  pedagogickou  dráhu  –  stal  se 
profesorem  figurálního  kreslení  na  Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Brně a vydržel 
zde  od  roku 1951  až  do  odchodu do penze 
v roce 1974. 
Mezi  přiznané  vzory,  jejichž  vliv  lze 

v obrazech Emanuela Ranného vystopovat, 

patřil  Pablo  Picasso,  konkrétně  jeho  rané 
období,  francouzský  mistr  Paul  Cézanne 
nebo  náš  Otakar  Kubín  alias  Othon  Cou-
bine; uhranula  jej ale  také více než tři sta 
let  stará  tvorba  „předrembrandtovského“ 
holandského malíře  a  rytce Herculese  Pi-
eterszoona  Segherse.  Postupně  byla  ov-
šem v případě Ranného více než malířské 
dílo ceněna  jeho grafika. Přestože ovládal 
formu  dřevorytu,  litografie  či  leptu,  pra-
coval ponejvíce technikou suché jehly, kte-
rá  mu  nejlépe  umožňovala  tlumočit  jeho 
meditativní  vztah  ke  světu.  Tímto  způso-
bem zpracovával v hojné míře své klíčové 
přírodní  motivy  (Kašparcův  sad,  soubor 
Statečná  krajina  odměněný    v  roce  1975 
cenou v celostátní soutěži či cyklus Podo-
lí  spisovatele  Josefa Uhra),  ale  i  prostředí 
chlapské  práce  (doly  v  Drahoníně  a  Dol-
ní Rožínce,  stavba  jaderné elektrárny Du-
kovany),  náhrobky  židovských  hřbitovů 
nebo  zajímavá  místa  z  cest  do  zahraničí. 
Věnoval se i městským vedutám, návrhům 
pamětních odznaků či tvorbě známek – ta 
s nominální hodnotou 11 Kč, na níž je zob-
razen  památný  dřevěný  most  v  Černvíře, 
byla  pokřtěna  přímo  na  zobrazeném  his-
torickém místě 3. července 1999. Po úmr-
tí syna Michala strávil velké množství času 
také  tříděním  jeho  umělecké  pozůstalosti 
a  v  roce  1996  pak  daroval  Muzeu  města 
Brna na tři sta kreseb a akvarelů z Micha-
lovy celoživotní tvorby.
V  roce  1981  byl  Emanuel  Ranný  vyzna-

menán  Krajskou  cenou  Jiřího  Krohy,  o  dva 
roky  později  stříbrnou medailí  Jihomorav-
ského  kraje  a  8.  května  1985  byl  v  Praze 
jmenován  zasloužilým  umělcem.  Čestným 
občanem  města  Tišnova  se  stal  v  květnu 
1989 jako devatenáctý v pořadí. Zemřel 16. 
března 2008. 
A  tak  jako  jsme úvod dnešního pokračo-

vání  seriálu  o  čestných  občanech  „svěřili“ 

Janu  Skácelovi,  dejme  na  závěr  slovo  pro 
změnu  Janu  Lacinovi,  který  v  publikaci  vy-
dané  při  příležitosti  jubilejní  výstavy  k  de-
vadesátým narozeninám Emanuela Ranného 
v roce 2003 napsal:
„Emanuel  Ranný  je  hrdý  na  své  ven-

kovanství.  Jako  by  si  za  své  životní 
krédo zvolil slova z blízkého Podolí po-
cházejícího  spisovatele  a  básníka  Jo-
sefa Uhra:  ,Pak  jsem  odešel  do  ústraní, 
abych se mohl oddati svým myšlenkám.’ 
Krajinu svého rodu nikdy na delší dobu 
neopustil, zůstal v ní až zatvrzele vězet. 
Jako  první  a  zatím  jediný  pochopil,  že 
tato  zdánlivě  všední  a  málo  romantic-
ká krajina může být inspirací po celý ži-
vot.  Jeho obrazy a zvláště grafické  listy 
jsou většinou vytříbeně střídmé. Obdob-
ně  jako  těžká  práce  rolnických  předků 
nesnáší  jeho  dílo  zbytečné  a  nefunkční 
příkrasy. Jde dokonce tak daleko – všim-
něte  si  –  že  své  ovocné  sady  a  stromy 
odívá  do  listí,  natož  květů  jen  výjimeč-
ně. Připadá mi, že Emanuel Ranný kres-
lí,  maluje,  leptá  a  ryje  doslova  akty 
ovocných štěpů. Snad právě proto, že ob-
nažuje jejich nahotu, daří se mu povýšit 
ovocný  strom,  to  společné  dílo  člově-
ka  a  přírody,  na  symbol  krajiny  domo-
va. Větvení jeho stromů přitahuje ptáky 
i hvězdy.“
Do  1.  května  je  ještě  možno  zhlédnout 

jeho  aktuálně  probíhající  výstavu  v  galerii 
Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. 

Zdroje: 
–  Jiří Hlušička: Emanuel Ranný, Sursum 2003
–  Miroslav Pavlík: Od Veveří k Pernštejnu. Slovník 
výtvarníků, Albert a KPVU Tišnov 2010

–  Karel Volný: K životnímu jubileu Emanuela Ran-
ného, měsíčník Tišnovsko č. 12/1983

–  https://encyklopedie.brna.cz,  heslo  Emanuel 
Ranný st.

Květnové kalendárium 
Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

3. KVĚTNA
PŘED 25 LETY
V pondělí 3. května 1993 byla na náměstí  
28. října uvedena do provozu lékárna Ar-
nica. Stala se teprve druhou nově postave-
nou  lékárnou  v  Brně  a  okolí  po  listopadu 
1989. PharmDr. Milan Sítora a jeho kolektiv 
nabídli  svým  zákazníkům  široké  odborné 
služby a činí tak i přes konkurenci velkých 
lékárenských řetězců s úspěchem dodnes.

6. KVĚTNA
PŘED 105 LETY
V  úterý  6.  května  1913 se  ve  Velkém 
Újezdu  u  Olomouce  narodil Ladislav 

Štejgerle, první   vedoucí redaktor měsíč-
níku Naše Tišnovsko, přímého předchůdce 
dnešních  Tišnovských  novin.  Po  studiích 
získal  titul  doktora  pedagogiky;  učitel-
skou činnost zahájil v roce 1936 na Zem-
ském  ústavu  pro  hluchoněmé  v  Lipníku 
nad Bečvou. Do Tišnova se přistěhoval  již 
před svými třicátinami, později zde půso-
bil také v tehdejší radě Městského národ-
ního výboru a  jako předseda  její  kulturní 
a školské komise. Profesně se uplatnil nej-
prve v Brně,  v  roce 1949  se  tu například 
stal prvním ředitelem Ústavu pro nápravu 
vad dětské  řeči. V posledním období pra-
coval jako vedoucí katedry speciální peda-
gogiky  na  Pedagogické  fakultě  Palackého 
univerzity  v  Olomouci,  významné  funk-
ce zastával v Československé  logopedické 
společnosti. V důchodu se vrátil do Lipní-
ka nad Bečvou, kde vedl městskou kroni-
ku. Zemřel 8. 12. 2004.

9. KVĚTNA
PŘED 40 LETY
V úterý  9.  května  1978 zemřela  ve  věku 
103  let paní Eva Růžičková,  první občan 
v historii města, který se dožil sta let. Na-
rodila  se  12.  12.  1874  ve  vsi  Zabłocie  na 
polském  Těšínsku,  do  Tišnova  se  dostala 
v roce 1918 s manželem, který pocházel ze 
Sentic, ovšem již o dva roky později ovdo-
věla.  Živila  se  zpočátku  prací  na  polích 
sedláků  v  tišnovském  okolí,  v  roce  1930 
jí pak byla nedaleko parku u Tyršovy uli-
ce přidělena trafika, v níž prodávala až do 
roku  1955.  Poslední  léta  trávila  v  rodině 
své dcery, paní Hoblové.

15. KVĚTNA
PŘED 590 LETY
15.  května  1428 byl klášter Porta coeli 
zpustošen oddílem sirotků,  vedeným 
radikálním  hejtmanem  Maříkem  Velkem 
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Šeňkem  z  Březnice,  zvaným  Koudelník, 
který později padl v bitvě u Trnavy v dub-
nu  1430.  Jeho  husitské  bratrstvo  se  po 
návratu  ze  Slezska  neúspěšně  pokoušelo 
dobýt Brno  a  při  svých  aktivitách  plenilo 
široké okolí. Celé další čtvrtstoletí po tom-
to  přepadu  pak  zůstal  komplex  opatství 
neobsazen;  abatyše  a  sestry  se  uchýlily 
do bezpečí domu patřícího velehradským 
mnichům za hradbami města Brna.

PŘED 35 LETY
V  neděli  15.  května  1983  byla  za  účas-
ti  autora zahájena výstava koláží herce 
Miroslava Horníčka.  Konala  se  ve  spo-
lečenské místnosti  pod  Klucaninou  a  po-
řádal  ji  níže  rovněž  vzpomínaný  Klub 
přátel výtvarného umění. Horníčkovy prá-
ce zde byly doprovázeny obrazy  jeho pří-
tele  Adolfa  Vondry.  Vernisáž  proběhla  na 
terase  u  letního  kina,  Miroslav  Horníček 
absolvoval mimo rámec výstavy ještě dal-
ší dvě vystoupení v sále kina a v kulturním 
domě v Hradčanech.

18. KVĚTNA
PŘED 95 LETY
V pátek 18. května 1923 se v Tišnově na-
rodil Miroslav Trmač.  V  roce  1942 ma-
turoval  na  zdejším  gymnáziu,  zároveň  se 
vyučil  i  otcovskému  řemeslu  –  malířem-
-natěračem.  Při  studiu  na  Pedagogické 
fakultě v Brně souběžně učil na místní uč-
ňovské  škole,  významně  se  tu  angažoval 
i v ochotnickém divadle. Po sňatku odešel 
na Znojemsko, kde až do důchodu působil 
jako  učitel.  Svůj  zájem  o  historii  zaměřil 
mimo jiné i na své rodné město a na strán-
kách  Tišnovských  novin  postupně  publi-
koval více než sto článků z různých údobí 
zdejších dějin. Zemřel náhle 22. 1. 1994.

19. KVĚTNA
PŘED 50 LETY
V  neděli  19.  května  1968  deklarovalo 
shromáždění bývalých sokolů  v  tišnov-
ské  sokolovně  vůli obnovit činnost So-
kola.  Akce  se  zúčastnilo  378  někdejších 
členů, ovšem jejich snahy trvaly jen krátce, 

stejně  jako  celý  tzv.  obrodný  proces  na 
území  Československa.  Po  určitou  dobu 
se sice vedoucím při cvičebních hodinách 
i v Tišnově opět říkalo „bratře“, ale k defi-
nitivnímu obnovení Sokola došlo až po lis-
topadu 1989.

PŘED 40 LETY
V pátek 19. května 1978 zahájil přednáš-
kou PhDr.  A.  B.  Krále  svou činnost Klub 
přátel výtvarného umění v Tišnově. 
Ustavující schůze se konala ve velké zase-
dací  síni  radnice.  První  akcí  byla  již  v  té-
mže  roce  výstava  Tišnov  78,  na  níž  byli 
prezentováni  všichni  přední  tišnovští  vý-
tvarníci.  Samostatně  pak  pod  hlavičkou 
KPVU  vystavovali  již  v  prvních  létech  jak 
regionální  umělci  Karel  Formánek  (první 
předseda  klubu),  František  Štěpán,  Petr 
Bortlík,  Bedřich  Vala,  rodina  Ranných, 
Alois  Lukášek  či  Ladislav  Kotas,  tak  po-
stupně i autoři z celé republiky, například 
Bohumil Matal,  Zdena  Fibichová,  Jaroslav 
Kotas,  Jiří  Suchý, Vladimír Renčín  a mno-
ho  dalších.  Výstavy  probíhaly  nejprve  na 
radnici, později ve společenském sále pod 
Klucaninou,  na  Bezručově  ulici  a  v  pro-
storách  Městského  kulturního  střediska. 
Po neshodách s  tehdejším vedením MěKS 
působí  klub  od  roku  1999  v  Železném, 
kde již několik let žije hlavní protagonista 
a dlouholetý předseda klubu Miroslav Pav-
lík. V Tišnově jsou ovšem nadále pořádány 
mnohé výstavy, v poslední době například 
v galerii Diana; v Železném se stalo tradicí 
Výtvarné léto.

23. KVĚTNA
PŘED 65 LETY
V sobotu 23. května 1953 zemřel Jindřich 
Ondřej, zvaný Pára, někdejší majitel před-
klášterské hospody. Narodil se 8. 8. 1885, 
po  svých  rodičích  Jindřichovi  a  Antonii 
převzal  hostinec  U  Ondřejů  (dnešní  re-
staurace V Chaloupkách), v němž byl ještě 
před jeho narozením, v roce 1883, založen 
Čtenářsko-pěvecký spolek Květnice. Přímo 
v hospodě, kterou Ondřej provozoval až do 
roku 1938, se v zimním období již v časech 

jeho  otce,  prvního  sbormistra  mužského 
pěveckého sboru, konávala za velkého zá-
jmu veřejnosti pravidelná divadelní před-
stavení, navíc tu byla i knihovna pro místní 
občany.

PŘED 20 LETY
V  sobotu  23.  května  1998  se  v  Tišnově 
poprvé konal Běh Terryho Foxe,  pořá-
daný místním  Sokolem.  Tato  akce  se  sta-
la  celosvětovou  sportovní  událostí  na 
počest  kanadského  atleta  Terryho  Foxe, 
kterému  byla  po  onemocnění  rakovinou 
amputována  jedna  noha  a  on  pak  v  roce 
1980  s  umělou  nohou  absolvoval  takzva-
ný Maraton naděje,  při  němž  za  143 dnů 
uběhl  5  382  km  přes  celou  Kanadu  s  cí-
lem  vydělat  prostředky  na  výzkum  léč-
by  zhoubných  onemocnění.  Prvního 
ročníku  se  v  Tišnově  zúčastnilo  celkem 
295  běžců,  od  nichž  se  na  dobrovolném 
startovném  vybralo  celkem  13  266  Kč.  
Běh zahájil svým projevem starosta města 
Petr Fruhwirt, mezi účastníky byli  i před-
stavitelé města  a  zaměstnanci městského 
úřadu. Pro účastníky byly připraveny trasy 
800 a 3 000 metrů, které bylo možno zdo-
lat  chůzí,  během,  na  kole,  koloběžce  i  na 
invalidním vozíku. Po roce 2007 se už tyto 
běhy v České republice – kvůli nemožnosti 
uhradit předepsané vysoké pojistné – na-
dále nekonaly.

30. KVĚTNA
PŘED 120 LETY
V pondělí 30. května 1898 proběhlo svě-
cení praporu Spolku vojenských vyslou-
žilců.  Uskutečnilo  se  na  Horním  náměstí 
jako městská  slavnost  se  spoustou hostů. 
Spolek existoval od roku 1875 nejprve pod 
názvem Veteranenverein, český název zís-
kal  o  17  let  později.  Jeho  posláním  byla 
podpora  vysloužilých  vojáků,  zejména 
těch  sociálně  nejslabších  a  nemocných. 
Od roku 1879 měli členové spolku jednot-
né  stejnokroje.  Spolek  byl  pravděpodob-
ně  zrušen  v  roce  1914,  prapor  s  říšským 
orlem a postavou svatého Václava je dnes 
uložen ve sbírkách Podhoráckého muzea.

PŘÍRODA  

Lovec a predátor
Josef Permedla

Snad každý se alespoň jednou za život setkal s u nás žijící sršní obec-
nou (Vespa gabro). Nepatří k útočným druhům a na rozdíl od někte-
rých vos spadá spíše do kategorie mírnějšího hmyzu.
Vezmeme  to  pěkně  od  začátku.  Přezimují  jen  mladé  oploze-

né matky.  Ty  se  na  jaře  snaží  vybrat  vhodné místo,  které  by  co 

nejlépe vyhovovalo celému společenství. Zpravidla se usadí poblíž 
vody, v dutinách stromů či na  jiných stinných a chráněných mís-
tech,  kde  nehrozí  přehřátí  hnízda.  Poté matka  kusadly  rozmělní 
částečky  dřeva  a  s  pomocí  svých  slin  vytvoří  hmotu,  kterou  po-
užije jako pevnou základnu pro uchycení hnízda. Na tu postupně 
zapracovává šestiboké buňky, do kterých klade vajíčka. Přibližně 
po měsíci se z larev vyvinou dělnice. Část z nich zůstává v hnízdě 
a podílí se na péči o plod, další se starají o obživu. Průměr hnízda 
se pohybuje okolo padesáti  centimetrů a může v něm být kolem 
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PŘÍRODA  

HISTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 16. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Miroslav Zavadil
Moje první setkání s fotografickou technikou si 
přesně nepamatuji, ale na jeden významný po-
pud si vzpomínám. Byl to půdní nález skleněné 
misky na  vývojku  a  skleněného  válečku,  pou-
žívaných k vyvolávání desek nebo filmů, údaj-
ně po mém strýci. Dalšími pokusy byly  snahy 
o  zhotovení  kontaktních  kopií  ze  starších  ne-
gativů,  zpočátku  s  nevalnými  výsledky.  Tehdy 
jsem pochopil, že bude  lepší si napřed sehnat 
více informací, jak na to. Takto poučený už jsem 
se dopracoval k docela slušným výsledkům. Fo-
tografie mě začala postupem doby zajímat čím 
dál  víc  a  s  naším  jednoduchým  foťáčkem  na 
film 4,5 x 6 mm (dnes už se tento typ svitkové-
ho filmu nevyrábí) jsem začal fotografovat. Sa-
mozřejmě jenom když svítilo sluníčko a byly to 
převážně fotky z výletů a podobně. Vždy jsem 
se nemohl dočkat vyvolání filmu a hlavně toho, 
„jak to dopadlo“. To mě moc bavilo. Také mě ale 
začaly zajímat fotografie cizí, jak to dělají oprav-
doví  fotografové,  a  začal  jsem  to  zkoušet  jako 
oni. Brzy jsem si pořídil i lepší foťák.
Mnohem více jsem se začal fotografií zabývat 

po návratu z vojny. To už  jsem si občas koupil 
fotografický  časopis  a  přečetl  ho  do  poslední-
ho  písmene  a  samozřejmě  prostudoval  všech-
ny otištěné fotografie. Ne všemu jsem rozuměl, 
ale  aspoň  jsem o všem přemýšlel.  Tehdy  jsem 
dospěl k mylnému názoru, že nejjednodušší  je 
fotografovat  krajinu.  Do  přírody  jsem  vždycky 
chodil rád, tak to bylo dobré spojení. V žádném 
jiném žánru nehrají roční doby a počasí takovou 
roli jako v krajinářské fotografii, to mě ale zpo-
čátku vůbec nenapadlo. Ani  jak rozdílné může 

být  pojetí  fotografie  krajiny.  To  všechno přišlo 
až časem. Začal jsem pravidelně odebírat časo-
pis „Československá fotografie“. Byl to význam-
ný zdroj poučení. Náhoda tomu chtěla, že právě 
v  tomto  časopise  jsem  našel  zmínku  o  kurzu 
portrétní fotografie, který vede profesor Šmok, 
a  já  jsem se tam přihlásil. Tento kurz se nako-
nec  pro  malý  zájem  neuskutečnil,  ale  dostal 
jsem po nějaké době dopis od profesora Šmoka, 
v němž mě informoval o prvním ročníku dálko-
vého studia na „Pražské fotografické škole“, kde 
také přednášel, a pokud je můj zájem opravdo-
vý,  ať  se  dostavím  k  přijímacím  pohovorům, 
které jsou za čtrnáct dní, přivezu kolekci svých 
nejlepších fotografií a tam se také dozvím další 
podrobnosti. Dopadlo  to  tak, že mě přijali a  já 
následující  čtyři  roky  dojížděl  ke  konzultacím 
do Prahy a mořil se s náročnými zadáními. Byla 
to výborná škola, jak co se týká teorie, tak i pra-
xe. Po absolvování jsem si rok odpočal a něko-
lik spolužáků z PFŠ mě přemluvilo, abychom se 
společně přihlásili ke studiu na „Institutu tvůrčí 
fotografie“ na Filozoficko-přírodovědecké fakul-
tě v Opavě. Po absolvování bakalářského studia 
jsem už dál nepokračoval. Obě školy byly přece 
jenom dost náročné po všech stránkách. Ta fo-
tografie je pro mě asi taková posedlost nebo co, 
provází mě většinu života v dobrém i zlém. Pra-
coval  jsem  jako  fotograf  ve  fakultní  nemocnici 
v Brně, roky jako volný fotograf a nakonec jako 
fotograf Národního památkového ústavu v Brně 
až do odchodu do důchodu.
Dnes se už fotografií jenom bavím. Má to jed-

nu velkou výhodu. Nikdo mi neříká, co mám fo-
tografovat,  nemusím  přemýšlet,  jakou  má  asi 
zadavatel  představu  o  výsledku,  jsem  prostě 
sám sobě zadavatelem a můžu si fotografovat, co 
chci a jenom když se mi chce. Dění okolo fotogra-
fie mě ale zajímá stále, i když je to dnes už jiné. 

Také se dost vracím ke klasické černobílé foto-
grafii. Ona  se po všech  těch  letech dostane  asi 
přece jenom „pod kůži“. Co je pro fotografii nej-
důležitější, je kvalita světla, to platí pro všechny 
fotografické žánry. Fotograf jistě musí být citlivý 
člověk, ale musí se naučit rozlišovat, co mu na-
mlouvá cit a co lze skutečně vyfotografovat. Musí 
mít čas se zastavit, rozhlédnout a nasát atmosfé-
ru krajiny. Počkat si na světlo a promyslit, jak má 
vypadat výsledná fotografie motivu, který ho za-
ujal. Musí se naučit vzdát se motivu, pokud ne-
odpovídají  světelné  a  ostatní  podmínky  jeho 
představě a možnostem tuto představu realizo-
vat. Zachraňovat špatně vyfotografovaný snímek 
dodatečně doma už většinou k dobrému výsled-
ku nevede. Je ale těžké být ve správnou chvíli na 
tom správném místě. Proto  těch opravdu dob-
rých krajinářských fotografií za rok neuděláme 
moc. O to více si jich pak ceníme. Proto se také 
fotografové zdraví přáním „DOBRÉ SVĚTLO“.

tisíce  jedinců. Množení  je ovlivněno především počasím a množ-
stvím potravy.
Jídelníček sršní je bohatý. Živí se zralým ovocem, rostlinnými plo-

dy a živočišnou potravou. Zejména pak hmyzem, jako například ko-
bylkami,  sarančaty, mouchami, včelami nebo  také brouky. Po  jejich 
chycení je začíná zpravidla konzumovat od hlavy.
O  sršních obecných koluje  řada  fám a polopravd. Dává  se  jim 

za  vinu  i  vylupování  včelích  úlů,  což  nepovažuji  za  drama.  Jistě, 
sršni občas vniknou do včelího úlu, jedná se však zpravidla o sla-
bé včelstvo, které není schopno se bránit (je napadeno roztočem 
varroa). Sršně útočí jednotlivě, silné a zdravé včelstvo se snadno 
ubrání.
Na  podzim  začne  společenství  upadat,  přežijí  pouze  oplozené 

matky. Na  jaře  se  pak  probudí  ze  zimního  odpočinku  a  tento  ne-
lehký  proces  vývoje  nových  a  velkolepých  společenstev  se  znovu 
opakuje.
Sršeň skutečně budí svou velikostí a hlasitým bzučením patřičný 

respekt,  ale případnou paniku a  strach bychom měli  rozhodně na-
hradit rozvahou, klidem a zdravým rozumem. Nevstupovat do  jeho 
dráhy letu ani k hnízdu. Je to stejné jako s včelami.

Matka sršně obecné zakládá nové hnízdo. V buňkách jsou nakladena 
vajíčka. Foto: Josef Permedla
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V polích

Cesta z Jamného
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SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Ekoporadna Tišnovsko 
vyhlašuje pro rok 2018 dvě 
soutěže!
Za pořadatele Hana Ondrušková

1.  soutěž  o  titul  „O nejkrásnější strom ve 
městě“

a)  strom  na  soukromé  zahradě/pozemku 
v katastru města Tišnova

b) strom ve veřejné zeleni města Tišnova

2.  soutěž  „O nejkrásnější venkovní květi-
novou výzdobu“, a to v kategoriích

a) okna a balkony
b) předzahrádky

Obě  soutěže  vyhlašujeme  při  příležitos-
ti  oslav  Dne  Země  23.  dubna.  Přihlášky  do 
soutěže  může  podávat  každý,  a  to  písemně 
do  schránky  Ekoporadny  Tišnovsko,  nám. 
28. října, č. p. 28, Tišnov 666 01, nebo elektro-
nicky na e-mail ekoporadna@tisnovsko.eu,  
případně  také  na  všech  akcích  ekoporadny, 
včetně stánku na pravidelných sobotních tiš-
novských trzích. Uzávěrka přihlášek proběh-
ne ve 12.00 dne 17. září.
Přihláška by měla obsahovat jméno a pří-

jmení osoby, která květiny pěstuje nebo po-
dává návrh stromu do soutěže, a adresu, na 
níž  se  soutěžní  prvek  nachází.  Nutné  jsou 
také  kvalitní  fotografie  v  digitální  podobě. 
Pokud sami nemáte možnost pořídit kvalitní 
fotodokumentaci  nebo máte  k  soutěži  další 

otázky, tak se, prosím, obraťte na ekoporad-
nu, rádi Vám pomůžeme.
Po kompletaci přihlášek bude uspořádána 

výstava v Galerii na schodech, kde bude mož-
né hlasovat o vítězích jednotlivých kategorií. 
Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním 

cen vítězům se uskuteční v říjnu při příleži-
tosti oslav Dne stromů.
Podrobnější informace získáte v otevírací době  

Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října, č. p. 28, 
Tišnov  (ve  dvoře  lékárny),  tel.  723  543  910, 
http://ekoporadna.tisnovsko.eu.
Soutěž probíhá ve spolupráci s Komisí ži-

votního prostředí města Tišnova, s Galerií na 
schodech  a  s  finanční  podporou města  Tiš-
nova v rámci dotační podpory v oblasti život-
ního prostředí pro rok 2018.

  Ekoporadna Tišnovsko  

  Lesní rodinný klub  

  Spolek Hojnost  

  MAS Brána Vysočiny  

L E S N Í  R O D I N N Ý  K L U B  
N A  T I Š N O V S K U  V Á S  Z V E  N A :

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

INFORMAČNÍ SCHŮZKA 

Pro: rodiče a děti se zájmem 
o docházku ve školním roce 2018/2019 

Kde: Lomnička 101, 66601 
Kdy: 15. května od 10 hod 

S sebou: dobré oblečení a obuv, svačinu, 
případně oběd

Pro: rodiče se zájmem o docházku 
ve školním roce 2018/2019 
Kde: Lomnička 101, 66601 

Kdy: 29. května od 16.15 hod

Zájemci se hlaste na: 
nesporova.adela@gmail.com 
 http://lesniklub.tisnovsko.eu

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozvánka na 1. Konferenci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v ORP města Tišnova 

ŠKOLA A RODINA 
– KAM SPOLEČNĚ SMĚŘUJEME?

která se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018  
v prostorách Městského kulturního střediska (Mlýnská 152, Tišnov, 666 01)

Akce je organizována pro odbornou i širokou veřejnost (především z řad RODIČŮ) na aktuální témata 
současného vzdělávání. Drobné občerstvení zajištěno. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte 
do 4. 5. 2018 na kontakt: +420 777 706 722, libuse.beranova@tisnov.cz.

Dopolední program:
8.30–9.00 Prezence
9.00–12.00 Přednášky 
 Tomáš Feřtek (EDUin) na téma Co proměnilo svět vzdělávání
 Mgr. Bob Kartous, Ph.D. (EDUin) na téma Principy úspěchu inkluzivního vzdělávání 
 ve Skandinávii  
 Mgr. Leona Mechúrová (Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.) na téma Formativní 
 hodnocení jako nástroj podporující učení 
12.00–13.00 Panelová diskuse za přítomnosti hostů 
 (moderuje RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.)

13.00–14.00 Přestávka na oběd (každý řeší individuálně)
 Připravíme tipy na restaurace v blízkosti místa konání, které nabízí obědové menu.
 www.tisnovskarychta.cz / www.nahumpolce.cz / www.gastrosklep.cz 

Odpolední program:
14.00–17.30 Workshopy
 Tomáš Feřtek na téma Do čeho mohou nebo nemohou rodiče ve škole mluvit 
 Mgr. Bob Kartous, Ph.D. na téma Jaké podmínky je nutné zajistit pro úspěšné inkluzivní  
 vzdělávání?
 Mgr. Leona Mechúrová  na téma  Strategie formativního hodnocení ve výuce
 Mgr. Dana Hádková a Bc. Linda Jandejsková (Škola Cyril Mooney) na téma Ochutnávka  
 hodnotového vzdělávání

Večerní program:
18.00–19.00 Projekce filmu Sit beside me (Tvé místo vedle mě)
19.00–20.00 Beseda s režisérkou filmu Bc. Lindou Jandejskovou 

Spolupořádají:

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci

Ekofarma Vařejkův dvůr 
 příklad dobré praxe 

krátkého dodavatelského řetězce

Termín zahájení exkurze: 26. května 2018 v 9:00 hod.
Místo odjezdu: náměstí Míru 111 (radnice), Tišnov

Cíl exkurze: Ekofarma Vařejkův dvůr v Meziboří, 
okres Žďár nad Sázavou

Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami. Program v dopole-
dním bloku je zaměřen na předávání zkušeností z realizací úspěšných projektů podpořených z Programu 
rozvoje venkova (PRV); na sdílení příkladů možné spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců 
(KDŘ); v neposlední řadě akce umožní výměnu názorů ke stávajícím  aktivitám v PRV mezi úspěšnými aktéry 
rozvoje venkova a veřejnosti.

Program 
Dopolední blok   10:00-12:15 hod.
•  Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2018
•  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
•  Představení ekofarmy - diverzifikace v zemědělství
•  Představení činnosti spolku Hojnost (KPZ – komunitou podporované zemědělství)
•  Diskuse na téma KDŘ, marketing místních výrobků 
• Oběd na farmě.
Odpolední blok  13:15-15:00 hod.
•  Prohlídka ekofarmy
•  Exkurze do zpracovatelského provozu

Předpokládané ukončení akce na farmě v 15:00 hod. Návrat v 16:00 hod., radnice Tišnov, náměstí Míru 111.  
Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci 
akce hradí sami. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: koordinator@masbranavysociny.cz

Za organizátory Vás srdečně zvou
                  PhDr. Libuše Beranová                                                    Ing. Dagmar Adámková              
                               manažerka MAS Brána Vysočiny                                      koordinátor CSV RO SZIF Brno
                                                                                                                      

Jedlé zahrádky v nádobách
Za spolek Hojnost Tereza Kulhánková 

HOJNOST z. s. zve na praktickou dílnu na Dvorku komunitní školy 
ZaHRAda (Bezručova 21, vstup z ulice Riegrova) v úterý 8. května 
od 10 do 14 hodin. Občerstvení formou pikniku bude zajištěno.
Výběrem  rostlin  nás  provede  Ing.  Helena  Brtnická,  zahradní  archi-
tektka  a  úžasná  obdivovatelka  rostlin.  Více  o  lektorce  najdete  na  
www.helenabrtnicka.cz. Zeminu, rostliny a semínka, stejně jako drob-
né nevyužité nádoby, poskytneme na místě za dobrovolný příspěvek.

Dílna je podpořena Nadací Via v rámci programu ViabilityNet 3.0.

(Máte-li doma přebytečné nádoby, sazenice nebo snad zahradnické 
náčiní, můžete nám je po domluvě věnovat. Nejlépe předem.) Pro 
více informací pište na tereza@hojnost.org nebo tel. 737 169 983.

Děkujeme a těšíme se na setkání!
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  TJ Sokol Tišnov  

  Za sebevědomé Tišnovsko  

!  
Přespolní běh Klucaninou 
Memoriál Jaroslava a Boříka Chromých 

19. května 2018 
 
START a CÍL: Sokolovna Tišnov, Drbalova 274 v 9.30 

POŘADATEL: Tělocvičná jednota Sokol Tišnov 
PŘIHLÁŠKY: Od 8.30 do 9.15 před startem u sokolovny 

   nebo na e-mailu: sokol@sokoltisnov.cz 
STARTOVNÉ:  50 Kč 
TRAŤ: 7,2 km okruh po lesních cestách s výjimkou startu a 

doběhu do cíle (tretry jsou nevhodné) 
     KATEGORIE:         

• muži a starší dorost – po r. narození 1978 
• Veteráni I – ročník  1977–1963 
• Veteráni II – ročník  1962 a starší 
• Ženy I – do ročníku  1978 
• Ženy II – ročník  1977 a starší 

CENY:  Věcné ceny pro tři vítěze v každé kategorii, diplomy a 
občerstvení pro všechny účastníky běhu 

VÝSLEDKY:  vyhlášení výsledků před sokolovnou 

RŮZNÉ: závod proběhne za každého počasí, každý se účastní 
běhu na vlastní nebezpečí, pořadatel nezajišťuje 
ubytování, lékařská pomoc v prostoru startu/cíle. 

 
www.sokoltisnov.cz                

 

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ 

Sokolská župa Pernštejnská 

Sokol Tišnov a Sokol Doubravník 

  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27. ROČNÍK  DÁLKOVÉHO  POCHODU

 22. ROČNÍK  CYKLISTICKÉ  JÍZDY

Memoriál Adolfa Mistra

8. května 2018
START: Sokolovna Tišnov 7 – 10:00, trasy 27,37 km 

             Doubravník  8 - 10:15 hodin, trasy 9 a16 km

www.sokoltisnov.cz 

DÁLKOVÉHO  POCHODU 

. ROČNÍK  CYKLISTICKÉ  JÍZDY 

Memoriál Adolfa Mistra,  

2018 
km a cyklotrasy 

a16 km 

 

ŽUPNÍ SLET                   
TIŠNOV 
26.5.2018 

   14.00  slavnostní zahájení      
              hřiště T.J. Sokol Tišnov 

11 sletových skladeb                             
  XVI. všesokolského sletu zacvičí cvičenci                       

Sokolské župy Pernštejnské
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Rozhovor s předsedou 
AFK Tišnov o aktuálním 
dění ve fotbalovém klubu
Jiří Dvořák

Štěpán Pilný je jen několik měsíců před-
sedou AFK Tišnov. Přesto již v tak krátké 
době řešil poměrně nezvyklou věc, a to 
odstoupení týmu mužů z nejvyšší soutě-
že, jakou klub dosud hrál.

Jak již víme, v uplynulých dnech skon-
čilo působení A týmu mužů v soutěži 
Fortuna MSD-D. Jednalo se o překvapi-
vé rozhodnutí, nicméně nikdo pořád-
ně neví, co se vlastně v zákulisí stalo. 
Můžete tedy upřesnit, co tomuto kroku 
předcházelo?
Celé  této  věci  předcházel  návrh  bývalého 
předsedy  a  sponzora AFK Tišnov,  který  nám 
v  únoru  tohoto  roku  oznámil,  že  požadu-
je rozdělení klubu na dva samostatné spolky. 
Vzhledem k tomu, že by to znamenalo faktic-
ké  ukončení  fungování  současného  spolku 
a vznik dvou nových samostatných, se výkon-
ný výbor s kontrolním orgánem a oslovenými 
trenéry  sešel  a  z  tohoto  setkání  vyplynul  zá-
věr, že žádný ze zúčastněných tento postup ne-
schvaluje. Nicméně vedení klubu bylo ochotno 
jednat  pouze  o  tzv.  odloučeném  spolku,  což 

občanský zákoník umožňuje, s tím, že tato for-
ma je pro nás přijatelnější a nebude muset do-
jít k rozdělení klubu. Naše řešení by umožnilo 
oddělené působení  a  financování A  týmu, vč. 
jeho případného názvu,  tedy  téměř vše,  o  co 
sponzor usiloval, přitom klub jako kompaktní 
celek by byl i nadále zachován. 

Odstoupit v polovině rozehrané soutě-
že, navíc z prvního místa tabulky, je po-
někud nezvyklý krok. Skutečně nebylo 
možné se nějak dohodnout a soutěž do-
končit, byť s omezeným kádrem?
K rozhodnutí došlo ve velmi nešťastné době 
vzhledem  k  rozehrané  soutěži  a  postavení 
mužstva v  tabulce. Nicméně bez hráčů ade-
kvátní výkonnosti jsme se rozhodli, že ji ne-
lze dokončit, a to ani po jakékoliv kombinaci 
hráčů z B týmu nebo dorostu. Dohráním sou-
těže za každou cenu bychom ji jako takovou 
spíše znevážili, neboť náhradní tým by se ne-
mohl přiblížit  výkonnostní úrovni ostatních 
týmů v soutěži. A to by poškodilo jak diváky, 
tak hráče samotné. Z tohoto důvodu jsme se 
k problému postavili čelem a udělali sice ne-
standardní, ale jediné správné rozhodnutí. 

Bude mít tato situace na klub nějaký 
dopad?
Nyní  musíme  počítat  se  sankcí  ve  výši  cca 
sto tisíc korun za to, že klub soutěž v aktuál-
ním ročníku nedokončil. Nicméně klub je na 

tuto sankci připraven a počítá s ní, aniž by to 
ohrozilo jakoukoliv další soutěž a fungování 
klubu jako celku. Dokonce se mi ozvali i ně-
kteří  příznivci  klubu  s  nabídkou,  že  pomo-
hou  udělenou  pokutu  financovat.  To  je  pro 
mě i důkazem toho, že tím, že jsme si stáli za 
svým,  na  nás  lidé  nezanevřeli  a  hodlají  nás 
i  v  budoucnu  podporovat.  Koneckonců  i  na 
nedávný zápas B týmu mužů mnoho věrných 
fanoušků přišlo AFK podpořit.

Klub již dříve avizoval připravované vy-
budování nového tréninkového hřiště 
v lokalitě Ostrovec. Jak se touto situací 
mění připravované plány a je tedy tato 
investiční akce nějak ohrožena?
Projekt běží dál,  s  jeho  realizací klub  i nadá-
le  počítá.  Nyní máme  čerstvou  informaci,  že 
se stavební řízení vyvíjí příznivě, dolaďujeme 
rovněž konkrétní smluvní podmínky s budou-
cím dodavatelem stavby a věříme, že celou akci 
zrealizujeme v nejbližším možném termínu. 

Jak vidíte v nejbližší době budoucnost 
tišnovského fotbalu?
Tímto  chci  všem vzkázat,  že  fotbal  v Tišno-
vě v žádném případě nekončí a uděláme vše 
pro  to,  abychom  i  nadále  poskytovali  všem 
hráčům možnost  jejich  dalšího  sportovního 
rozvoje,  a věřím, že AFK bude hrát  i nadále 
důstojnou soutěž, jakou si město, jako je Tiš-
nov, zaslouží. 

SPORT  

Pozvánka na cyklistický 
závod pro děti
Spolek Vinohrad

Také máte pocit, že dnešní děti mají málo po-
hybu a  jejich krčky jsou neustále nepřirozeně 
ohnuté vpřed při koukání do mobilních telefo-
nů  a  jiných  elektronických  hraček?  Souhlasí-
te s tím, že pro zdravý vývoj dítěte je důležitá 
i přiměřená míra soupeření s vrstevníky a po-
hyb na zdravém vzduchu? Pak vám nabízíme 
skvělou příležitost pro narovnání krční páteře 
vašich dětí. Na kole se totiž jezdí většinou s hla-
vou mírně zakloněnou a kolo je tak nejúžasněj-
ší  kompenzační  pomůckou  pro  ohnuté  krčky 
vašich dětí. Oprašte bicykly, užijte si trošku tré-
ninkových  kilometrů  a  tučným písmem  si  do 
kalendáře zapište sobotu 12. května.
V  ten  den  bude  na  kopci  Stanovisko,  nad 

místní  částí Hájek, probíhat už 3.  ročník závo-
du malých cyklistů. Spolek Vinohrad, Pavel Kle-
párník a náš osadní výbor pořádají v této krásné 
lokalitě cyklistické závody pro děti. Závodů pro 
dospělé je v okolí mnoho a některé z nich mají 

i  dětské  kategorie,  ale  „Hajánecké  kolečko“  je 
závod především pro děti a tím je jiný! Tradič-
ně jsou vypsány i kategorie odrážedel pro děti 
do čtyř let, které pojedou velmi nenáročnou trať 
na  rovném  úseku  místní  asfaltové  komunika-
ce. Další kategorie (od 4 let věku závodníků) se 
již vydají na opravdových kolech na náš slavný 
dvoukilometrový  okruh  kolem  vrcholu  Stano-
visko.  Podle  věku  a  pohlaví  jedou  děti  závody 
v délce od 2 do 6 km. Celý okruh  je překvapi-
vě rovinatý, i když se startuje na kopci, protože 
Stanovisko není Květnice ani Klucanina, ale jen 
takové malé návrší s nádherným výhledem do 
okolí. Rodiče mohou své malé závodníky pozo-
rovat z vrcholu, na kterém je v prostoru startu 
a cíle stánek s občerstvením, travnaté parkovi-
ště a atrakce pro ty, kteří právě nezávodí. Trať 
vede zčásti po polních cestách, ale je perfektně 
značena, takže se o děti nemusíte bát. Na místě 
je přítomen zdravotník, doprava je v období zá-
vodu přísně regulována a celkově je na bezpeč-
nost malých závodníků kladen veliký důraz.
Soutěžit budeme opět o originální medaile 

a  mnoho  hodnotných  cen  od  našich  sponzo-
rů. Na setkání s vámi se těší parta nadšenců ze 
Spolku Vinohrad.

  Spolek Vinohrad  

V sobotu 12. května se uskuteční na kopci Sta-
novisko už 3. ročník závodu malých cyklistů. 
Foto: archiv Spolku Vinohrad
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A jakou nejvyšší soutěž tedy hodláte 
hrát v příštím ročníku?
Naším cílem je hrát pokud možno co nejvyš-
ší  soutěž,  ovšem  s  vědomím  toho,  abychom 
byli schopni v této soutěži sportovně obstát. 
To  znamená,  že  nyní  musíme  sehnat  ade-
kvátní hráče a trenéra, abychom se mohli od 

příštího  ročníku přihlásit do krajského pře-
boru,  pokud  by  se  nám  to  nepodařilo,  udě-
láme  vše  pro  to,  abychom  hráli  minimálně 
krajskou 1. A třídu. 

Co byste chtěl vzkázat vašim přízniv-
cům, fanouškům, členům klubu, popř. 

občanům města, kteří se o fotbal zají-
mají jen okrajově?
Chtěl  bych  rozhodně poděkovat  za  projeve-
nou podporu v posledních nelehkých dnech, 
přeji  si,  aby na  tišnovský  fotbal nezanevřeli 
a přišli nás kdykoliv na naše hřiště a zápasy 
aktivně podpořit. 

Stoleté výročí ligového brankáře
Václav Seyfert, redaktor TN

Tišnov se v různých obdobích stával bydlištěm zajímavých osobnos-
tí z mnoha rozličných oborů. Nebyly zdejšími rodáky, ale do historie 
našeho města významným způsobem patří. V rodinném domě v uli-
ci Na Hrádku naproti tišnovskému gymnáziu trávil v létech 1977 až 
2000 svůj zasloužený důchodový odpočinek pan Vladimír Doležal. 
Ani mnozí z jeho zdejších známých, přestože ho důvěrně oslovovali 
„Mirku“, neměli v těch časech tušení, že jde o bývalého prvoligového 
fotbalového brankáře, který se probojoval dokonce i do kádru repre-
zentace Československa.
Narodil  se 17. května 1918 ve Velkém Meziříčí  a  tam  také začal 

se sportem – nejen s fotbalem, hrál i českou házenou a chodil samo-
zřejmě cvičit do Sokola. Ve fotbalové brance místního SK se brzy pro-
sazoval  tak výrazně, že o něj projevil zájem ligový tým brněnských 
Židenic a také pražská Sparta. V březnu 1940 však brankář Doležal 

neoblékl dres ani jednoho z těchto družstev, nýbrž se stal na dlouhá 
léta hráčem ASO Olomouc.
Tehdy  se  v  Olomouci  ještě  nejvyšší  soutěž  nehrála,  ale  úspěchy 

měly velmi brzy přijít. Olomoučtí vyhráli krátce po příchodu nového 
gólmana Český pohár a o rok později už postoupili i do „Národní ligy“, 
což byla v tehdejším protektorátě Čechy a Morava nejvyšší fotbalová 
soutěž. Po tři sezóny čelil Vladimír Doležal útokům všech nejslavněj-
ších  domácích  fotbalistů  těch  časů  včetně  legendárního Pepi  Bicana 
a získal si v řadách fotbalových fanoušků i odborné obce vynikající re-
nomé. Olomouc skončila při své ligové premiéře desátá, rok poté byla 
dokonce sedmá, ale na jaře 1944 ze čtrnáctičlenné soutěže z 12. příčky 
konečné tabulky sestoupila. V prvním poválečném ročníku si sice olo-
moučtí fotbalisté vybojovali postup zpět, ale v sezóně 1946/47 z ligy, 
která už byla samozřejmě doplněna i o slovenské týmy, znovu spadli.
Během válečných let byly logicky všem fotbalistům upřeny běžné 

mezinárodní starty, natož pak reprezentace dočasně neexistující re-
publiky. Hrávala se pouze výběrová střetnutí Čechy versus Morava, 
v nichž  si Vladimír Doležal  rovněž  zachytal.  Teprve v  červnu 1947 

Vzpomínka na báječného 
sportovce
Václav Seyfert, redaktor TN

V sobotu 17. března 2018 zemřel po dlouhé 
těžké nemoci ve věku 83 let František Malý 
(* 23. 12. 1934), který se zapsal do tišnovské 
historie  jako mimořádně  všestranný  sporto-
vec. Měl  jsem rovněž  tu  čest být v počátcích 
své tenisové kariéry jeho spoluhráčem, proto 
mi dovolte na něj alespoň krátce zavzpomínat.
František,  svými  kamarády  obvykle  pře-

zdívaný „Jacek“, zanechal svoji nesmazatelnou 
stopu hned v několika sportovních odvětvích. 
Šlo především o kolektivní hry – v létě to byl 
fotbal, v zimě hokej. Už jako dítě jsem jej po-
znal díky hokeji; chodíval jsem se dívat na zá-
pasy se  svým otcem,  tehdy působícím v  roli 
trenéra  a  funkcionáře.  V  evidenci  hokejové-
ho oddílu, která je dodnes uložena v mém ar-
chivu,  je František Malý poprvé uveden  jako 
ještě ne 18letý v zápase hraném 10. prosin-
ce 1952 proti dorostu brněnského GZKP coby 
levé křídlo útoku K. Životský – Seyfert – Malý. 
Později byl ale nejčastěji zařazován na pozi-
ci  středního  útočníka.  15.  února  1953  stří-
lí v Nedvědici svoji první  tišnovskou branku 
v utkání, které skončilo dnes již těžko uvěři-
telným výsledkem 12:12. A když se podíváme 
na  sestavu  tišnovského  Baníku  v  historic-
ky  úplně  posledním  zápase  zdejšího  hokeje  
9.  února  1969  proti  Universitě  Brno,  je  tu 
František  v  sestavě  stále,  „na  stará  kolena“ 
už  jako  obránce  ve  dvojici  se  Špačkem.  Cel-
kem odehrál v tišnovském dresu za necelých 

17  let  téměř  200  utkání  a  zejména  útočné 
trio  Junec–Malý–Vorel  bylo  v  šedesátých  lé-
tech postrachem všech soupeřů.
Podobně na něj mohou vzpomínat také fot-

balisté, v jejichž řadách rovněž působil dlouhá 
léta.  I  na  trávníku  se  vyznačoval  týmiž  před-
nostmi jako v hokeji – mimořádnou herní inte-
ligencí a vytříbenou technikou; z jeho přehledu 
a přihrávek pak těžili téměř všichni spoluhráči, 
ať už měli na sobě brusle, nebo kopačky. 
Podobné vlastnosti si pochopitelně přene-

sl  i na tenisový kurt. Když  jsem se  ještě  jako 
mladíček dostal do A družstva dospělých, jez-
díval s námi František, o 23  let starší než  já, 
v roli deblového specialisty a tvořili jsme spo-
lu po celou  jednu sezónu velmi kuriózní pár 
pro čtyřhru. Přestože bývá obvyklé, že starší 
a zkušenější hráč z dvojice spíše „jistí“ hru ze 
zadní čáry a útočení přenechává svému mlad-
šímu kolegovi, u nás tomu bylo úplně naopak. 
Já jsem měl za úkol nic moc nevymýšlet a spí-
še udržet míček ve hře, zatímco Fanouš pole-
toval  na  síti  sem a  tam,  rozhodoval  konečné 
míče a pletl  tím soupeřům hlavu. Po skonče-
ní aktivní závodní činnosti se stal, stejně jako 
i v hokeji, citlivým trenérem a poctivě vedl ge-
neraci dnešních čtyřicátníků.
Už jako zasloužilý dědeček pak v Dolních 

Loučkách trpělivě zasvěcoval do fotbalových 
tajů  svého  vnuka  Kevina  Babičku,  který  si 
později  zahrál  za  brněnskou  Zbrojovku  do-
rosteneckou ligu a dnes je uznávaným tvůr-
cem hry znovu na tišnovském Ostrovci.
V  osobním  životě  byl  František  Malý 

stejný  jako  na  sportovišti  –  mírný,  pozor-
ný,  férový.  Dlouhá  léta  bydlel  s  rodinou  na 

Cáhlovské  ulici,  poslední  období  pak  trá-
vil v rodinném domku u cesty k hradčanské 
železniční  zastávce.  Měl  tu  sklípek  s  dob-
rým vínem a rád si na něm i se svými přáteli 
pochutnával.
Františkovu  lásku  ke  sportu  a  oddanost 

klubovým  barvám  je  dobré  si  připomínat 
zvláště dnes, kdy těmito vlastnostmi už příliš 
mnoho současných sportovců neoplývá. Čest 
jeho památce.

František Malý, v tomto případě na ledě 
a s hokejkou. Foto pochází z archivu tišnov-
ského hokeje.
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přišla  vysněná  nominace  do  reprezentačního  družstva  ČSR  k  přá-
telskému utkání v Kodani proti Dánsku, ale samotný zápas proseděl 
olomoucký brankář bohužel  jen na  lavičce náhradníků, neboť mezi 
tyčemi dostal přednost Horák z pražské Sparty.
V původním klubovém dresu pak Vladimír Doležal odchytal ještě 

jednu divizní  sezónu,  krátký  čas  strávil  v  jiném olomouckém  týmu 
ČSS a už v roce 1949 s aktivním fotbalem definitivně skončil. Hned 
o rok později ale začal s trenérskou prací, nejprve v SK Hejčín a pak 
opakovaně v  týmu SK Moravské železárny Olomouc, kde mezi  jeho 
svěřence patřili například pozdější brankář Sparty Praha a reprezen-
tačního týmu Antonín Kramerius nebo česká trenérská legenda úvo-
du 21. století Karel Brückner.
Do  Tišnova  se  Doležalovi  přistěhovali  v  době,  kdy  se  bývalému 

brankáři nachýlil důchodový věk – dům Na Hrádku patřil tetě Vladi-
mírovy manželky a jako první se v něm již v roce 1971 usadila dcera 
Marie s manželem Miroslavem Šmídem. O šest  let později pak k ní 
přibyli i oba její rodiče a v Olomouci zůstal už jen Mariin mladší bratr 
s rodinou. Ani v Tišnově „Mirek“ na sport nezanevřel – chodil fandit 
fotbalistům a tenistům, mezi něž se brzy zařadili jeho dva vnuci, po-
máhal na kurtech i při výstavbě či pozdějším zajištění provozu víceú-
čelové haly u sokolovny. Zemřel v Tišnově 8. července 2000.

„Doležal je právem považován za nejlepšího moravského branká-
ře… Má dary, které příroda u nás dala jen Pláničkovi,“  psával  kdysi 
obdivně dobový sportovní tisk. Proto nezapomínejme, že tento mo-
ravský Plánička byl po dobu téměř čtvrt století také Tišnovákem

HISTORIE  PODĚKOVÁNÍ  

Další informace na 605 732 756

nebo 777 840 592 (trenéři)

www.hazenatisnov.cz

facebook.com/hazenatisnov

PONDĚLÍ a STŘEDA

od 15.00 h

sportovní hala Tišnov

Pro kluky i holky narozené

v roce 2008 a mladší jsme

připravili kroužek házené

Vladimír Doležal v akci na hřišti pražských Bohemians v populárním 
Dolíčku a na civilní fotografii z pozdější doby. Foto z rodinného archivu

Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
s maminkou a babičkou ANNOU 
HEČKOVOU. Za projevenou 
soustrast děkuje manžel s rodinou. 

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
s manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem 
FRANTIŠKEM MALÝM. Za projevy soustrasti děkují 
manželka a dcery s rodinami. 

Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary všem přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
dne 22. března s naší maminkou 
paní MARIÍ POKORNOU. Jarka 
Štechová a Alena Kubešová, dcery 
s rodinami

Poděkování za sbírku v Tyco Kuřim
Marcela Dvořáková, ředitelka OCH Tišnov

Také v  letošním roce byla  s prvními  jarními dny podpořena činnost 
Oblastní charity Tišnov sbírkou šatstva, dětských potřeb, obuvi a mno-
hých dalších věcí ve firmě Tyco Electronics Czech s. r. o. v Kuřimi. 
Jménem Oblastní charity Tišnov a především jménem klientů je-

jích sociálních služeb srdečně děkuji všem zaměstnancům firmy, kte-
ří neváhali tyto věci darovat.
Také  děkuji  týmu  organizátorů  Tyco  Kuřim  za  uspořádání  této 

akce a za dovoz darovaných věcí do Tišnova.
Jsme rádi, že zaměstnancům této firmy není  lhostejná situace ji-

ných lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Tato sbírka se po-
malu stává tradicí a já si nesmírně vážím podpory každého z vás.
Darované věci použijeme pro potřebné v regionu, kteří se na nás obrací.
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Křest knihy „Jeskyňáři pod horou Květnicí“
Radka Kučerová

Už tomu budou více jak tři roky, kdy jsem poprvé do rukou dostala 
svázaný výtisk příběhů o začátcích  jeskyňaření, průzkumné práce 
a  objevů  nejen  v  Králově  jeskyni.  Ač  nespeolog,  napínavé  a  zají-
mavé příběhy jsem přelouskala během několika málo nocí a už po 
několika z nich jsem věděla, že musím autora přemluvit, aby dílko 
vyšlo v knižní podobě. Povzbuzování mi šlo, autorova cesta nakla-
datelstvími byla nekonečná, ale přesto úspěšná.
Dne 14. března proběhl v hospůdce Pod Květnicí, v úzkém kruhu 

přátel, křest knihy s názvem „Jeskyňáři pod horou Květnicí“. Místo 
nebylo vybráno náhodně, právě zde se parta schází před odchodem 
„na kopec do díry“ nebo zde svoje akce končí.
Autorem je tišnovský rodák a spoluzakladatel speleologické or-

ganizace v Tišnově Pavel Vašík, který dodnes na Květnici společně 
se skupinou pracuje.
Kmotry  knihy  se  stali  současný  předseda  ZO  6-07  Tišnovský 

kras Vít Kulhánek a Pavel Bortlík, který autorovi zdigitalizoval celý 

jeho archiv diapozitivů a černobílých negativů. Do obrazové přílohy 
tak mohly být použity i autentické záběry z objevování.
Jeskyňář v knize popisuje svoje začátky a život v podzemí, prů-

zkumné práce a objevy nejen v Králově jeskyni, ale zmiňuje se také 
o dalších jeskyních v okolí, zejména v lažánecko-heroltickém krasu. 
Kniha se tak stává historickým dokumentem událostí v krasových 
oblastech v okolí Tišnova. Do vyprávění zahrnul úsměvné, ale i dra-
matické zážitky z objevování krás Květnice, Slovenska a výprav do 
rumunských  jeskyní, které prožil se svými kamarády. Na textovou 
část  knihy  navazuje  část  obrazová  s  51  barevnými  i  černobílými 
fotografiemi  dokládajícími  historii  i  současnost.  Tuto  brožovanou 
publikaci financoval autor sám bez účasti sponzorů, vytisklo ji na-
kladatelství MSD  v  Brně,  grafiku  zpracovala  firma  Typix. Má  185 
stran a je rozdělena do 45 kapitol.
Kniha  byla  vydána  nákladem dvě  stě  kusů.  Poprvé  si  ji  budete 

moci zakoupit u Královy  jeskyně v den otevřených dveří, který se 
bude konat 28. a 29. dubna 2018.
Dále se pak bude prodávat v knihkupectví paní Raškové na ulici 

Brněnské. Rovněž je možné si ji objednat e-mailem na vasik.revat@
tiscali.cz na dobírku, cena bude navýšena o poštovné.

Křížovka – 4. kolo 
desetidílné soutěže
Martin Sebera, texty z historie města vybral 
Václav Seyfert

Křížovka s mozaikovými políčky se objevila 
poprvé v 50. letech minulého století a úloha 
měla  nadpis  „mozaika“.  Mozaikové  políčko 
je  část  základního  nebo  násobného  políčka 
vytvořená  rozdělením  tohoto  políčka  ale-
spoň  jednou  spojnicí.  Nejsou-li  v  křížovce 
žádná mozaiková políčka,  je normální.  Jsou-
-li v křížovce všechna políčka mozaiková, na-
zývá se mozaiková. Jsou-li v křížovce pouze 
některá  políčka  mozaiková,  jde  o  křížovku 
polomozaikovou.

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA 
(od doby kamenné po současnost) (4)
Osadu vzniklou během první třetiny 13. sto-
letí, přibližně v prostoru dnešního Komenské-
ho náměstí, lze považovat za základní prvek, 
z něhož se vyvinul celý pozdější městský (1. 
tajenka). Svým půdorysným uspořádáním 
přetrval bez podstatných změn až do součas-
nosti. Zcela jistě již před dávnými (2.  tajen-
ka), patrně již v onom 13. století, nesla tato 
ves jméno (3.  tajenka), možná i Tušoňovi-
ce či Tušňovice. V počátku 15. století vznikla 
podoba Tišnovice, což je dodnes zachováno 
v německé podobě Tischnowitz. Dnešní název 
Tišnov je nejmladší obměnou. Tento (4. tajen-
ka) doznal obecného rozšíření po r. 1400. 

VODOROVNĚ: A. 1. tajenka. – B. Dopadnu-
tí;  polokruhový  výklenek  ve  zdi;  Rachma-
ninova opera. – C. Slizovité výměšky; silná 
černá káva; den v týdnu; touš. – D. Obvazová 

potřeba; 4. tajenka; sezvat; číše (v ruském 
prostředí).  –  E. Lékař  v  oboru  anatomie; 
skoncovati (zastarale); 2. tajenka; set. – F. 
Zastaralé  vztažné  zájmeno;  chovat  se  ná-
ruživě u sportovního utkání;  jeřáb; skarla-
tina. – G. Americké prase; hudební nástroj; 
vytvářet vlny. – H. 3. tajenka.
SVISLE: 1. Kubánská metropole.  – 2.  Řec-
ké  písmeno;  zkratka  jistého  slovenského 
národního  parku.  –  3. Divadelní  závěsy; 
náhle;  prudké  pohnutí  mysli.  – 4. Jednot-
ka  rovinného úhlu; mužské  jméno;  průliv; 
špička v pití alkoholu. – 5. Anna (zdrobně-
le); zvednouti se; určitě ne. – 6. Asijský jelí-
nek; ochutit solí; obec západně od Krnova. 

– 7. Kříženec osla a kobyly; velká chyba; vý-
bavy nevěst; psovité šelmy. – 8. Kosit; kon-
takt; páteř (anglicky). – 9. Stavební kámen; 
locika. – 10. Stát v Severní Americe.

Správné  rozluštění  všech  čtyř  tajenek  za-
šlete  na  adresu  noviny@kulturatisnov.cz 
nejpozději do 14. května 2018. Vyhodnoce-
ní bude provedeno až po skončení 10. kola, 
které zveřejníme v prosincovém čísle letoš-
ního roku.

Řešení 3. kola z minulého čísla je následující: 
(1) osadníci – (2) rameno – (3) sídliště – 
(4) region.

KŘÍŽOVKA – 4. KOLO DESETIDÍLNÉ SOUTĚŽE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Křížovka s mozaikovými políčky se objevila poprvé v 50. letech minulého století a úloha měla nadpis 
„mozaika“. Mozaikové políčko je část základního nebo násobného políčka vytvořená rozdělením 
tohoto políčka alespoň jednou spojnicí. Nejsou-li v křížovce žádná mozaiková políčka, je normální. 
Jsou-li v křížovce všechna políčka mozaiková, nazývá se mozaiková. Jsou-li v křížovce pouze některá 
políčka mozaiková, jde o křížovku polomozaikovou.

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

(4)

Osadu vzniklou během první třetiny 13.  století, přibližně v prostoru dnešního Komenského náměstí, lze 
považovat za základní prvek, z něhož se vyvinul celý pozdější městský (1.  tajenka). Svým půdorysným 
uspořádáním přetrval bez podstatných změn až do současnosti. Zcela zřejmě již před dávnými (2. 
tajenka), patrně již v onom 13.  století, nesla tato ves jméno (3. tajenka), možná i Tušoňovice či 
Tušňovice. V počátku 15.  století vnikla podoba Tišnovice, což je dodnes zachováno v německé podobě 
Tischnowitz. Dnešní název Tišnov je nejmladší obměna. Tento (4. tajenka) doznal obecného rozšíření 
po r. 1400. 
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VODOROVNĚ: A. 1.  tajenka. – B. Dopadnutí; polokruhový výklenek ve zdi; Rachmaninova opera. – C. 
Slizovité výměšky; silná černá káva; den v týdnu; touš. – D. Obvazová potřeba; 4. tajenka; sezvat; číše HISTORIE  RŮZNÉ  
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Duchennovi jezdci 
v Předklášteří
Václav Seyfert, redaktor TN

Koncem měsíce dubna se na knižním trhu objeví 
jedna velmi zajímavá publikace. Jmenuje se Du-
chennovi jezdci aneb Život se svalovou dys-
trofií a jejími stěžejními autory jsou Jakub Šudák 
a Martin Krček, dva mladí muži ve věku mezi 25 
a 30 lety. Nepříliš obvyklá choroba z nich před 
časem  učinila  vozíčkáře,  ale  s  nepřízní  osudu 
se perou i pomocí osobitého humoru, který teď 
předkládají v knižní podobě také širší veřejnos-
ti, ať už pod tímto označením chápeme podobně 
postižené pacienty, nebo úplně  zdravé  čtenáře. 
A protože  Jakub Šudák  žije  v Předklášteří,  při-
pravil se svými kamarády na sobotu 19. května 
představení  této  knihy  i  ve  svém  bydlišti.  Pre-
zentace bude  spojena  s dalším kulturním, pře-
devším  hudebním  programem  a  proběhne  ve 
venkovních prostorách předklášterské restaura-
ce Na hřišti. S Jakubem Šudákem jsme si povídali 
o nemoci, o knize i o připravované akci…

Jak jste se s Martinem Krčkem dali do-
hromady, když jeden z Vás bydlí v Před-
klášteří a druhý v Kladně? 
Už jsou to zhruba čtyři roky, kdy  jsme se po-
prvé  střetli  na  Zámečku  Hodonín,  který  se 
nachází  v  hezkém  prostředí  Českomoravské 
vrchoviny, uprostřed hlubokých lesů a rozleh-
lých  luk.  Jednalo  se  o  ozdravný  pobyt,  který 
pořádala pacientská organizace Parent Project 
založená rodiči, jejichž potomci se narodili se 
svalovou  dystrofií.  Během  tohoto  týdenního 
pobytu mezi námi vzniklo – asi přátelství. 

Proč jste se rozhodli napsat knihu?
Původně  jsme  začali  jen  tak  nesměle  blogo-
vat. Nepřikládali jsme tomu žádný význam, ale 

bavilo nás to. Zřejmě i naplňovalo. Ani náhodou 
jsme to neflákali! Věnovali jsme se tomu pravi-
delně. Trávili jsme nad tím hodně času a postup-
ně získali  i nějaké čtenáře, kteří si naše články 
oblíbili. A tak to vykrystalizovalo až k samotné-
mu vzniku knihy. Dnes si můžeme už jen v klidu 
říct: Konečně je naše výjimečná kniha na světě.

Co tato kniha může čtenáři prozradit?
Tato  kniha  vznikla  na  základě  blogu  Nevzdá-
vejto.cz,  kde  se  snažíme  nevšedním  způsobem 
glosovat  život  vozíčkáře.  Normální  život  klu-
ka odkázaného na vozík se všemi  jeho starost-
mi, problémy, ale i radostmi; mnohdy nalézáme 
i pozitivní věci, které si „normální“ populace ani 
nedokáže představit, natož hodnotit. Právě ten-
to nevšední a mnohdy i sarkastický způsob naší 
„zpovědi“ zaujal Josefa „Káďu“ Kadeřábka, před-
sedu  charitativního  projektu MDA  RIDE,  který 
se  zabývá  pomocí muskulárním dystrofikům – 
a nápad, jak formou otázek a odpovědí přiblížit 
život „vozmena“, byl na světě. Těšte se proto na 
odpovědi, které odrážejí naše pozorování a ná-
hled na svět okolo. Glosujeme totiž situace, o kte-
rých  nemůžete mít  ani  ponětí,  a  třeba  formou 
krátké povídky nebo eseje popisujeme život iro-
nicky  a někdy až  surově. Vždycky ale pravdivě 
a otevřeně – úhlem pohledu z našeho vozíku…

Kniha se jmenuje Duchennovi jezd-
ci. To zní skoro jako inspirace nějakou 
kovbojkou…
To  je  poněkud  jinak.  Jednak:  Duchenne  je  typ 
svalové dystrofie, kterou oba trpíme. Slovo „trpí-
me“ se nám sice poněkud zajídá, jelikož si my-
slíme, že na nás vrhá špatné světlo, protože to 
vypadá, jako kdybychom se trápili, a my přitom 
žijeme jako většinová populace se všemi potře-
bami  a  radostmi  –  ale  i  přesto  jsme  je  použi-
li, neboť jsme v českém jazyce vhodnější slovo 
nenalezli. Pro Duchennovu svalovou dystrofii je 

typické ochabování svalové hmoty. Nejdříve se 
chlapec narodí bez  jakýchkoli příznaků,  ty na-
stupují plíživě. Zpočátku má potíže s chůzí a po 
čase  usedne  na  vozík.  Zadruhé:  jezdíme  rádi 
s větrem o závod a elektromotor má vždy správ-
ný chod. Právě proto jsme použili i slovo jezdci.

Jak se zrodil Váš nápad uspořádat akci 
v Předklášteří na hřišti? 
Knihu  vydalo  pražské  nakladatelství  Brá-
na a oficiálně se tedy kniha bude křtít v Pra-
ze.  Byla  by  ale  škoda  ochudit  o  to  obyvatele 
z Tišnova a jeho okolí. Proto jsme se rozhodli 
uspořádat tuto akci, na kterou všechny srdeč-
ně zvu. Zahrají zde kapely Tumpach Kvoč, SCA 
a možná přijde i nějaké další překvapení…

Nový vibrační stůl získal 
čestné uznání v soutěži 
Inovace roku 2017 
Radka Kučerová

Na podzim se naše firma Krejčí Engineering s. r. o.  
přihlásila  do  prestižní  soutěže  o  Inovaci  roku 
2017, kterou pod záštitou prezidenta České re-
publiky Miloše Zemana vyhlašuje pravidelně od 
roku  1996 Asociace  inovačního  podnikání  ČR,  
z. s. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalit-
nější  inovační  produkty  přihlašovatelů  se  síd-
lem  v  České  republice.  Vyhodnocení  provádí 
desetičlenná komise složená z odborníků (Aka-
demie věd České republiky, Asociace inovačního 
podnikání České republiky, z. s., CzechInno, z. s. 

p. o., České společnosti pro jakost, z. s., Českého 
vysokého učení  technického v Praze, Minister-
stva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Technologické agentury 
ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví).
Do dvacátého  třetího ročníku soutěže  jsme při-
hlásili nový typ vibračního stolu, který díky ino-
vované technologii konstrukce umožňuje snadné 
nastavení frekvence vibrací a působící odstředivé 
síly pomocí dostupného seřízení excentrů. 
Předávání cen v Senátu České republiky jsme se 
účastnili ve složení majitel RNDr. Jan Krejčí, Jana 
Krejčová a já. Cesta do Prahy proběhla bez sebe-
menších komplikací, dokonce jsme zvládli i tak-
řka  nemožné  zaparkování  v  centru  metropole. 
K  senátu  jsme  se  dostali  metrem.  Vstoupit  do 
budovy senátu už s sebou neslo jistou dávku re-
spektu, pokory, hrdosti a nevím čeho všeho ještě. 

Samotný  dlouho  očekávaný  ceremoniál  zahájil 
úvodní řečí pan doc. Švejda, poté zúčastněné fir-
my odprezentovaly přihlášené inovace. Následně 
byly  vyhlášeny  výsledky.  Hlavní  cenu  náš  pro-
dukt sice nevyhrál, ale čestné uznání, které jsem 
mohla s RNDr. Janem Krejčím převzít z rukou se-
nátora  Ing.  Štohla,  bylo  v  obrovské  konkurenci 
dalších firem významným úspěchem, a to nejen 
osobním, ale především celého našeho kolektivu. 
A že jste o naší firmě ještě neslyšeli? Působí od 
roku 1989, kdy ji založil bývalý starosta měs-
ta Tišnova, Ing. Ilja Krejčí. Po jeho smrti ji obě-
tavě vedla  jeho manželka, paní  Jana Krejčová 
(nutno podotknout, že v té době jí bylo úcty-
hodných 85 let). Teprve na jaře loňského roku 
byla  firma  převedena  na  jejího  syna  RNDr. 
Jana Krejčího. Ten ve firmě po boku svých ro-
dičů již několik let aktivně působil. 

Obálka knihy Duchennovi jezdci aneb Život 
se svalovou dystrofií.

Sraz spolužáků – Ludvík Moravec
Oznamujeme spolužákům, kteří ukončili ZDŠ na ulici Smíškova v Tišnově v roce 1968, že tradiní setkání se bude letos konat 
v sobotu 23. června. Sraz je ve 14 hodin před ZŠ Smíškova. Sledujte www.spoluzaci.cz, pište na e-mail smiskova1968@email.cz.
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VZPOMÍNÁME  

Dne 30. dubna to bude pět let, co nás 
opustila paní MARIE CIKOVÁ. Dne 27. 
května to bude třicet let, co nás pak opustil 
ALOIS CIK. S láskou vzpomínají děti 
s rodinami. 

Dne 13. dubna náhle zemřel pan 
JAROSLAV NOVOTNÝ ve věku šedesáti 
sedmi roků. Rodák z Tišnova. Po těžké 
celoživotní nemoci došel k úplnému 
osvobození své duše. Děkujeme za 
vzpomínku. Bratr Václav s rodinou

Dne 20. dubna uplynulo šest let od 
úmrtí naší milované maminky a babičky 
DRAHOMÍRY DVOŘÁKOVÉ. Vzpomíná syn 
Radek s rodinou.

Dne 22. dubna uplynulo třináct let, kdy nás 
navždy opustila naše manželka, maminka 
a babička paní EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ. Za 
tichou vzpomínku děkují manžel a dcery 
s rodinami.

Dne 10. května tomu bude dvacet 
pět let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, dědeček, pradědeček 
a prapradědeček JAROSLAV MELICHAR. 
S úctou a láskou stále vzpomíná rodina.

Na 12. května připadá již desáté výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček pan LADISLAV SODOMKA 
z Tišnova. Nechce se tomu věřit, že od té 
doby uplynulo již tolik roků. Stále na něj 
vzpomínáme. Vy, kdo si ho ještě pamatujete, 
vzpomeňte si nyní na něj s námi. Děkuje 
a vzpomíná rodina Ondráčkova.

Dne 13. dubna uplynulo dvacáté třetí 
výročí úmrtí naší milované maminky, 
babičky paní MARIE DVOŘÁKOVÉ. A dne 
4. května uplyne desátý smutný rok od 
úmrtí našeho tatínka a dědečka pana JANA 
DVOŘÁKA. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery 
s rodinami. 

Dne 8. května uplynou dva roky od chvíle, 
co nás opustil syn, bratr, švagr a strýc 
MILAN POSNER. S láskou vzpomíná matka 
a bratr Jan s rodinou. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

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

Před sto deseti lety se dne 8. května 
narodila paní JARMILA KUBÍNKOVÁ. 
Vzpomínají dcera a vnoučata.

Dne 25. dubna uplynulo dvacet osm roků, co 
od nás navždy odešel náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan MILOSLAV ŠTĚRBA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 2. května tomu budou dva roky, co nás 
navždy opustil náš drahý syn, bratr, otec 
a kamarád MIREK JINDŘICH. S láskou 
vzpomíná a za vzpomínku děkuje maminka. 

Dne 21. března nás navždy opustila 
milovaná maminka, babička, prababička 
a teta paní VĚRA ŠPAČKOVÁ. S láskou 
vzpomínají dcera a vnoučata s rodinami.

Dne 4. května uplyne pátý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil milující manžel, 
obětavý táta, skvělý bratr a kamarád 
pan ZDENĚK PTÁČEK. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkuje sestra Marie s rodinou.
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HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com  
nebo volejte na tel.: 604 582 184.

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevírá nový výrobní 
provoz v Kuřimi.

   Chcete pracovat v menší firmě  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
   Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
   Tak se přidejte k našemu novému týmu!

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )

SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27 tis Kč )
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www.ebia-pivovary.cz                           +420 517 070 608 Trnec 1734, 666 03 TIŠNOV 

Česká společnost EBIA CZ s.r.o. 
zabývající se návrhy a dodávkou 
technologií pro minipivovary, sídlící 
v Tišnově, nabízí volné pracovní místo na pozici: 
 

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
NÁPLŇ PRÁCE: 
tvorba nabídek (řešení na míru zákazníkovi), péče o stávající klienty, budování sítě 
obchodních kontaktů, administrativní činnost, technická podpora zákazníkům 

POŽADUJEME: 
min. SŠ vzdělání – technického zaměření výhodou, dobrá znalost MS Office, znalost AJ nebo 
RJ na komunikativní úrovni, ochota učit se nové věci, samostatnost, pečlivost, odpovědnost 
 

KONSTRUKTÉR 
NÁPLŇ PRÁCE: 
zpracování projektové a výkresové dokumentace k pivovarům, podílení se na řešení 
technologických celků, podpora prodeje, projednávání dokumentace se zainteresovanými 
stranami 

POŽADUJEME: 
min. SŠ vzdělání technického směru (strojní/stavební zaměření), znalost práce s AutoCAD, 
MS Office, znalost práce ve 3D výhodou, znalost výkresové dokumentace a technického 
kreslení, analytické schopnosti, ochotu učit se nové věci, spolehlivost, odpovědnost, znalost 
AJ nebo RJ vítána 
 

NABÍZÍME: 
zajímavou práci s odpovídajícím platovým ohodnocením, možnost dalšího vzdělávání 
v oboru, pestrý systém zaměstnaneckých výhod jako například – sick days, příspěvek na 
stravování, příspěvek na penzijní připojištění atd. 

 

 
V případě, že Vás pracovní nabídka zaujala a splňujete uvedené požadavky, zašlete prosím 
svůj strukturovaný životopis e-mailem na: katerina.medkova@ebia.cz 

Česká společnost IN-EKO TEAM s.r.o.  
pro provozovnu v Tišnově přijme  
do hlavního pracovního poměru  
zaměstnance na pozice: 

 

SERVISNÍ TECHNIK 
Požadujeme: SŠ/SOU vzdělání technického zaměření, řidičský průkaz sk. B, 
svařování metodou TIG a obalenou elektrodou, příjemné vystupování, 
ochotu cestovat, znalost angličtiny výhodou 
Náplň práce: montáž a servis našich zařízení, servisní výjezdy po celé ČR  
i na zahraniční cesty, komunikace se zákazníky 

ZÁMEČNÍK 
 
 Požadujeme: praxe v oboru minimálně 1 rok, orientace ve výkresové 
dokumentaci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost  
Náplň práce: kompletace strojního zařízení dle výkresové dokumentace  
  

SKLADNÍK 
Požadujeme: orientace v technické dokumentaci, znalost práce na PC, 
řidičský průkaz sk. B, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, průkaz na VZV 
- není podmínkou, lze dodělat 
Náplň práce: příjem materiálu a jeho naskladnění, evidence přijímání a 
vydávání zboží, vydávání materiálu do výroby, zodpovědnost za svěřené 
hodnoty 
 
 

Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr, motivující finanční ohodnocení, 
závodní stravování/stravenky, mimořádné půlroční odměny, příjemné 
pracovní prostředí 
 
Místo výkonu práce: Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
V případě zájmu zasílejte životopis: trade@in-eko.cz, tel. 517 070 601 
nebo osobně v naší společnosti v Tišnově   www.in-eko.cz 
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 ° Koupím byt v Tišnově, může být i před rekonstrukcí.  
Tel. 777 847 101.

 ° Doučování němčiny, cena výuky: 200 Kč/60 min.  
Tel. 604 224 690.

 ° Prodám stavební pozemek, k. ú. Drahonín, 2 000 m2, 
tel. 603 801 012.

 ° Prodám obývák, ložnici, knihy, gramofonové desky, 
 čalounické potřeby. Tel. 607 249 777.

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

HISTORIE  INZERCE  

Přečtěte si 
vaše oblíbené 

Tišnovské noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

Do našeho hostince Na 
Humpolce v Tišnově 
přijmeme pomocnou 
sílu do kuchyně. 

Více informací na tel. 
724 285 478.

Hledám šikovnou paní 
(nejlépe důchodkyni) 
na přivýdělek – loupání 
brambor. Práce od neděle 
do čtvrtka. Ve Veverské 

Bítýšce. Stabilní brigáda po 
celý rok. 

Tel. 724 991 196.

/ tisnovskenoviny



5/2018 43

INZERCE 

VITAR pomáhá žít zdravější život 
a dává práci lidem v regionu

VITAR je tradiční český výrobce a dis-
tributor vitaminových doplňků, jednička 
na trhu ve svém oboru v obchodních ře-
tězcích a drogeriích v Česku a na Sloven-
sku. Své produkty nabízí i v lékárnách 
nebo na čerpacích stanicích, míří také do 
zahraničí.

VITAR nabízí příležitost i Vám
VITAR patří mezi největší zaměstnava-
tele v regionu a dává lidem práci, která 

Vitaminy, minerální látky a další doplňky stravy mířící do všech koutů republiky 
i dalších téměř 40 zemí světa pocházejí z Tišnova. Konkrétně z výrobního závodu 
VITARu, který je jedním z největších zaměstnavatelů v tišnovském regionu a nabízí 
práci, která má smysl.

má smysl. „Mezi téměř dvěma sty za-
městnanci se snažíme udržovat přátel-
skou atmosféru a hlavně máme jasno 
v tom, co všichni společně děláme – po-
máháme lidem vést zdravější život,“ říká 
generální ředitel VITARu Vladimír Polá-
šek. A dodává, že uplatnění v úspěšné 
české společnosti mohou najít i další 
schopní zájemci o zaměstnání. „Nabí-
zíme práci, která naplňuje a jejíž výsledek 
pomáhá. Zaměstnanci se mohou dále roz-

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

víjet a doplňovat si kvalifi kaci, spravedlivý 
mzdový systém odměňuje úspěchy.“

VITAR je rodinnou společností, která 
vznikla již v roce 1990 a dnes patří 
k předním českým producentům vita-
minových doplňků. Mezi nejvýznam-
nější značky patří MaxiVita, Revital, 
Energit, Irbis, Revitalon nebo pod mezi-
národní licencí vyráběná dětská pitíčka 
Capri-Sonne. VITAR je také výhrad-
ním distributorem účinných repelentů 
značky Predator. Prostřednictvím dce-
řiných společností pak dodává na český 
a slovenský trh i špičkovou sportovní 
výživu Enervit a vyrábí také veterinární 
přípravky pro domácí mazlíčky pod 
značkou VITAR Veterinae.

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla
Tajenka zněla: detox. Správně odpo-
věděli a vitaminové balíčky vyhrávají 
Ludmila Bártová, Kamila Marek Šev-
číková a Tomáš Vrbka. Výherce bude 
kontaktovat zástupce fi rmy VITAR. 
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Přečtěte si
vaše oblíbené

Tišnovské
noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

Zrychlíme váš notebook

spolehlivý • rychlý • čistý

Zrychlíme váš notebook

Bezručova 21 • Tišnov

tel.  549 411 139 otevřeno   po–pá / 8–17

www.servis-pc.cz

Zrychlíme váš notebook
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–  práce na plný úvazek ve třísměnném provozu  
(po-pá 37,5 hodin/týden):

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V TIŠNOVĚ

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY: 5 týdnů dovolené | dotované závodní stravování  | odměny za produktivitu  
čtvrtletní docházkový bonus 6 000 Kč | proplácené přesčasy | firemní akce a rekreace | trvalé zaměstnání v rodinné 
společnosti a další benefity

NÁSTUP  MOŽNÝ IHNED.
Bližší informace: +420 577 644 709 | Své životopisy zasílejte na: krhankova.hana@vitar.cz 

VITAR, s.r.o.
Výrobní závod Tišnov | Železné 113 | 666 01  Tišnov | www.vitar.cz
Tradiční český výrobce vitaminových doplňků

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

MECHANIK/MECHANIČKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
– mzda až 33 000 Kč

OPERÁTOR/KA VÝROBY DOPLŇKŮ STRAVY,  
VÝROBY CAPRI-SONNE
– nástupní mzda od 18 000 Kč

–  práce na plný úvazek v jednosměnném provozu: 

SKLADNÍK, ÚČETNÍ



DÁMSKÁ MÓDA ZA PRVNÍ REPUBLIKY.
Foto: Michal Beneš

BLUESOVÁ POMLÁZKA V ŽELEZNÉM.
Foto: Jaroslav Buček
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Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

2.990.000,- Kč

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

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

2.300.000,- Kč

Pronájem kanceláře, Tišnov, 
Brněnská, CP 30 m²  

 7.000,- Kč / měsíc + energie

Pronájem garáže s elektřinou, Tišnov, 
Olbrachtova, CP 18 m²   

1.000,- Kč / měsíc 

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

5.800.000,- Kč

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

bližší info o projektu v RK 

Prodej celoročně obyvatelné chalupy, 
Vlkov, CP 1805 m² 

6.500.000,- Kč 

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

 9.000,- Kč / měsíc vč. energií 

Směna bytu 2+1 s chatou a zahradou 
Tišnov za RD Tišnov a okolí

info v RK

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

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

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:
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