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TIŠNOVSKÁ POSÁDKA L. NEKVAPIL – 
R. KOSCELNÍK NA RALLYSPRINTU KOPNÁ 2017
Foto: Michal Beneš

KDYŽ ZAPRŠÍ (FORMEL HISTORIC AUSTRIA 2017 – AUTOMOTODROM BRNO)
Foto: Michal Beneš
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 24–25
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Sportovec města Tišnova za rok 2016
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář 
starosty a vnějších vztahů

Dne 24. dubna 2017 se v Tišnově uskutečnilo 
již potřetí vyhlašování Sportovce města Tišnova, 
tentokrát za rok 2016. Slovem provázel osvěd-
čený moderátor Rádia Petrov Petr Zakopal, ceny 
předávali místostarostové Martin Sebera a Václav 
Šikula za asistence mistryně světa a olympijské 
vítězky Mirky Topinkové Knapkové. O hudební 
doprovod se postaraly Tišnovské žestě.

Věcné ceny poskytla společnost VITAR, 
čímž velmi důstojně podpořila tuto význam-
nou společenskou akci.

Oceněni byli následující sportovci nebo 
funkcionáři jednotlivých klubů:

Volejbalový klub Tišnov – Jakub Kubernát, 
Jakub Červinka, Václav Šikula

Table Tennis Club Tišnov – Lukáš Krištof, 
Marek Kluger, Matěj Kurdiovský

Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s. – Družstvo 
dorostu „A“, Dominik Křipský, Kryštof Vítek

Sokol Tišnov – Jan Böhm
Amatérský fotbalový klub Tišnov – Ivo 

Čuma, Dominik Bartoš, Martin Pilný
SK Basketbal Tišnov – Petra Knoflíčková, 

Štěpánka Pilná, Denisa Popková
TJ Sokol Tišnov – Ladislav Nelson Dufek
Atletický klub AK Tišnov – Jakub Marek, Fi-

lip Misař, Renata Zavadilová
Kynologický klub Tišnov – Petr Dvořák, Mi-

riam Richterová, Jiří Martínek
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Upozornění 
na uzavření 

Městského úřadu 
Tišnov

Mgr. Iva Dvořáčková,  
tajemnice MěÚ Tišnov 

Sdělujeme veřejnosti, že ve 
čtvrtek 22. června budou z tech-

nických důvodů uzavřeny všechny 
budovy Městského úřadu Tišnov.
K vyřízení nezbytných záležitostí, 
prosím, využijte středu 21. června 
nebo pátek 23. června, které jsou 

současně dny úřední.

Děkujeme za pochopení.

Příští číslo Tišnovských novin (TN 7+8/2017) vyjde 29. 6. (s uzávěrkou 19. 6.). 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 12. 6. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit buď telefonicky na č. 777 706 714, nebo e-mailem na adrese noviny@kulturatisnov.cz,  
případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.

Foto na titulní straně: Michal Beneš

Příští Tišnovské noviny vyjdou 

v podobě dvojčísla 7+8/ 2017,  

myslete na to tedy při plánování 

svých příspěvků. Ty můžete dodávat  

do 19. 6. 14.00 hod.

www.tisnovskenoviny.cz

Jedním z oceněných byl dvojnásobný mistr ČR ve 3D lukostřelbě Ladislav Nelson Dufek. 
Foto: Michal Beneš
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MĚSTO TIŠNOV,  
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovních pozic

referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 
(pracovník krizového řízení a kontroly)

Popis pracovní pozice:
– výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

– zpracovávání podkladů pro krizové stavy
– odpovědnost za ochranu utajovaných skutečností

– organizace a provádění kontrolních činností 
– výkon veřejnosprávních kontrol hospodaření u příspěvkových organizací 

– zabezpečování a kontrola pořádání veřejných sbírek
– provádění bezpečnostních analýz a návrhy bezpečnostních opatření a další 

právník MěÚ Tišnov
Popis pracovní pozice:

– výkon právních činností v oboru státní správy nebo samosprávy se zaměřením na přenesenou působnost
– příprava právních předpisů města po obsahové a formální stránce

– právní poradenství v záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní trestání a správní řízení)
– metodik přestupkové agendy a další

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

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 21. 6. 2017 do 17.00 hod. 
na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. 

CENÍK VSTUPNÉHO NA KOUPALIŠTĚ PRO ROK 2017
Dospělí 70 Kč
Děti do 15 let a senioři 30 Kč
Děti do 6 let 10 Kč
Dospělí po 18. hod. 35 Kč
Děti do 15 let a senioři po 18. hod. 20 Kč
Rodinné vstupné (1–2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 140 Kč

Permanentka dospělí
20 vstupů 1 000 Kč

20× 70 = 1 400 Kč, sleva 400 Kč =  5,7 vstupu zdarma
10 vstupů 500 Kč

10× 70 = 700 Kč, sleva 200 Kč =  2,9 vstupu zdarma

Permanentka děti do 15 let a senioři
20 vstupů 450 Kč

20× 30 = 600 Kč, sleva 150 Kč =  5 vstupů zdarma
10 vstupů 200 Kč

10× 30 = 300 Kč, sleva 100 Kč =  3,3 vstupu zdarma

Sleva pro držitele ZTP 10 Kč
Sleva rodinné pasy (pouze pro rodinné vstupné) 10 Kč

PŮJČOVNÉ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Volejbal 100 Kč/hod.
Stolní tenis 40 Kč/hod.
Pétanque 20 Kč/hod.
Ruské kuželky 20 Kč/hod.
Nohejbal 60 Kč/hod.

Vstupné je jednorázové. 
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  Městská policie Tišnov  

Informace o místním poplatku za „komunální odpad“
Petra Jůzová, vedoucí Odboru finančního

Finanční odbor MěÚ Tišnov informuje občany, 
že splatnost místního poplatku za „komunál-
ní odpad“ a ze psů byla ke dni 30. dubna 2017. 
Bez navýšení je možné uhradit poplatky do 
30. června 2017. Při pozdější platbě bude vy-
měřeno navýšení poplatku dle vyhlášky města.

Poplatky lze uhradit bankovním převodem 
na č. ú. 19-1425641/0100 (nutno znát svůj 
var. symbol) nebo v hotovosti (i platební kar-
tou) na pokladně MěÚ Tišnov (budova radni-
ce, 1. patro, dveře č. 323 a 321).

Občané, kteří uhradili místní poplatek 
ze psů bezhotovostně na účet nebo složen-
kou, si musí vyzvednout novou známku na 

psa. Podle ní městská policie od května 
2017 kontroluje, zda jsou majitelé psů při-
hlášeni k místnímu poplatku ze psů. 

Podrobné informace je možné získat na tel. 
549 439 838, e-mail: alena.laskova@tisnov.cz 
a tel. 549 439 843, e-mail: helena.marvanko-
va@tisnov.cz, popřípadě na stránkách města 
www.tisnov.cz.

Městská policie je tu pro vás…
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Vážení občané, jistě mnoho z Vás zaregistro-
valo, že v ulicích města jsou strážníci městské 
policie vidět i v jiných časech, než bylo dopo-
sud zvykem. Děje se tak v důsledku avizova-
ného navýšení počtu strážníků.

Před třemi roky, kdy Městská policie Tiš-
nov vznikla, začínala v počtu dvou strážníků. 
Postupem času, jak si občané zvykli využívat 
pomoci a služeb strážníků, se policie dosta-
la do fáze, kdy řečeno obchodnickou termi-
nologií „poptávka začala značně převyšovat 
nabídku“. 

My sami jsme si uvědomovali fakt, že ne-
můžeme naše služby poskytnout co nejšir-
ší skupině obyvatel, v co možná nejdelším 

časovém úseku. Jedná se např. o obyvatele, 
kteří ráno odjíždí do zaměstnání v době, kdy 
strážníci ještě v práci nejsou, a vrací se zpět 
v čase, kdy strážníci již mají tzv. po službě. 

Vedení města tudíž, na základě společen-
ské objednávky a připravovaných změn v růz-
ných předpisech úzce se dotýkajících ochrany 
veřejného pořádku, ochrany majetku, ale 
i dopravy, po důkladném zvážení přistoupi-
lo k personálnímu navýšení počtu strážníků 
městské policie.

Současný stav je takový, že od dubna 2017 
je Městská policie Tišnov posílena o dva stráž-
níky, kdy jeden již vykonává službu a druhý 
se připravuje ve speciálním kurzu. Tohoto 
strážníka byste měli v ulicích města vidět již 
od července. Pátý strážník se v současné době 

vybírá, a pokud bude jeho volba úspěšná, měli 
byste jej v ulicích města potkat v závěru toho-
to roku.

Po naplnění plánovaného stavu by měla 
Městská policie Tišnov zabezpečit převážnou 
část pracovního týdne ve dvousměnném pro-
vozu a několika nočními směnami pokrýt nej-
kritičtější dny týdne.

Od měsíce května již strážníci, v rámci 
možností, zabezpečují službu i v odpoled-
ních hodinách, tudíž se na ně můžete s dů-
věrou obrátit s prosbou o pomoc, radu nebo 
s podněty na tel. 603 577 252 i v tuto denní 
dobu. 

Věříme, že jsme a budeme přínosem pro 
obyvatele Tišnova, a děkujeme za projevenou 
důvěru.

Změna dopravního značení u Alberta v Tišnově
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Již několik dní registrují řidiči parkující v oko-
lí prodejny Albert u nádraží v Tišnově nové 
dopravní značení. Na základě nespočetných 
stížností řidičů bylo provedeno šetření a dle 
stanoviska dopravních odborníků by mělo sou-
časné řešení dopravy napomoci plynulosti pro-
vozu při příjezdu i odjezdu z parkoviště. 

Mezi parkovištěm a ulicí Moukova byly od-
straněny zátarasy a byla zde instalována znač-
ka přikazující odbočení z parkoviště vpravo 
do ulice Moukova. Z ulice Moukova bylo zase 
zakázáno odbočení všech vozidel na parko-
viště u Alberta a vodorovným značením je 
přikázán směr jízdy pouze rovně. Po levé ani 
po pravé straně (u výjezdu z parkoviště) již 
není dovoleno zastavovat žádná vozidla, což 
je zřejmé z vodorovného dopravního značení. 

Samotné dopravní značení však není jedi-
ným řešením. Aby bylo opatření účinné, bylo 
by ohleduplné, aby řidiči volili při výjezdu 
z parkoviště jen jednu odjezdovou trasu – tedy 
výjezd do ulice Moukova. Tím nebudou vzni-
kat kolizní situace. Zároveň je třeba respek-
tovat povolenou dobu parkování, která je zde 
stanovena dopravní značkou. V neposlední 

řadě vyzýváme řidiče, aby neblokovali při če-
kání na volné místo nejen vjezd na parkoviště, 
ale i provoz před autobusovým terminálem. 
Otevření výjezdu do ulice Moukova by mělo 
právě tento problém zmírnit. Je však třeba 

respektovat nejen dopravní značení, ale dbát 
i potřebné ohleduplnosti k ostatním účast-
níkům silničního provozu. V následujících 
dnech bude v tomto místě zpřísněn dohled 
strážníků Městské policie Tišnov.

Foto: Roman Skřepek
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MŽP a SFŽP ČR spouští dotační program Dešťovka
Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo 
přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době su-
cha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? 
Tak právě pro vás je určený nový dotační pro-
gram MŽP a SFŽP ČR Dešťovka.
Vlastníkům a stavebníkům rodinných a byto-
vých domů se od 27. 4. 2017 otevírá nová pří-
ležitost pro čerpání dotací. Ministr životního 
prostředí naplnil svůj slib v rámci boje MŽP 
se suchem a rezort tak spouští Dešťovku, pro-
gram, jehož cílem je motivovat občany k efek-
tivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou 
v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na 
dešťovou vodu v suchem postižených oblas-
tech nebo systém na splachování záchodu vy-
užívající již jednou použitou vodu z umyvadla 
či pračky budou moci domácnosti s dotací až 
50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, 
rozdělovat se bude 100 milionů korun.
„V minulých letech zažila Česká republika během 
letních měsíců velká sucha, která se velice nega-
tivně promítla do stavu podzemních a povrcho-
vých vod. Všichni na vlastní kůži pociťujeme, že 
vodní blahobyt již skončil a je potřeba začít vodu 
využívat daleko efektivněji. Chytré hospodaření 
se srážkovými, ale i odpadními vodami je běž-
ným standardem v západních zemích a naším 
cílem je zavést tento standard i do českých do-
mácností. I proto jsme pro občany připravili pi-
lotní program, který by je měl motivovat, aby 
chytali dešťovou vodu a tu pak využívali na zá-
livku zahrady nebo jako vodu užitkovou. Podpo-
říme pořízení zahradní nádrže, ale i důmyslnější 
systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, spr-
chování a její opětovné použití například na 
splachování toalety," říká k Dešťovce ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec.
Dotace z programu mohou čerpat vlastníci 
i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou 
domů rekreačních. Podporovány jsou tři typy 
projektů: zachytávání srážkové vody na zalé-
vání zahrady, akumulace srážkové vody pro 
splachování WC a zálivku a využití přečištěné 
odpadní vody jako vody užitkové.
„Program je nastaven velmi komplexně. Svou 
šíří podporuje jak lepší využívání srážkové vody 
v ČR, tak chytré systémy přímo v domech, které 
vodu recyklují. V této oblasti máme velké zpož-
dění oproti vyspělému světu. Většina srážkové 
vody u nás totiž končí v kanalizacích a následně 
odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udr-
žet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximál-
ní recyklací využívat," doplňuje ministr Brabec.

Dešťovka šetří vodu i peníze
„Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc v zá-
vislosti na pořízené technologii, jedná se o tak-
zvaně fixní část dotace, k níž se dále přičítá 
dotace 3 500 Kč za každý metr krychlový ná-
drže. Minimální velikost nádrže však musí být 
2 m³. Maximálně může dotace pokrýt 50 pro-
cent způsobilých výdajů, mezi které je možné 
zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní 

práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměře-
ných na přečištění odpadních vod je součástí 
dotace i úhrada nákladů na projektovou doku-
mentaci ve výši 10 tisíc korun," upřesňuje ředi-
tel Státního fondu životního prostředí ČR Petr 
Valdman, podle kterého budou administrace 
a podávání žádostí v Dešťovce obdobné jako 
v programu Nová zelená úsporám.
„To znamená, že žádosti o dotace se budou 
podávat elektronicky přes webové stránky 
programu a administrovat se budou na 13 
krajských pracovištích SFŽP ČR, kam žadatelé 
následně doloží žádost a její přílohy v listinné 
podobě. Stejně jako u programu Nová zelená 
úsporám bude platit pravidlo tří týdnů. Žadatel 
se do tří týdnů po podání elektronické žádos-
ti dozví, zda je žádost v pořádku, nebo je něco 
potřeba doplnit. Tři týdny jsou nutné na kont-
rolu doložení realizace projektu. Jakmile bude 
žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od 
uzavření smlouvy odeslána dotace na účet," vy-
světluje Petr Valdman.

Na co dáváme dotaci
„Nejjednodušší systém, který bude dotován fix-
ní částkou 20 tisíc korun (plus dotací dle veli-
kosti nádrže), je systém využití srážkové vody 
pouze na zálivku zahrady. V jeho případě sráž-
ková voda zachycená například na střeše je 
přes filtrační zařízení akumulována v podzem-
ní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. 
„Tyto systémy budou podporovány jen u stáva-
jících domů v oblastech výrazně postižených 
suchem, například tam, kde bylo v posledních 
třech letech zásobování vodou nutné zajistit 
cisternami nebo platil zákaz zalévání a napou-
štění bazénů," upřesňuje ministr Brabec. Patří 
sem obce jako například Žižkovo Pole, Lučice 
nebo Lísek na Vysočině, Bocanovice na Frýdec-
ko-Místecku, v Jihomoravském kraji pak např. 
Katov nebo Újezd u Znojma, ale stovky dalších. 
Informaci, zda obec patří dle kritérií progra-
mu mezi suchem postižené oblasti, lidé získají 

a doloží buď stanoviskem obce, nebo odkazem 
na veřejně dostupné dokumenty (např. na 
webových stránkách obce).
Na pořízení systémů, které budou srážkovou 
vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale 
i ke splachování toalety, bude poskytována fix-
ní dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle veli-
kosti nádrže) a její čerpání není nijak územně 
omezeno. Ten, kdo se rozhodne pro instalaci 
komplexního systému na recyklaci vody, získá 
fixní dotaci ve výši až 45 tisíc korun. „Typic-
kým příkladem je svádění vod z umyvadel, van 
a sprch samostatným rozvodem do speciálního 
zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda 
přečištěna a dále využívána jako voda užitková 
například na splachování toalet. Ty nejdoko-
nalejší systémy, které budou recyklovat šedou 
vodu a současně využívat i vodu srážkovou, 
podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus 
dotace dle velikosti nádrže)," informuje Petr 
Valdman.
„Návratnost projektů je různá. Může být už od 
10 let u těch složitějších systémů, u těch nejjed-
nodušších bude při současných cenách vodného 
a stočného, které se v průměru pohybuje okolo 
80 korun za kubík vody, delší. Ovšem v suchých 
oblastech, kde je kritický nedostatek vody už 
teď, nejde jen o ekonomiku, jde o to, tu vodu 
vůbec mít. Podle našich propočtů by ale díky 
těmto systémům na udržitelné hospodaření 
s vodou mohla domácnost ročně ušetřit až sto 
tisíc litrů pitné vody, zejména při současném 
využívání vody srážkové a přečištěné šedé vody. 
To je úspora 7 až 10 tisíc korun ročně a to není 
málo," uzavírá ministr Brabec.
Své žádosti mohou zájemci o dotace elektro-
nicky podávat od 29. května až do vyčerpání 
100milionové alokace, která byla vyčleněna 
z rozpočtu Státního fondu životního prostředí 
ČR. Aplikace pro elektronický příjem žádostí 
a další podrobné informace o programu budou 
pro žadatele k dispozici na webových strán-
kách programu www.dotacedestovka.cz. 
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O investicích a rozvoji města s Karlem Součkem 
Roman Skřepek

V letošním roce se v Tišnově rozjel po-
měrně veliký počet investičních akcí. 
Kterou z nich považujete za nejvý-
znamnější a proč?

Za nejvýznamnější považuji v tomto přípa-
dě tu finančně nejnáročnější, která musí být 
zároveň ukončena v co nejkratším čase, aby 
stavba mohla být co nejdříve využívána. Jed-
ná se o víceúčelové hřiště u ZŠ Smíškova, kde 
bude rekonstruována jak atletická dráha, 
tak vnitřní hřiště. Od jara do podzimu bude 
sportoviště využíváno podobně jako dopo-
sud pro široké spektrum sportů, v zimě bude 
potřeba zejména ledová plocha. Počítáme 
s tím, že kluziště bude navštěvovat jak široká 
veřejnost, tak základní i mateřské školy pro 
výuku bruslení. 

Jaký harmonogram prací je pro rekon-
strukci hřiště u ZŠ Smíškova stanoven?

Časový harmonogram je velmi přísný, nic-
méně stavební firma, která provádí realiza-
ci, přislíbila dokončení stavby do tří a půl 
měsíce od jejího zahájení. Tato lhůta je 
vzhledem k rozsahu prací velmi ambiciózní. 
Jedná se o odbagrování povrchu, odvoz a li-
kvidaci materiálu, vybudování nových spor-
tovišť i instalaci moderní úsporné chladicí 
technologie pro nové kluziště. Pro dohled 
nad pracemi máme k dispozici smluvní sta-
vební dozor, který bude tuto akci v podstatě 
každý den kontrolovat. Na tuto stavbu na-
víc navazuje i budování nových komunika-
cí v ulicích Smíškova a Kvapilova, kdy tyto 
musí být dokončeny rovněž v tomto kalen-
dářním roce. 

V Tišnově je dáván poměrně veli-
ký prostor rozvoji sportu obecně, je 
to trend, se kterým se dá počítat i do 
budoucna?

Upřímně řečeno do sportu se v poslední 
době investuje několikanásobně víc pro-
středků, než tomu bylo v minulosti. Sportovci 
a sportovní kluby využívají vstřícného po-
stoje vedení města, které tyto aktivity pod-
poruje, na druhou stranu Tišnov potřebuje 
v následujícím období investovat také např. 
do veřejných komunikací, chodníků, veřej-
ných ploch apod. Investice do rekonstrukce 
stávajících sportovišť nebo výstavby nových 
činí jen v letošním roce částku převyšující 20 
milionů korun. Město dále poskytuje každo-
ročně dotace sportovním klubům na provoz 
a činnost. V loňském roce jsme také dlouho-
době pronajali pozemek určený pro výstav-
bu druhého fotbalového hřiště na Ostrovci. 
Samotný pozemek včetně úpravy terénu stál 

více než 5 milionů korun. Z toho tedy vyplý-
vá, že podpora sportu a sportovních klubů ve 
městě je na velmi dobré úrovni. 

V poslední době se rovněž mluví o roz-
voji cykloturistiky v Tišnově a okolí, 
byla dokončena cyklotrasa z Předkláš-
teří k fotbalovému hřišti podél řeky 
Svratky. Plánují se v této oblasti ještě 
další investiční akce?

Rádi bychom navázali na dlouhodobě plá-
novanou cyklostezku mezi hradem Veveří 
a hradem Pernštejnem podél Svratky. Na 
tomto projektu se pracuje již téměř pat-
náct let. Nové vedení Jihomoravského kra-
je přislíbilo mnohem aktivnější přístup 
a pomoc při budování jednotlivých úseků 
mezi konkrétními obcemi. V příštím roce 
by mohl být realizován projekt od mos-
tu přes Svratku kolem restaurace Červený 
mlýn až ke koupališti, kde se cyklostez-
ka napojí na stávající nezpevněnou cestu 
směrem na Březinu. Jedná se o náročnou 
investici, neboť zasahuje do krajské ko-
munikace procházející městem Tišnovem, 
ale věříme, že vzhledem k dobře nastave-
né spolupráci se povede část finančních 
prostředků investovat z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje, resp. Správy a údržby sil-
nic JmK. I my máme požádáno o dotaci na 
tento projekt. Je třeba doplnit, že trasa je 
volena tak, aby se cyklisté vyhnuli frekven-
tované státní silnici vedoucí od Hradčan 
směrem na Předklášteří.

Dokončuje se vestavba učeben na ZŠ 
nám. 28. října. Jde všechno podle plá-
nu a co ještě zbývá v rámci této akce 
dokončit?

Tato vestavba, která byla zahájena na pod-
zim loňského roku, je akcí, která je financo-
vána z 85 % dotací z rozpočtu Ministerstva 
financí ČR. Nejprve probíhala demolice, 
hned po ní následovaly stavební práce, které 
budou ukončeny v závěru měsíce května to-
hoto roku. V následujících dvou měsících se 
zde bude instalovat zejména nové vybavení 
a nábytek. Rádi bychom měli všechny práce 
ukončeny v červenci, tak aby se mohly nové 
učební prostory připravit na výuku ve škol-
ním roce 2017/2018. 

Nedávno odhlasovalo zastupitelstvo 
směnu pozemků v lokalitě Hony za 
Kukýrnou. Kdy město tyto pozemky 
získá, popřípadě plánuje se již nějak 
jejich využití?

Část pozemků získáme již v následujících 
týdnech, čekáme jen na zápis do katastru 
nemovitostí. Třetinu pozemků v prostoru 

budoucí autobusové zastávky na ulici Čer-
nohorská dostaneme do vlastnictví na jaře 
příštího roku na základě smlouvy o smlou-
vě budoucí. Podle územního plánu je nutné 
využití těchto pozemků řešit územní studií 
a my připravujeme výběrové řízení na její 
pořízení. Stěžejní je pro nás propojení ulice 
Dlouhá a Na Honech, o to se budeme snažit 
v co nejkratší době. Dále zvažujeme parkové 
úpravy těchto pozemků, ale ty by mohly být 
využity i k vybudování další mateřské ško-
ly ve městě, která by sloužila zejména oby-
vatelům zmíněné lokality, neboť se jedná 
o oblast s vysokým podílem malých dětí na 
celkový počet obyvatel. 

Jaké projekty připravujete pro další 
roky? 

V letošním roce končí projektová příprava 
na rekonstrukci ulice Brněnské, a to v úseku 
od křižovatky U Humpolky až pro křižovatku 
u bývalé pily. Hlavní část prací bude prová-
dět Správa a údržba silnic, a to jak po stránce 
finanční, tak realizační. Dále se zde připravu-
je rekonstrukce kanalizace a inženýrských 
sítí, ta proběhne ještě letos. S výstavbou ko-
munikací samotných by se mělo začít na jaře 
příštího roku, aby byla rekonstrukce na pod-
zim 2018 ukončena. V dalším roce se snad 
dočkáme rekonstrukce ulice Riegrova a uli-
ce Černohorská. V příštím roce bude rovněž 
zahájena výstavba smuteční síně na novém 
hřbitově v Tišnově. Letos jsme vybírali ze 
čtyř architektonických návrhů, podle toho 
vítězného se nyní zpracovává projektová 
dokumentace.

Foto: Roman Skřepek
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
připravila redakce TN

Červnovému tématu věnujeme tři materiály, 
v nichž máte možnost seznámit se s jednotlivý-
mi investičními akcemi města v letošním roce. 

Finančně nejnáročnější vybudování parku pod 
kostelem bylo popsáno již před měsícem v té-
matu životního prostředí, takže v tomto čísle 
jsme se zaměřili na ty ostatní. Zmiňují se o nich 
jak článek Romana Skřepka, tak především 

rozhovor s místostarostou Karlem Součkem. 
A protože dvě investice se bezprostředně do-
týkají i Městského kulturního střediska, dostal 
slovo také ředitel této příspěvkové organizace 
Jan Brdíčko. Přejeme příjemné počtení…

Nová občanská vybavenost v Tišnově
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Jaro je obdobím, kdy se naplno rozbíhá realiza-
ce investičních akcí, ale může být i časem, kdy 
je řada akcí po předchozí přípravě dokonče-
na. Tišnov není v této oblasti výjimkou, a pro-
to můžeme v těchto dnech začít užívat některé 
stavby, případně se v nejbližší době dočkáme 
jejich otevření.

Akcí, která potěší nejen cyklisty, ale i turis-
ty využívající donedávna velmi nehezkou ces-
tu mezi železničním přejezdem v Předklášteří 
a Dřevoplacem na Ostrovci, je nově vybudova-
ná asfaltová cyklostezka podél Svratky. Stará 
cesta plná děr a nerovností je již naštěstí mi-
nulostí. Přestože se jedná o cyklostezku, i na-
dále je zde možné potkat motorová vozidla, 
neboť cesta mj. slouží jako přístupová trasa 
ke garážím, do areálu Českých drah nebo do 
několika soukromých firem. Doporučujeme 
proto stále opatrnost. Stavba samotná vyšla 
na 1,3 milionu korun, přičemž na ni v rám-
ci dotace přispěl i Jihomoravský kraj částkou 
818 tisíc korun.  

Obyvatele lokality Za Mlýnem jistě potěší 
i nově vybudovaný most přes potok Závistka, 
který tak doplnil již vloni dokončenou rekon-
strukci kanalizace, pozemních komunikací 
a osvětlení. Přestože most i nadále neumožní 
obousměrný provoz vozidel, bude nově dopl-
něn chodníkem pro bezpečný pohyb chodců. 
Vzhledem k intenzitě provozu v této lokalitě 
se jeví jednosměrný provoz jako naprosto ade-
kvátní a postačující. Most bude navíc schopen 
lépe čelit i případnému zvýšenému průtoku 
vody, jako naprosto zásadní se jeví i zvýšení 
jeho nosnosti a bezpečnosti. Celkové náklady 
dosáhly 4 milionů korun. 

Po novém mostě se dostanete také k areá-
lu tišnovského koupaliště, které prochází již 
od zimních měsíců další fází plánované rekon-
strukce. Návštěvníci letos dostanou možnost 
zakoupit si občerstvení ve zrekonstruovaném 
bufetu. Kromě naprosto zásadního zlepšení 
hygienických podmínek pro skladování, pří-
pravu a výdej stravy jsou prostory nově i lépe 
přizpůsobeny zaměstnancům a např. jídlo si 
již nebudete muset vyzvedávat ve dveřích do 
provozovny, ale v samostatném okénku s vý-
dejním pultem. V objektu byly zbudovány ne-
jen kuchyně, sklady a nezbytné sociální zázemí 
pro personál, ale např. i vzduchotechnika, roz-
vody kanalizace, vody a elektřiny, doplněny 
byly chladicí boxy a některé další vybavení. 

Část vybavení však zůstává i do budoucna 
vlastnictvím nájemců. 

Dalším podstatným zlepšením kultury na 
koupališti je vybudování již dlouho očekáva-
ného dětského bazénu, který je právě v těch-
to dnech dokončován. Bazén, který bude nově 
rozdělen na dvě části (každá z nich bude mít 
jinou hloubku vody), umožní lepší využití po-
dle věku a schopností dětí. Nový bazén bude 

rovněž doplněn vodními prvky, jako je např. 
vodní hříbek nebo vodou kropená nerezová 
skluzavka. Změna se projeví nejen na bezpeč-
nějším neklouzavém povrchu, ale i na oko-
lí bazénu, který bude splňovat bezpečnostní 
standardy. Kolem bazénu vznikl také nový 
trávník a přístupový chodník. 

Posledním vylepšením na koupališti prošla 
i sportovní část vedle hlavní budovy. Současné 

Foto: Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek
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S investicemi města Tišnova se po celý měsíc červen setkáte i v reportážích Tišnovské televize.  
Její pravidelný pořad Reportér TTV si můžete najít i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/.

Do prázdninového dvojčísla plánujeme téma s názvem ŽIVOT V KOMUNITÁCH.  
Máte tedy jedinečnou možnost více představit své spolky, kluby, zájmové skupiny apod.

O Jamborově domě a informačním centru
Václav Seyfert, redaktor TN

Mezi investičními akcemi města jsou v tom-
to roce i dvě, které se bezprostředně dotýkají 
Městského kulturního střediska. Jedná se o vy-
budování nového centra služeb pro turisty 
v prostorách bývalého bufetu v suterénu hote-
lu Květnice (TIC) a o rekonstrukci galerie Jam-
borův dům. O obou jsme si povídali s ředitelem 
MěKS Mgr. Janem Brdíčkem.

Začněme turistickým centrem. Kromě 
polohy v samotném středu města bu-
dou jistě další předností nového TIC 
větší prostory oproti těm stávajícím. 
Logicky se tedy nabízí otázka, zda tu 
bude MěKS nabízet i nějaké nové služ-
by kromě již zavedených…
Oproti stávající nabídce rozšíří informační cen-
trum své služby o možnost úschovy zavazadel 
a jízdních kol. Vzhledem k větším prostorám 
bude nové „íčko“ skýtat turistům i pohodlnější 
zázemí pro odpočinek. Novou službou, kterou 
– věřím – uvítají všichni Tišnované a stejně tak 
i turisté, budou veřejné toalety, jež budou ve 
správě Městského kulturního střediska.

Turistické a informační centrum tedy 
uvolní svoji dosavadní místnost v Jam-
borově domě. Jak bude po jeho přestě-
hování tento prostor využit?
Prostor původního informačního centra na Br-
něnské ulici bude využit pro potřeby zázemí 
knihovny, která toto byť malé rozšíření roz-
hodně uvítá. 

Zmínkou o Jamborově domě jsme se 
vlastně dostali už i ke stavebním úpra-
vám v galerii. Co a proč se tu v součas-
né době rekonstruuje?
Rekonstrukce galerie probíhá z důvodu potře-
by zajistit vystavovaným dílům adekvátní tech-
nické a klimatické podmínky pro prezentaci 
i uskladnění. V současné době proto probíhají 
stavební úpravy prostoru, zpevňování stropů, 
bourání příček. Z hlediska statiky bylo zpevně-
ní stropů místnosti galerie nevyhnutelné. Re-
konstrukce se týká nejen prostor galerie, ale 
také, a to citelně, místností knihkupectví paní 
Raškové, která má po dobu rekonstrukce po-
zastavený prodej. Výsledkem bude jednodu-
chý čistý výstavní prostor se stabilní teplotou, 
prostor odpovídající současným galerijním 

standardům, dále nově vybudovaný depozit 
a zázemí pro práci kurátora a galeristy. 

Ne tak dávno se rozpoutala poměrně 
značná diskuze o budoucnosti gale-
rie z hlediska „soužití“ stálé expozice 
obrazů Josefa Jambora s obměňující-
mi se aktuálními výstavami. Nelze se 
tedy nezeptat, je-li v současnosti již 
rozhodnuto, jak vlastně bude budoucí 
provoz galerie řešen…

Od ledna roku 2018 bude upravená gale-
rie sloužit dvěma výstavním účelům, a to jako 
stálá expozice děl Josefa Jambora a jako galerie 
současného umění. Letos sem budou po do-
končení rekonstrukce nejprve přestěhována 
díla Josefa Jambora, jež jsou v současné době 
vystavena v Muzeu města Tišnova. Úvodní akcí 
znovuotevřené galerie bude výstava s názvem 
Neznámý Jambor, která se uskuteční ke 130. 
výročí narození Josefa Jambora. Bude prezen-
tovat Jamborova díla z dosud opomíjené per-
spektivy a představí méně známou malířovu 
tvorbu. Kurátorkou výstavy bude PhDr. Marta 
Sylvestrová a bude možné ji navštívit do konce 
roku 2017. 

hřiště na beachvolejbal a pétanque doplní 
i nová hrací plocha pro nohejbal. Ta vznikla 
z velké části svépomocí zaměstnanců koupališ-
tě, tedy s minimálními náklady, za což jim patří 
velké poděkování. Dopad pro sportovní využi-
tí však je poměrně značný, neboť tím nabízí-
me návštěvníkům další aktivitu, po které byla 
v minulosti poptávka, a navíc jsme zkultivovali 
dříve zanedbané a nevyužité prostory. Celkové 
náklady na rekonstrukci koupaliště letos do-
sáhly 7,2 milionu korun.

Na návštěvníky se těšíme i na novém multi-
funkčním hřišti za starou budovou školy na uli-
ci Riegrova. I toto sportoviště prošlo celkovou 
rekonstrukcí (povrch i oplocení) v hodnotě 
1,2 milionu korun. Vzhledem k tomu, že v mi-
nulosti docházelo na tomto hřišti ve večerních 
a nočních hodinách k některým nežádoucím 
jevům, které měly se sportem jen pramálo spo-
lečného, bylo rozhodnuto toto hřiště zpřístup-
nit denně v rozmezí 6.30 až 20.30 hod. 

Zatím poslední dokončenou stavbou je nově 
vzniklá tzv. pumptracková dráha, která se na-
chází vedle cyklostezky u nového hřbitova v Tiš-
nově. Nová trať, která by měla uspokojit nejen 
děti, ale díky své velikosti i příznivce terénní jíz-
dy na kole z řad mládeže nebo dospělých, vzni-
ká v těchto dnech podél cyklostezky směrem 
na obec Železné. Oficiální zahájení provozu je 

plánováno na 28. května 2017 v rámci 9. roč-
níku Memoriálu Ivo Medka. Dráha vznikla v re-
kordním čase a z rozpočtu města bylo na její 
vybudování vyčleněno 600 tisíc korun. 

O dalších dokončených investičních akcích 
budeme i nadále informovat na webových 
stránkách města, na Facebooku nebo v někte-
rém z dalších čísel Tišnovských novin.

Foto: Roman Skřepek
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Novinka v Turistickém informačním centru
Eliška Špačková

Všemi používaná zkratka TIC neboli Turis-
tické informační centrum spadá již nějakou 
chvíli pod Městské kulturní středisko Tišnov. 
Postupně rozšiřujeme nabídku suvenýrů, vy-
dali jsme aktuální propagační materiály za-
měřující se na Tišnovsko a v neposlední řadě 

nesmíme zapomenout na stěhování do no-
vých a větších prostor.

A co tedy plánujeme v nejbližší době? Ně-
jaký čas už se v Turistickém informačním 
centru setkáváme se zájmem platit kartou, 
vždyť v dnešní době se dá elektronicky platit 
téměř všude. My nechceme být rozhodně po-
zadu a i tuto variantu spustíme…

Vstupenky na koncerty, do kina, do diva-
dla, ale i publikace o místním okolí, suvenýry, 
to vše u nás bude možné zaplatit elektronic-
ky, a to od 1. června 2017. Už tedy nemusí-
te chodit vybírat hotovost před návštěvou 
našeho TIC. Stačí mít u sebe platební kartu 
a tou zaplatit.

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.

Červen v knihovně
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře

Přednáška

JÍDELNÍČEK PŘI SEDAVÉM 
ZAMĚSTNÁNÍ + TIPY NA  
DOVOLENOU
15. června v 17.00

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku 
nutriční terapeutky Terezy Bočkové. Bude 
tu pro každého, kdo si chce udržet zdravé 
a krásné tělo anebo chce pár kilo shodit i při 
sedavém zaměstnání. Získáte zde také pár 
tipů na jídelníčky na cesty.
Sedavý způsob života je fenomén současné 
doby. Přednáška přináší praktické rady 
k tomu, jak sestavovat svůj jídelníček 
během pracovního týdne. Můžete se těšit 
na doporučení, která ihned snadno zařadíte 
do svého pracovního rytmu. Bude prostor 
pro diskuzi, sdílení a zodpovídání Vašich 
dotazů. Přednáška je vhodná pro dospělé 
a dospívající.

Ing. TEREZA BOČKOVÁ – nutriční 
terapeutka, lektorka
www.nutricniporadna.anabell.cz
Vystudovala obory nutriční terapie na 
lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
a jakost a zdravotní nezávadnost potravin 
na Mendelově univerzitě v Brně. Pracuje 
v soukromé nutriční poradně a jako lektor-
ka kurzů pro veřejnost a akreditovaných 
kurzů pro zdravotníky. Zkušenosti 
s dlouhodobou prací s klienty s poruchami 
příjmu potravy, jako je mentální anorexie/
bulimie a záchvatovité přejídání, ji in-
spirovaly ke zkoumání psychologie výživy 
a motivů jídelního chování. S klienty se 
zaměřuje na redukci hmotnosti, spor-
tovní výživu, výživu dětí, těhotných žen 
a další témata. Využívá metody kognitivně- 
-behaviorální terapie, základy motivačních 
rozhovorů a koučinku opřené především 
o vlastní zkušenosti.

Výstava

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  
AMSTERDAM
Červen 2017
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií 
Petra Soldána – Amsterdam. Výstava je 

přístupná vždy v půjčovní dny v oddělení 
pro dospělé čtenáře.

Oddělení pro děti a mládež

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
12. června v 8.30, 9.30 a 10.30
Pěkné uvítání mezi čtenáře knihovny 
čeká všechny prvňáky ze základních škol 
Smíškova, náměstí 28. října a Předklášteří. 
Tradiční již osmý ročník proběhne v pros-
torách dětského oddělení knihovny. Během 
dopoledne vystoupí Nedvědický pěvecký 
sbor Petry Glosr Cvrkalové Cvrčci, který 
zahraje dětem příběh podle Walta Disneyho 
Lví král. Prvňáčkům předáme památný Po-
hádkový list, nově přihlášeným i čtenářský 
průkaz do knihovny a také knihu z projektu 
SKIP „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. 
Na tuto mimořádnou akci zveme rodiče 
i prarodiče. Těšíme se na vaši návštěvu!

OZNÁMENÍ – půjčovní doba 
o prázdninách
3. 7. – 31. 8. 2017 bude knihovna otevřená 
následovně (obě oddělení):
PO 8–11 12–18       
ST 8–11 12–18   

  Městská knihovna Tišnov  

  Turistické informační centrum 
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Žáci ZŠ Smíškova si připomenuli konec druhé světové války
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 
2. stupeň

Ve středu 5. dubna se skupina třiceti žáků 
8. A vydala na procházku Tišnovem, aby si 
připomenula výročí odsunu židovského oby-
vatelstva z Tišnova a položila květinu na 
místa, kde jsou dnes umístěny stolperstei-
ny neboli kameny historie, o které bychom 
měli obrazně řečeno zakopnout a přitom si 
vzpomenout na osudy lidí v minulosti.  Dne 
4. dubna 1942 byl vypraven transport, do 
něhož bylo zařazeno 15 lidí, nejmladší díven-
ce byly tehdy čtyři roky a nejstarší odsunuté 
ženě 75 let. 

Díky projektu Stolpersteine 2014 jsme si 
mohli připomenout minulost a osudy těchto 

rodin, podívat se na dokumentární film Za-
pomenutí sousedé a obejít si místa spojená 
s touto historií. K tomu jsme připojili i ti-
chou vzpomínku u domu, kde byl položen 
poslední stolperstein v Tišnově věnova-
ný Oldřichu Kothbauerovi, který pomáhal 
místním odbojářům, byl zatčen a ve vězení 
zemřel.

Procházka Tišnovem měla žákům ukázat, 
že i v našem městě bylo obyvatelstvo perze-
kvováno, zatýkáno a válka si i zde vyžádala 
své oběti.

V pátek 5. května se 81 žáků 8. a 9. roč-
níku vydalo na exkurzi do Lidic a Terezí-
na. V Lidicích jsme se seznámili s tragickou 
událostí vypálení této obce 10. června 1942, 
prošli jsme místa, kde se dřív nacházela, 

a v památníku jsme pak poznali pohnuté 
osudy obyvatel Lidic. 

Dále jsme pokračovali do Terezína, kde 
jsme prošli nejprve Malou pevnost a potom 
město, které sloužilo za války jako ghetto, 
a jak už jsme věděli, bylo spojeno i s dalším 
osudem tišnovských obyvatel. 

Je těžké si v dnešní době představit útra-
py, strach a nejistotu, které válka přináší. 
Pro mnohé děti to byl velmi silný zážitek, 
a pokud je to donutilo zamyslet se nad hod-
notami lidského života, měla naše exkurze 
smysl.

Ukázalo se také, jak je důležité, aby se 
mladí lidé neseznamovali s historií jenom 
nad stránkami knih, ale přímo v místech, 
která jsou s ní spjata.

Motivace k třídění odpadů
Lenka Dufková

V naší škole vedeme děti k zodpovědnému 
chování k životnímu prostředí. Už od první 
třídy je učíme třídit odpady a vysvětlujeme 
jim, proč je to důležité.  

K třídění motivujeme žáky každoročním 
výletem. Z každé třídy jsou vybráni ti, kteří 
se pravidelně zapojují do sběrů pořádaných 
školou. Tyto výlety už mají několikaletou 
tradici. S dětmi jsme již navštívili rozhlednu 
na Babím lomu, zříceninu hradu Zubštejn, 
útulek v Křoví, Kovozoo ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště. Letošní výlet probě-
hl nyní v květnu. Poznávali jsme místo v re-
gionu, a to zříceninu hradu Lúčka v Dolních 
Loučkách. Od školy jsme vyrazili pěšky po 
cyklostezce až do Dolních Louček. Prudkým 

svahem jsme vystoupali na kopec nazýva-
ný Hradisko. Zde jsme si mohli prohlédnout 
zříceninu hradu Lúčka, který je státem chrá-
něnou kulturní památkou. Po náročném vý-
stupu jsme s dětmi připravili táborák. Děti 
si opekly špekáčky a nejenom ty. Po cestě 
na vlakové nádraží v Dolních Loučkách jsme 
se osvěžili zmrzlinou a potom už nás čeka-
la cesta vlakem zpět do Tišnova. Výlet jsme 
museli dvakrát odložit kvůli počasí, ale nako-
nec se to vyplatilo a výlet jsme si užili za pěk-
ného počasí.

Sběr papíru probíhá několikrát za školní 
rok. Pro mnohé rodiny je to už samozřejmá 
věc a papír shromažďují na každý další ter-
mín sběru. Děti jej třídí také ve všech tří-
dách. Sběr papíru je rovněž jednou z oblastí, 
za které děti dostávají body do celoškolní 

soutěže Prima třída, jež je vyhodnocena vždy 
na konci školního roku. Tři nejlepší třídy na 
prvním i na druhém stupni jsou oceněny 
vždy po každém sběru.

V rámci programu Recyklohraní, což je 
celorepublikový program podporující třídě-
ní odpadů, třídíme baterie, drobné elektro-
spotřebiče, tonery a cartridge a také staré 
nefunkční mobilní telefony. Za sběry dostá-
váme body, které poté můžeme vyměnit za 
odměny. V posledních dvou letech za nasbí-
rané body do školy pořizujeme koše na tří-
děný odpad. 

Sběrem plastových víček podporujeme 
nákup pomůcek pro postižené děti. V nepo-
slední řadě třídíme také hliník. V souvislosti 
s tím apelujeme na rodiče a děti, aby oprav-
du třídili jenom hliník. Plasty do něj nepatří!

Projektový den – první pomoc
Sára Bočková, 9. A

Ve středu 26. dubna na naší škole proběhl 
projektový den První pomoc pro žáky devá-
tého ročníku. Akce se zúčastnily deváté třídy 
naší školy, žáci ze ZŠ Žďárec a studenti kvar-
ty Gymnázia Tišnov. Během dopoledne jsme 
měli možnost navštívit čtyři stanoviště, kaž-
dé na jiné téma. 

První bylo zaměřeno na kardiopulmo-
nální resuscitaci a správný postup při prv-
ní pomoci u osoby, u které došlo k zástavě 
srdce. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak 
se správně provádí masáž srdce a jak se po-

užívá AED (automatizovaný externí defibri- 
látor).  

Na druhém stanovišti, které bylo v dolní 
tělocvičně školy, jsme soutěžili v řešení mode-
lových situací, na kterých jsme měli možnost 
vyzkoušet si konkrétní ošetření zraněné oso-
by. V modelových situacích byly figurantkami 
jako zraněné osoby studentky SŠ a ZŠ Tišnov. 
Vyzkoušeli jsme si, jak správně postupovat při 
ošetření zlomeniny, úrazu hlavy, náhlém krvá-
cení z nosu, opaření nohy nebo třeba poskyt-
nutí první pomoci při epileptickém záchvatu.

Ke třetímu stanovišti jsme se přesunuli 
ven k hasičskému autu, kde se nám věnovali 

tišnovští hasiči a vyprávěli nám o své práci. 
I když nám venku byla zima, u hasičů nás to 
bavilo. Ukázali nám zajímavé pracovní po-
můcky a spolužák Aleš si mohl vyzkoušet 
projít se v protichemickém obleku s plyno-
vou maskou. Na posledním čtvrtém stanoviš-
ti jsme si vyslechli informace, které se týkaly 
práce záchranné zdravotnické služby.

Velké poděkování patří lidem, kteří se již 
čtvrtým rokem o tuto akci zasloužili, a to jme-
novitě paní učitelce Petře Seberové, paní Blance 
Humpolcové a studentům ze SŠ a ZŠ Tišnov, Lu-
cii Navrátilové, Martině Veselé, Zdeňku Doub-
kovi, Tereze Součkové a tišnovským hasičům.

  ZŠ Smíškova  

  ZŠ nám. 28. října  
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  SOŠ Fortika  

  ZŠ a MŠ Deblín  
Férová snídaně v Deblíně
Jitka Eliášová, třídní učitelka 9. třídy

V sobotu 13. května se již počtvrté u ško-
ly v Deblíně uskutečnila Férová snídaně, 
letos s podtitulem Piknikuj za banány. Po-
řádali ji žáci deváté třídy a pro účastníky si 

nachystali bohaté občerstvení, povídání o fair 
tradu a kampani Za férové banány, která se-
znamuje veřejnost s podmínkami pěstování 
banánů a snaží se, aby byly fairtradové baná-
ny dostupné v obchodech. Nejenže si všich-
ni zúčastnění mohli pochutnat na dobrotách 

z lokálních surovin nebo okusit fairtradovou 
kávu a čaj, ale měli možnost si také zasoutěžit 
a vyhrát nejrůznější fairtradové ceny. Sluníč-
ko nám tentokrát přálo, a tak jsme strávili vel-
mi vydařené dopoledne v okolí naší venkovní 
učebny.

Přednáška o Brazílii
Martina Laušmanová, učitelka

V pátek 5. května měli žáci druhého stupně 
ZŠ Deblín příležitost prožít virtuální výlet do 
Brazílie. Paní Kateřina Motani k nám přijela 
s programem Nezkrocená Brazílie a ukázala 
nám různé tváře této pestré země, od nebez-
pečného Ria s jeho divokým karnevalem až 
po desítky divoce žijících zvířat v brazilské 
přírodě. Děti ocenily krásné fotky i poutavá 

videa a na konci si mohly prohlédnout a vy-
zkoušet různé předměty, které manželé Mo-
tani z Brazílie přivezli. Nechyběla ani soutěž 
a soudě podle výsledků děti program pečlivě 
poslouchaly a dokázaly odpovědět na zálud-
né otázky. A na závěr vlastní slova účastní-
ků: „Byla radost paní poslouchat.“ „Dověděla 
jsem se hodně o brazilské přírodě.“  „Inspi-
rovalo mě to k cestování do zahraničí.“ Co 
více si škola může přát než inspirovat děti 

k tomu, aby samy poznávaly svět kolem nás? 
Naší touhou a snahou je poskytnout jim do-
statek impulzů k tomu, aby samy zkouma-
ly a poznávaly. Vždyť vzdělání je celoživotní 
proces, ve kterém škola hraje svoji roli jen 
pár let, a tak chceme víc než jen předávat 
informace. Chceme podnítit zájem, touhu, 
nabídnout možnosti, vylíčit, jak je svět zají-
mavým místem k poznávání, a o další vzdělá-
vání se pak děti postarají samy. 

Zájezd do Salzburgu a solných dolů Hallein
Pavlína Rohanová, učitelka

V pátek 12. května jsme se již tradičně vy-
pravili na zahraniční poznávací cestu; tento-
krát jsme zamířili do malebného Salzburgu 
(neboli Solnohradu). Jely s námi nejen děti 
druhého stupně, ale i celé rodiny s mladšími 
dětmi a další zájemci z veřejnosti. Přihlášení 
si mohli vybrat ze dvou variant zájezdu: Po-
drobnou prohlídku Salzburgu nebo návštěvu 
solných dolů v Halleinu a následnou zkráce-
nou prohlídku Salzburgu. 

První skupina si měla možnost prohléd-
nout např. proslulé zahrady Mirabellgarten 

se zámkem Mirabell, náměstí Residentplatz 
s dvorskou kašnou a arcibiskupskou rezi-
dencí, dóm zasvěcený sv. Rupertovi, Mozar-
tovo náměstí s pomníkem W. A. Mozarta atd. 
Prošli se po Getreidegasse (Obilné ulici) – 
významném památkovém celku; zde leží 
dům, kde se narodil významný hudební skla-
datel Wolfgang Amadeus Mozart.

Druhá skupina pokračovala cca 30 minut 
autobusem do solných dolů u městečka Ha-
llein. Po oblečení vypůjčených bílých kabátků 
a hnědých nebo modrých pracovních kalhot 
skupinka vyrazila na prohlídku. Ta začína-
la krátkou, ale velmi fascinující jízdou důlním 

vláčkem. V rámci prohlídky se návštěvníci pro-
jeli po důlních skluzavkách, což byl pro mnohé 
velký zážitek. Celá výstavní expozice návštěv-
níky seznámila s historií těchto solných dolů, 
a to velmi interaktivní formou. Poté se všichni 
přesunuli důlním vláčkem opět na denní svět-
lo, kde prohlídka skončila. Po zakoupení hez-
kých upomínkových předmětů a plni zážitků 
účastníci zamířili autobusem také do Salzbur-
gu, takže o nejdůležitější pamětihodnosti to-
hoto nádherného města nebyli ochuzeni.

Věříme, že se Vám s námi zájezd líbil 
a i příští rok se s námi vydáte poznávat nová, 
zajímavá místa.

Zájezd studentů Fortiky do Londýna
Natálie Kalášková, studentka 2. ročníku

Ve dnech 24. až 28. dubna letošního roku se 
SOŠ Fortika zúčastnila zájezdu do Londýna.

V Tišnově jsme nastoupili do autobusu, 
který jel směr Londýn. Čekala nás dvacetiho-
dinová cesta, ale nadšení z toho, že budeme 
v hlavním městě Velké Británie, bylo daleko 
větší než očekávaná únava.

Cestovali jsme přes Prahu směrem do Ně-
mecka, dále pak přes Belgii a Francii, kde jsme 
v Calais nasedli na trajekt, který nás za hodi-
nu a půl přepravil do Doveru. Odtud nám do 
Londýna zbývaly ještě dvě hodiny cesty naším 
autobusem. Poháněla nás vidina úspěšného 
dosažení našeho kýženého cíle. Někteří žáci 
zde ještě nebyli a jejich radost, když vystoupili 
na anglické půdě, byla veliká.

V průběhu prvního dne jsme navštívili svě-
tově známé londýnské památky jako Westmin-
ster, Buckinghamský palác, Piccadilly Circus, 
Trafalgarské náměstí a v neposlední řadě ka-
tedrálu sv. Pavla.

Večer nás autobus dopravil na místo setkání 
s rodinami, u kterých jsme měli zajištěné uby-
tování. Odtud si nás jejich zástupci odvezli do 
svých domovů. Hostující rodina, která se stara-
la o mne a moje tři spolužačky, byla původem 
z Nigérie. Hned po příchodu nás všichni srdeč-
ně přivítali. Velmi milým překvapením byla pro 
nás připravená vynikající večeře. Po zbytek 
večera probíhala společná komunikace. Zna-
veny cestou jsme šly spát v pozdních nočních 
hodinách.

Druhý den ráno nás čekal autobus na stej-
ném místě jako předcházejícího dne. Pokračoval 

s námi do Windsoru, kde jsme si prošli celé letní 
sídlo britské královny. Odpolední návštěva mu-
zea voskových figurín Madame Tussauds byla 
atraktivním zpestřením pobytu v Anglii.

Na závěr naší cesty nás čekala návštěva 
překrásného parku Greenwich s okouzlujícím 
výhledem na celý Londýn. Většina studentů 
se poté vypravila k londýnskému Toweru. Ti, 
kteří zde už byli, si po instruktáži pana učite-
le sami vyzkoušeli cestování metrem do velmi 
proslaveného centra nákupů Oxford Street. 
Žáci, kteří šli s ostatními, se vydali k Londýn-
skému oku, které bylo naší poslední zastáv-
kou v Anglii. 

Při odjezdu nám do uší hrála písnička „He-
llo, Goodbye” od Beatles a my jsme věděli, že 
se budeme chtít do této země jednou opět 
vrátit.



ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

6/2017 11

Červen ve Studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

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

1. První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí
Kurz poskytuje praktické rady a postupy první pomoci a je zaměřen 
především na řešení akutních stavů miminek a dětí v domácím i ven-
kovním prostředí během běžného dne. Zaměříme se na přístup k bezvě-
domému dítěti, dušení cizím tělesem, resuscitaci, krvácení, úrazy hlavy, 
popáleniny, opařeniny, volání záchranné služby, prevenci a další. Kurz 
je veden zkušenou lektorkou. Účastníci si probírané věci prakticky vy-
zkouší. Kurz proběhne v sobotu 3. června od 9.00 do 13.00.

2. Předporodní příprava
Nastávající maminky zveme na kurz předporodní přípravy s certifikova-
nou dulou a laktační poradkyní Martinou Blahovou. Kurz se skládá ze 
tří setkání, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, 

výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šes-
tinedělí, kojení a péči o novorozence. Začínáme v pondělí 5. června 
od 18.30 do 20.00.

3. Cesta vědomé lásky – jak prožít lásku na všech úrovních
Celodenní prožitkový seminář pro ženy s RNDr. Janou Koudelovou, ve 
kterém se otevřeme lásce ke všemu, co k nám patří, co jsme možná za-
nedbávaly nebo neviděly. Otevřeme se své pravé podstatě i perle v sobě 
– daru, který dostáváme, když se vydáme tou pro nás nejlepší cestou. 
Čeká nás energetické cvičení, tanec, povídání a sdílení, meditace v klidu 
i v pohybu. Seminář se koná v sobotu 10. června od 9.30 do 18.00.

4. Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační me-
tody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní po-
city neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace a imaginace se koná 
ve čtvrtek 15. června od 19.00 do 20.30 pod vedením psycholožky 
Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se předem na e-mail  
h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

5. Psychologické poradenství v RC Studánka
Psycholožka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v ro-
dině a Gestalt terapeutka

Velký koloběh přírody 
aneb Den Země v Tišnově
Milan Růžička, iniciátor akce, ředitel 
Základní školy ZaHRAda

V pátek 21. dubna a sobotu 22. dubna proběh-
la velká akce při příležitosti Dne Země pod 
názvem Velký koloběh přírody. Rád bych se 
s odstupem času za touto akcí ohlédl.

Zkusíme to po česku – takže za prvé, co se 
nepovedlo: Ač to na fotkách nevypadá, sobot-
ní počasí nás potrápilo. Udržet všechny věci na 
stáncích, které připravila Studánka, MAS Brá-
na Vysočiny, spolek Za sebevědomé Tišnovsko 
a pan Drhlík za město Tišnov, vyžadovalo mít 
nejméně osm končetin jako pavouk.

Nejvíce přitahovala návštěvníky plastová 
kráva. Plenky se ve větru a občasné přeháňce 
samy praly, voda v nádobách z různých zdro-
jů se shůry sama doplňovala a vítr přifoukával 
stále nové odpadky na recyklotvoření. I první 
ročník závodu koloběžek byl jenom pro otrlé. 
V dešti a větru se nakonec sešlo devět závodní-
ků s nejvíce obsazenou dětskou kategorií. Příš-
tě snad bude lepší počasí a „trhne si nás nohou“ 
víc. Velký dík patří Radioklubu Tišnov, který 
nám poskytl skvělé zajištění na kontrolách.

No můžeme se věnovat i tomu, co se po-
vedlo: Počasí v pátek bylo super. To, myslím, 
ocenily všechny školní týmy, ať už se účast-
nily ekologicky orientované soutěže „Pople-
tená kniha o vodě“, „Příběhu kapky vody“, 

guerilla gardeningu nebo velkého sběru od-
padků v Tišnově a okolí. Zde se vyplatí ocenit 
i jedinečnou možnost prohlédnout si s vý-
kladem areál sběrného dvora, a to jak v pá-
tek pro žáky škol, tak v sobotu pro veřejnost. 
Třešničkou na dortu pak byl páteční happe-
ning v Inspiru na téma „Jídlo a svět“ doplněný 
o ekologické divadlo.

Myslím, že jedinečnost celé akce podtrhu-
je množství organizací, které se na ní podílelo 

– díky (ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova, ZŠ ZaHRA-
da, Gymnázium Tišnov, SVČ Inspiro, spolek Za 
sebevědomé Tišnovsko, MAS Brána Vysočiny, 
RC Studánka, Radioklub Tišnov a město Tiš-
nov). Myslím, že toho, že dovedeme dělat věci 
společně, bychom si měli vážit. Otevírá nám to 
dveře k dalším podnikům do budoucna. Den 
Země bude zase za rok, tentokrát v pondělí… 
Ale pořád 22. dubna.

Akce proběhla za podpory města Tišnova. 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

  RC Studánka  

Foto: Zuzana Kurdiovská 
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  SVČ Inspiro  
Aktuality z Inspira
Zahradní slavnost – Ondřej Smutný

Na závěr školního roku pro vás připravujeme Zahradní slavnost – 
přehlídku kroužků Inspira. Přijďte se podívat, co se děti u nás naučily, 
vyzkoušet si nové aktivity, se kterými se setkáte v novém školním roce, 
a prohlédnout si fotky z naší činnosti. Drobné občerstvení zajištěno. 
Přijďte do zahrady Inspira ve čtvrtek 1. června, začínáme v 15.30.

Úspěchy našich tanečnic – Marie Caudrová

Velkou radost udělal dívkám z kroužku Taneční krok a mažoretkám po-
stup do zemského kola, semifinále Czech Dance Tour, které se uskuteč-
nilo 8. května v Brně. Dívky z Tanečního kroku mladší zde vystoupily 
s choreografií „Motýlí probuzení“. Taneční krok starší s tancem „Strach“ 
se umístil na 4. místě a spolu s mažoretkami, které dosáhly na druhé 
místo, postupují do celostátního kola do Mladé Boleslavi. Zde bude pro-
bíhat Mistrovství České republiky Czech Dance Tour. „Jsem velmi nadše-
ná a těším se, až zatančíme v Mladé Boleslavi,“ s elánem pronesla jedna 
ze zúčastněných mladých tanečnic souboru Taneční krok.

RC Studánka informuje:
Revize studánkové knihovny – výzva
V souvislosti s revizí studánkové knihov-
ny prosíme o vrácení vypůjčených knih do 
konce května 2017.  A pokud máte doma ne-
potřebnou zajímavou knihu o výchově, ro-
dičovství nebo aktivitách s dětmi, můžete ji 
darovat do Studánky. 

Ukončení pravidelného programu
Pravidelný týdenní program končí v pátek 
23. června. Ale i o prázdninách jsme pro rodiče 

s dětmi připravili dva kroužkové týdny, a to od 
31. července do 4. srpna a od 14. do 18. srpna. 
V těchto týdnech budou probíhat kroužky po-
dle aktuálního rozvrhu. V ostatních letních týd-
nech se uskuteční příměstské tábory. V červenci 
a srpnu se bude konat i cvičení pro těhotné.

Řád dětského úsměvu
Na oslavě studánkových narozenin v září 
2017 bude RC Studánka opět udělovat Řád 
dětského úsměvu. Jedná se o ocenění společ-
nostem či organizacím, které jsou přátelské 
rodinám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen 

podle specifických možností, které ve své ob-
lasti může nabídnout. Platí tato základní kri-
téria: bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, 
čisté, zdravé a nekuřácké prostředí, ohledupl-
nost k životnímu prostředí, vstřícnost zaměst-
navatelů k zaměstnancům s malými dětmi. 
Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? 
Formulář „Návrh na ocenění“ a více informa-
cí naleznete na našich webových stránkách 
www.studanka-tisnov.cz. Podněty, prosím, 
posílejte do 20. srpna 2017. 
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Nabízíme poradenství a psychoterapeutickou pomoc při:
–  osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespa-

vost, nervozita, problémy v komunikaci)
–  partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost)
–  rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové děti, před-

školní příprava)
–  náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
–  úzkostných a depresivních stavech
–  péči o dítě s ADHD pro rodiče a neformálně pečující osoby

Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného pora-
denství, ve dnech pondělí a středa na objednání. Při konzultaci mohou klien-
ti vystupovat anonymně. Příspěvek na jednu konzultaci od klienta činí 30 Kč. 

Kontakt: e-mail h.kubecova@seznam.cz, tel. 736 607 320. Bližší infor-
mace získáte také na tel. 777 706 721.

Aktivity projektu „Studánka pomáhá rozvíjet rodičovské kompe-
tence i osobní potenciál“ jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 3, 4, 5.

Aktivity 2 a 3 jsou součástí projektu „Studánka 
pomáhá rozvíjet rodičovské a partnerské kom-
petence“ spolufinancovaného Jihomoravským 

krajem. Aktivity 4 a 5 jsou součástí projektu „Program na podporu rodi-
čů a pečujících osob o děti s ADHD“ spolufinancovaného Jihomoravským 
krajem.

Inspirující Vltava
Dáša Lazarová

Chtěli jste jet na vodu a sami si netroufáte? Už jste na nějaké vodě byli 
a chcete znovu? Nabízíme Vám několikadenní vodácké putování po 
naší nejoblíbenější řece s výukou jízdy na kánoích, které je vhodné pro 
rodiče a děti školního věku, ale i samotné dospělé. 

Jedeme od 18. do 23. června. V tuto dobu je na vodě i v kempech 
nejméně lidí. Foto: archiv SVČ Inspiro

Rozšiřujeme tým, přidej se k nám!

Iva Kroutilová 

Na příští školní rok hledáme do našeho týmu nové tváře, 
především na vedení těchto kroužků:
– Lezec (horolezectví na umělé stěně, lezecké výlety do okolí)
– Hokus pokus (kroužek zaměřený na přírodovědné pokusy)
– Záchranář (zdravověda, první pomoc)
– Cukrář (pečení, tvoření sladkých dobrot)
– Herňák (deskové hry různého zaměření) 
Co od Tebe očekáváme? Plnoletost, čistý trestní rejstřík, kladný 
vztah k dětem, spolehlivost, samostatnost, flexibilitu, příjemné 
vystupování. Pedagogické vzdělání i řidičský průkaz výhodou.
Co nabízíme? Práci v pohodovém inspirác kém týmu, finanční 
ohodnocení od 90 Kč/hod., půjčování kostýmů, sportovního 
vybavení atd.
Umíš něco jiného, co bys chtěl nabídnout? Zaujala Tě nabídka? 
Napiš na reditelka@svcinspiro.cz. 
Těšíme se na Tebe!
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Cena: děti 900 Kč, dospělí 1 200 Kč. V ceně je zapůjčení veškerého 
vodáckého vybavení (loď, pádla, vesty, barel), převoz bagáže z kempu 
do kempu a instruktor. 

Bližší informace: http://www.svcinspiro.cz/tabory/vltava-2/ 
nebo lazarova@svcinspiro.cz.

Naše putování po Vltavě zahájíme ve vodáckém kempu Pod Hrází 
ve Vyšším Brodě 18. června navečer. Probereme organizační zále-
žitosti, detaily plavby, půjčíme lodě i vodácký materiál, seznámíme 
se s pravidly chování na řece a jak loď ovládat. Vše je přizpůsobeno 
začátečníkům. Další dny proplujeme doslova perlami naší historie 
přes Rožmberk, Český Krumlov, Zlatou Korunu, Dívčí 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 společ-
ně s vašimi ostatními věcmi, co nepotřebujete na vodě, bude převá-
žet auto od kempu do kempu, popřípadě si můžete rezervovat chatky 
v kempech.

Tip pro Vás! Ráda bych Vás pozvala již na víkend před Vltavou do 
Českého Krumlova na velkolepé Slavnosti pětilisté růže. Atmosféra 
období gotiky a renesance vás pohltí o to víc, že všude potkáváte lidi 
v dobových kostýmech. Na deseti místech ve městě – na zámku, v pi-
vovarské a klášterní zahradě, v ulicích i uličkách i na každém nádvo-
říčku se něco děje a za každým rohem můžete něco dobrého ochutnat. 
Město je plné hudby, divadla a kejklířů. Zajímavé je i vojenské ležení na 
břehu řeky nebo dobové kolotoče a atrakce pro děti. Během víkendu 
prochází městem několik historických průvodů, které mívají přes 700 
účinkujících. 

V sobotu večer je ohňová show a o půlnoci zazáří ohňostroj nad 
zámkem. V neděli můžete vidět představení živých šachů z otočného 
hlediště, historické tržiště na zámku a spoustu dalších atrakcí v již tak 
krásném městě, jako je Český Krumlov. Je to velký zážitek. A proto vás 
chci pozvat, ať se letos připojíte. Program najdete zde: www.slavnos-
tipetilisteruze.eu.

Prázdninový čas
Dáša Lazarová

Čas letních prázdnin a dovolených se neúprosně blíží a s ním i konec 
školního roku v naší organizaci. Koncem května se rozloučíme se vše-
mi účastníky, pedagogy, lektory a dobrovolníky, abychom se všichni 
v plné síle rozjeli na prázdninové aktivity. Možná se ptáte, proč končí-
me kroužky již v máji. Červen máme totiž vyhrazen na přípravu všech 
prázdninových táborů, letos jich nabízíme 19 s celkovým počtem 480 
míst. Prvním z nich zahájíme léto již v měsíci červnu, kdy na kánoích 
splavíme řeku Vltavu a s těmi nejmenšími vyrazí rodiče na pobytový 
tábor na Moravci, kde společně se studánkovou vílou budou odhalovat 
tajemství vody. O letních prázdninách nabízíme třináct příměstských 
táborů na různorodá témata (přírodovědné, sportovní, cestovatelské, 
taneční, výtvarné a literární) pro žáky základních škol a šest pobyto-
vých (Vltava, Tábor pro rodiče s dětmi, Sportovní tábor s cyklistikou, 

Vranice, Prospektoři a florbalové soustředění pro účastníky florbalo-
vých kroužků) pro děti a mládež jakéhokoli věku. Stále je možné se na 
některé z nich přihlásit, ovšem není čas otálet, místa rychle ubývají.

Na příští školní rok pro vás chystáme štědrou nabídku krouž-
ků i kurzů pro dospělé doplněnou o lákavé novinky. Přihlašování 
do kroužků bude probíhat od 6. září 2017 jak elektronicky přes  
www.svcinspiro.cz, tak osobně v kanceláři Inspira. Nabídka kroužků 
bude zveřejněna na konci srpna.

Všem našim příznivcům a spolupracovníkům přejeme krásné voňa-
vé a prosluněné léto a děkujeme jim za celoroční elán a nadšení, které 
do Inspira vkládají. Základním i mateřským školám z Tišnova a okolí 
děkujeme, že k nám přišly na téměř 90 výukových programů. Rodičům 
i dětem děkujeme za jejich věrnost v navštěvování našich kroužků, 
akcí a táborů. Velké díky patří též našemu zřizovateli městu Tišnov. 
Přejeme vám všem krásné prázdniny!

Volná místa na táborech o letních prázdninách
Přihlášení na tábory i veškeré informace 
k nim najdete na www.svcinspiro.cz.

Příměstské tábory
Literárně-výtvarný 17. až 21. 7. – pro děti 
od 4. třídy. Zaměříme se na psaná i ilustrova-
ná umělecká díla. 
Taneční 24. až 28. 7. – pro děti od 1. do 4. tří-
dy. Užijeme si plno zábavy v tanečním rytmu!

Mineralogický 28. 8. až 1. 9. – poslední tý-
den prázdnin prožijeme s mineralogickým 
kladívkem. 

Pobytové tábory
Vltava – vodácké putování po Vltavě na ká-
noích pro rodiče s dětmi i samotné dospě-
lé v termínu 18. až 23. 6. z Vyššího Brodu do 
Boršova. 

Tábor pro rodiče s dětmi – tajemství stu-
dánkové víly 24. 6. až 29. 6. v RS Moravec. 
Tradiční tábor rodičů s dětmi, kterým nás 
tentokrát provede studánková víla se svými 
kamarády.
Sportovní tábor s cyklistikou 30. 6. až 10. 
7. v RS Moravec. Tábor je pro děti od 10 let, 
které rády sportují a jezdí na kole.
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Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Přednáška – Cesta hrdelního práva 
v Tišnově
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve 
dne 13. června ve 14.00 hodin do jídelny DPS 
Králova na přednášku Miloše Sysla ze spolku 
Continuum vitae o vybudování Cesty hrdel-
ního práva. Základním impulsem pro tento 
projekt bylo objevení základů historické 
šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem. 
Na přednášce se dozvíme například o ar-
cheologickém výzkumu na Klucanině nebo 
o místech, která se vázala k aktu útrpného 
práva, a cestě odsouzenců od radnice (kde 
bývala šatlava) okolo katovny (stínad-
la) k již dávno zbourané kapli sv. Anny 
(kde došlo k rozloučení s tímto světem) 
a nakonec do kopce lesem na šibeniční  
vrch.
Vstupné dobrovolné.

Vystoupení dětí a seniorů
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na 
taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Tišnov pod 
vedením Markéty Chlubné a pěveckého sboru 
seniorů z DPS.
Akce se koná 15. června ve 14.00 hodin 
v jídelně DPS Králova.

Těšíme se na Vás.

Výlet do jeskyně Balcarka u Macochy
V úterý 20. června pořádá Centrum sociálních 
služeb výlet do jeskyně Balcarka. Odjezd od 
Podhorácké restaurace v 10.30 hodin (další 
zastávky u pošty, Penny a pod Klucaninou). 
Cena 200 Kč zahrnuje dopravu a vstupné 
s průvodcem. Akce se uskuteční při minimál-
ním počtu 20 osob.
Na zpáteční cestě je zastávka na oběd v restau-
raci Formanka v Lipůvce.
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.
V malebné přírodě Moravského krasu u Os-
trova u Macochy se nachází jedna z nejhezčích 
jeskyní, která je známá zejména díky mno-
hobarevným krápníkům a úzkým jeskynním 
chodbičkám. Hned za vstupem do jeskyně 
navazuje uměle proražená chodba, kde vaši 
pozornost upoutají barevné sintrové stalag-
mity. Prohlídka jeskyně pokračuje do Velkého 
Fochova dómu, ze kterého vás čeká výstup do 
Galerie a Přírodní chodby. Jsou to propojené 
prostory ve dvou výškových úrovních a patří 
mezi nejkrásnější prostory Moravského kra-
su. Krápníková výzdoba je zde bohatá, čistá 
a zachovalá. Ke konci prohlídkové trasy ještě 
navštívíte prostor zvaný Popeluška, který byl 
objeven v roce 1923, ale s jeskyní byl propojen 
později.
Prohlídková trasa není bezbariérová!
Kontakt pro bližší informace: Markéta Proko-
pová (tel. 730 193 325)
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně 
DPS Králova 1742.

Připravujeme:
Výlet do Velké Bíteše
Centrum sociálních služeb Tišnov v úterý 
25. července pořádá odpolední výlet do 
Velké Bíteše. Odjezd od Podhorácké restau-
race ve 12.00 hodin (další zastávky u pošty, 
Penny a pod Klucaninou). Cena 100 Kč zahr-
nuje dopravu, vstupné do muzea a kostela 
s průvodcem. Akce se uskuteční při minimál-
ním počtu 20 osob.
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.
Navštivte s námi muzeum ve Velké Bíteši s ak-
tuální etnografickou výstavou Tradiční úprava 
a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku 
a Podhorácku. Tato výstava předvede různé 
druhy čepců, od vyšívaných plátěných až po 
brokátové, krepíny a vzácné čepce zlaté, plíny, 
vlňáčky, šátky turecké, tibetské, věnce, koruny, 
hřebeny, ozdoby, rekonstrukce již zaniklých 
a méně známých účesů na trojrozměrných 
exponátech, nebudou chybět ani historické 
ikonografické materiály, dokumentace ze 
současnosti aj.
Po zhlédnutí výstavy se přesuneme k prohlídce 
kostela sv. Jana Křtitele. První zmínka o kostele 
je z roku 1240, z konce 15. stol. pochází kostelní 
opevnění s baštami, střílnami a velkou hradeb-
ní věží. Unikátem jsou čtyři původní zvony.
Výlet zakončíme v restauraci U Raušů.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (tel. 730 193 325)
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně 
DPS Králova 1742.

  Oblastní charita Tišnov  

Vy rozhodujete, my pomáháme
Jana Marečková

Oblastní charita Tišnov získala podporu od 
nakupujících v obchodním řetězci Tesco 
v Tišnově a v Boskovicích. Soutěžily dva pro-
jekty z Boskovic a naše Chráněné bydlení 
Skryje. Díky těm, kteří hlasovali pro projekt 

Chráněného bydlení Skryje, a tak nám zajis-
tili výhru, tj. první místo. Tesco naší oblastní 
charitě předalo jako odměnu 30 000 Kč. 

Výsledkem projektu bude nákup pro-
středků a nácvikových pomůcek, na základě 
kterých se klienti chráněného bydlení bu-
dou moci učit schopnostem a dovednostem, 

které by je v budoucnu mohly dovést až 
k samostatnému bydlení. V obci Skryje mají 
naši klienti možnost podporovaného bydle-
ní v sociálních bytech a díky charitním kvali-
fikovaným pracovníkům jsou vedeni k tomu, 
aby se co nejvíce osamostatnili a mohli tak 
žít kvalitním a plnohodnotným životem.

Flora Olomouc 2017
Manželé Nácovských

Centrum sociálních služeb v Tišnově nabídlo 
zájemcům dne 20. dubna celodenní zájezd na 
Floru v Olomouci.

Téměř plný autobus hned ráno pro-
zrazoval, že mnozí chtějí spojit příjemné 
s užitečným. 

Jarní etapa mezinárodní květinové a za-
hradnické výstavy má každoročně ústřední 
téma. Loni se jednalo o krásnou připomínku 

výročí Karla IV. a letos šlo o tajemnou tvář svě-
ta, masky ve všech podobách. Návštěvník mohl 
poznat prvky českého masopustu, benátského 
karnevalu, ale i různé etnické masky, z nichž 
některé vypadaly strašidelně. U stropu v pa-
vilonu A, kde byla celá hlavní expozice, visel 
k nepřehlédnutí krásný drak asijských kultur. 

Bylo příjemné obdivovat nádherně kvetou-
cí květiny, převážně cibuloviny, v pavilonech, 
dopřát si vínečko u cimbálu, projít si zajíma-
vé expozice, nakoupit zahradnické drobnosti 

nebo jako my využít rad odborníků. Kdo chtěl 
ale nakoupit rostliny, květiny, dřeviny, sadbu 
a podobně, musel bohužel do nevlídného po-
časí v areálu výstaviště. 

Každý si jistě vybral, vše stihl a těšil se při 
zpáteční cestě na příjemnou zastávku v hos-
půdce, kde jsme měli objednaný pozdní oběd.

Určitě uvítáme další příjemná setkání na 
výletech s paní Markétou Prokopovou, kte-
rá akci za CSS zorganizovala a jako vždy nám 
byla zasvěceným a ochotným průvodcem.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  
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  Ranč Loučka  

  Spolek zdravotně postižených  

  Lesní rodinný klub Tišnovsko  

Poradna Porta Tišnov
Petra Burianová, právnička

Jako jedna ze služeb Oblastní charity Tiš-
nov, poskytuje Poradna Porta Tišnov odbor-
né sociální a právní poradenství i informace 
a podporu lidem, kteří se ocitli v těžké ži-
votní situaci nebo kterým bezprostřed-
ně hrozí a neumí nebo ji nemohou řešit 
vlastními silami. Uživatelem našich služeb 
může být prakticky kdokoli a rozhodně se 
neomezujeme jen na osoby bez přístřeší, 
se zdravotním postižením či osoby ze soci-
álně vyloučených komunit. Stejně potřeb-
né je naše poradenství a pomoc i pro rodiny 
s dětmi, seniory či pracující. Řešíme širo-
ké spektrum Vašich sociálních a právních 
problémů z oblasti rodinného života, pra-
covních vztahů, dluhové problematiky, pro-
blémů s bydlením apod.

V poradně je Vám k dispozici sociální pra-
covník, právník a nově jsme podepsali doho-
du o spolupráci s advokátem pro bono. Pro 
bono znamená, že ve vybraných případech 
hodných zvláštního zřetele, kdy nestačí jen 
pomoc a poradenství naší poradny, předá-
me Váš případ (zpravidla zastupování před 

soudem) našemu spolupracujícímu advoká-
tovi a ten Vás bude ve spolupráci s naší po-
radnou zastupovat zcela zdarma. Stejně tak 
i všechny služby naší poradny jsou pro Vás 
zcela bezplatné. 

Závěrem mi dovolte uveřejnit krátký rozho-
vor s naším nově spolupracujícím advokátem 
pro bono, panem Mgr. et Mgr. Janem Parmou.

Jaká byla Vaše cesta k současné advo-
kátní praxi?
Samostatnou advokátní praxi jsem založil 
ihned po absolvování advokátních zkoušek 
a stále v ní pokračuji. Nikdy jsem neměl a ne-
mám zájem o advokátní praxi v rámci velkých 
advokátních firem.

Na co se především ve své praxi spe - 
cializujete?
Jako samostatný advokát jsem připraven po-
skytnout právní pomoc v různých oblastech 
práva, od práva rodinného přes pomoc v po-
zůstalostním řízení, pracovních záležitostech, 
dále přes pozemkové právo, sepisování smluv 
a jiných podání k zastupování před soudy 
a úřady. Od roku 2016 jsem také insolvenčním 
správcem a poskytuji tak právní pomoc a kon-
zultaci i v této oblasti.

Rozhodl jste se dobrovolně a zdarma 
zastupovat naše klienty, kteří to nalé-
havě potřebují. Co Vás vedlo k takové-
mu rozhodnutí?
Domnívám se, že každý samostatný advokát ve 
své praxi potkává klienty, kteří jeho právní po-
moc potřebují, a přitom nejsou schopni za ni 
zaplatit. Je pak na daném advokátovi, jak k nim 
přistupuje. Jelikož nemajetní lidé mívají ostych 
vůbec k advokátovi přijít, ale primárně míří na-
příklad do bezplatných právních poraden, do-
hodli jsme se s Oblastní charitou Tišnov na této 
spolupráci za účelem co nejlépe  jim pomoci.

Jak celkově vnímáte činnost Oblastní 
charity Tišnov?
Pozitivně, neboť pomáhá konkrétním lidem 
v konkrétním regionu a výsledky její práce 
jsou vidět. Upřímně jsem byl překvapen po-
čtem jejích služeb a vysokou profesionalitou 
jejích zaměstnanců. Lidé zde nepracují jen 
pro peníze, ale velmi často i nad rámec své 
pracovní doby, jen tak pro dobrý pocit, z nad-
šení a pro pomoc bližnímu. 

Kontakty na poradnu, provozní doba a dal-
ší dostupné informace jsou na www.tisnov.
charita.cz.

Letní příměstský tábor na Ranči Loučka
Jana Prokopová

V době letních prázdnin od 17. do 21. července se koná příměstský 
tábor „Prázdniny na ranči“, se zaměřením na péči o všechna domácí 
zvířátka. Budeme si vařit bylinkové čaje, na ohýnku opékat špekáčky, 
máme připravené výtvarné a rukodělné činnosti, aktivní hry s pozná-
váním přírody, zvířat a rostlin. Program probíhá od 8 do 16 hodin.

Kontakt: tel. 603 183 355, přihláška na stránkách: www.rancloucka.cz
Redakčně kráceno.

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

  

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
pro děti od 3 do 10 let

● Probíhají na principech 
a v zázemí Lesního rodinného 
klubu na Tišnovsku 
(Lomnička)

● V malém kolektivu (15 dětí)

● Atraktivní zázemí a okolí: jurta, 
teepee, zahradní kuchyňka, 
potok, rybník a příroda všude 
kolem!

● Cena: 1600,- Kč 
+ 300,- Kč strava

● Kontakt: Adéla Nešporová, 
tel.: 607088593, 
nesporova.adela@gmail.com 

● Více na: 
http://lesniklub.tisnovsko.eu

● Turnusy:

17.7. - 21.7. Pohádkový les (děti 3-6 let)

24.7. - 28.7. HAU KÓLA! aneb Indiáni (děti 3-6 let)

10.7. - 14.7. Doba kamenná (děti 6-10 let)

Seniorům s předstihem

Spolek zdravotně postižených 
Brněnska (SZPB) zajišťuje 
ozdravný pobyt pro seniory, 
takzvaný vánoční.
24. až 27. 11. 2017. Hotel Pavla, 
Vlachovice u Sýkovce, Nové 
Město na Moravě – cena pobytu: 
2 600 Kč
1. až 4. 12. 2017. Hotel Pavla, 
Vlachovice u Sýkovce, Nové 
Město na Moravě.

Vedoucí těchto pobytů je Emilie 
Krčmová, tel. 534 009 920 
(mob. 607 242 138).
Veškerá doprava tam i zpět je 
zajištěna autobusy, plná penze, 
ubytování je ve jedno-, dvou- 
a třílůžkových pokojích + apart-
mány. Budou masáže. Navštíví 
nás i Mikuláš s čertem. Každý 
doveze dárek zhruba do 50 Kč. 
Bude připravena tombola. 
Dovezte si masky.
E. Krčmová
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  MAS Brána Vysočiny  
MAS Brána Vysočiny má schválenu strategii a vyhlašuje první výzvy!
Libuše Beranová

MAS Brána Vysočiny má od 13. dubna 2017 schválenu strategii pro 
komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD), která se vztahuje na území 
MAS Brána Vysočiny (území 17 obcí – Borovník, Lubné, Níhov, Katov, 
Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Deblín, Úsuší, Nelepeč-Žernův-
ka, Vohančice, Březina, Tišnov, Heroltice, Lažánky, Maršov, Braníškov, 
Svatoslav).

První výzvy budou vyhlášeny v červnu 2017 na prorodinná opat-
ření a na sociální služby v operačním programu Zaměstnanost. V čer-
venci bude následovat výzva z Integrovaného regionálního operačního 
programu na vzdělávání a školství (na odborné učebny pro základ-
ní školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a v září pak 
výzva na sociální služby také z IROP. V lednu 2018 bychom rádi vy-
hlásili výzvu v Programu rozvoje venkova. Sledujte webové stránky  
www.masbranavysociny.cz.

Operační program Zaměstnanost
1. výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – I.
Finanční alokace výzvy 4 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů projektu 400 000 Kč

Oprávnění žadatelé

obce; dobrovolné svazky obcí; organizace 
zřizované obcemi; organizace zřizované 
kraji; příspěvkové organizace; nestátní 
neziskové organizace; OSVČ; poradenské 
a vzdělávací instituce; školy a školská 
zařízení.

Spoluúčast dle typu příjemce 0–15 %

Cílové skupiny
osoby pečující o malé děti, osoby vracející 
se na trh práce po návratu z mateřské/
rodičovské dovolené

Popis podporovaných aktivit aktivity jsou určeny pro děti, které jsou žáky 
1. stupně ZŠ

a)  Zařízení zajišťující péči o děti v době 
mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt)

b)  Doprovody na kroužky a zájmové 
aktivity

c)   Příměstské tábory

V této výzvě nebudou podporovány 
následující aktivity:
-  volnočasové aktivity
-  lesní školky (mimo zákon o dětských 

skupinách kvůli nesplnění hygienických 
předpisů)

-  provoz mateřských a rodinných center

1. výzva MAS Brána Vysočiny – Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních 
a návazných služeb – I.
Finanční alokace výzvy 3 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů projektu 400 000 Kč

Oprávnění žadatelé
nestátní neziskové organizace, 
poskytovatelé sociálních služeb, 
příspěvkové organizace

Spoluúčast dle typu příjemce 0–5 %

Cílové skupiny

osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 
vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním 
postižením (včetně osob s duševním 
onemocněním), osoby s kombinovanými 
diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, bezdomovci a osoby žijící 
v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, 
oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé 
děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče 
samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, 
osoby ohrožené domácím násilím 
a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, 
osoby opouštějící institucionální zařízení, 
ohrožené osoby do 18 let věku, osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky, osoby ohrožené 
specifickými zdravotními riziky

Popis podporovaných aktivit podpora sociálních služeb

a)  Odborné sociální poradenství – § 
37, v rámci odborného sociálního 
poradenství budou podporovány 
i mobilní terénní týmy poskytující 
odborné sociální poradenství

b)  Odlehčovací služby – § 44 
c)  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

– § 62

Bude podporováno poskytování pouze těch 
sociálních služeb, které jsou registrovány 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a které jsou zároveň 
součástí sítě sociálních služeb uvedené ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních 
služeb příslušného kraje (popř. obce). 
Budou podporovány pouze sociální služby 
poskytované terénní a ambulantní formou. 
Jako pobytové budou podporovány jen 
odlehčovací služby a krizová pomoc 
podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách.

Změny výzev před vyhlášením jsou možné!
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS 
KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu nalez-
nete na adrese https://mseu.mssf.cz.

Veškeré informace k prvním výzvám naleznete po vyhlášení výzvy 
zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

Ke každé výzvě bude po jejím vyhlášení uspořádán i semi-
nář pro žadatele.
Kontaktní údaje na pracovníky MAS, kteří poskytují informace při zpra-
cování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s výzvou MAS:

Vedoucí pracovnice SCLLD – PhDr. Libuše Beranová, manager@
masbranavysociny.cz, 777 706 722

Koordinátorka pro IROP a OP Z – Mgr. Sylva Veselá, sylva.vesela@
volny.cz, 777 558 154

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána 
Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je posílení ka-
pacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídi-
cích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny.

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

Exkurze a workshop  
na farmě Bořitov

pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy
Termín zahájení exkurze a workshopu: 16. června 2017 v 9:00 hod. 

Místo odjezdu: náměstí Míru 111 (radnice), Tišnov
Cíl dopolední exkurze: farma Bořitov, náměstí U Václava 48, Bořitov

Cíl odpoledního workshopu: Crhákovic krámek,  
Edvarda Beneše 2497, Blansko

Prezentace příkladů dobré praxe na farmě v Bořitově umožní účastníkům se přímo na místě seznámit s úspěš-
nými projekty PRV; příkladné ukázky diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy. Farma se specializuje 
zejména na plodiny: česnek, brambory, jarní cibulku, mák.
Návštěva farmářského obchodu podpoří horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky dodavatelského 
řetězce k vytváření podmínek k rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 

Program:
Dopolední blok
•  Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2017
•  Prezentace projektů podpořených z Program rozvoje venkova 2014-2020
•  Diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy 
• Prohlídka farmy k.ú. Bořitov,  LPIS : 590-1130    6406/3,6407/1 – technologie  

a zkušenosti s pěstováním zeleniny
•  Exkurze do výrobního provozu farmy – prohlídka pěstované zeleniny (příprava zeleniny, 

balení, expedice)
• Možnosti odbytu zeleniny a způsoby prodeje – zkušenosti s prodejem ze dvora,  

velkoobchodem a obchodním řetězcem
• Prohlídka porostů pěstované zeleniny
Odpolední blok
•  Workshop – návštěva farmářského obchodu Crhákovic krámek – malá prodejna  

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

Za organizátory srdečně zvou 

       PhDr. Libuše Beranová                                                             Ing. Dagmar Adámková
 manažerka MAS Brána Vysočiny                                      koordinátorka Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Brno     
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23: MUDr. Petr Fruhwirt – statečný lékař s dobrým srdcem
Václav Seyfert, redaktor TN

Epilog 1 – výjimečně hned na úvod
Byl poslední měsíc roku 1966. Poměry v Česko-
slovensku se sice začaly viditelně uvolňovat, ov-
šem událost, k níž tehdy v Tišnově došlo, i přesto 
komunistům způsobila horké chvilky. V chrámu 
svatého Václava, na náměstí a v okolních ulicích 
se sešlo asi deset tisíc lidí, mnohem více, než ko-
lik mělo město tehdy obyvatel. Široká veřejnost 
se tu naposledy loučila s MUDr. Petrem Fruhwir-
tem, který 2. prosince zemřel na infarkt. Čest-
nou stráž u rakve drželi jeho kamarádi, političtí 
vězni. Vzdát úctu člověku, který ve svém životě 
mnohokrát prokázal pevný charakter i osob-
ní statečnost a který nikdy neodmítl pomoc 
potřebným, přišel téměř každý, kdo s ním měl 
během posledních více než třiceti let co do čině-
ní. A takových lidí bylo velmi, velmi mnoho. Byla 
i nebyla to vlastně svým způsobem demonstrace, 
vyjádření protestu proti násilí a nesvobodě. Sou-
druhům onoho dne nezbývalo vůbec nic jiného 
než na to s úžasem mlčky hledět a mnozí se jistě 
při tom dívání nepříjemně potili…

Petr Fruhwirt se narodil 27. června 1902 
v Mikulovicích u Znojma v hluboce věřící rodi-
ně jako jedno z deseti dětí. Jeho tatínek byl ko-
lář a současně pololáník s asi 11 hektary půdy. 
Z devíti sourozenců jich pět zemřelo už v dět-
ském věku, dospělosti se kromě Petra dožili 
ještě Františka, Julie, Rudolf a Jan. Právě zde, 
v početné rodině s křesťanskou výchovou, se 
utvářel charakter budoucího lékaře, ono pově-
domí snažit se být vždy nápomocen tam, kde 
je to potřeba. Petr byl z dětí nejtalentovanější, 
a i když rodina neměla prostředků nazbyt, byl 
prostřednictvím učitele a faráře doporučen 
ke studiu. Přestože Znojmo bylo od Mikulo-
vic nedaleko, absolvoval gymnázium v o něco 
vzdálenějších Moravských Budějovicích, ne-
boť poblíž nich se nacházela vesnice Grešlové 
Mýto, v níž během školního roku mohl bydlet 
u své babičky. Následovala Lékařská fakulta 
brněnské Masarykovy univerzity a již v prů-
běhu studia také práce eléva na pitevnách či 
cesty do Olomouce, kde vypomáhal tamnímu 
zubaři jako učedník dentista. V době studia 
medicíny, při němž bydlel na Sušilových ko-
lejích, se také zapojil do činnosti katolického 
spolku studentů. Mimo jiné se v něm seznámil 
i se svými pozdějšími švagry Františkem a Mi-
lošem Štursovými. Praxi mladého lékaře pak 
podstoupil v brněnských nemocnicích a brzy 
jej okolnosti nasměrovaly k Tišnovu. 

K našemu městu jej nepochybně přiblížila 
skutečnost, že v Kuřimi bydlel strýc jeho bu-
doucí ženy MUDr. Hynek Vališ, později popra-
vený v koncentračním táboře v Mauthausenu. 
Nejpodstatnější ovšem bylo, že v Tišnově tehdy 

byla k mání volná praxe, kterou MUDr. Fru-
hwirt odkoupil od vdovy po zemřelém doktoru 
Jurnečkovi. Nový tišnovský lékař bydlel nejpr-
ve na Družstevní ulici, od roku 1931 – to už byl 
ženatý se sestrou bratří Štursových Valérií – 
v domě Hoškových u náhonu a v roce 1935 se 
pak s rodinou přestěhoval do domku zakoupe-
ného na Dvořáčkově ulici č. 65 od pana řídící-
ho Teplého; v něm si vybudoval i svoji ordinaci. 
S manželkou vychovával tři děti – nejstarší Va-
lérii, prostředního Petra a nejmladší Pavlu.

Odboj poprvé – proti fašistům
Během 2. světové války se na MUDr. Fruhwirta 
nadále obraceli s důvěrou všichni pacienti a on 
žádného neodmítl. Ošetřil židovskou rodinu ve 
Štěpánovicích, manželce doktora Ukrajinského 
umožnil svým lékařským dobrozdáním nena-
stoupit do transportu, mnoha mladým mužům 
i za cenu rizika pomohl neschopenkami vy-
hnout se totálnímu nasazení nebo výkopovým 
pracím ve prospěch Němců. Po setkání s mla-
dou odbojářkou Boženkou Škrabálkovou a ob-
čany ze Skaličky Josefem Krapkou a mlynářem 
Žandovským pomáhal i partyzánům pobýva-
jícím ve Skaličce. 29. ledna 1945 po přestřelce 

při přepadení četnické stanice v Dolní Rožín-
ce ošetřil ve své ordinaci těžce raněného čle-
na partyzánské skupiny Stevana Mihajloviče 
a ve chvíli, kdy manželka s pomocníky uklíze-
li zkrvavené obvazy a slámu, zazvonil zvonek. 
Služebná Marie Audyová oknem zahlédla pří-
slušníky gestapa, a protože pocházela z po-
hraničí, díky čemuž znala perfektně německy, 
podařilo se jí nezvanou návštěvu přesvědčit, 
že pan doktor odjel k porodu a nikdo neví, kdy 
se vrátí. Tato duchapřítomnost zřejmě MUDr. 
Fruhwirtovi zachránila život, protože téměř 
všichni aktéři zdejších odbojových akcí střet 
s gestapem těsně před koncem války nepřežili.

Po válce nastal – bohužel na nepříliš dlou-
hou dobu – čas na klidnější práci a také na 
volné chvíle strávené oblíbenými koníčky. 
V případě doktora Fruhwirta to byla myslivost; 
vlastnil brokovnici i kulovnici, chodíval na hony, 
jeho syn dodnes vzpomíná, kolik krásných chvil 
spolu strávili v lese na čekaných. Stabilním čle-
nem rodiny byl v těch časech vždy i pes, nejprve 
obrovský barzoj, později foxteriér a také český 
fousek s krásným jménem Brok od hradu Rábí. 
V době, kdy začínala socializace vesnice, měl 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 15.  

Foto: archiv Podhoráckého muzea
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pan doktor zajímavý způsob trávení dovolené – 
vydával se totiž, a z Tišnova zdaleka ne sám, po-
máhat na statek do Mirošova svému švagrovi, 
který se združstevňování úspěšně bránil. Od-
ložil fonendoskop a zubařskou vrtačku, vzal do 
rukou opratě a jezdil s koňmi. Ale začínala pa-
desátá léta a nepříjemně přituhovalo…

Odboj podruhé – proti komunistům
V Tišnově se brzy zformovala protikomunistická 
odbojová skupina Jan v čele s Janem Simandlem, 
v okolí však byly činné i jiné skupiny odbojářů. 
MUDr. Fruhwirt byl vyzván, aby v jedné z nich 
převzal vůdčí úlohu, ale nabídku odmítl s tím, 
že bude v případě potřeby k dispozici jako lé-
kař. Pomáhal ale i jinak. Když po Simandlově 
zatčení bylo nezbytné přejít do ilegality, zajistil 
převoz předního mladého odbojáře Vlastimila 
Železného do bezpečí. „Seděli jsme tehdy v obý-
váku,“ vypráví dnes doktorův syn Petr, „a Ma-
řenka Audyová tátovi říká: ,Je tady Vlastík, chtěl 
by s vámi mluvit.’ Otec s hostem u okna krátce 
pohovořil a vzápětí se Marie vydala k Vondrům, 
aby zajistila zapůjčení jeho taxíku. A záhy už 
tatínek i s Vlastíkem odjížděli v sedanu pískové 
barvy směrem k Doubravníku.” Železný se nako-
nec společně s dalším vedoucím členem skupiny 
Aloisem Pokorným uchýlil do Křížovic. Po zná-
mé tragédii se zastřelením nasazeného agenta 
StB Mrkvy byli oba mladí odbojáři 26. 7. 1951 
dopadeni a mraky se začaly stahovat také ko-
lem doktora Fruhwirta, který byl vyslýchán. Ko-
munistická pěst definitivně udeřila 21. 2. 1952, 
kdy byl i on zatčen. Po devíti měsících ve vyšet-
řovací vazbě bez jakéhokoliv kontaktu s rodinou 

byl 20. 11. 1952, tedy v době, kdy již byly známy 
rozsudky smrti pro Železného a Pokorného, od-
souzen v procesu se skupinou „Pecka a spol.” za 
velezradu k trestu odnětí svobody v délce 11 let, 
peněžitému trestu ve výši 10 000 Kčs, ztrátě ob-
čanských práv na dobu 7 let a k propadnutí veš-
kerého jmění. A aby se tenhle fatální kruh jeho 
působení v odboji jakoby symbolicky uzavřel, byl 
společně s ním v témže procesu odsouzen mimo 
jiné i starší bratr Boženky Škrabálkové Jaroslav. 

Po odsouzení byl MUDr. Fruhwirt umístěn 
nejprve ve věznici na Cejlu v Brně, poznal ale 
také žaláře v Hradci Králové, ve Rtyni v Pod-
krkonoší a v Nitře. Svoje charisma dokázal 
uplatnit i zde, měl vliv na bachaře, za pomo-
ci řemeslníků časem přeměnil zapáchající 
a zavšivené prostory ošetřovny a návštěvní 
místnosti v relativně útulnější. Vzhledem ke 
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu byl v roce 
1958, tedy po více než šesti letech, podmíneč-
ně propuštěn s diagnózou těžká ischemická 
choroba. Konečně se ocitl znovu mezi svými, 
byť ještě dlouho pronásledován nočními běsy.

Mezitím byla ovšem v Tišnově zabavena 
jeho polovina domu, v ordinaci se vystřída-
li jiní lékaři, auto používané při výkonu práce 
bylo předáno Červenému kříži a v garáži par-
koval vůz StB. Někdejší vynikající odborník měl 
nadále zakázáno vykonávat lékařskou praxi – 
působil nejprve jako zubní laborant, pak mu 
byla umožněna alespoň práce dentisty. O ná-
vrat mezi plnohodnotné lékaře se přičinil až 
tehdejší ředitel Ústavu národního zdraví MUDr. 
Modrák; využili skutečnosti, že přítel doktora 

Fruhwirta pan Mlejnek pracoval na spisovně 
krajského soudu, a společnými silami se po-
starali o oficiální přípis, podle něhož „není ze 
strany soudu námitek, aby se doktor Fruhwirt 
vrátil k práci lékaře“ – tak se i stalo, ovšem už 
v prostorách polikliniky na tišnovském náměs-
tí. Ordinoval zde až do onoho prosince 1966…

Epilog 2 – tentokrát opravdu na závěr
13. února 1991 rozhodl krajský soud v Brně 
o úplné rehabilitaci MUDr. Petra Fruhwirta, 
v restitučních akcích byl pak jeho potomkům vrá-
cen celý původní dům. Prázdné nezůstaly, obraz-
ně řečeno, ani bílé pláště. V lékařských šlépějích 
svého otce šla nejprve dcera Pavla, po ní i dok-
torův vnuk Petr Otáhal či vnučka Veronika Poz-
děnová. Další členové rodiny pro změnu v jeho 
odkazu pokračovali na jiném poli: syn Petr byl 
v létech 1994–2002 starostou města, v součas-
ném zastupitelstvu působí na radnici i dvě jeho 
dcery, tedy doktorovy vnučky, již zmíněná Vero-
nika a její sestra Monika. A na statečného lékaře 
s úctou dodnes vzpomínají všichni, kteří se o jeho 
dobrém srdci měli možnost osobně přesvědčit.

MUDr. Petr Fruhwirt byl jmenován čest-
ným občanem města Tišnova in memoriam 
dne 9. září 2013.

Zdroje:
 – osobní vzpomínky syna Ing. Petra Fruhwirta
 – práce žáků ZŠ Deblín v rámci projektu 

Mezi námi žijí hrdinové – Vyhledej si svého 
hrdinu třetího odboje

 – Hynek Jurman: Smrt pod Květnicí, 2001

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny 1996–2002
Václav Seyfert, redaktor TN

V loňském roce jsme si před krajskými a se-
nátními volbami v několika pokračováních 
stručně připomněli, jak se v minulosti do 
těchto orgánů volilo v Tišnově. Nestane-li se 
v souvislosti se současnou vládní krizí nic mi-
mořádného, měli bychom letos zamířit k ur-
nám ve dnech 20. až 21. října, kdy proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny. Takže se po-
dobně jako před rokem podívejme, komu 
dávali naši občané své hlasy pro změnu v do-
savadních sněmovních volbách.

1996
V samostatné České republice se do parlamen-
tu poprvé volilo ve dnech 31. 5. až 1. 6. 1996. 
Kandidovalo celkem 20 volebních stran, do 
sněmovny se jich dostalo šest, které překro-
čily potřebnou pětiprocentní hranici. V rám-
ci celé republiky dostala nejvíce hlasů ODS 
(29,62 %), následovaly ČSSD (26,44 %), 
KSČM (10,33 %), KDU-ČSL (8,08 %), SPR-
-RSČ (8,01 %) a ODA (6,36 %). Volební účast 
činila 76,41 % – v Tišnově byla ovšem o něco 
vyšší (78,00 %): při celkovém počtu 6 568 

oprávněných voličů bylo v osmi volebních 
okrscích našeho města odevzdáno celkem 
5 081 obálek. Také pořadí stran v Tišnově se 
od toho celostátního mírně lišilo, na nejvyš-
ších místech ovšem nikoliv – ODS u nás získala 
24,21 %, ČSSD 23,15 %, za nimi pak byly KDU-
-ČSL (12,18 %), SPR-RSČ (11,93 %), KSČM 
(9,49 %) a ODA (7,87 %). Kandidáti z Jihomo-
ravského kraje získali ve 200členné sněmovně 
celkem 41 mandátů.

1998
Následující volby byly předčasné a kona-
ly se už po dvou letech, konkrétně 19. až 
20. 6. 1998. Z 18 kandidujících stran jich uspě-
lo pouze pět; zvítězila ČSSD (32,31 %), za ní 
se umístily ODS (27,74 %), KSČM (11,03 %), 
KDU-ČSL (9,00 %) a Unie svobody (8,60 %). 
K volbám přišlo v rámci ČR 74,03 % oprávně-
ných voličů, v Tišnově opět více, než kolik či-
nil celostátní průměr (74,96 %). Oprávněných 
tišnovských voličů bylo 6 680, odevzdaných 
obálek 5 005. Podobně jako o dva roky dříve 
se výsledky voleb v Tišnově s těmi celorepub-
likovými shodovaly na prvních dvou příčkách 
– ČSSD získala v našem městě 31,04 %, ODS 

24,90 %, třetí byla opět KDU-ČSL (12,26 %) 
a teprve za ní KSČM (11,36 %) a Unie svobody 
(8,63 %). Jihomoravští kandidáti opět obsadili 
ve sněmovně 41 křesel.

2002
První volby v novém století se znovu uskuteč-
nily v červnu, a to v termínu 14. až 15. 6. 2002. 
Voličům se nabízelo dokonce 29 stran, ale do 
sněmovny se probojovaly pouze čtyři. Vítěz-
ná ČSSD měla v rámci celé republiky 30,20 %, 
ODS 24,47 %, KSČM 18,51 % a Koalice KDU-
-ČSL+US-DEU 14,27 %. Volební účast vý-
razně poklesla na pouhých 58,00 %, Tišnov 
znovu zvedal průměr s účastí 61,52 % (6 717 
oprávněných voličů, 4 129 odevzdaných obá-
lek). Poprvé bylo v Tišnově i stejné konečné 
pořadí jako v rámci celé ČR: ČSSD zde získala 
35,37 %, ODS 19,90 %, KSČM 17,90 % a Koa-
lice 15,98 %. Jihomoravané na základě výsled-
ků voleb vybojovali 23 křesel, ovšem poprvé 
se volilo ve 14 krajích oproti dřívějším osmi.

V příštím čísle se podíváme na výsledky 
voleb z roku 2006 již podrobněji včetně zma-
pování účasti tišnovských kandidátů na sezna-
mech jednotlivých volebních stran.
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Tišnovský klášter a založení brněnského biskupství císařovnou Marií Terezií 
v roce 1777
Jan Kos, kronikář farnosti 

V letošním roce si katolická církev v České re-
publice i celá kulturní veřejnost připomína-
jí 240. výročí založení brněnského biskupství. 
To vzniklo v roce 1777 oddělením od diecéze 
olomoucké, která existovala a pokrývala celou 
Moravu již od roku 1063, přičemž její kořeny 
sahají až do časů velkomoravských. Důleži-
tá role při vzniku biskupství v Brně připadla 
i klášteru Porta coeli.

Jedním z plodů osvícenských představ 
o lepší organizaci státu, který k zabezpečení 
svého řádného chodu stále ještě potřeboval 
správně a účinně fungující církev, bylo i zřizo-
vání nových biskupství v různých částech mo-
narchie. Vznik brněnské diecéze si vynutila 
jednak rostoucí lidnatost západní a jižní Mo-
ravy, ale také postupně se zvyšující význam 
města Brna jako moravského hlavního měs-
ta. Vážné úvahy o zřízení nového biskupství 
v Brně se objevily již v roce 1773, hlavním 
problémem však byla otázka jeho ekonomic-
kého zabezpečení. Odstoupení části statků olo-
mouckého biskupství nedostačovalo, a tak se 
císařovna Marie Terezie rozhodla zrušit funk-
ci probošta brněnské kapituly, jehož příjmy 
měly připadnout novému biskupovi. Zdálo se 
to být dobrým řešením, zvláště když poslední 
probošt byl panovnicí vyhlédnut za prvního 
biskupa. Objevil se ale právní problém, proto-
že dle královského privilegia Václava I. z roku 
1240 držela právo obsazovat probošství abaty-
še tišnovského kláštera Porta coeli. O osobních 
kvalitách císařovny a její zbožnosti svědčí, že 
tato stará práva ctila a jednostranně je nezru-
šila, což mohla udělat. 10. února 1777 požáda-
la kabinetním listem tehdejší abatyši Sapientii 
Lojkovou z Nětky, aby se svých práv vzdala, vý-
měnou za prezentační, tj. jmenovací právo na 
místa dvou brněnských kanovníků. Tento krok 
je především pozoruhodný vzhledem k použi-
té formě. Kabinetní list totiž nebyl jen jakýmsi 
úředním neosobním dokumentem vyhotove-
ným úředníky, ale dokumentem stylizovaným 
v první osobě singuláru, tedy nikoliv v maje-
státním plurálu, a byl podepisován pouze pa-
novnicí. Tato forma korespondence byla Marií 
Terezií používána výhradně ve vztahu k hla-
vám sousedních států a výjimečně ve vztahu 
s osobními přáteli, tedy s osobami, které pa-
novnice považovala za sobě rovné. Rovněž způ-
sob předání nebyl zcela běžný. List byl doručen 
přímo do Tišnova, bez použití obvyklého in-
stančního postupu přes dvorské úřady ve Vídni 
a zemské v Brně. Abatyše po konzultaci se svý-
mi nadřízenými dopisem dne 15. února přání 
císařovny vyhověla a Marie Terezie tak mohla 
24. května uvedeného roku rozhodnout o roz-
dělení olomoucké diecéze a založení brněnské-
ho biskupství a 6. června pak požádat papeže 
Pia VI. o schválení tohoto svého rozhodnutí. 

Dekretem pak 20. června sdělila do Tišnova, 
že rezignaci na stará práva vzala s potěšením 
na vědomí, neboť právě tento akt jí umožnil 
brněnskou diecézi zřídit. Bulou z 5. prosin-
ce papež vznik brněnského biskupství schvá-
lil a 10. ledna 1778 císařovna splnila svůj slib 
a tišnovskému klášteru udělila právo na pre-
zentaci dvou kanovníků. Toto právo ale nemělo 
dlouhého trvání, protože zaniklo spolu se zru-
šením kláštera o čtyři roky později.

Památku na Sapientii Lojkovou, poslední 
abatyši kláštera Porta coeli před jeho zruše-
ním Josefem II. v roce 1782, najdeme i v tiš-
novském farním chrámu. Je jí oltářní mensa 
z roku 1771 umístěná v růžencové kapli na-
pravo od vchodu, která byla původně ná-
hrobkem královny Konstancie v klášterním 
kostele. Je na ní latinský nápis, který k uctění 

památky královny zakladatelky nechala aba-
tyše zhotovit: Piis manibus sanctae recordati-
onis Constantiae Reginae Bellae III. Hungariae 
regis filiae Przemislai Othogari Bohemiae Re-
gis conthoralis vitae integritate et virtutum 
odore celeberrimae parthenonis hujus fundat-
ricis monumentum hoc pro memoria posthu-
mae aetatis erexit S.L.D.N.A quae ecclesiam 
aris marmoreis, et aras SS. Lipsanis ornavit 
A MDCCLXXI. (Jako posvátnou vzpomínku na 
nehynoucí památku královny Konstancie, dce-
ry uherského krále Bély III. a manželky českého 
krále Přemysla Otakara, proslavenou čistotou 
života a vůní ctností, postavila tento náhro-
bek zakladatelky a ozdobila chrám oltáři mra-
morovými i oltářem ostatkovým S.L.D.N.A. L.P. 
1771.) Zkratka S.L.D.N.A. znamená Sapientia 
Lojka de Nietka Abatissa.

Původní znak brněnského biskupství používaný až do roku 1946. První a čtvrté pole vyjadřovaly pís-
meny MT zakladatelku Marii Terezii, druhé a třetí pole byly obměnou znaku olomoucké diecéze, ze 
které bylo brněnské biskupství vyčleněno. 
Zdroj: převzato z publikace „Biskupství brněnské, Brno 2000“
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ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. ČERVNA

PŘED 310 LETY
Ve středu 1. června 1707 proběhla v Tišno-
vě poprava lupičů a vrahů Františka Grün-
walda, řečeného Pekelníka, a Jiřího Kliha 
alias Búřky. Oba delikventi po předchozích 
drobných krádežích zavraždili 22. listopa-
du 1705 na Kukýrně vdovu Dorotu Sokolo-
vou i její dceru Voršilu a 28. prosince 1706 
také v Rohozci ženu šenkýře Jíry Chrapky. Na 
počátku roku 1707 se mordýře podařilo do-
padnout a po 126 dnech vyšetřování rozhodl 
apelační soud v Praze o jejich exemplárním 
potrestání. Výslechy vrahů prováděl pravdě-
podobně tišnovský rychtář Kašpar Šudler, 
rozsudek vykonal popravčí mistr Matěj Sa-
linger z Brna se svými pacholky.

2. ČERVNA

PŘED 160 LETY
V úterý 2. června 1857 se v Jizerním Vtel-
ně u Mladé Boleslavi narodil šachový prů-
kopník Ladislav Vetešník. Po studiích na 
filozofické fakultě české univerzity v Pra-
ze a učitelském ústavu v Příboře působil 
mimo jiné i v Osikách u Lomnice, kde v lé-
tech 1895–1900 každoročně pořádal první 
šachové turnaje. Podílel se na tzv. české ša-
chové škole tvorbou úloh kompozičního ša-
chu, které posílal do celého světa. Tyto práce 
vyšly rovněž knižně v reprezentativním pro-
vedení na křídovém papíře. Byl také dobrým 
praktickým hráčem, porazil mimo jiné i bu-
doucího velmistra Durase. V Tišnově trávil 
od roku 1936 čas zaslouženého odpočinku 
po skončení kariéry učitele; zemřel 7. listo-
padu 1949. Oba jeho synové Ladislav a Josef 
se během druhé světové války jako skauti za-
pojili do odbojové činnosti a byli popraveni 
v koncentračním táboře ve Flossenbürgu.

8. ČERVNA

PŘED 310 LETY
Ve středu 8. června 1707 v ranních hodinách 
postihl Tišnov velký požár. Při vaření mý-
dla začal hořet dům dlouholetého tišnovské-
ho primátora Martina Rytíře v Klášterské 
ulici. Oheň se přenesl na okolní domy dal-
ších významných občanů, mezi které patřil 
mimo jiné také tehdejší hejtman klášterního 
panství Jan Machotský, a pokračoval směrem 
k centru města. Kromě 53 domů vyhořel kos-
tel, radnice, fara, škola, obecní dům a podle 
pamětní knihy panství tišnovského rovněž 
„šerhovina“ neboli drábovna, což bylo sta-
vení, v němž bydlel vrchnostenský zřízenec 
dohlížející při robotě a vykonávající tělesné 
tresty. 

PŘED 70 LETY
V neděli 8. června 1947 byl u sokolovny od-
halen pomník na počest Boženky Škra-
bálkové, která zahynula 11. dubna 1945 
v koncentračním táboře v Mauthausenu. 
Narodila se 12. ledna 1923 v Modřicích, od 
roku 1931 žila v Rakousku, kde byla jejímu 
otci, odborníku na technický provoz cukro-
varů, nabídnuta práce. Maminka pocházela 
z Předklášteří, takže v roce 1941 se celá ro-
dina vrátila na Tišnovsko – bydleli v Lomnič-
ce, ale Boženka často přebývala v Tišnově 
u své tety, odkud to měla jen pár metrů na 
pracovní úřad, kde získala zaměstnání. Pro-
střednictvím svého bratrance Miroše Ha-
brovce se brzy zapojila do odbojového hnutí, 
mimo jiné zajišťovala falešné pracovní kníž-
ky pro partyzány skrývající se na Skaličce. 
V rámci akce likvidující celou tuto skupinu 
byla 23. února zatčena. Její osudy beletristic-
ky zpracovala německá spisovatelka Herma 
Kennel v nedávno vydané knize Je smutné 
opouštět svět na jaře.

12. ČERVNA

PŘED 70 LETY
Ve čtvrtek 12. června 1947 byly v rámci 
Apoštolské cesty k 950. výročí úmrtí do Tiš-
nova přivezeny ostatky svatého Vojtěcha. 
Dopravil je od kláštera Porta coeli osvětlený 
automobil, který byl provázen krojovanými 
sedláky Selské jízdy na koních. Občané tvo-
řili špalír kolem cesty a po průjezdu ostatků 
se přidávali k průvodu. Na náměstí v Tišno-
vě se tehdy shromáždilo odhadem asi osm 
tisíc lidí, z balkonu radnice ostatkům i pří-
tomným věřícím požehnal světící olomouc-
ký biskup Stanislav Zela. Pro Selskou jízdu 
byl tento rejtarský doprovod její poslední 
velkou akcí, neboť nastávající kolektivizace 
znamenala konec dlouholeté existence toho-
to spolku.

14. ČERVNA

PŘED 75 LETY
V neděli 14. června 1942 byl v brněnských 
Kounicových kolejích, proměněných v ža-
láře, ve svých 36 letech zastřelen JUDr. Ol-
dřich Smíšek. Pocházel z hudební rodiny, 
jeho mladší bratr Aleš se později stal dlou-
holetým ředitelem zdejší lidové školy umění. 
Také Oldřich byl velmi hudebně nadaný – už 
jako devatenáctiletý řídil v Lomničce ochot-
nický orchestr a s místními zpěváky nastu-
doval operetu Kráska ze Šumavy. Později 
dirigoval sokolský orchestr v Tišnově, a to 
jak na koncertech a v divadelních představe-
ních, tak při veselých baráčnických či silvest-
rovských revuích. Po maturitě na brněnském 
gymnáziu ovšem nepokračoval studiem 
hudby; stal se doktorem práv a věnoval se 

soudnictví. Před svým zatčením působil jako 
okresní soudce v Novém Městě na Moravě, 
kde se zapojil do odbojového hnutí. Je po 
něm v Tišnově pojmenována Smíškova ulice. 

19. ČERVNA

PŘED 195 LETY
Ve středu 19. června 1822 vypukl v Tišno-
vě další velký požár, při němž opět lehla 
popelem část města včetně kostela a farního 
dvora. V historických materiálech se o tom 
píše: „… kolem 10. hodiny dopolední vypukl 
pod farou z neopatrnosti Andrease Vašince 
strašný požár, který šířený prudkou vichři-
cí se tak rozšířil, že kloboučník Vašinec, fara 
s veškerým nábytkem, hospodářskými stave-
ními, vozy a kočáry, kostel a kostnice úplně 
vyhořely. Umíráček s věže spadl a tak zvaný 
,wandrungsglocke’ úplně se roztavil. Všech-
ny domy, které vedle kostela stály, změnily 
se v popel…“ Ocitujme ještě farní kroniku:  
„… zničena byla až do základů fara s celým 
zařízením jak farářovým, tak i kaplanovým, 
se šatstvem a knihami, s farním archívem ob-
sahujícím staré matriční knihy, sbírky před-
pisů jak konsistorních, tak i správy městské. 
Farář Jan Penninger velikým úsilím jako vče-
lička pro své milé nástupce stěží znovu uspo-
řádal archív a matriky, používaje trosek 
rozličně zanechaných…“

24. ČERVNA

PŘED 150 LETY
V pondělí 24. června 1867 se narodil Jan 
Máša, od 22. října 1927 čestný občan města. 
Působil jako zemědělský odborník, novinář 
a regionální politik, byl rovněž zakladatelem 
cestovní kanceláře a propagátorem vybudo-
vání brněnského výstaviště. V první polovině 
20. let se stal náměstkem brněnského sta-
rosty, kterým byl tehdy další Tišnovák Bed-
řich Macků. Zemřel 27. února 1933. Bližší 
podrobnosti o Janu Mášovi lze nalézt ve dvou 
pokračováních našeho dlouhodobého seriá-
lu o čestných občanech, které byly zveřej-
něny v loňských Tišnovských novinách č. 10 
a 11.

PŘED 135 LETY
V sobotu 24. června 1882 byl v Předklášte-
ří založen hasičský sbor, který měl hned od 
počátku 26 členů. Původně měl pouze zapůj-
čenou stříkačku od správy velkostatku, poz-
ději zakoupil vlastní, nejprve čtyřkolovou 
ruční (1898) a pak i dvoukolovou motoro-
vou (1930). V roce 1947 byl slavnostně dán 
do provozu požární automobil Praga Grand, 
přestavený z běžného osobního vozu. Místní 
hasiči se podíleli i na dobročinné práci a kul-
turních akcích. Ke 100. výročí založení sboru 
byl v roce 1982 vydán jubilejní almanach.
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Vzpomínka na malíře Pavla Mareše
Miroslav Pavlík

Vzpomínat, už to samotné slovo je děsivé, tak 
jako ten minulý čas. Pavel Mareš byl člověk ši-
rokého rozmachu, a tak má na něj každý jiné 
vzpomínky. Přátelé rybáři budou vzpomínat 
na společné rybaření, jiní zase na sport, kole-
gové ze zaměstnání na společné profesní zále-
žitosti a já zase z pohledu výtvarného umění 
a jeho velkého talentu na to, jak dokázal ovlá-
dat malířskou paletu. A právě zájem o umění 
nás sblížil. Nebavili jsme se nikdy o sportu ani 
o rybaření, na to byli jiní, kteří měli k těmto té-
matům blízko. Spolu jsme debatovali o umění, 
malování a jeho cestě hledání sebe sama. A tak 
stál Pavel zcela pochopitelně v roce 1978 u za-
ložení Klubu přátel výtvarného umění v Tiš-
nově, na jehož činnosti se pak aktivně podílel. 
Byl člověk praktický a oproti mně manuálně 
zručný, a proto mohl různé nápady realizovat 
a dotáhnout do konce. Společně jsme vymys-
leli uspořádání výstavy jeho obrazů v tišnov-
ské nemocnici. Tehdejší ředitel nemocnice byl 
tímto nápadem přímo nadšen, i když někteří 
o tom pochybovali a považovali to za nevhod-
ný nápad. Takové akce se tehdy v nemocnicích 
nekonaly, a navíc v malém městě. Pavel naložil 
plné auto obrazů, ty se rozvěsily ve společen-
ském sále, přiložila se návštěvní kniha a pak už 
se jen čekalo. Výstava měla mimořádný ohlas 
jak u pacientů, personálu, tak také u návštěvní-
ků nemocnice.

A potom jsme vymysleli výstavu v naší 
domovské hospodě, vlastně restauraci, na 

sídlišti. Čelní stěna lokálu se přímo nabízela 
pro tento účel. Od myšlenky k realizaci nebylo 
daleko. A zase pro mnohé to byl bláznivý ná-
pad. Do té doby se podobné akce v takových 
zařízeních nekonaly. Ale lidé brzy překona-
li svůj počáteční šok. Tu sobotu, když po de-
sáté dopoledne přišli první hosté, nestačili se 
divit, kde se to ocitli. Přicházeli i lidé, kteří se 
o umění zajímali. Seděli jsme s Pavlem v rohu 
u stolu a sledovali reakce příchozích. Tehdy 
tam společně s Pavlem vystavovali i další tiš-
novští výtvarníci.

Snad největší naší akcí byla naše společ-
ná výstava v Brně na České, v prestižní ga-
lerii čs. spisovatele. Pavel vystavoval obrazy 
ze svého posledního období a já je tak trochu 
doplnil svými kresbami. Výstava měla mi-
mořádný ohlas a psalo se o ní ve všech br-
něnských novinách. Na vernisáži byla plná 
galerie návštěvníků. Přišli také představite-
lé brněnské kultury, nechyběli ani herci z br-
něnského ND.

Pavel na sobě pracoval, vzdělával se sa-
mostudiem, ale chtěl své snažení podpořit 
odborným uměleckým vzděláním. Byl sice vy-
sokoškolsky vzdělaný, ale nechtěl, aby v umě-
ní byl zařazen mezi autodidakty. Začal tehdy 
studovat na brněnské ŠUŘ (škola uměleckých 
řemesel). Po čase mi zavolal ředitel umělec-
ké školy malíř Najmr, s kterým jsem se dobře 
znal, a řekl mi, že Mareš je mimořádný talent 
a že bude určitě dobrý malíř. Pavel řádně stu-
doval, navázal ve škole nové kontakty s další-
mi studenty. Školu úspěšně dokončil. Maturity 

na této škole si velmi vážil. Stal se školeným 
malířem.

Pavel maloval v každé volné chvíli, i když čas 
bylo nutné rozdělit mezi rodinu, sport a ryba-
ření. Vystavoval na každé výstavě KPVU a jeho 
tvorba doznávala změn. Zrála tak, jak zraje 
dobré víno. Vše dělal naplno. Dovedl se nad-
chnout pro věc a dovést ji ke zdárnému konci.

Pustil se také do grafických technik a ve-
lice úspěšně. Znali jsme se s malířem a grafi-
kem Františkem Štěpánem, který s námi rád 
diskutoval o umění. Jednou se zmínil, že má 
doma staré štočky ze svých studií a nemá je 
jak vytisknout. Pavel od Štěpána štočky přivezl 
a zkusil tisk. František Štěpán po dlouhých le-
tech uviděl své práce a u některých se nestačil 
divit, co dávno vytvořil.

Jednou jsme seděli v Pavlově ateliéru. Fran-
tišek Štěpán, Bob Kabeš a já. Zatímco my dis-
kutovali, Pavel pracoval na tisku Štěpánových 
grafik. Štěpán si vytištěné dlouho prohlížel 
a ke každé dodal nějaký příběh o jejím vzniku. 
Měl tehdy ve tváři šťastný výraz. Nebýt Pavla, 
už by se tohoto okamžiku asi nedočkal. Byl to 
nádherný večer a protáhl se do pozdních ve-
černích hodin. Díky Bobu Kabešovi mám i foto-
grafie z tohoto setkání.

Rád na Pavla vzpomínám. Vzpomínek je to-
lik, že by zabraly několik dlouhých večerů. Pa-
vel byl velký malíř, ale zároveň také kamarád 
do nepohody. Velká škoda, že se jeho tvorba 
tak brzy uzavřela. Zemřel ve věku pouhých čty-
řiceti tří let. Kolik ještě mohlo vzniknout obra-
zů a grafik. Letos by mu bylo sedmdesát roků.

Jackie Venson v Kuřimi
Václav Seyfert, redaktor TN

Příznivci současné bluesové hudby by si 
v pondělí 19. června neměli nechat ujít vy-
stoupení vynikající americké zpěvačky a ky-
taristky Jackie Venson, která své první turné 
po České republice zahajuje koncertem v Ku-
řimi, podle informací dostupných v době 
uzávěrky tohoto čísla s největší pravděpodob-
ností na nádvoří zámku. Doprovázet ji budou 
její stálí američtí spoluhráči – basista Alan 
Uribe a bubeník Rodney Hyder. Jackie pochází 
z texaského Austinu a kromě mnoha let hra-
ní v tamních klubech a na festivalech má za 
sebou i studium na Berklee College of Music 
v Bostonu. Je ceněna především jako brilantní 
kytaristka, pěvecky bývá přirovnávána k Amy 
Winehouse. V projevu kapely jsou výrazné 
i vlivy rocku, jazzu či soulu, každý koncert je 
nabit energií a hlavní aktérka se vždy rozdá-
vá publiku doslova se srdcem na dlani. České 
turné Jackie Venson Bandu vyvrcholí na fes-
tivalu Valašský špalíček, před tím bude kon-
certovat také v olomouckém studiu Českého 
rozhlasu, v závěru by mělo dojít i na natáčení 

ve studiu Martina Kratochvíla v Budíko-
vě. Podle slov českého promotéra turné při-
nášejí koncerty téhle kapely přinejmenším 
stejný zážitek jako v případě argentinského 

Demian Bandu, který v roce 2015 tak nadchl 
návštěvníky zdejší Bluesové pomlázky. Detai-
ly ke koncertům bude možno zjistit na webo-
vé stránce www.moreblues.cz.

Jackie VENSON 
Band (USA)

feat. Joe Kučera (GE/CZ)

Pondělí 19. června 20:00 
Zámek Kuřim 

skvělá americká bluesová zpěvačka 
a kytaristka poprvé v ČR
(cestou na Valašský špalíček)

Předprodej Klub Kotelna a Club Escape - Kuřim,
TIC Tišnov a prodejna Indies Brno. 

V předprodeji za 100 Kč, na místě za 150 Kč.
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Dva návraty po sedmi letech
Václav Seyfert, redaktor TN

V následujících týdnech se v Tišnově objeví dvě hudební formace, je-
jichž hlavní aktéři u nás shodou okolností již koncertovali během dvou 
nedělí v letních měsících roku 2010. Můžeme se tedy těšit na příjemné 
návraty po sedmi letech, v obou případech v jiném prostředí než tehdy.

Ve středu 31. května vystoupí od 19.30 hodin v prostorách Městské-
ho kulturního střediska Xavier Baumaxa a jeho Jazz-punk trio v rám-
ci turné k čerstvě vydanému albu Idueto. V případě dobrého počasí je 
akce naplánována pod širé nebe na zahrádku MěKS; v opačném pří-
padě se nejspíš přesune do sousedního sálu, nicméně Lubomír Tichý, 
jak zní Baumaxovo občanské jméno, je i na zimu v Tišnově už docela 
zvyklý. Jeho předchozí vzpomínaný koncert totiž proběhl na zahrád-
ce U Palce sice pouhý den před letním slunovratem 20. června 2010, 
ale chladno tehdy bylo spíš jako v říjnu, takže interpret si během pro-
dukce opakovaně objednával na zahřátí „čajíčky“, což byl ovšem pouze 
krycí název pro kapalinu poněkud ostřejšího charakteru. Přestože teh-
dy ještě účinkoval jako sólista, přijel se zajímavým doprovodem, který 
pořadatelům způsobil mírné starosti. V autě měl s sebou tři velké psy, 
nejspíš křížence labradora, a jelikož projevil přání v Tišnově přespat, 
vznikl docela oříšek. Nakonec jsme všechny ubytovali v jednopokojo-
vém bytě u mého syna, který vzpomíná, že „… psi spali v kuchyni, za-
tímco Xavi zmizel a vrátil se až ráno, když jsem odcházel do práce. Prý si 
udělal takovou noční procházku Tišnovem, která kromě nějakého baru 
údajně zahrnovala dokonce i rozhlednu…“ A ještě jednou zajímavostí se 
Baumaxův koncert u Palce vyznačoval: byl na něm přítomen filmový 
režisér Vladimír Michálek, který několik natočených záběrů použil ve 
svém dokumentárním filmu Em a On alias Baumaxa, o němž pak kriti-
ka napsala, že je to „pozoruhodná výpověď o sympaticky podvratné al-
ternativě naší komerční scény“.

Baumaxa pochází z Litvínova, po působení v kapelách V.H.M. a Faul-
namusic vtrhl na naši hudební scénu jako solitér, který si před ničím 
nebere servítky a v minulém desetiletí se právě tímto dryáčnickým 
přístupem stal pro jistou část publika fenoménem. Žánrově se dokáže 
pohybovat téměř v celé škále existujících hudebních stylů („od hipho-
pu po šanson“), mnohé z nich zdařile paroduje, také v textech je znát 

ironie, ale kromě toho i poezie či naštvanost – a všechno to kupodivu 
jde docela dobře dohromady. Časem nahradil sólové hraní spolupra-
cí s různými sestavami, nejčastěji to byly Hněddé smyčce, momentál-
ně jej doprovázejí dva skvělí jazzoví muzikanti: pianista Matěj Benko 
a basista Rasťo Uhrík. Jeho poslední album je dedikováno ženám a jako 
hosté na něm účinkují zpěvačky vskutku velmi rozličného ražení – po-
suďte sami: Marta Kubišová, Mucha, Jana Kirschner či Lenka Dusilová. 

Ve čtvrtek 15. června se ve stejný čas a v témže prostředí můžeme 
těšit na Jana Spáleného a ASPM neboli Amatérské sdružení profesio-
nálních muzikantů. Tato sestava pro změnu vystoupila 29. srpna 2010 
na Kalandrafestu v letním kině a také její návštěva nebyla prosta ku-
riozit, v tomto případě docela nepříjemných. Jan Spálený se nám to-
tiž během zvukové zkoušky zřítil ze schůdků při stoupání na pódium 
a v první chvíli se zdálo, že akce se bude muset obejít bez něho. Nako-
nec všechno dobře dopadlo a umělec určitě na náš region nezanevřel, 
protože se vloni v březnu objevil i v Železném na Bluesové pomlázce, 
kde zahrál v triu se synem Filipem a trumpetistou Michalem Gerou. 
A mám za to, že jsme si u něj docela spravili reputaci, protože si mimo 
jiné velice pochvaloval zdejší pivo. Filip tu navíc koncertoval také na 
Rybářských slavnostech v řadách skupiny Los Quemados.

ASPM vzniklo již v roce 1984, kdy je kromě Jana Spáleného tvoři-
li kytarista Petr Kalandra a saxofonista František Havlíček. Po Kalan-
drově smrti (1995) se složení změnilo a dnešní sestava je podle slov 
jejího leadera ta nejlepší, se kterou kdy hrával: tvoří ji již vzpomína-
ní Filip Spálený (basová kytara, tuba) a Michal Gera (trubka, křídlov-
ka), dále pak bubeník Filip Jeníček a vibrafonista Radek Krampl; sám 
Spálený vedle zpěvu hraje na klávesové nástroje, ale občas vypomů-
že i druhou trubkou. Na nedávném festivalu v Poličce se ovšem místo 
Krampla v sestavě objevil jako host akordeonista Čechomoru Radek 
Pobořil a projev kapely tím dostal zase jiné, jakoby teplejší zabarvení. 
Jan Spálený je osobitý bluesman, jeho skladby sice nedodržují ve všech 
případech obvyklé dvanáctitaktové schéma, ale ono blues je tam vždy 
skryto někde vespod jako základní pocit. Jeho písničky, to jsou lidské 
příběhy, v nichž nechybí smutek ani humor, a jsou doplňovány citlivě 
doprovázejícími i skvěle sólujícími instrumentalisty, kteří vesměs vir-
tuózně ovládají svoje nástroje.

Jan Spálený se synem Filipem při Kalandrafestu, 2010. Foto: Jiří Balák

Xavier Baumaxa U Palce v červnu 2010. Foto: Patrik Žák
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S Michalem Prokopem nejen o bigbítu… (1. část)
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve středu 12. července vystoupí na zahrád-
ce U Palce jedna z legend české rockové hud-
by Michal Prokop se skupinou Framus Five. 
Před svým tišnovským koncertem nám zpěvák 
poskytl rozsáhlé interview, z něhož dnes zve-
řejňujeme jeho první část…

Vaše pěvecká dráha je neodmyslitelně 
spjata se skupinou Framus Five. Málo se 
ovšem ví, že tuhle kapelu spoluzakládal 
mimo jiné Karel Zich a Vy jste v ní pů-
sobil nejprve jen jako kytarista. Se Zi-
chem jste se v ní ještě potkal? A co vedlo 
k tomu, že jste nakonec začal i zpívat?
To je trochu jinak, kapelu jsem založil s něko-
lika spolužáky v roce 1963, ovšem tehdy ještě 
nikoli s tímto názvem. Prošla potom spous-
tou personálních i repertoárových a stylových 
změn, než se z ní stala Framus Five tak, jak ji 
známe už padesát let. Hrál jsem v ní původně 
jako sólový kytarista a nezpíval nikdo. Později 
jsme vzali do kapely mladšího spolužáka, kte-
rý zpíval výborně, ale on už tenkrát zpíval El-
vise Presleyho, a to my jsme moc nechtěli. To 
byl právě Karel Zich. Po čase jsme se přátelsky 
rozešli, a protože jsme nemohli najít nikoho, 
kdo by zpíval to, co jsem chtěl, tedy rhythm 
and blues, zkusil jsem to více méně z nouze 
sám. To bylo právě před padesáti lety, někdy 
v lednu 1967. A už mi ten mikrofon zůstal. 
Tehdy jsme začali používat název Framus Five 
a od té doby počítám historii téhle kapely. Čili 
Karel Zich – to je ještě éra prehistorická.

Koncem šedesátých let Vaše kapela – dáv-
no před tím, než přišel Olympic s Prázd-
ninami na Zemi nebo Dialog s vesmírem 
brněnského Progresu – používala při vy-
stoupeních vizuální doprovod a při tak 
zvaném Večeru hrůzy a strachu se na 
plátno za muzikanty promítaly záběry 
z filmových hororů. Kdo s tímto nápadem 
přišel a jak vůbec takový koncert vypa-
dal? Kolik podobně koncipovaných vy-
stoupení se zhruba uskutečnilo?
Ten program byl jakousi reakcí na postup-
ně tuhnoucí atmosféru začínající normaliza-
ce, kdy běžné koncerty bigbítu se moc nelíbily 
nově nastupujícím, často již „znormalizova-
ným“ pořadatelům a bylo třeba to nějak oba-
lit, aby se to dalo prodávat. Například Rebels 
tehdy přišli s jakýmsi Mode Show, kombinací 
muziky s módní přehlídkou. My jsme reago-
vali Večerem hrůzy a strachu, vymysleli jsme 
to společně s Michalem Zelenkou, naším teh-
dejším manažerem (později manželem Petry 
Janů) a Honzou Benešem, člověkem z filmové 
branže, který připravoval mimo jiné i českoslo-
venskou účast na Expo v Osace. Program měl 
ohromný úspěch, kromě ukázek např. z filmu 
Psycho, který u nás tehdy nebyl v kinech, nebo 

historických ukázek z ještě němého Franken-
steina s Borisem Karloffem tam byly i audio-
nahrávky pasáží z povídky Edgara Alana Poea 
Jáma a kyvadlo, které četl Oscar Gottlieb. My 
jsme pod filmy hráli třeba slavný hit Arthura 
Browna Fire, ale hlavně už některé naše prv-
ní skladby s anglickými texty našeho basisty 
Ládi Eliáše, ze kterých později vzniklo slavné 
Město ER (ovšem už s českým textem Josefa 
Kainara). Bylo to technicky a produkčně velmi 
náročné na tehdejší dobu, i když ve srovnání 
s podobnými projekty pozdějších let jako tře-
ba právě Dialog s vesmírem nebo Prázdniny 
na zemi to bylo úsměvné. A to nemluvím o ta-
kových produkcích, jaké předváděli třeba Pink 
Floyd nebo jak vypadají exkluzivní show dnes. 
Ovšem kolik představení jsme tenkrát odehrá-
li, už netuším.

Po skončení první fáze existence Fra-
mus Five jste nějaký čas vystupoval 
s kapelou Šest strýců, mimo jiné i na 
3. beatovém festivalu v roce 1971, a to 
hlavně se skladbami z repertoáru Blo-
od, Sweat & Tears. Rádio tehdy často 
hrálo především písničku Hajdy hou, ale 
podobných kousků bylo více a dnes jsou 
tyhle rarity vesměs nedostupné. Existují 
nějaké nahrávky nebo alespoň zachova-
né amatérské záznamy z těchto časů?
Nevím, Hajdy hou byla jediná profesionál-
ní nahrávka se Strýci (i když formálně to bylo 
označeno jako nahrávka Tanečního orchestru 
Československého rozhlasu, jehož byli Strýci 
čas od času součástí jako studioví profíci). Byl 
to můj pokus představit popovému publiku 
svou představu, jak by mohla vypadat i u nás 

kvalitní popina. To jsem byl ovšem, jak se 
hned ukázalo, hodně naivní. Pokud jde o ostat-
ní věci, které jsem s Šesti strýci zpívával občas 
v pražské Redutě, žádné nahrávky – pokud 
vím – neexistují.

Ani řada pravověrných rockových fa-
noušků netuší, že v období před vznikem 
alba Kuře v hodinkách jste se měl stát 
zpěvákem Flamenga, ale nakonec se tu za 
mikrofonem objevil Vladimír Mišík. Prý 
existují dokonce promofotografie, kde je 
skupina zvěčněna s Vámi. Co se tehdy při-
hodilo, že to nakonec nedopadlo?
Ano, to bylo krátké období po rozpadu prvního 
Framusu, tehdy jsem dostal lano od Ernouše 
Šedivého, bubeníka Flamenga, který zaskočil 
ve studiu při nahrávání druhé strany alba Měs-
to ER a tak se mu to líbilo, že mi pak zavolal, 
když viděl, že moje kapela už neexistuje. Já 
jsem tenkrát dokonce do Flamenga nasměro-
val i saxofonistu Honzu Kubíka, který chtěl hrát 
s námi, ale přišel v době, kdy už jsem věděl, že 
Framus Five končí. Zkoušeli jsme cosi, ale kro-
mě těch zkoušek se nic nedělo, nebyly žádné 
koncerty, těžká beznaděj. Já jsem pak dostal 
nabídku odjet na Kubu s Evou Pilarovou, a tak 
to skončilo, kluci vzali Vláďu Mišíka a pak te-
prve začali pracovat na Kuřeti v hodinkách.  No 
a já se plácal v popu. Fotky existují, ale přiznám 
se, že jsem na to zapomněl, sám je nemám, 
objevil jsem je až na výstavě, kterou k mým 
loňským sedmdesátinám uspořádalo Pop mu-
zeum v Praze. Ani netuším, kdo to tenkrát fotil.

Dokončení rozhovoru s Michalem Prokopem 
v prázdninovém dvojčísle 7-8/2017.

Foto: osobní archiv Michala Prokopa
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TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu, 2. ročník
Za tým TyJáTr FESTu Kamila Marek 
Ševčíková

Vážení příznivci umění a kulturního dění 
obecně, dovolte nám, abychom vás již podru-
hé pozvali na putovní kulturní festival TyJáTr 
FEST 2017. Jak již víte z loňského roku, jed-
ná se o přehlídku souborů, seskupení a kapel 
z oblasti hudební, pěvecké, taneční a diva-
delní, a to z řad amatérských a ochotnických 
skupin fungujících v regionu Tišnovska.

Stejně jako vloni je hlavním organizá-
torem festivalu dobrovolný svazek obcí 
Tišnovsko a bude se konat po tři dny o po-
sledním prázdninovém víkendu, tedy 
v termínu 1. až 3. září. Tentokrát se na orga-
nizaci festivalu domluvily obce Maršov, kde 
festival začíná v pátek 1. září v odpoledních 

hodinách, druhým pořadatelem bude městys 
Doubravník, kde bude akce pokračovat v so-
botu 2. září, a finále proběhne v neděli 3. září 
v obci Hradčany. Podmínkou tohoto festivalu 
je možnost jeho konání v přírodních prosto-
rách a nám se opět podařilo pro akci získat 
obce, které takovými prostorami disponují. 
V Maršově se tedy uvidíme v krásném parku 
vedle obecního úřadu, v Doubravníku v par-
ku na náměstí a v Hradčanech na hřišti Na 
Horce. Zajištěny jsou také potřebné technic-
ké podmínky a občerstvení pro účastníky 
a návštěvníky festivalu.

I v letošním roce se můžete těšit na různo-
rodá a originální představení našich ochotní-
ků, tanečníků, zpěváků a muzikantů, kteří se 
už teď s nadšením na svá vystoupení připra-
vují. Uvidíte ty, kteří se vám představili na 

předchozím ročníku a sami se nám na zákla-
dě této zkušenosti hlásili už dopředu s no-
vými vystoupeními, ale také spatříte nové 
tváře, které jsme letos oslovili, a těšit se mů-
žete i na rozšířený program festivalu. Dopro-
vodnými akcemi festivalu budou rukodělné 
dílny místních organizací či umělců, výtvar-
né, fotografické či řemeslné výstavy a aktivi-
ty pro děti.

Věříme tedy, že i letos se vypravíte zakon-
čit s námi prázdniny krásným kulturním zá-
žitkem a podpoříte tak regionální umění. Jste 
srdečně zváni!

Bližší informace o programu budou uve-
řejněny na stránkách www.dsotisnovsko.cz, 
www.facebook.com/tyjatrfest1, ve dvojčís-
le Tišnovských novin o prázdninách a na vý-
lepových plochách obcí.

Desáté výročí mezinárodního workshopu oslaví skvělá muzika
Barbora Pavlišová

V rámci oslav 10. výročí založení Letní sbo-
rové dílny vás zveme na hudební událost, 
která bude dozajista velkým hudebním třes- 
kem. 

Na otevřeném prostranství historického ná-
městí Palackého v Lomnici se v pátek 7. čer-
vence ve 20.00 uskuteční dvojkoncert naší 
špičkové vokální skupiny SKETY a brněnského 

bigbandu Cotatcha Orchestra. SKETY jsou dr-
žiteli prestižního ocenění The Ward Swingle 
Award z mezinárodní a cappella soutěže Vo-
kal Total v Grazu 2014. Doprovázely předávání 
Českých lvů v loňském roce a jsou bezesporu 
vokálním fenoménem. 

COTATCHA ORCHESTRA je šestnáctičlenný 
bigband sdružující dvě generace nejlepších ja-
zzových muzikantů z České republiky a Slo-
venska. Charakteristickým rysem bigbandu je 

kvalitní repertoár, svébytný zvuk a zejména vy-
soká a osobitá úroveň interpretace.

Hned druhý den, v sobotu 8. července 
v 17.00, akci završí závěrečný koncert let-
ní dílny, kde vystoupí zhruba 140 účastní-
ků všech ateliérů a seminářů. Koncert bude 
umístěný jak na venkovním pódiu, tak v pro-
storách kostela. Festival nabídne kvalitní ob-
čerstvení a nápoje, posezení u piva a příjemné 
prostředí pod širým nebem. Už se také těšíte?

HISTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 6. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Michal Beneš
O fotografování jsem se začal vážně zajímat 
v roce 2000, kdy jsem si zakoupil analogo-
vou zrcadlovku Cosina C1s. Původně jsem 
fotil závodní automobily z úhlů, které jsem 
potřeboval ke zhotovení jejich modelů. Poz-
ději převládl zájem o proniknutí do tajů fo-
tografie jako takové a modelaření ustoupilo 
do pozadí. Informace jsem získával z časo-
pisů, knih a internetu. Od začátku je mým 
hlavním tématem motoristický sport, který 
měl tradici i v Tišnově do roku 2008. Nyní 
občas na rally můžu fotit tišnovské posádky. 
Pokud to jde, snažím se i sportovní fotogra-
fii něčím ozvláštnit. V první řadě jde o zachy-
cení správného momentu, pak o kompozici, 
světelnou atmosféru atd. V roce 2007 jsem 
přešel k digitální fotografii, nyní používám 
fotoaparáty Canon EOS 7D a 7D Mk II.

Líbí se mi, že díky focení se člověk do-
stane i na jinak málo dostupná místa. To mi 
umožňuje také spolupráce se společnos-
tí Art Periscope, kde se podílím na přípravě 

kalendářů, knih, focení vernisáží a dalších 
akcí. Zde jde o focení čistého dokumentu, 
kdy se realita měnit nesmí, jindy můžu po-
pustit uzdu fantazii a s fotografií si výtvarně 
pohrát. Ve své tvorbě se věnuji rovněž kraji-
ně, reportážím, zvířatům, skalničkám a noční 

fotografi, ať už krajiny nasvícené jen měsíč-
ním světlem s několikaminutovou expozicí, 
nebo malování světlem – luminografii. Vždy 
mě víc baví samotný proces focení než úpra-
va v počítači. Navíc některé techniky a efekty 
v počítači ani nasimulovat nejdou. Fotografie 
z automobilových závodů publikuji v inter-
netovém magazínu Motormix.cz.

Dále spolupracuji s redakcí Tišnovských 
novin. V roce 2010 jsem měl samostatnou 
výstavu v Galerii Jamborův dům. Pravidel-
ně se účastním výstavy „Výtvarné léto v Že-
lezném“. Od roku 2012 jsem členem Klubu 
přátel fotografie Tišnov, kde pořádáme pra-
videlné podzimní výstavy a účastníme se Ra-
tibořického mapového okruhu – celostátní 
soutěže fotoklubů.

Od roku 2016 dokumentuji krasovou vý-
zdobu a prostory Královy jeskyně. Obrovský 
dík patří Vítu Kulhánkovi a Pavlu Vašíkovi – 
našim průvodcům a „světlonošům“, bez kte-
rých by to nebylo možné uskutečnit. Z této 
činnosti vzešla společná výstava s Pavlem 
Bortlíkem, která se váže také ke 45. výročí 
objevení Královy jeskyně. Výstava bude za-
hájena 25. 5. 2017 v 17 hodin v Galerii na 
schodech. Jste srdečně zváni.
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Cesta půlnočním dnem

Tak dost čančání, už se fotí...
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Chroust obecný 
Bohumil Kabeš

Začátkem května jsem se s přáteli vypravil na Pálavu za jarní turisti-
kou a také za fotografováním zajímavé přírody jižní Moravy.
Na cestě mě zaujaly dva vzrostlé duby, kolem kterých poletovalo znač-
né množství velkých brouků. K mému překvapení se jednalo o chrous-
ty obecné, kteří si pochutnávali na mladém listí dubů. V 50. a 60. letech 
byli naprosto běžnými brouky na celém našem území. Ale vzhledem 
k tomu, že se jednalo o vážné škůdce hlavně ovocných stromů, byli in-
tenzivně hubeni. V 80. letech minulého století to dokonce vypadalo, že 
chrousti vyhynou úplně, a to hlavně díky dlouhodobému používání in-
sekticidů v zemědělství. Ale jak je vidět, v oblastech, kde se chemické 
látky nepoužívají tak často, nebo v chráněných územích se jejich stavy 
stabilizovaly.
Chrousti a jejich larvy (ponravy) jsou sice z pohledu člověka škůdci, ale 
do potravního řetězce a do přírody biologicky určitě patří. Dospělí brou-
ci se živí listy různých stromů, jejich larvy žijí pod zemí, kde jedí kořínky 
rostlin a tím je celé oslabují. Vývoj do dospělosti trvá zpravidla čtyři roky. 
Brouci, kteří žijí jeden až dva měsíce, se objevují koncem dubna a začát-
kem května a téměř okamžitě se páří. Po 14 dnech začnou samičky klást 
vajíčka, která zahrabávají 10 až 20 centimetrů do půdy. V průměru je to 
80 až 100 vajíček přibližně ve třech etapách. Larvy se líhnou za čtyři až 
šest týdnů a jsou aktivní pouze v létě a na jaře. Zimu přečkávají v pod-
zemních komůrkách v různých hloubkách do jednoho metru. Když do-
rostou velikosti čtyř až pěti centimetrů, na podzim se zakuklí a na jaře 
pak vylézají jako brouci. Pro chrousta obecného je charakteristické hně-
dé až hnědočervené zbarvení krovek. Na každé krovce jsou zřetelná čty-
ři žebra. Nápadná jsou jejich vějířovitá tykadla. Tykadlová palička samců 
má sedm listů, zatímco samičky mají pouze šest tykadlových lístků a ty 
jsou podstatně kratší. Takto se dá pohlaví chroustů bezpečně určit. 

Dospělí brouci i jejich ponravy jsou přirozenou potravou celé řady ži-
vočichů, např. ježků, krtků, havranů, kavek, netopýrů nebo plhů. Při 
orbě se na ponravách přiživují také rackové, vrány nebo volavky. 
Na Pálavě jsem fotografoval i jiné druhy živočichů, např. otakár-
ka ovocného, různé druhy perleťovců a brouků, ale o nich až někdy 
příště.

Svazenka vyhání včely z lesa
Josef Permedla

Jako pastva pro včely se vysévá svazenka vratičolistá (Phacelia tana-
cetifolia) na okrajích lánů. Po odkvetení se zaorává na zelené hnoje-
ní. Využívá se též jako pícnina, ale po odkvetení se její jakost zhoršuje, 
protože stonky dřevnatí a nať hořkne. 

   Mezi včelaři je oblíbená coby vynikající medonosná rostlina, po-
kud jsou však příznivé přírodní podmínky. Nemá-li totiž rostlina po-
třebnou vlhkost, neposkytuje nektar pro hmyz. Dává pouze tmavě 
modrofialový pyl. Tak tomu bylo i v loňském roce, který byl suchý. Ji-
nak si pamatujte, že svazenka vyhání včely z lesa. Pokud nedává pa-
třičné množství nektaru, včely med netvoří. Je zaručeně vhodná pro 
zelené hnojení! Půdu obohatí o potřebné živiny v přirozené podobě. Je 
jí skvěle přijímána a přispěje k její úrodnosti v příští pěstitelské sezo-
ně. Rostlina půdu ozdravuje a zároveň působí proti škůdcům či choro-
bám a podporuje tvorbu humusu. Zelené hnojení je vskutku výhodné 
a ekologické. Jeho přínos je všestranný. 

   Kromě obohacení půdy o celý komplex živin chrání odkrytou zem 
před vysoušením sluncem, erozí větrem a vymýváním živin deštěm. 
Rostliny půdu prokoření a oživí, zlepší její strukturu a prokypří ji, obo-
hatí o cenný humus, prospějí užitečným půdním mikroorganismům. 
Mají i fytosanitární účinky, napomáhají odstranění půdní únavy. Potla-
čují také růst nežádoucích plevelů, neboť jde o bujně rostoucí a vitální 
druh rostliny. Poskytují současně potravu hmyzu v podobě pylu a nek-
taru, obohacují půdu o cenné látky. 

Opěvujeme svazenku, ale ono to s ní není tak horké. Aby medova-
la, potřebuje vhodné přírodní podmínky. Včely jejímu květenství dá-
vají přednost. V tu dobu však meduje i les a ona z něj včely vyhání! To 
samé platí o květenství lip. Pokud na lípě nejsou příznivé podmínky 
pro množení producentů medovice, ke kterým patří zdobnatka lipová, 

medný výnos je žalostný. Dá se říci, že také zdržuje včely od práce 
a vyhání je z lesa tak jako květenství svazenky, pokud nejsou potřeb-
né podmínky pro tvorbu nektaru a medovice. To se stalo v loňském 
roce, medovice tudíž nebyla. Svazenka a květenství lip byly pro včely 
prvořadé. Příště si povíme něco málo o nerozlučných kamarádech – 
symbió ze dvou představitelů z říše hmyzu.

Foto: Josef Permedla

Chrousti obecní jsou brouci o velikosti 20 až 30 mm. Foto: Bohumil Kabeš
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Atleti jedou na plný plyn 
Martin Sebera

Mladší žákyně Hana Blažková mistryní 
Jihomoravského kraje! 
V neděli 14. května se v Břeclavi odehrál 
krajský přebor mladšího žactva. Hanka 
Blažková zde vyhrála nejkratší 60m sprint 
mladších žákyň časem 8,27 s. Opanovala 
tak letošní mistrovství, dostala se do čela ji-
homoravských tabulek a zároveň se nomi-
novala na Olympijské hry dětí a mládeže 
2017! Svou sprinterskou dominanci potvrdi-
la třetím místem na 150 m (20,37 s), v dálce 
skočila 434 cm, což stačilo na devátou příč-
ku. Příjemným překvapením je druhé místo 
Matěje Štěrby ve vrhu koulí (11,13 m) a tře-
tí místo Denisy Sekerové též ve vrhu koulí 
(9,98 m), kde jí stříbro uteklo jen o centime-
tr. První zkušenosti sbírala Johana Kalná na 
60 m (9,77 s), 150 m (23,85 s) a v dálce 
(390 cm).

Tišnovské nominace na Hry VIII. let-
ní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 
Dalším nadějným sportovcem z města Tiš-
nova, který se nominoval na Olympijské hry 
dětí a mládeže 2017, je Jan Švestka. Jan ve 
svých 11 letech bude reprezentovat Jihomo-
ravský kraj v plavání, kterému se věnuje již 
od čtyř let. Začínal tehdy v plaveckém klubu 
Kuřim a od března 2017 plave za brněnský 
klub Rybka. Jeho oblíbenou disciplínou je 
polohový závod, ve kterém naposledy zvítě-
zil na Velké ceně Blanska v sobotu 13. květ-
na 2017 zaplavaným časem 2,47 min. na 
200 metrů. 

Olympiáda se letos uskuteční v Brně. Pořa-
datelé vypsali dvacet dva sportovních odvět-
ví (atletika, badminton, baseball, basketbal, 
cyklistika, florbal, fotbal, házená, jachting, 
karate, kolečkové brusle, moderní gymnasti-
ka, orientační běh, plavání, plavání hendike-
povaných, sportovní gymnastika, sportovní 
střelba, stolní tenis, synchronizované plavání, 
tenis, triatlon, volejbal). Předpokládaná účast 
je téměř 4 500 sportovců a trenérů. Už jen 
nominace na tento závod je obrovským úspě-
chem výše zmíněných sportovců!

NoMenRun
Mezi nejnáročnější běžecké události se řadí 
štafetový závod čtyřčlenných výhradně žen-
ských týmů, kde tým uběhne 88 km, v osmi 
úsecích, každá členka běží dva úseky. Závod 
se odehrává v lesích a kopcích mezi Novým 
Městem na Moravě a Velkou Bíteší. Letošní 
dubnová neděle (22. 4.) byla svědkem sou-
boje hned 98 týmů, s dvojnásobnou účas-
tí z Tišnova. Skvělý výkon předvedl DrTi 
tým ve složení Petra Seberová, Silvie Divi-
šová, Katarína Hanušová a Irena Petříková, 
který skončil třetí! Na vysoce hodnoceném 

36. místě pak doběhlo kvarteto AK Tišnov – 
Rolling Women ve složení Jindra Vrzalová, 
Daniela Vojtová, Alena Mašková a Karolína 
Jíchová.

Soutěže družstev
Elita tišnovského staršího žactva hostující za 
vyškovský klub se plně ukázala v prvním kole 
staršího žactva v Hodoníně v sobotu 29. dub-
na. Filip Drhlík dominoval ve sprintu na 60 m, 
vyhrál rozběh i finále, s nejlepším časem 7,60 
s. Na 150 m sprintu pak potvrdil formu časem 
18,70 s a druhým místem. V dálce stačilo 516 
cm na 7. místo. Druhý zástupce Filip Misař si 
opět zkusil 100 m překážek (8. místo, 17,23 
s), pak předvedl velmi dobrý výkon ve výšce 
(165 cm), kde jen vinou oprav skončil druhý. 
Svou „fazónu“ předvedl ve skoku do dálky, kde 
výkon 561 cm znamenal vítězství. Oba dva 
borci se dostali na druhá místa průběžných ji-
homoravských tabulek.

Půlmaratóny a 10 km
–  Brněnský půlmaratón a desítka jsou již 

tradičním běžeckým zastavením na kon-
ci dubna. A tam se v konkurenci s morav-
skou špičkou odehrávají líté boje. Výraznou 
stopu zde opět zanechala Petra Seberová, 
která skončila druhá v kategorii žen „B“ 
s novým osobním rekordem na 10 km, 
který má hodnotu 42:12. Zlepšení osobá-
ku o šest minut se povedlo Jarku Kundrá-
tovi, který dokázal půlmaratón zdolat za 
1:39:24. 

–  První květnový den oslavili v Boskovicích 
svým tradičním závodem jménem Běh za 
sedmizubým hřebenem. A zde se vydaře-
ným výkonem na 12,5 km prezentovali dal-
ší tišnovští běžci. Stříbro ve dvoučlenných 
štafetách vybojovaly Daniela Vojtová a Iva 
Jíchová (1:02:34). V individuálním závo-
dě pak nastoupily Sylva Veselá (1:12:58) 
a Lenka Sodomková (1:22:37).

Hana Blažková. Foto: Ondřej Blažek
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Balonové létání jako sport? 
Jan Gruber

Snad každý z nás alespoň jednou na obloze zahlédl barevný balon, 
někteří si i vzduchoplavbu vyzkoušeli na vlastní kůži. Napadlo Vás 
však někdy, že i balonové létání je sportem? 

Ano, i v balonovém létání se pořádají závody. Nejen na národ-
ní úrovni, ale také v evropském a světovém měřítku své zkušenos-
ti a zručnost poměřují nejlepší z nejlepších. O tom jsme si povídali 
s tišnovským rodákem Tomášem Habánem.

Co je to balon a jak vlastně funguje? 
Balon je aerostat a ke své plavbě po obloze využívá základní fyzikální 
prvky. Rozdělme si balonové létání na plynové a horkovzdušné. 

Plynové létání je typickým představitelem balonového koše obklo-
peného spoustou pytlíků s pískem, který si pod pojmem balon větši-
na z nás představí. Obal balonu je naplněn plynem lehčím vzduchu 
a utěsněn. Tento plyn sice nepatrně uniká z obalu spárami, nicméně 
obsah lze považovat za stabilní. K regulaci výšky se využívá písku – po 
jeho odsypání balon začíná stoupat, s ochlazením okolního vzduchu 
anebo ventilací plynu z obalu pak balon klesá. Plynové létání je však 
poměrně nákladné, a proto jsou tyto lety uskutečňovány jako několi-
kahodinové až několikadenní, během nichž se překonávají obrovské 
vzdálenosti. Snad nejuznávanějším a také nejstarším závodem je zá-
vod Coupe Aéronautique Gordon Bennett, který se pořádá již od roku 
1906 (rekordmany ve vzdálenosti jsou piloti Bob Berben, Benoît Si-
méons s absolvovanými více než 3 400 km v roce 2005). 

Naopak horkovzdušné létání lze u nás spatřit poměrně pravidel-
ně. Na rozdíl od pilotů plynových balonů, kterých jsou v naší repub-
lice jednotky, aktivních pilotů horkovzdušných balonů je okolo dvou 
set. Horkovzdušný balon využívá propanu, popřípadě propan-bu-
tanu k ohřátí vzduchové hmoty uvnitř obalu prostřednictvím hořá-
ku. Jednoduše řečeno, abyste mohli s balonem stoupat nebo alespoň 
letět v hladině, potřebujete vzduch ohřívat v pravidelných interva-
lech. Čím je pak teplota okolního vzduchu vyšší, tím vyšší teploty je 
nezbytné dosáhnout v obalu balonu. Obvyklá teplota uvnitř obalu 
v průběhu letu se pohybuje mezi 100 °C až 120 °C. 

Lze balon řídit?
Balon ke svému pohybu využívá pouze větrné proudy. Let balonem je 
opravdu vzduchoplavbou, a chcete-li někam zatočit, je nutné nalézt 
výšku, v níž fouká ten správný vítr. Zpravidla platí, že přízemní vítr 
je ovlivněn orografií a je slabší než vítr ve vyšších vrstvách. Obvyklá 
odchylka výškového větru je mezi 40° až 80°, čím je vítr slabší, tím se 
odchylka zvětšuje a naopak. 

Nyní jsme si přiblížili balonové létání obecně a může-
me se pustit do závodů. V čem se tedy závodí a jaké jsou 
disciplíny?
Pravděpodobně jako první vás napadne závod v rychlosti. Ano, i tyto 
disciplíny se během závodů praktikují, ale nejsou natolik časté. Vy-
užívají se ve dvou podobách: minimální vzdálenost za určitý časový 
úsek (5 až 15 minut) a maximální vzdálenost. Nejčastější disciplínou 
je „hod na kříž“ – tuto disciplínu vidíte i na obrázku. Kříž bývá vzdá-
len od místa startu 2 až 5 kilometrů a cílem pilota je naletět k jeho 
středu co nejblíže, ve správnou chvíli odhodit „marker“ (pytlík s pís-
kem a flérou) a pokračovat zdárně k dalším disciplínám. Těch bývá 
během letu obvykle 3 až 5, ale není výjimkou i jiný počet. 

V dřívějších dobách byly disciplíny postaveny jako fyzické, v koši 
s pilotem a posádkou letěl i observer, který zaznamenával výsledky, 
a létalo se převážně na kříže. Technický pokrok umožnil již elektro-
nickou podobu záznamu tratě i odhodů „markerů“ a rozšířil varia-
bilitu disciplín o 3D disciplíny. Ty mohou mít rozmanitou podobu, 
mezi obvyklé však patří válec, houba nebo třívrstvý dort. Střed této 

disciplíny si většinou určuje pilot sám během letu, vždy však s odstu-
pem k jeho zahájení. Účelem těchto disciplín je využít různých směrů 
větru a zaletět co nejdelší vzdálenost uvnitř takového obrazce. Ob-
razce mohou být také označeny v mapě prostřednictvím cest, poled-
níků i rovnoběžek. 

Mezi zajímavé disciplíny patří „hon na lišku“, kdy jeden z nezávod-
ních balonů startuje s pětiminutovým předstihem a ostatní balony 
jej pronásledují na místo jeho přistání, kde je vyložen kříž. Za před-
pokladu proměnlivého větru bývají zadávány disciplíny „úhel“ nebo 
loket, jejichž cílem je od stanoveného kurzu vytvořit co největší od-
chylku, zpravidla na vzdálenosti 1 až 3 km. Loket poté představuje 
úhel 179°59“. 

A jaká je přesnost odhodu při takových disciplínách?
V českých podmínkách Vám pro umístění v první pětce na dané dis-
ciplíně stačí desítky centimetrů, nicméně mistrovství Evropy a světa 
již takovou toleranci neumožňují, zde pro umístění v první desítce 
potřebujete opravdu jednotky centimetrů a mnohdy i jeden centime-
tr může znamenat propad o několik míst, pokud se na cíl nedosta-
nete mezi prvními. Tyto zkušenosti nám potvrdil i Tomáš, který se 
takových závodů zúčastnil a na posledním mistrovství Evropy skon-
čil v první třetině pilotů a jako druhý z české reprezentace z celko-
vého počtu 102 zúčastněných. Vyrovnanost a zkušenosti v takových 
závodech hrají obrovskou roli. Dalším neopomenutelným faktorem 
je počasí, především vítr měnící se i v průběhu letu. Mnohdy při úko-
lu počítáte s přízemní složkou, která však po sklesání již zmizela 
nebo naopak Vás mile překvapí lepšími vlastnostmi. 

Tomášovi na letošních závodech v Rakousku a Maďarsku přejeme 
příznivý vítr a spoustu pěkných výsledků. 

„Balonové létání a závody obzvlášť jsou trochu alchymie,“ říká To-
máš. „Odměna v podobě nádherných výhledů je však natolik jedi-
nečná, že Vás rozhodně neomrzí.“
Foto: Jan Gruber



30 Tišnovské noviny

SPORT  

Nekvapil s Koscelníkem ve Vyškově s pohárem 
Michal Beneš

Rally Vyškov může považovat tišnovská po-
sádka Lukáš Nekvapil – Roman Koscelník za 
svou takřka domácí, neboť do centra dění to 
mají přes tři kopečky a čtyři potůčky. Znalost 
rychlostních zkoušek na Hané tudíž hovořila 
v jejich prospěch. Lukyn s Romanem starto-
vali v minulosti na Vyškovsku třikrát. V roce 
2014 chytli s Hondou „bramboru“, o rok poz-
ději se stejným vozem získala posádka v de-
vítkách stříbro. Vloni Tišnováci s Oplem 
Adam R2 bodovali šestým místem ve třídě. 

Letošní ročník Rally Vyškov měl v harmo-
nogramu devět rychlostních zkoušek v dél-
ce 73,46 ostrých kilometrů. Ve třídě 6, kam 
je zařazen Opel Adam R2, bylo přihlášeno 
20 posádek a byla to nejpočetněji obsaze-
ná třída soutěže. Draví Tišnováci bojovali na 

tratích zkoušek proti přesile soupeřů využí-
vajících vozy Peugeot 208 R2, ale na jejich 
výkonu to znát nebylo. Kluci začali na os-
mém místě a po těsném a urputném boji do-
provodil posádku početný fanklub na cílovou 
rampu, kde věčně usměvaví Tišnováci pře-
vzali pohár za třetí místo ve třídě 6. Velmi 
pěkné je i umístění v rámci rallysprint série, 
kde kluci i díky dvěma časům „na bedně“ ob-
sadili čtvrtou příčku. Na závěr je třeba ješ-
tě doplnit 14. místo v absolutní klasifikaci 
(včetně čtyřkolek). 

„Na Rally Vyškov, která je naše takřka do-
mácí soutěž, jsme se těšili. Do soutěže jsme 
vstupovali s jasným cílem, a to získat pohár 
v nadupané třídě 6, což se nám nakonec po-
dařilo, a úspěch jsme s fanoušky oslavili ne-
jen na rampě. Třetí místo ve třídě a čtvrté 
v rámci RRS je dle nás pěkný výsledek. I když 

mohlo to být i lepší, nebýt ‚sporné‘ pětisekun-
dové penalizace za ‚posunutí‘ retardéru. Video 
najdete na našem Facebooku NKmotorsport 
a posuďte sami, zda zhoupnutí balíku přes 
jeho vypouklou základnu je posunutím... Ale 
nestěžujeme si a nepláčeme. Každopádně jak 
by řekli fotbalisti, kontakt tam byl, takže poku-
tový kop byl nařízen. Soutěž jsme ale dokončili 
a závod si užili, a nutno dodat jen ‚další krásný 
den‘. Za tento úžasný výsledek a možnost star-
tovat děkujeme především našim partnerům 
TNT Počernice, www.autodopravabrno.eu, In-
tertech, Sagitta, Zyksal, Geotest a v neposlední 
řadě městu Tišnov. Dále děkujeme Brynda ra-
cing za skvěle připravený vůz, velkou podporu 
a rady. V neposlední řadě musíme poděkovat 
našemu skvělému fanklubu, který nás hnal do-
předu. DAJGAS!“ shrnul víkendové závodění 
Roman Koscelník.

Petunie 2017 
Miloš Buček

Letos vzácné jarní slunce vytáhlo již počtrnácté příznivce pétanque 
do závětří Květnice ke vzájemnému změření herních dovedností. Od-
had účasti po předchozích mrazivých a sněhových dnech nebyl snad-
ný. Aktuální předpověď počasí i ranní realita však daly Petunii jasně 
zelenou. Již tradiční tišnovský májový program zahrnující výstavu 
minerálů a pálení ohňů mohl tedy i letos být doplněn herní zálibou 
vhodnou pro všechny generace. Na prezentační soupisce turnaje se 
tak postupně vedle mladých párů objevili i senioři, rodinné sestavy, 
učitelé se svými žáky, tradiční i náhodní příchozí. Herní plocha bez 
problému pojala všech 44 účastníků, kteří se v průběhu čtyř herních 
hodin dle švýcarského herního systému vzájemně utkávali. Některé 
těsné výsledky stály i nějaké ty nervy, ale nad všemi z nich vítězil po 
celou dobu trvání turnaje duch společné starofrancouzské zábavy.

Po 44 zápasech byl znám konečný, a nutno podotknout, ne málo 
překvapivý vítěz. Stali se jím věkem ještě školáci ZŠ z Brna. Jejich 
hráčské dovednosti však nebyly náhodné, neboť vycházely z odbor-
né hráčské přípravy v brněnském klubu. Stejně jako oni prošli tur-
najem bez porážky i manželé Randuchovi, pouze s horším skóre 
z jednotlivých zápasů. 
Konečné pořadí na čelných místech bylo tedy následující:
1. Bejšovec – Hanák (Brno)
2. Randuchovi (Šerkovice)
3. Olbort T. – Kvítek (Brno)
4. Olbort D. – Oulehla (Tišnov)

Upomínkové ceny pro nejlepší již tradičně věnovalo město Tiš-
nov a košonka, malou herní kuličku, kolem které se to všechno točí, 
si mohly na památku odvézt všechny přihlášené páry. Petunie tak 
odstartovala neoficiální kalendář dalších turnajů Šerkovice (10. 6.), 
Drásov, Mor. Knínice. Komu nevyhovuje soutěžní forma potkávání se 
s kulatým herním náčiním, má možnost účastnit se středečních hrá-
tek na hřišti pod Květnicí v čase od 17.30 hod.

ŠERKOVICKÉ KOULENÍ 2017
Miroslav Randuch

Obec Šerkovice vás spolu s příznivci hry pétanque v mikroregionu 
Porta zve na již 11. ročník otevřeného turnaje dvojčlenných týmů 
ŠERKOVICKÉ KOULENÍ 2017 – turnaj dětí a turnaj 
dospělých. 

Turnaj se koná v sobotu 10. června od 13.30 hodin na hřišti 
v Šerkovicích. Prezentace bude probíhat na místě od 13 hodin. 

Systém hry bude upřesněn podle počtu přihlášených, není stanovena 
žádná věková hranice, hrát mohou i úplní začátečníci.
Vyhodnocena bude kategorie dětí a dospělých. 
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny a medaile. Občerstvení 
zajištěno.

Po turnaji následuje v případě zájmu další koulení…

Své dotazy a přihlášení můžete směrovat na tel. č. 777 765 882, příp. 
732 823 274. 
Další informace na www.repete-tisnov.webnode.cz. 

Foto: Miloš Buček
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XVI. všesokolský slet a oslavy sto let vzniku republiky
Jan Sláma

Český olympijský výbor, Česká unie spor-
tu a Česká obec sokolská se dohodly, že 
nejvýznamnější akcí, kterou sportovci při-
spějí k oslavám stého výročí vzniku republi-
ky, bude XVI. všesokolský slet. Důvodem je, 
že sokolská organizace je nejstarším tělo-
výchovným spolkem na našem území a má 
již 155letou historii. Dá se říci, že na ni na-
vazovaly další organizace, které postupně 
vznikaly. A rovněž naši první olympijští ví-
tězové byli z řad sokolů. Všesokolské slety, 
zejména za první republiky, se staly všená-
rodním svátkem. XVI. slet chce na tuto tradi-
ci navázat. Bude otevřený pro všechny, kteří 

mají zájem o zdravý pohyb bez ohledu na to, 
v jaké organizaci jsou registrováni. 

V našem městě chceme občanům poprvé 
připomenout blížící se slet přivítáním sle-
tové štafety, která k nám doputuje odpole-
dne v sobotu 23. září. Budeme rádi, když se 
tato akce stane součástí tradičních svatovác-
lavských hodů, které se v Tišnově v tomto 
termínu pořádají. Již zde by se mohla pro-
jevit spolupráce s ostatními sportovci v na-
šem městě i se sportovní komisí městského 
úřadu.

Štafeta startuje v pátek 22. září z Brati-
slavy a proběhne všemi sokolskými župa-
mi, tak aby mohla být slavnostně přivítána 
v neděli 24. září v Tyršově domě v Praze. 

Tím bude oficiálně zahájen nácvik hromad-
ných skladeb v sokolských tělocvičných 
jednotách.

U nás v Sokole Tišnov budeme nacvičovat 
skladby pro rodiče s dětmi, předškolní žac-
tvo, mladší žactvo, mladší žákyně, starší žac-
tvo, dorostenky a mladší ženy, ženy, muže 
a seniory. Uvítáme každého zájemce o nácvik 
zejména z řad mládeže.

První ukázku výsledků nácviků předvede-
me tišnovské veřejnosti společně s ukázka-
mi další činnosti našeho Sokola na akademii 
ve sportovní hale 25. února 2018. Komplet-
ní předvedení skladeb plánujeme na župním 
sletu 27. května na hřišti u sokolovny a na 
krajském sletu v Brně 10. června.

Podesáté kolem Doubravníku
Josef Ondroušek

Na sobotu 17. června připravuje městys 
Doubravník spolu s doubravnickým odbo-
rem Klubu českých turistů jubilejní 10. roč-
ník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem 
Doubravníku pěšky i s kolem.

Pro pěší turisty bude připraveno šest 
tras o délce 8, 13, 21, 27, 37 a 45 km. Nej-
delší trasa vede z Doubravníku přes Křížovi-
ce, Borač, Husle, Maňovou, Sejřek, Nedvědici, 
rozcestí Káčiny, Černovice a Skorotice zpět 
do Doubravníku. Sedmatřicítka proti nejdelší 
trase je kratší o úsek Káčiny, Černovice, Káči-
ny. Účastníci na trase 27 km půjdou od star-
tu až do Nedvědice stejně jako nejdelší trasy, 
odtud ale přímo do cíle. Pro trasu 21 km je 

takovým bodem Sejřek. Nejkratší trasa míří 
přes Křížovice a Prudkou, třináctka je vede-
na po stejné trase až na Prudkou, pak ale po-
kračuje do Borače a zpět přes Pláňavu.

Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy – 
25 a 53 km. Kratší je vedena přes Předkláš-
teří a Lomnici, delší přes Tišnov, Lomnici, 
Černovice a Štěpánov.

Všechny pěší trasy jubilejního ročníku 
jsou stejné jako při prvním ročníku akce.

Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6.00 
do 8.30 hod., na další pěší trasy a na cyklo-
trasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět 
od 8.00 do 10.15 hod., na nejkratší trasu se 
bude vycházet až do 14.15 hod. Start i cíl pro 
všechny účastníky jsou v budově bývalé rad-
nice na doubravnickém náměstí.

Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků 
10 Kč a pro členy Klubu českých turistů 
15 Kč.

V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 
18 hod. a úspěšně absolvuje celou zvolenou 
trasu (na trasách budou kontroly), obdr-
ží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, 
čestný člen doubravnického odboru Klu-
bu českých turistů. A nebude chybět tradič-
ní kalendářík s pozvánkou na příští ročník 
a tentokrát i speciální suvenýry vzhledem 
k jubileu akce.

Pochod byl i pro letošní rok zařazen do 
seriálu akcí mezinárodního sdružení Inter-
nationaler Volkssportverband (IVV) a do 
dvoustovky významných akcí Klubu českých 
turistů.

Dopřejete si taneční rána v ZUŠ?
Karolina Jandová

Pro zájemce o intenzivní ranní pohyb v podobě tance je otevřen nový 
kurz v prostorách ZUŠ. Pod vedením zkušené lektorky Barbary Caho-
vé z brněnského Dashdance se můžete těšit na rozličné podoby sou-
časného tance. Setkání jsou připravena na 90 minut. Jejich smyslem 
není společně secvičit nějakou konkrétní choreografii, ale mít mož-
nost intenzivního kontaktu se svým tělem, sami sebou a přitom vní-
mat výzvy, které tanec nabízí. 

Lekce probíhají v pondělky a středy od 7.20 do 8.50 s tím, že do 
prostor ZUŠ je možné přicházet už po sedmé hodině. Podíl na nákla-
dy vychází na 140 Kč za jednu lekci. Po první zkušenosti a rozhod-
nutí pokračovat je třeba podpořit konání dalších lekcí předplacením 
na měsíc dopředu. Na pravidelnou docházku je možné si vybrat buď 
pondělky, středy, nebo obojí… V případě zájmu mohou setkání probí-
hat i v červenci. Pravidelně pak opět od září.  

Zázemí kurzu je zajištěno v tanečním sále ZUŠ Tišnov s laskavou 
podporou p. ředitele Tomáše Zouhara. 

Odkaz na medailonek lektorky Barbary Cahové najdete na webu 
www.dashdance.com. 

Kontakt pro závazné přihlášky či případné informace: tanec.tis-
nov@gmail.com, tel. č. 720 978 022. V případě volné kapacity je 
možné se do kurzu připojit kdykoliv. Foto: archiv Barbary Cahové
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 4. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

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

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:
JIŘÍ PROCHÁZKA, LEOŠ NOVÝ, TIŠNOVŠTÍ FILMOVÍ REŽISÉŘI – přičemž se rozumí, že Procházka je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 19. června 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit 
může každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď z 3. kola zní: ALEŠ SMÍŠEK, JAROMÍR ŠKÁRA – tišnovští ředitelé LŠU či ZUŠ, čili „hudební“ školy (příp. 
stačí tišnovští hudebníci).
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Čtyři tišnovská sudoku – 4. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Nabízíme Vám k luštění úlohy pro čtvrté kolo 
naší soutěže Čtyři tišnovská sudoku. Jaká 
jsou její pravidla? Nejde pouze o vyluštění čtyř 
předložených sudoku. V každém z nich totiž 
najdete několik žlutých políček a současně jsou 
jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní 
písmena (viz informace pod soutěžními čtver-
ci). Když správně vyluštíte všechna sudoku 
a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za přísluš-
ná písmena, obdržíte dvě křestní jména a dvě 
příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Va-
ším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky 

a poté přiřadit ke každému křestnímu jménu 
odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly 
dvě osobnosti z historie našeho města, pat-
řící do určité společné skupiny (např. dva spor-
tovci, dva čestní občané, dva herci Karasova 
divadla atd. atd.). To ale stále ještě není všech-
no – nyní je potřeba poskládat správně seřaze-
ná jména a příjmení tak, aby starší osobnost 
byla uvedena jako první a mladší jako dru-
há. A na závěr od Vás budeme chtít odpověď, 
do jaké společné skupiny (viz závorka o něco 
výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

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

JIŘÍ PROCHÁZKA, LEOŠ NOVÝ, TIŠNOV-
ŠTÍ FILMOVÍ REŽISÉŘI – přičemž se rozu-
mí, že Procházka je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte 
do 9. června 2017 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou 
oznámeni po skončení 10. kola, které zveřej-
níme v lednu 2018.

Správná odpověď z 3. kola zní: ALEŠ 
SMÍŠEK, JAROMÍR ŠKÁRA – tišnovští ředitelé 
LŠU či ZUŠ čili „hudební“ školy (příp. stačí tiš-
novští hudebníci).
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…V   2…L   3…A   4…I
2) Společná pro sudoku č.1 a č.2:  5…J   6…N   7…H   8…K   9…Í
3) Společná pro sudoku č.3 a č.4:  5…S   6…T   7…M   8…U   9…E

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku: 1…V   2…L   3…A   4…I
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 2: 5…J   6…N   7…H   8…K   9…Í
 3) Společná pro sudoku č. 3 a č. 4: 5…S   6…T   7…M   8…U   9…E

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4
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Minerály v Tišnově
Kateřina Kociánová

V pátek 28. dubna se poprvé otevřela veřejnosti nově zřízená ex-
pozice minerálů v Tišnově – Galerie PATRIOT. Již během Minerálu 
Tišnov do ní zamířila první stovka návštěvníků a skutečně všich-
ni byli interiérem i kvalitou sbírek mile překvapeni. O tom svědčí 
řada vzkazů s díky a uznáním v návštěvní knize a pro zřizovatele 
Tomáše Buzrlu je právě tato zpětná vazba od návštěvníků tím hna-
cím motorem do další veřejně prospěšné činnosti. Vedle odbor-
níků a profesionálů, kdy k nám zavítala například redakční rada 
časopisu Minerál, kurátor Příbramského hornického muzea nebo 
významní sběratelé z Příbrami, Kutné Hory a Krušných hor, jsme 
stihli udělat radost i dětským návštěvníkům, kteří spíše než sbírky 
minerálů obdivovali obří mořské akvárium se spoustou živých ko-
rálů a barevných rybiček Nemo a Doris. Sami jsme byli překvape-
ni, kolik Tišnováků má vztah ke kamenům a že se v nich skutečně 
vyznají. Již jsme si zvykli, že nás tatínkové od rodiny informují, co 
mají doma za poklady z Květnice, Dřínové a blízkého okolí. Někte-
ří se i nabídli, že nám své kousky darují či zapůjčí. A tím se naše 
Galerie PATRIOT stává součástí Tišnova, sounáležitostí obyvatel 
a místem, ke kterému budou mít kladný vztah i v budoucnu. Bu-
deme rádi, když nás i Vy podpoříte svou návštěvou, a určitě budete 
okouzleni krásou a estetikou celé výstavy. Otevřeno máme pátky 
odpoledne a celé soboty a neděle až do konce září. A najdete nás 
hned u parkoviště pod Klucaninou u nového hřbitova směrem na 
Železné.

Jako spoluorganizátoři tišnovské burzy kamenů – Minerálu 
Tišnov se rádi pochlubíme i proběhlou akcí. Navštívilo nás 4 600 
návštěvníků, což je o tisíc více než na jaře před rokem. Měli jsme 
220 vystavovatelů především z České a Slovenské republiky, ale 
také z Polska, Maďarska, Rumunska a vzdálené Indie. Poprvé jsme 
připravili vystavovatelům a návštěvníkům halu SSK, která si získa-
la řadu uznání, a dokonce poklony s označením, že se jedná o tiš-
novský Mnichov. Právě tam se pořádají největší evropské burzy 
minerálů v supermoderních halách. Věříme, že si Tišnov tyto po-
chvaly zaslouží, jako organizátoři víme, co ještě zlepšit, a budeme 
pracovat na dalších pozitivních krocích tak, aby úroveň naší akce 
jen rostla.

Co se událo nového v Koruně Vysočiny
Eliška Špačková

Už uběhl nějaký čas, co jsme Vám dali vědět, 
jak pracujeme v založeném spolku Koruna 
Vysočiny. První novinkou je vydání Turistic-
kých novin č. 3 a na konci června by měly vyjít 
Turistické noviny č. 4. Dočíst se můžete o ti-
pech, kam vyrazit na kole či pěšky, jaké udá-
losti se konají nebo například které muzeum 
či jinou památku navštívit. Léto je období, kdy 
každý jezdí na výlety, na dovolené. Řada z Vás 
je z novin tak nadšená, že jsme se rozhodli 

rozšířit letní verzi oproti předchozímu číslu. 
Úspěch mají noviny nejen mezi čtenáři, ale 
také, a tím se určitě musíme pochlubit, u od-
borné veřejnosti. Naše noviny se umístily na 
1. místě v kategorii Turistická informace roku 
2017, kterou vyhlásil TURIST PROPAG. Novi-
ny jsou k dispozici v Turistickém informač-
ním centru, v Muzeu města Tišnova a také 
v některých ubytovacích zařízeních nejen na 
Tišnovsku, ale po celé destinaci.

Druhou novinkou, ze které máme snad 
ještě větší radost, je spuštění webových 

stránek. Najdete je na adrese www.koruna-
vysociny.cz. Dozvíte se zde, jaká místa může-
te navštívit, kde se lze ubytovat či najíst, kam 
vyrazit na kole. 

V kalendáři se dočtete o akcích, kte-
ré města připravují. Najdete zde také po-
slední vydání turistických novin a spoustu 
a spoustu dalších zajímavých informací. Už 
tedy nemusíte hledat pozoruhodnosti na 
stránkách jednotlivých měst destinace. Sta-
čí navštívit náš web a tam se dočtete vše, co 
Vás zajímá.

Foto: Kateřina Kociánová
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4. června uplyne dvacet pět let, co zemřel 
pan PAVEL DRLÍK. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a dcera s rodinou.

Dne 6. června uplyne jedenáct let, kdy nás 
opustila naše manželka, maminka a ba-
bička paní KVĚTOSLAVA BARTOŇKOVÁ. 
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinou.

Dne 23. května uplynuly čtyři roky od 
úmrtí pana ANTONÍNA KLOUDY. Prosí-
me všechny, kteří ho měli rádi, aby na něj 
s láskou a úctou vzpomněli spolu s námi. 
Děkuje manželka a dcery Marcela a Rena-
ta s rodinou.

Dne 26. května uplynul třetí smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček pan ROSTISLAV 
ŠPAČEK. S láskou vzpomíná manželka, 
syn Michal a dcera Simona s rodinou. 

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

Dne 28. června s bolestí v srdci vzpomene-
me čtrnácté smutné výročí úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka pana 
VOJTĚCHA KROUFKA. S láskou vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 26. června vzpomeneme deváté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek a dědeček pan ANTONÍN 
HORT. Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka, dcery Dagmar a Lenka s rodinami.

Dne 31. května uplynou již tři roky od 
doby, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
syn, strýc a bratr JAN THOMAIER ve věku 
nedožitých dvaceti let. S bolestí v srdci 
vzpomíná otec a sestry Jana a Veronika 
s rodinami.

Dne 2. června uplynou tři smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček pan MIROSLAV 
 BENEŠ. S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. června si připomeneme tře-
tí smutné výročí, kdy odešel tatínek pan 
ZDENĚK KOPŘIVA, 9. ledna tohoto roku 
by oslavil osmdesáté páté narozeniny. 
S láskou vzpomínají dcera Táňa s Vaškem.

Dne 20. června uplynou tři roky ode dne, 
kdy nás navždy opustila moje manželka 
paní DANA PODALOVÁ. Prosím všech-
ny, kteří mou manželku znali, aby jí vě-
novali alespoň tichou vzpomínku. Děkuje 
manžel.

Dne 25. února to bylo šest let, kdy nás opustila naše milovaná maminka paní JIŘINA 
MATULKOVÁ. Dne 26. června to bude dvacet pět let, co nás opustil náš tatínek pan 
 MIROSLAV MATULKA. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.



6/2017 35

NABÍDKY PRÁCE / INZERCE  

PŘIJMEME do pracovního poměru  
SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA na plný úvazek

Předpokládaný nástup od 1. 9. 2017.
Info – ředitelství školy, tel. 549 415 163, kl. 501,  
mob. 724 278 791. Žádosti se strukturovaným 

životopisem zasílejte na  
e-mail: zssmiskova@zssmiskova.cz.

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

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

pro práci v domácnostech klientů v Tišnově a v DPS Králova. 
Výhodou: aktivní řidič, absolvovaný kurz pracovníka v soc. 

službách. 
Nástup ihned nebo dle dohody. Hlavní pracovní poměr, pouze 

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

stravenky, 5 týdnů dovolené.
Zájemci mohou zaslat životopis na adresu: Centrum sociálních 

služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov
e-mailem na: info@css.tisnov.cz

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

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na 2 volné pracovní pozice

ÚKLID KANCELÁŘÍ A VEŘEJNÝCH TOALET
Náplň práce: 

– pravidelný úklid kanceláří a veřejných toalet
Nabízíme: 

– práci na DPP či DPČ v centru Tišnova
– směnná práce podle časového rozpisu

– práce vhodná pro zájemce v důchodu, na rodičovské dovolené 
nebo studenty

– nástup možný od července 2017, případně dle domluvy
Náležitosti přihlášky: 

– strukturovaný životopis
– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně údajů, v platném znění 
Přihlášky podávejte nejpozději do 14. 6. 2017  

(směrodatný je termín doručení): 
poštou na adresu Městské kulturní středisko,  

Mlýnská 152, 666 01 Tišnov 
e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení  
kdykoliv v jeho průběhu.

 ° Dlouhodobě pronajmu byt 1+1, 4. poschodí na Květnici v Tišnově. Tel. 602 793 081.

 ° Dlouhodobě pronajmu garáž na Květnici. Tel. 602 793 081.

 ° Hledám byt 2+1 s výtahem, koupím nebo jako protihodnotu byt 3+1 bez výtahu na sídl. 
Klucanina. Tel. 605 823 151.

 ° Hledám někoho na pomoc při rehabilitačním cvičení. Nemusí být odborník. 
Tel. 733 103 114.

 ° Dobrý den, hledám byt v dobrém stavu. Nastěhování v létě 2017. Tel. 774 340 338.

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

 ° RD se zahradou, stav dobrý. Nabídněte.   
Tel. 607 127 906.

 ° Koupím vojenské věci – Německo, 1., ev. 2. sv. válka – např. helmy, bodáky, plechové nebo 
dřevěné bedny od munice, dalekohledy aj. Dále motocyklové součástky do roku výroby 
1970 v jakémkoliv stavu. Tel. 723 539 270.

 ° Prodám chalupu a pronajmu chatu k celoroč. bydlení. Hajánky. Mob. 604 649 858.

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

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

 ° Prodám byt 4+kk, 76,5 m2, po celkové rek., Tišnov, U Humpolky 1505. Cena: 3,2 mil. Kč. 
Tel. 733 199 594.

 ° Restaurace Krček přijme pomocnou sílu do kuchyně a na úklid. Kontakt: 604 881 858 
nebo 731 654 917.
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Společnost BIOSTER, a.s., se sídlem ve Veverské Bítýšce, výrobce 

zdravotnického materiálu přijme 2 pracovníky na pozici 
OPERÁTOR PROVOZU OXIDACE CELULÓZY 

Požadujeme: 
- ÚSO/ SŠ vzdělání –  obor chemie a praxe v něm výhodou 
Náplň práce: 
- práce spojené s chemickou výrobou (příprava roztoků, řízení oxidace, 

desHlace, rekHfikace apod.) 
- vedení operaHvní dokumentace dle obecně platných předpisů i interních 

postupů 
- dodržování požadavků systému Správné výrobní praxe 
- práce střídavě na ráno a na odpoledne 

Nabízíme: práci  v české stabilní firmě, týden dovolené navíc, podnikové 
stravování, firemní kurzy AJ. Nástup možný ihned. 

Kontakt: Věra Hrdinová, tel. 733 765 620, v.hrdinova@bioster.cz

PhDr. Miriam
Jedličková

Myslete
na pitný režim

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

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

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

D
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NA TOMTO MÍSTĚ  
BY MOHL BÝT I VÁŠ 

INZERÁT. 
Tel.: 777 706 714,  

e-mail: noviny@kulturatisnov.cz
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JICOM, spol. s r.o. 
provozovna Halouzkova 1763/140, 666 01 Tišnov                     www.jicom.cz 

  jicom@jicom.cz 
  549 438 211 

 
 

JICOM, spol. s r.o. 

ELEKTROMONTÁŽE 

 
Přijímáme zaměstnance pro elektromontážní práce 
 
Nabízíme: 
- zajímavé finanční ohodnocení 
- příspěvek na stravování 
- 25 dnů dovolené 
- firemní vzdělávání 
- zajišťujeme odborné zkoušky 
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OBCHODNÍHO REFERENTA/REFERENTKU  

Požadujeme:
 SŠ vzdělání  
 velmi dobré komunikační schopnosti 

  komunikativnost, samostatnost, dobrou znalost 
práce na PC

 ŘP skup. B

Nabízíme:
 rmy 

 dobrý kolektiv
 nanční ohodnocení závislé na výkonu 

 zaměstnanecké výhody  

Společnost T-AGRO CZ s.r.o., zabývající se prodejem
náhradních dílů na zemědělskou techniku, přijme pro 

své středisko v Tišnově

Životopisy prosím zasílejte do 31.5. 2017
na e-mailovou adresu  t-agro@t-agro.cz

základy německého jazyka výhodou

VDT Systems s.r.o.

www.vdtsystems.cz

inteligetní domácnost

multiroom ozvučení

řídicí systém

audio-video komponenty

Vážného 2091/15, 621 00 Brno - Řečkovice

info@vdtsystems.cz +420 604 941 555 

vhodné pro inteligetní domy, byty, administrativní budovy, kanceláře, 
školy, zasedací místnosti, učebny, kinosály, galerie, obchody...
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PITNÝ REŽIM: 
klíč ke zdraví i vitalitě

Aby naše tělo fungovalo, jak má, je důležité 
zajistit mu rovnováhu mezi příjmem a výde-
jem tekutin. Obecně se doporučuje kolem 
35 ml na 1 kg tělesné váhy, což třeba pro 
80kilového člověka představuje 2,8 litru. 
Pokud se vám to zdá příliš, myslete na to, že 
se do tohoto příjmu započítávají i tekutiny 
přijaté s jídlem, to znamená v ovoci, zele-
nině, polévkách a podobně.

Pít se musí a v letních dnech to platí dvojnásob. Náš organizmus tekutiny potřebuje  
k mnoha činnostem, mezi které patří třeba regulace tělesné teploty, udržování 
správné funkce ledvin a optimální hustoty krve nebo zásobování tkání kyslíkem, 
přivádění energie do svalů či odvodu látek z těla ven. Poradíme vám, co pít a čím váš 
pitný režim obohatit.

Co pít?
Vyšší nároky na příjem tekutin má organi-
zmus přirozeně ve chvílích, kdy spoustu 
tekutin sám vydává, tedy například při zvý-
šené fyzické aktivitě (sport, ale i práce na 
zahradě či v zaměstnání) nebo tropických 
teplotách. Potřebu tekutin také zvyšují 
slaná, sladká a tučná jídla.

Mezi vhodné nápoje určitě patří čistá voda, 
minerální voda, ovocné a bylinkové čaje,  
v menší míře pak i ředěné ovocné šťávy  
a džusy. Dobrým řešením poskytujícím 
osvěžení i doplnění tekutin jsou třeba  
dětmi oblíbená pitíčka Capri-Sonne s po-
dílem ovocné šťávy i vitaminů, která nepře-
kyselují organismus a díky svému originál-
nímu obalu si jejich obsah udrží delší dobu 

příjemnou teplotu. Jejich chuť je navíc pro 
děti velkým lákadlem a snadno je tak při-
mějete pít, když vodu odmítají.

Pitný režim je vhodné doplnit i příjmem vita-
minů a minerálních látek, které našemu tělu 
také prospívají. Výbornou letní volbu před-
stavují například rozpustné vitaminové 
nápoje OvoCé, které nabízejí příjemné  
a chutné osvěžení v kombinaci s vitaminy 
a zinkem, který posiluje imunitu. Sáhnout 
můžete také po šumivých tabletách značek 
MaxiVita nebo Revital, ze kterých si připra-
víte chutné nápoje plné vitaminů a minerál-
ních látek. 

Všechny zmiňované produkty vznikají přímo  
v Tišnově – ve výrobním závodě VITARu, kde 
si je také můžete za výhodnou cenu koupit  
v podnikové prodejně na vrátnici. Ta slouží  
i jako výdejní místo eshopu www.nasevitaminy.
cz, kde seženete veškeré vitaminové doplňky 
od VITARu.

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



V SOBOTU 13. KVĚTNA SPOLEČNĚ NA TIŠNOVSKÉM NÁMĚSTÍ FÉROVĚ POSNÍDALO  
PŘES 70 LIDÍ.
Foto: Petr Křivánek

S PŘÍBĚHEM SMUTNÉHO BOXERA ROCKYHO PŘIJELA DO TIŠNOVA ALTERNATIVNÍ DIVADELNÍ  
SKUPINA BUCHTY A LOUTKY.
Foto: Michal Juříček

VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJDETE NA FACEBOOKU TIŠNOVSKÝCH NOVIN

TIŠNOVSKÁ POSÁDKA L. NEKVAPIL – 
R. KOSCELNÍK NA RALLYSPRINTU KOPNÁ 2017
Foto: Michal Beneš

KDYŽ ZAPRŠÍ (FORMEL HISTORIC AUSTRIA 2017 – AUTOMOTODROM BRNO)
Foto: Michal Beneš
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 24–25
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Cena k jednání   2,300.000,-Kč           
0,-Kč

jhsdjh jhd akjdh hdshdilsdj shd 
sdhkj hds djhjs 

3 x dílna, sjjkhjhjoc. Zázemí5555 

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

 
                             3,950.000,-Kč 

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

 
     Cena k jednání   2,950.000,-Kč 

 

 

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

                     990.000,-Kč  

 

Prodej RD 5+kk s garáží, Olší u 
Tišnova, CP 387 m² 

² 

 

                           150.000,- Kč  

 

Prodej zahrady, Tišnov,  
           Trnec, pozemek 395 m² 

5 m² 
 11.000,-Kč / včetně energií 

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

        8.000,-Kč / včetně energií 

 

Pronájem bytu 2+kk,Tišnov, 
Klášterská, CP  33 m² 

 

 ,nhjhsdjh jhd akjdh  

       8.000,-Kč / měsíc bez energií 

 

Pronájem nebytových prostor  
Tišnova, Brněnská  CP 25 m² 

                      1.000,-Kč / měsíc  

Pronájem zahrady, Tišnov, Družstevní, 
CP 200 m² 


