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Park pod kostelem – historie a současnost 
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Plochy parku s jižní a jihovýchodní ex-
pozicí v centru města dříve sloužily jako 
sady, zahrádky či samotná zahrada fary. 
Přibližně v 70. letech vznikl megaloman-
ský projekt, kdy mělo být v plochách ny-
nějšího parku vystavěno několik bytových 
domů s propojovací komunikací. Dobře to 
dopadlo a minulý územní plán rezervoval 
plochy pro parkovou úpravu. V 90. letech 
schválili bohužel tehdejší zastupitelé změ-
nu územního plánu, která umožnila upro-
střed ploch výstavbu rodinného domu na 
soukromém pozemku, který nyní rozděluje 
park na dvě části. Bohužel ani po opakova-
ných jednáních nepřipustil majitel odpro-
dání části pozemku k propojení obou částí 
parku.

Již v r. 2000 byla zhotovena studie využi-
tí lokality pod kostelem, kterou projektovala 
Ing. arch. Jana Janíková. Od té doby se čekalo 
na vhodný dotační titul a město neuspělo ani 
při opakované žádosti o nadační grant. V me-
zidobí byla dokonce studie i přepracována, 
ale finální variantu vyhotovila až společ-
nost Zahradní a krajinářská tvorba Ing. arch. 
Jany Janíkové z Brna. Ještě dříve však zača-
ly opravy zdí při obvodu parku. Byla tak 
opravena hřbitovní zeď a opěrné zdi pod 
kostelem. Zajímavostí je, že na stavbu dvou 
schodů původního schodiště byly použity 

znehodnocené části náhrobních kamenů. Po 
konzultaci s odborníky však již neměly žád-
nou historickou hodnotu.

Dle výsledků ankety z roku 2006 si ob-
čané nejčastěji přáli dostatek laviček a od-
padkových košů, bohatou zeleň s možností 
zachování nynějších ovocných stromů. Vel-
ký důraz kladli na klidovou a odpočinkovou 
funkci parku a z prvků uvítali nejvíce herní 
prvek pro malé děti a pítko. Tyto požadavky 
a mnohé další byly naplněny. V parku poros-
te sedmdesát devět nově vysazených stromů 
a několik stovek keřů. Pěkné posezení s vý-
hledem nabídne také občerstvení v horní 
části parku Na Hrádku. Děti si najdou zábavu 
na novém dětském hřišti.

Menší část parku blíže k centru bude bě-
hem noci uzavírána a bude do ní omezen 
vstup se psy. Naleznete tam i posezení u tr-
valkových záhonů, pod pergolou či u malé-
ho hřiště pro nejmenší. Tato část parku bude 
zpřístupněna až během letních měsíců.

Projekt byl zahájen v roce 2017 úpravou 
velké zahrady a vybudováním objektu tech-
nického zázemí parku. II. etapa se odehrává 
ve farské zahradě. Projekt bude dokončen 
k 30. 6. 2018. Akce je spolufinancována Ev-
ropskou unií. Celkové náklady činí 16 milio-
nů korun.
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Pátek 1. června 2018

OTVÍRÁNÍ PARKU 
POD KOSTELEM

Město Tišnov Vás srdečně zve na

15.00  Zpřístupnění parku veřejnosti, občerstvení
16.00 Slavnostní otevření parku za účasti zástupců
 Města Tišnova, tišnovské farnosti a hostů
16.15 Midnight Coff ee Session – cimbálová kapela
 Učitelé ZUŠ Tišnov – akustické hudební vystoupení

       • Zábava pro malé děti (Rodinné centrum Studánka)

       • Prezentace a prodej výrobků místních pivovarů

Srdečně Vás zveme – sejdeme se v parku!

Příští číslo Tišnovských novin (TN 07 a 08/2018) vyjde 28. 6. 2018 (s uzávěrkou 18. 6. 2018). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 11. 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.

Obr. na titulní straně: Park pod kostelem. Foto: Roman Skřepek
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Tišnov získal prestižní Cenu hejtmana
Roman Skřepek, odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Jihomoravský kraj ocenil organizace a firmy za společenskou 
odpovědnost.

Osmnáct organizací působících v kraji mělo šanci získat Cenu hejt-
mana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Letošní roč-
ník poznal své vítěze v úterý 24. dubna po skončení konference nazvané 
„Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“. Ocenění 
předal v brněnské vile Löw-Beer náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společen-
skou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností 
zabývají. Zúčastnit se mohou jak organizace podnikatelského, tak i ve-
řejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod.

1. místo v kategorii Veřejný sektor, obce s rozšířenou působ-
ností, převzal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil s tajemnicí 
MěÚ Tišnov Ivou Dvořáčkovou.

Historicky první ročník vyhlásila v březnu 2015 Rada Jihomorav-
ského kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní 
Moravy a Radou kvality ČR.

První místo v kategorii Veřejný sektor, obce s rozšířenou působnos-
tí, převzal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil s tajemnicí Městského 
úřadu Tišnov Ivou Dvořáčkovou. Foto: Roman Skřepek

Informace o místním poplatku za „komunální odpad“
Alena Lásková, Finanční odbor

Finanční odbor MěÚ Tišnov informuje občany, že splatnost míst-
ního poplatku za „komunální odpad“ a za psa byla k 30. 4. 2018. 
Bez navýšení je možné uhradit poplatky do 30. června 2018. 
Při pozdější úhradě bude vyměřeno navýšení poplatku dle vyhláš-
ky města.

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

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.

Ulice Na Hrádku a část Bezručovy 
budou od prázdnin jednosměrné
Roman Skřepek, odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Rádi bychom informovali veřejnost, že vstupujeme do poslední fáze 
příprav již dříve avizované změny směru jízdy v ulicích Na Hrádku 
a v části ulice Bezručova.

Ulice Na Hrádku bude jednosměrná od křižovatky s uli-
cí Riegrova až ke starému hřbitovu, ulice Bezručova pak bude 

jednosměrná jen v úseku mezi poštou a kostelem, a to ve směru 
na nám. Míru.

Předpokládané zavedení jednosměrného provozu proběhne od 
1. 7. 2018, tedy se začátkem letních prázdnin, kdy je provoz již tra-
dičně menší než obvykle. V průběhu měsíce června se tato informa-
ce objeví v uvedených ulicích i na velkoplošném dopravním značení.

Důvodem zjednosměrnění uvedených ulic je zlepšení doprav-
ní dostupnosti a průjezdnosti, vytvoření parkovacích míst, kdy při 
parkování v těchto místech docházelo každodenně k páchání řady 
dopravních přestupků a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti sil-
ničního provozu.

Projekt Profesionalizace Městského 
úřadu v Tišnově je v plném proudu
za realizační tým Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

V průběhu let 2018 a 2019 realizuje město Tišnov projekt pod názvem 
Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově. Financován je Ev-
ropskou unií z operačního programu Zaměstnanost pod registračním 
číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, prioritní osa číslo 03.4, 
Efektivní veřejná správa.

Projekt má dvě pomyslné části. Ta větší podporuje vzdělávání za-
městnanců Městského úřadu Tišnov a přispívá tím zejména ke zkva-
litnění rozvoje lidských zdrojů, zavádí nové nástroje řízení ve veřejné 
správě, zvyšuje znalosti a dovednosti pracovníků úřadu a současně roz-
víjí moderní metody řízení. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na odbor-
ná školení (např. ochranu osobních údajů, správní řád, pracovní právo, 
stavební právo, odpovědné zadávání veřejných zakázek aj.), na tzv. měk-
ké dovednosti (např. syndrom vyhoření, komunikační a prezentační 

dovednosti) a v neposlední řadě i na projektové, strategické a finanční 
řízení. Hlavním cílem této části projektu je dojít k ještě vyšší efektivitě 
a zejména pak k profesionalizaci městského úřadu. Vzdělávací část pro-
jektu, na základě uskutečněné veřejné zakázky, pro nás zajišťuje společ-
nost ATACHE s. r. o. – institut komplexního vzdělávání a služeb. 

Další částí projektu je tvorba nového strategického dokumen-
tu města s názvem Strategický plán města Tišnova pro období 2021 
až 2025 (současný strategický plán je vypracován pro období 2014 
až 2020). Tuto část projektu tvoří a zpracovává vítězná firma GaREP,  
spol. s. r. o., která se již dvacet čtyři let věnuje problematice rozvoje 
obcí a regionů, zejména poznávání možností jejich rozvoje a hledání 
cest, jak poznané rozvojové šance prakticky uskutečňovat. 

Celkový objem finančních prostředků projektu činí 3 832 250,25 Kč, 
přičemž dotace je plných 95 % těchto výdajů, což představuje 
3 640 637,73 Kč.

Projekt

PROFESIONALIZACE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V TIŠNOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, na zavádění
nových nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na
zpracování strategického dokumentu.
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt

PROFESIONALIZACE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V TIŠNOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, na zavádění
nových nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na
zpracování strategického dokumentu.
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Plánujete dovolenou v zahraničí? Zkontrolujte si včas platnost osobních dokladů!
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Doporučujeme požádat o vydání nového cestovního pasu včas 
a nenechávat podání žádosti až do doby těsně před letní turis-
tickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, 
ušetříte si čas, nervy a peníze. 

Při podání žádosti předkládáte platný občanský průkaz, u dítěte 
do 18 let originál rodného listu. K podání žádosti nepředkládáte 
fotografii ani vyplněný formulář. Upozorňujeme však, že vaší zá-
konnou povinností je vrácení neplatného cestovního pasu. Za vydání 
cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, 
u dětí mladších 15 let 100 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě  
30 dnů?
Do 30. 6. 2018 můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte však s vyšším správním 
poplatkem 4 000 Kč, u dětí mladších 15 let 2 000 Kč. 

Od 1. 7. 2018 bude možné žádat o vydání cestovního pasu ve 
dvou „zkrácených lhůtách“: v pracovních dnech do 24 hodin za 
správní poplatek dospělá osoba 6 000 Kč, u dětí mladších 15 let 
2 000 Kč, do 5 pracovních dnů za správní poplatek dospělá oso-
ba  3 000 Kč, u dětí mladších 15 let 1 000 Kč.

Nestihli jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? 
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský 
průkaz. Rovněž lze občanský průkaz uplatnit i při cestování do těch-
to států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánie, Bosna 
a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavsko a Srbsko.

Má vaše dítě občanský průkaz? 
Rovněž dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský 
průkaz.

I v případě, že máte platný cestovní pas, zkontrolujte si jeho plat-
nost. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvysla-
nectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu 
cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovní-
ho pasu může být např. 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování 
z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu na úze-
mí daného státu třeba vízum.

Novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokla-
dů s účinností od 1. 7. 2018 
Občanské průkazy:
– bude ukončeno vydávání občanských průkazů se strojově čitelný-

mi údaji bez elektronického kontaktního čipu a budou vydávány 
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, který bude sloužit k elektronické identifi-
kaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními 
systémy veřejné správy

– v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zruše-
ní údaje o místu trvalého pobytu již nebudou vydávány občanské 
průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc 
(tzv. rychloobčanka). Tento typ OP bude vydáván pouze v jediném 
případě, a to pro účely výkonu volebního práva v době voleb.

–  nově bude možné požádat o vydání řádného občanského prů-
kazu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
1.  v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek – dospělá 

osoba 1 000 Kč, u dětí mladších 15 let 500 Kč
2.  do 5 pracovních dnů za správní poplatek – dospělá osoba 

500 Kč, u dětí mladších 15 let 300 Kč
 

Cestovní doklady: 
– nově bude možné žádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkráce-

ných lhůtách, a to:
1.  v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek – dospělá 

osoba 6 000 Kč, u dětí mladších 15 let 2000 Kč
2.  do 5 pracovních dnů za správní poplatek – dospělá osoba 

3 000 Kč, u dětí mladších 15 let 1 000 Kč

Nadále je možné požádat o vydání i vyzvednutí výše uvedených 
dokladů u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), 
tedy i odlišného od místa trvalého pobytu žadatele. 

Kde můžete podat žádost o občanský průkaz či cestovní 
doklad?
Městský úřad Tišnov – Odbor správních a vnitřních věcí – ob-
čanské průkazy, cestovní doklady
nám. Míru 346 (budova úřadu vedle Polikliniky), tel. 549 439 778, 
549 439 776, 549 439 770
úřední hodiny: pondělí a středa 7–17 hod., pátek 7–12 hod.

Žádost o vydání OP a CD ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a do 
5 pracovních dnů bude mít občan možnost podat i u Ministerstva 
vnitra. Doklady vydané do 24 hodin lze převzít pouze u Minister-
stva vnitra.

Elektronické objednání šetří Váš čas
Zbytečnému čekání se vyhnete, pokud využijete náš Rezervační sys-
tém www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system a sami si zvolíte čas, 
který Vám vyhovuje. Pracovnice přepážky Vás následně vyvolá a ob-
slouží bez zbytečné prodlevy. Informaci, zda již byl Váš doklad vy-
hotoven a připraven k vyzvednutí, můžete najít na www.tisnov.cz/
urad/informace/doklady-k-vyzvednuti. Nově při podání žádosti 
o OP a CD bude možné uvést telefonní číslo nebo e-mail pro účely 
zaslání informace o vyhotoveném dokladu.

I pokud nebudete cestovat do zahraničí, doporučujeme vám, 
abyste si provedli kontrolu doby platnosti svých stávajících 
osobních dokladů. 
Žádost je možné podat již 6 měsíců před skončením platnosti 
stávajícího občanského průkazu. V tomto období se nevybírá 
správní poplatek.

I dítě mladší 15 let může cestovat do některých států na občanský prů-
kaz, ilustrační foto.
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O aktuálních investičních 
akcích s Karlem Součkem
Roman Skřepek

Jaké investiční akce nyní ve městě pro-
bíhají a v jaké jsou fázi?
Nejdražším, právě dokončovaným projek-
tem je Park pod kostelem, tedy jeho první 
a druhá etapa. První, větší část, resp. prv-
ní etapu, bychom rádi slavnostně otevře-
li návštěvníkům 1. června 2018. Rozbíhá se 
také akce Cyklostezka Subterra – koupaliště 
s lávkou přes potok Závistku. Tato od příští-
ho roku umožní společně s podchodem pod 
hlavní silnicí bezpečný příchod a příjezd ke 
koupališti a dále směrem na Březinu. Jak 
jste si nyní, vážení spoluobčané, všimli, za-
čala šest let odkládaná rekonstrukce fasá-
dy Hotelu Květnice. Po jejím dokončení již 
nebude stát na náměstí Míru žádný dům se 
zanedbaným zevnějškem. Dále do konce to-
hoto měsíce skončí sanace skály pod Květni-
cí nad stávající cyklostezkou do Štěpánovic. 
V průběhu prací se zjistilo, že množství ka-
menů a sutě, které bylo odstraněno, bylo asi 
dvojnásobné oproti prvotním projektovým 
předpokladům. 

Které investiční akce budou ještě letos 
zahájeny, a které naopak ne?
Některé investiční akce jsme museli zařadit 
do rozpočtu neplánovaně, jiné zase z plá-
nu investic vypadly. Dvě akce v hodnotě asi 
pěti milionů korun bylo možné připravit 
díky tomu, že jsme jiné vysoutěžili podstat-
ně levněji, než stanovil původní rozpočet. 
Navíc se městu daří také dobře hospodařit. 
Rozpočtovým opatřením jsme proto zařadi-
li rekonstrukci autobusové zastávky na Trn-
ci, aby po skončení uzavírky mezi Tišnovem 
a Drásovem byla tato dána cestujícím do uží-
vání. Také se podařilo připravit a realizovat 
instalaci klimatizace v Kině Svratka. Pose-
zení v letních měsících by zde mělo být pro 
diváky mnohem příjemnější, než tomu bylo 

v minulosti. Co se asi nepodaří letos dokon-
čit, je realizace cesty podél fotbalového hři-
ště k řece podchodem od sídla firmy pana 
Mouky. 
Jak to vypadá s rekonstrukcí ulice Br-
něnské, můžeme se již brzo těšit na 
novou komunikaci?
Tato akce je jednou z nejnáročnějších, což 
je spojené i s omezením provozu vozidel 
i omezením příjezdu k řadě živnostenských 
provozoven. Nyní řešíme, aby v průběhu 
stavby zhotovitel umožnil příjezd a příchod 
k jednotlivým objektům, je proto třeba pro-
myslet etapizaci. Současně musíme zkoor-
dinovat činnosti, které bude platit město 
Tišnov, a jiné, které zase bude hradit Sprá-
va a údržba silnic JmK. Městské objekty, kte-
ré budou v rámci této investice realizovány, 
jsou chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení, 
ale třeba i parkovací místa. O všem budeme 
občany včas informovat na webu, Mobilním 
rozhlasem nebo v Tišnovských novinách. 

Jak se Vám osobně líbí web Proměny 
Tišnova a čím je pro Vás výjimečný?
Tyto internetové stránky mně, jak se někdy 
říká, mluví z duše. Dříve jsem byl při roz-
hovorech s občany na téma, že se ve městě 
třicet let nic neudělalo, jejich názorem za-
skočen. Později jsem ve volném čase do-
spěl k názoru, že lidská paměť je zejména 
v oblasti investic, oprav, ale i chování lidí ve 
vztahu k dobrým věcem velmi krátká. Pohrá-
val jsem si s myšlenkou, že by bylo vhodné 
zdůraznit tyto skutečnosti. Nový web skvěle 
a přehledně shrnuje všechny významné akce 
za poslední roky a zvláště pro mě je zajíma-
vé, že na mapě zobrazuje i místa, kde se něco 
chystá. 

Existuje projekt, který Vám dělá vrás-
ky nebo jsou s ním nečekané potíže?
Projekt zatím ne, spíše záměr na postavení 
mateřské školy v lokalitě Hony za Kukýrnou. 
Vzhledem k plánovanému růstu a rozvoji 
města a nesporně rostoucí populaci – jenom 
v loňském roce se v Tišnově narodilo o 25 % 

dětí více než v letech předešlých – chápu vy-
budování MŠ v Tišnově jako nezbytný krok. 
Tuto investici jednoznačně považuji za pří-
nosnou pro občany celého Tišnova. Jelikož 
by školka sloužila především místním oby-
vatelům, bylo by dalším pozitivním prvkem 
také odlehčení dopravní situace v okolí stá-
vajících školek. Samozřejmě se jedná o fi-
nančně náročnou stavbu, a proto bychom 
neměli se záměrem otálet, možnost získat 
případnou dotaci na výstavbu je omezená 
dotačním obdobím.

Pokud byste si mohl vybrat jeden pro-
jekt, který by měl být v nejbližší době 
uskutečněn, jaký by to byl?
Vybral bych si nejspíš projekty dva, a to rea-
lizaci výstavby smuteční síně na novém 
hřbitově a rekonstrukci náměstí Míru, ať již 
opravu komplexní, nebo jen opravu povrchů 
a zklidnění dopravy na náměstí samotném. 
Jsem přesvědčen, že oba jsou stejně potřeb-
né, a věřím, že v brzké době bude moci dojít 
k jejich realizaci. 

Zapojte se do sběru peří a podpořte tak dobrou věc!
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Město Tišnov ve spolupráci se společnostmi TextilEco a. s. a KTS Ekologie s. r. o. vyhlašuje akci s názvem „ÚTOK PEŘÍ“. A co si pod 
ním představit? Jedná se o sběr péřového oblečení, spacáků, péřových dek či polštářů. Všechny tyto předměty, které již nevyužijete, 
můžete nyní odnést na sběrný dvůr v Tišnově (ul. Wagnerova 1543). Sběrný dvůr je otevřen v úterý, středu a pátek od 7.00 do 15.00 
hod., v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 hod. Můžete využít také sobot, kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si poté převezmou 
dopravci společnosti TextilEco a. s. Péřové předměty o malém objemu je možné vložit do nádob na oděv společnosti TextilEco a. s.,  
které jsou umístěny na vybraných kontejnerových stáních na tříděný odpad. Sbírkou podpoříte projekty, jako jsou Lékaři bez hranic, 
UNICEF či The Tap Tap. Akce se koná od května do června. 

Místostarosta Karel Souček. 
Foto: Roman Skřepek
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Přehled probíhajících investičních akcí 
města
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Sanace skalního masivu Květnice
Kompletní sanace erozí narušené části skály nad cyklostezkou za 
Trmačovem podél železnice směrem na Štěpánovice. Akce probíhá 
v termínu duben 2018 – červen 2018. Její celkové náklady činí 4,3 mi-
lionu korun, z toho dotace 2,3 milionu korun. Akce zahrnuje komplet-
ní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem 
podél železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpeč-
ný. Probíhá vyčištění svahu od náletů, odstranění narušených a uvol-
něných kamenů, jsou instalovány zpevňující sítě a záchytné palisády.

Oprava fasády Hotelu Květnice
Kompletní oprava uliční fasády Hotelu Květnice, kulturní památky. 
Koncem dubna 2018 byla na náměstí Míru zahájena další investič-
ní akce města Tišnova „Hotel Květnice, Tišnov – oprava uliční fasá-
dy“. Celková cena za realizaci dle smlouvy o dílo byla stanovena na 
2 291 740 Kč, vč. DPH. Na tuto akci je přislíbeno spolufinancování 
z dotace od Ministerstva kultury ČR. Práce by měly být dokončeny 
do 20. července 2018. Důvodem opravy je zejména skutečnost, že 
se jedná o kulturní památku města a zároveň dominantní budovu 
na náměstí, dále byl proveden stratigrafický průzkum omítkových 
vrstev a povrchových úprav uliční fasády, na jehož základě byl zjiš-
těn nevyhovující stav – současná omítka je na řadě míst opadaná 
a popraskaná.

Rekonstrukce služebny Městské policie Tišnov 
Tento projekt řeší nový vstup do budovy Radniční 14 přímo z ulice. 
Současně budou upraveny i vnitřní prostory pro potřebu fungování 
městské policie. Termín realizace je duben 2018 – květen 2018. Cel-
kové náklady činí cca 400 tisíc korun. 

Revitalizace Parku pod kostelem
V roce 2017 byla započata dlouho očekávaná revitalizace Par-
ku pod kostelem. Akce probíhá v termínu březen 2017 – červen 
2018. Celkové náklady projektu činí 16 milionů korun, z toho dota-
ce ve výši 1,4 milionu korun. Akce je rozdělena do dvou let. Projekt 
řeší celkovou úpravu parku, včetně chodníků, oplocení, veřejného 
osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociál-
ním zařízením a drobným občerstvením. V parku budou umístěna 
také dvě dětská hřiště a lavičky. Více informací je uvedeno v dalších  
příspěvcích TN.

Rekonstrukce ulice Brněnská
Proběhla částečná rekonstrukce ulice Brněnská, během níž byly vy-
měněny rozvody kanalizace a vodovod, dále se připravuje rovněž 
nová vozovka a budou vybudovány chodníky a veřejné osvětlení. 
Akce byla zahájena v září 2017. Předpokládané ukončení je na pře-
lomu roku 2018/2019. Celkové náklady za město Tišnov činí 21 mi-
lionů korun. Předmětem tohoto projektu je společná investice se 
SÚS JmK na úplné rekonstrukci komunikace. Město bude zajišťovat 
a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro chodce 
a cyklisty a nové veřejné osvětlení. V těchto dnech byla podepsána 
smlouva s dodavatelem závěrečné fáze prací, její zahájení se předpo-
kládá v průběhu června 2018. O akci a souvisejících dopravních ome-
zeních budeme podrobně informovat i nadále.

Sanace skalního masivu Květnice by měla být dokončena v červnu. 
Foto: Roman Skřepek

Revitalizace Parku pod kostelem je velkou investiční akcí města. 
Foto: Miloš Sysel

S kluzištěm jsou Tišnováci spokojení
připravila redakce TN

K nejvýznamnějším investičním akcím uplynulého roku patřilo be-
zesporu vybudování nového kluziště s umělým chlazením na hřišti 
u školy Smíškova. Do provozu bylo uvedeno 8. prosince 2017 a po ce-
lou zimu sloužilo všem zájemcům o bruslení, hokej či obecně pohyb 
v zimním období.

Několik respondentů jsme oslovili s dotazem: Navštěvovali jste 
Vy nebo někdo z Vašich rodinných příslušníků či přátel toto 
sportoviště? Pokud ano, jak jste s jeho podobou a provozem 
spokojení? 

Přinášíme Vám výběr z doručených odpovědí.

Ludmila Cvrkalová:
Sama již nebruslím, ale byla jsem moc ráda, že obyvatelé a hlavně 
děti z Tišnova nemusí dojíždět a mohou bruslit u nás. Byla jsem se 
tam několikrát podívat. Rodina mého syna Rudolfa ze Svatoslavi vyu-
žívala kluziště velmi často, zvlášť vnuci, na hokej a podobně. Jako vá-
noční dárek jsem jim koupila permanentku – udělala jim radost. A na 
závěr: Kdo chce býti fit, jde si zabruslit.

Hana Knoflíčková:
Mám osmiletou dceru, se kterou jsem nové kluziště navštěvova-
la. Byli jsme moc spokojení. Krásné prostředí ke sportu. Děkujeme 
mnohokrát a už se těšíme na další zimu.
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Bezbariérový vstup do „Riegrovky“ a oprava vnitřních prostor ZŠ ZaHRAda
Milan Růžička, ředitel Základní školy 
ZaHRAda

S ohledem na téma měsíce Tišnovských no-
vin – investice – bychom rádi podali krátkou 
zprávu o připravované úpravě prostor naší 
školy, v rámci které dojde také k řešení bez-
bariérového vstupu do školské budovy Rie-
grova 312, kde v současnosti funguje naše 
škola, ZUŠ Tišnov, Inspiro a Gymnázium Tiš-
nov. Celá investiční akce v hodnotě přes dva 
miliony korun by měla proběhnout z vlast-
ních zdrojů naší školy a dotace z IROP. Půjde 

tedy o opravu a zhodnocení městského ma-
jetku tak říkajíc „zadarmo“. V současné době 
čekáme na rozhodnutí kontrolního orgánu, 
který dohlíží na grantovou výzvu, v níž jsme 
uspěli. Pak budou moci začít práce, které se 
nám, doufejme, podaří realizovat v průbě-
hu letních prázdnin tak, aby nebyl narušen 
provoz žádného ze subjektů, jež budovu 
využívají.

Kromě výše zmíněného bezbariérového 
vstupu do budovy bychom v rámci projektu 
měli vytvořit jazykovou učebnu s konverzač-
ní místností, počítačovou učebnu a učebnu 

praktického vyučování – kuchyňku. Dojde 
také k oddělení prostor naší školy od zbyt-
ku budovy, abychom se navzájem nerušili. 
V rámci oprav dojde samozřejmě i k renovaci 
vnitřních omítek, podlah, osvětlení a elektro-
instalace. Pevně věříme, že tato oprava bude 
impulzem k postupné revitalizaci celé budo-
vy, která si ji už opravdu zaslouží.

Na závěr bychom rádi poděkovali měs-
tu Tišnov za spolupráci při přípravě toho-
to projektu a ostatním institucím za velkou 
snahu vyladit provoz této budovy ke spoko-
jenosti všech čtyř subjektů, které ji využívají.

Výboru pro strategické plánování a rozvoj
Jiří Blaha

Vážení spoluobčané,
v květnovém vydání Tišnovských novin 

byla otištěna diskuze mezi panem Mgr. Váv-
rou a panem starostou Bc. Dospíšilem o pro-
spěšnosti vytvoření Výboru pro strategické 
plánování a rozvoj. Osobně zastávám názor 
o prospěšnosti tohoto výboru pro informo-
vanost zastupitelů o dění ve městě Radou 
města Tišnova. Zastupitelé mají sice mož-
nost nahlédnout do projednávaných materiá-
lů rady na radnici, ale určitě tam ještě nikdo 
nikdy nebyl. Takhle se to dá udělat mnohem 
jednodušeji a radě lze jenom poděkovat za 
přijaté řešení informovanosti zastupitelů. Za-
sedání výboru je placené, a tak získávání in-
formací není ztrátou drahocenného času.

Jiná věc je ovšem sdělení v obou článcích. 
Po stížnosti pana Vávry k dohledovému or-
gánu Ministerstva vnitra o legálnosti toho-
to výboru stojí za zmínku vyjádření města: 
„Zápisy z jednání jsou pak nad rámec práv-
ní úpravy zveřejněny na webových strán-
kách města.“ Dovoluji si veřejnost upozornit, 

že podle zákona o obcích musí být všech-
na jednání, na kterých se hlasuje, zveřejně-
na na webových stránkách města. Tedy nic 
nad rámec zákona. Také odpověď pana sta-
rosty má několik vad na kráse. Mezi největší 
považuji tvrzení o jednomyslnosti schválení 
zřízení tohoto výboru zastupitelstvem pou-
ze pro zastupitele. V záznamu z tohoto zase-
dání je pod bodem 25 v čase 22.38 hlasování 
o schválení Výboru pro strategické pláno-
vání a rozvoj tvořený pouze zastupiteli: pro 
10, proti 2, zdrželi se 3. Pan starosta se jistě 
rozpomene na mailovou komunikaci ke zve-
řejňování zápisu z tohoto výboru mezi mnou 
a vedením města. Na zasedání Zastupitelstva 
Tišnova č. 3, konaného dne 16. 3. 2015, pů-
vodně tento zápis neměl být projednáván. Na 
základě mailu o znění zákona a možné stíž-
nosti k dohledovému orgánu se pan starosta 
omluvil za opomenutí a zápis byl projednán. 
Maily zasílám redakci na doložení pravdi-
vosti svého tvrzení. Další vadou na kráse je 
omezená možnost diskuze občanů k bodům 
tohoto výboru. Bývá jich od pěti do deseti 
a občan má právo se zeptat pouze na dvě věci 

k celému zápisu. To je zcela nedostatečné.
Jako pravidelný účastník zasedání Zastu-

pitelstva města Tišnova bych viděl ohrože-
ní demokracie spíše v projednávání činnosti 
Rady města Tišnova.

Občané Tišnova jistě vědí, že město ve 
skutečnosti řídí Rada města Tišnova a za-
stupitelstvo schvaluje její činnost. Tento 
bod byl po prvním zasedání současného za-
stupitelstva posunut až na samý závěr za-
sedání. Důvodem byla doba projednávání 
na prvním zasedání, které trvalo celou ho-
dinu. Tehdy byli ještě opoziční zastupitelé 
plni elánu, a tak byla jejich snaha kontrolo-
vat radu plná otázek na její činnost. Protože 
pro množství méně důležitých bodů jedná-
ní trvá zasedání i čtyři až pět hodin, bývá 
tato nejdůležitější funkce zastupitelstva 
pro únavu už zcela pasivní, a tudíž neplnící 
svůj význam. Proto bych viděl výše uváděné 
skutečnosti jako porušení demokratických 
principů vedení města a doufám, že v ná-
sledném období po komunálních volbách 
bude od této praxe upuštěno a demokracie 
dostane zelenou.

Jiří Prášek:
Kluziště opakovaně navštěvovali moji známí a byli velice spokojení. My-
slím si, že tento počin je velmi dobrý. Jen tak dále i v příštích sezónách.

Miroslav Cecava:
Na kluzišti jsme byli jedenkrát. Vícekrát jsme se tam z časových dů-
vodů nedostali. Vím, že otevírací doba byla nějak komplikovaná 
a museli jsme se do ní trefit, což nám příliš nevyhovovalo.

Petr Humpolec st.:
Myslím, že to byl dobrý počin, i já jako dědeček jsem po mnoha letech 
byl několikrát bruslit s vnučkou. A pokud tuto plochu využívají i ško-
ly, pak úplně nejlíp. Trochu se zápasilo s kvalitou ledu, což celkem 
chápu, neb je to pro Tišnov nová technologie a je potřeba zvládnout 
potřebné postupy. S mnohými jsme se shodli, že by se hodil občerst-
vovací stánek. Myslím, že by se uživil.

V příštím vydání bude tématem měsíce Život v komunitách a cestovní ruch ve městě (spolky, kluby, 
sdružení, koníčky…). Budeme rádi, když se nám svěříte se svými názory či postřehy týkajícími se tohoto 

 tématu, a těšíme se na Vaše příspěvky. 

HYDE PARK  
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Reakce na vyjádření pana starosty v TN č. 5 (Hyde Park) ke kritické poznámce 
D. Vávry ke strategickému výboru
Pavel Brzobohatý, občan Tišnova, bývalý 
zastupitel

Rozhodně nepatřím k lidem, kteří se vyžíva-
jí v sepisování článků do novin, ale vyjádření 
pana starosty na krátkou polemiku pana Vá-
vry mě k tomu tentokrát přinutilo.

Proč mám najednou pocit, že jsem se vrá-
til v čase o třicet let zpět? Je to proto, že sta-
rostovi vadí dotaz občana na ministerstvo? 
Může snad starosta města poskytovat právní 
výklad zákona?

Ale napadají mě i další otázky. Proč sta-
rosta tak obhajuje činnost výboru argumen-
ty typu, zastupitelé si to odhlasovali a je to 

pro ně přínosem, ale neptá se, zda s tím sou-
hlasí občané a zda je to přínosem pro obča-
ny? Zastupitelstvo města přece nepracuje 
samo pro sebe, ale pracuje pro občany a ti 
by měli vidět, jak jejich zastupitelé pracují 
a jaké mají názory na různá témata.

Proč je občanům vždy předložen až něja-
ký konečný výsledek, ale nemají šanci vidět 
ostatní alternativy a návrhy? Je to snad tím, 
že se vedení města nedokáže podívat na pro-
blém optikou, ne pozitivní, nebo negativní, 
ale optikou běžného občana?

Není také pravda, že k činnosti a složení 
Strategického výboru neměl nikdo tři roky 
žádné připomínky. Zcela nepatřičné a nízké 

je pak osočování autora kritické poznámky 
z načasování uveřejnění související s nad-
cházejícími volbami.  

Doufám, že tento krátký text nevyvolá 
vlnu dalších vyjádření a reakcí, a především 
doufám, že příští zastupitelstvo pochopí, že 
není správné, když nepřipustí občany na svá, 
byť pracovní jednání.

Jak má občan poznat své zastupitele a je-
jich názory? Žádný zápis z jednání nena-
hradí reakce živých zastupitelů. O tom je 
zastupitelská demokracie. Připomínám, že 
frekvence konání řádných zastupitelstev 
města v tomto volebním období výrazně 
poklesla. 

Stručná reakce na příspěvek pana Pavla Brzobohatého
Jiří Dospíšil, starosta

Děkuji panu Pavlu Brzobohatému za jeho ná-
zory a na vysvětlenou si dovoluji uvést něko-
lik stručných poznámek.  

V uvedeném článku se nejednalo o „dotaz ob-
čana na ministerstvo“, nýbrž o „podnět k prove-
dení kontroly“. Bystrý čtenář jistě rozdíl vnímá.

Nevadí mi názor občana na cokoliv. O opač-
ných názorech se snažím vždy v klidu popře-
mýšlet a vyhodnotit je. Kdo mne zná, ví, že 
jejich autory nemám ve zvyku „kamenovat“. 
Naopak je respektuji. Ale vadí mi, když se 

někdo hned obrací na ministerstvo (ačkoliv 
na to má právo), aniž by tento názor nejprve 
projevil vůči těm, kterých se týká. Pokud mi 
něco vadí na mém sousedovi, tak mu to přece 
také nejprve řeknu a nevolám hned policii či 
nepodávám žalobu na soud, že?

A na závěr – občany by mělo zajímat pře-
devším to, zda a jak samospráva města fun-
guje. Neznám nikoho, kdo toto „fungování“ 
měří podle počtu zasedání zastupitelstva. 
Věta „frekvence konání řádných zastupitelstev 
města v tomto volebním období výrazně po-
klesla“ navíc není pravdivá. A pokud jde o počet 

projednávaných materiálů, je naopak v tomto 
volebním období rekordní! Čtenář si opět udě-
lá obrázek sám z následujícího přehledu.

počet  
zasedání 

zastupitelstva

počet  
projednaných 

materiálů
2010 8 114
2011 9 140
2012 8 153
2013 9 134
2014 8 169
2015 9 180
2016 8 158
2017 7 156

Reakce na článek pana 
Jiřího Blahy
Jiří Dospíšil, starosta

V minulém čísle Tišnovských novin jsem vy-
světloval v reakci na článek pana Davida Vá-
vry okolnosti a motivy pro vznik Výboru pro 
strategické plánování a rozvoje města, ke 
kterému došlo v prosinci roku 2014. Musím 
konstatovat, že ani přes další „interpelaci“ 
pana Jiřího Blahy, kterého diskuse o vzniku 
a fungování výboru vyvedla z klidu, neboť 
ve svém článku nepochopitelně zpochybňuje 
jednohlasnost tehdejšího rozhodování zastu-
pitelstva města, nemám důvod jakkoliv mě-
nit své předchozí názory a za zveřejněnými 
informacemi si plně stojím. Přesto bych chtěl 
tehdejší události občanům připomenout.   

Na jednání Zastupitelstva města Tišno-
va dne 15. prosince 2014 byl projednán bod 
s názvem Zřízení výborů zastupitelstva, vol-
ba předsedů, místopředsedů a členů výborů 
zastupitelstva. Jak vyplývá ze zveřejněného 
zápisu z jednání i videozáznamu pro zřízení 
Výboru pro strategické plánování a rozvoj 
města, kladně hlasovalo všech patnáct zastu-
pitelů, tedy všichni zastupitelé jak koaliční, 

tak opoziční, bez výjimky. Jelikož se snažím 
na vše dívat pozitivně, stále věřím tomu, že 
se u autora výše uvedeného příspěvku ne-
jedná o úmysl, ale o prostou lidskou chybu 
a přehlédnutí. Inu, mýlit se je lidské…

Proti čemu se však musím důrazně 
ohradit, je spekulace o ohrožení demokra-
cie v Tišnově či porušení demokratických 
principů. To jsou skutečně silná a napros-
to neopodstatněná slova! Pokud mám po-
chopení pro omyl či přehlédnutí, rozhodně 
nemám pochopení pro plácání nesmyslů. 
To, že je zpráva o činnosti Rady města Tiš-
nova zařazena na samý závěr jednání za-
stupitelstva, není proto, aby zastupitelé 
neměli chuť, popř. čas se k bodům projed-
návaným Radou města Tišnova vyjadřovat. 
O činnosti rady města jsou zastupitelé nad-
standardně informováni, neboť jsou jim 
zasílány pozvánky na každé jednání rady 
města s uvedením konkrétních bodů, které 
mají být projednány. Každý zastupitel tedy 
může ještě před rozhodnutím rady v kon-
krétních bodech získat přesné informace, 
může se v dané věci obrátit s žádostí o vy-
světlení na úředníky či přímo radní. A také 
se může projednávání kteréhokoliv bodu 
zúčastnit. Shodu s pisatelem lze tedy nalézt 

pouze v přání, aby opoziční zastupitelé hý-
řili větší aktivitou. 

Nesouhlasím rovněž s tím, že před tímto bo-
dem se projednává množství méně důležitých 
bodů. Všechny body jsou pro město důleži-
té a stanovení toho, který je důležitější, je jis-
tě subjektivní. Není například důležitější brát 
ohled na zástupce veřejnosti či příspěvkových 
organizací města, předsedy osadních výborů 
a další hosty, kteří se často dostavují jen k pro-
jednávání konkrétních bodů, popř. jimi před-
kládaných nebo připomínkovaných materiálů? 
Nebo je lepší je nechat čekat kdovíjak dlouho? 
Koneckonců program jednání zastupitelstva 
schvalují přímo zastupitelé na úvod jednání 
a i v tomto případě panuje naprostá shoda.

Stále platí, že zdejší radnice je otevřená 
všem, kteří mají zájem se s radními sejít, coko-
liv se dozvědět nebo si přijít jen sousedsky po-
povídat. Své zkušenosti s tím má i sám pisatel. 
Nikdy jsme žádné informace a ani materiály 
neskrývali a nehodláme to činit ani do budouc-
na. Oproti některým předchozím vedením je 
současné vedení města jak k občanům, tak za-
stupitelům maximálně vstřícné a s podobnou 
otevřeností může každý počítat i do budoucna. 
Jestli má někdo obavy o demokracii v našem 
městě, tak já je rozhodně nesdílím.
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Galerie Josefa Jambora v červnu
Marta Sylvestrová

V sobotu 9. června v 16 hodin otevřeme v Galerii Josefa Jambo-
ra druhou letošní výstavu, nazvanou Ornament krajiny, věnova-
nou malíři Petru Kvíčalovi, který prožil svá dětská a studentská 
léta přímo v Tišnově a v nedaleké Lomničce. Okolní krajina se stala 
prvotním impulsem k jeho raným kresbám, jež budou v galerii vy-
staveny společně se současnou Kvíčalovou malířskou tvorbou, kte-
rou na vernisáži uvede kurátor moderního umění Ondřej Chrobák, 
z jehož charakteristiky umělce citujeme: „Petr Kvíčala patří ke ge-
nerační vlně, která na přelomu osmdesátých a devadesátých let ra-
zantně rozšířila a proměnila významový i formální půdorys českého 

  Městská knihovna Tišnov  

  Muzeum města Tišnova    Galerie Josefa Jambora  

Akce
Otevírací doba o letních prázdninách
2. července až 31. srpna
V období letních prázdnin bude mít Městská knihovna Tišnov ome-
zený provoz. Prázdninová otevírací doba platí pro obě oddělení

PONDĚLÍ 8.00 až 11.00, 12.00 až 18.00
STŘEDA 8.00 až 11.00, 12.00 až 18.00

Oddělení pro dospělé čtenáře
Rok s prožitkem 2018
HARMONIZACE TIBETSKÝMI MÍSAMI – Vladimír Nerud
8. června v 18.00 
V měsíci červnu Vám u nás v knihovně doporučujeme spočinout v lé-
čivých tónech tibetských mís. Tuto zvukovou harmonizaci vám zpro-
středkuje masér, diagnostik a léčitel Vladimír Nerud.
Tibetské mísy jsou nástroje s dlouhou tradicí. Zvuková masáž na-
pomáhá posílení vnitřní rovnováhy a harmonie. Díky svým jemným 
vibracím působí na tělesné, duševní a energetické rovině. Vibrace 
zpívajících tibetských misek jsou bohaté na alikvótní (samodozvuč-
né) tóny, které synchronizují mozkové vlny a hemisféry a dodávají 
pocit zklidnění a uvolnění.

Cena 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně 
Tišnov vždy v půjčovní době.

Oddělení pro děti a mládež
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
25. 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. Tra-
diční již devátý ročník proběhne za příznivého počasí v zahradě 
knihovny. Během dopoledne vystoupí Nedvědický pěvecký sbor 
Petry Glosr Cvrkalové Cvrčci, který zahraje dětem příběh podle 
Walta Disneyho O Sněhurce. Prvňáčkům předáme památný Po-
hádkový list, nově přihlášeným i čtenářský průkaz do knihov-
ny, a také knihu z projektu SKIP „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka“.

Pro tuto příležitost bude mimořádně otevřena Galerie Josefa Jambo-
ra, kde mohou návštěvníci zhlédnout výstavu a doprovodný program 
pro děti. 

Na tuto mimořádnou akci zveme rodiče i prarodiče. Těšíme se na 
vaši návštěvu!

Muzeum města Tišnova zve na výstavu

COPULI 
LAPIDUM
Po stopách 
středověkých 
hradů na 
Tišnovsku
14. 6 . —
— 2. 9.
2018

Vernisáž ve čtvrtek 14. června v 18.00 hodin.
Kolekce kreseb hradů a hrádků pod názvem COPULI LAPIDUM 
(Hromady kamení) přiblíží menší středověká sídla na Tišnovsku. 
K vidění budou kresby Pavla Šimečka, které populární formou 
zprostředkují současné představy o původních feudálních sídlech. 

Doprovodné akce:
16. 6. 2018  Naučná vycházka na hrad Čepička,  

sraz v 10.00 u muzea

21. 7. 2018  Hrad nebo bazilika? Sraz v 10.00 v Deblíně u kostela

Ve spolupráci: PODHORÁCKÉ MUZEUM
NÁRODNÍ 

PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

pobočka Muzea Brněnska

Kapela Květen bratří Kvíčalů, 1989. Foto: archiv kapely
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umění. Dobová teorie novou situaci popisovala jako postmoderní 
obrat. Pozice Petra Kvíčaly však byla a stále zůstává k aktuálním 
tendencím synchronní i paralelní zároveň. Průniky jsou genero-
vány především kontinuálním, pro někoho možná umanutým roz-
víjením a řešením osobního tématu. To se v čase sice posouvá, ale 
určité elementy a principy jako opakování, geometrie (v ‚měkké‘ od 
ruky konstruované variantě) nebo procesuální přístup k malbě se 
vytrvale vracejí. Jako vedlejší, ale nepřehlédnutelný efekt vyvstala 
okamžitá rozpoznatelnost jeho prací. Nikoli pouze vizuální, ale rov-
něž konceptuální. Kvíčala systematicky vrací do hry pojmy, které 
byly v kontextu moderního umění tradičně chápány spíše či zcela 
negativně: ornament, dekor, banálnost nebo vyprázdněnost. Kví-
čalovy obrazy je možné v tomto smyslu prohlásit za záznam inte-
lektuálního dobrodružství, pohybu na území, kde sebemenší chyba 
nebo přešlap mají doslova katastrofální důsledky.“ 

Součástí sobotní vernisáže bude od 17.00 do 18.00 dětská vý-
tvarná dílna, vedená Radkou Kaclerovou, lektorkou GJJ. Pak ná-
sleduje v galerijním venkovním prostoru Zahradní slavnost od 
18.00 do 22.00, během níž vystoupí obnovená hudební formace 
Květen bratří Kvíčalů. Výstavu Petra Kvíčaly můžete v Galerii Josefa 
Jambora navštívit do konce září. Jsou k ní připraveny další dopro-
vodné programy, například sobotní výtvarné dílny. Tu první, na-
zvanou Magická moc ornamentu, pořádanou v sobotu 16. června 
od 10.00 do 12.00, povede Lucie Zamazalová, studentka ateliéru 
Radka Horáčka na PF Masarykovy univerzity, která bude s návštěv-
níky v Kvíčalových obrazech hledat a nacházet ornament, řád, ryt-
mus i geometrickou abstrakci. Na září pak připravujeme s Klárou 

Jírovskou setkání na Kvíčalově výstavě, během něhož autorka, jež 
vyučuje dramatický obor na tišnovské ZUŠ a současně studuje br-
něnskou JAMU, propojí s účastníky workshopu výtvarné a divadelní 
aktivity. Na červen připravila Radka Kaclerová k výstavě dopro-
vodné školní programy na téma ornamentu, které objednávejte na 
telefonu 730 167 598. Nabídku dětských art campů, pořádaných 
v galerii v srpnu formou příměstských táborů, si vyzvedněte s při-
hláškou přímo v galerii (čt a pá 14.00–18.00 anebo so a ne 10.00–
17.00) či v dětském oddělení tišnovské knihovny.

Petr Kvíčala, No. 26, 180 x 300 cm, olej na plátně, 2017. 
Foto: archiv Petra Kvíčaly

Anglické výtvarné dílny
Radka Kaclerová

V červnu proběhnou v Galerii Josefa Jambora dvě anglické výtvar-
né dílny, v pátek 15. června Ornament v umění a v pátek 22. června 
Krystalický ornament, vždy od 17.00 do 19.00 hod.

V dílně Ornament v umění se podíváme do dějin umě-
ní a prozkoumáme, jak byl ornament umělci využíván a chápán 

v 19. a 20. století. Pojmenujeme jednotlivé styly a typy ornamentu 
anglicky a při tvorbě se inspirujeme secesním dekorem a vitální si-
lou rostlin.

V dílně Krystalický ornament se zaměříme na vliv poznatků 
studia krystalické a zvířecí struktury na umění ve 20. století. 
Opět pojmenujeme jednotlivé styly anglicky. Ve vlastní tvorbě 
se inspirujeme krystaly a motýlími křídly a vydáme se cestou 
k abstrakci.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

Republikové finále Sportovní ligy 
základních škol v basketbalu
Gabriela Ščasná, učitelka TV na ZŠ Smíškova

Dne 7. března ZŠ Smíškova pořádala okresní kolo v basketbalu star-
ších dívek, kde naše žákyně jednoznačně zvítězily a postoupily do 
krajského kola. To proběhlo 14. března a družstvo složené z hráček tiš-
novského basketbalu, ale i z dívek naší školy, které nehrají basketbal 
závodně, postoupilo po skvělých výkonech do kvalifikace na republi-
kové finále, které se uskutečnilo 13. dubna v Pardubicích. Naše děvčata 
zde zvítězila nad favorizovanými týmy z Pelhřimova a Ústí nad Orlicí, 
a tím postoupila na republikové finále, které se konalo ve dnech 25. 
až 26. dubna v Děčíně. Zde se utkala nejlepší basketbalová družstva 
z celé České republiky. Po slavnostním zahájení hrála děvčata o umís-
tění ve skupině, kde skončila na prvním místě. Zvítězila nad ZŠ Pra-
ha 13 (47:21) a ZŠ Strakonice (35:30), a postoupila tak do semifinále. 

  ZŠ Smíškova  

Z republikového finále Sportovní ligy základních škol v basketbalu si děv-
čata ze ZŠ Smíškova odvezla nejen stříbrné medaile. Foto: Gabriela Ščasná
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V něm naše škola změřila síly se ZŠ Litoměřice a jednoznačně zvítězi-
la (40:16) a postoupila do finále. To proběhlo v přímém přenosu ČT 
Sport, kde se naše holky utkaly se ZŠ Javorník. Ve vyrovnaném zápasu 
bojovaly až do poslední vteřiny a nakonec získaly stříbrnou medaili. 
O pouhé tři body jim uniklo prvenství.

Všem našim hráčkám ze srdce gratulujeme a přejeme jim mnoho 
dalších takových úspěchů. Děkujeme za reprezentaci školy i města 
Tišnova. Díky patří i trenérkám a trenérům SKB Tišnov, kteří se v Tiš-
nově basketbalu věnují a pod jejichž taktovkou děvčata trénují již ně-
kolik let. Městu Tišnov děkujeme za finanční podporu v republikovém 
finále.

Naši školu i město Tišnov reprezentovaly na republikovém finále 
v Děčíně:  

Petra Knoflíčková – kapitánka týmu, která byla vyhodnocena nejuži-
tečnější hráčkou celého turnaje a nejlepší hráčkou zápasů proti ZŠ Lito-
měřice a ZŠ Javorník, Petra Pokorná se stala nejlepší hráčkou zápasu proti 
ZŠ Strakonice, Adéla Brázdová byla vyhodnocena nejlepší hráčkou zápa-
su proti ZŠ Praha 13, Veronika Lásková, Klára Malíková, Markéta Smutná, 
Eliška Krejčí, Hana Klusková, Zuzana Landori a Barbora Toncerová.

Našim holkám gratulujeme a děkujeme!
Republikové finále můžete zhlédnout v archivu  ČT Sport, více o prů-

běhu zápasů se dočtete v Děčínském deníku ze dne 26. dubna 2018.

Den jazyků
Alena Krejčí, vyučující anglického a německého jazyka

Ve čtvrtek 26. dubna se v prostorách tišnovského Kina Svratka konal 
Den jazyků pořádaný Základní školou Tišnov, nám. 28. října. Pro ná-
vštěvníky byl přichystán bohatý, téměř dvouhodinový program, kde 
naši šikovní žáci předvedli své dovednosti ve třech významných světo-
vých jazycích: anglickém, německém a ruském. Cílem tohoto dne bylo 
nejen upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům, propa-
govat bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy, ale především 
podporovat celoživotní učení jazyků našich žáků ve škole i mimo ni, ať 
již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu, či jen tak pro radost.

Den jazyků naši skvělí moderátoři, žáci 9. ročníku Denisa Kuřilová 
a Marek Paralič, zahájili vysvětlením, jaké jazyky jsou ve světě použí-
vány jako úřední a které se v různých zemích učí coby další cizí jazy-
ky. Poté následovalo dvacet různojazyčných scének žáků druhého až 
devátého ročníku. Naši nejmladší vystupující žáci navštěvující nepo-
vinnou angličtinu doslova zazářili se scénkou o zvířátkách. Na ni na-
vazovalo další pásmo písní, scének, pohádek, prezentací a rozhovorů. 
Mohli jsme si zanotovat například Jožina z bažin v německém jazyce, 
Kaťušu v ruštině anebo si zazpívat různé písně v anglickém jazyce. 

Pohádek není nikdy dost, a tak si jich naši žáci pečlivě nacvičili 
hned několik. No řekněte, kdo by si nechal ujít například pohádku 
o Červené Karkulce v podání našich třeťáčků či pohádku o kuřátku 
od páťáků? Naši starší žáci také vzorně prezentovali své nadání a píli, 
když pro nás připravili interaktivní prezentaci o Vídni a Los Angeles. 
Dále předvedli, jak zvládají počítat v němčině a že dokáží i přirozeně 
komunikovat s číšníkem v ruštině. Celý program byl také protkán ně-
kolika skvělými a vtipnými scénkami na různá témata jako vykradení 

banky nebo rozhovor loutek. Nechybělo ani animované video na 
téma možných budoucích změn v Evropě. 

Díky rozmanitosti programu si každý návštěvník přišel na své 
a svou spokojenost dávali všichni našim malým účinkujícím najevo 
bouřlivými potlesky po jednotlivých vystoupeních.. Všichni naši žáci 
domů odcházeli odměněni skvělými pocity, pyšní a motivovaní pro 
další vzdělávání se cizím jazykům. 

Děkujeme všem návštěvníkům programu Dne jazyků za skvělou 
atmosféru. A všem vyučujícím cizích jazyků, kteří se do programu 
zapojili, za jejich čas a podporu a všem malým úžasným vystupují-
cím za jejich skvělá čísla. Těšíme se na viděnou na některém z dalších 
Dnů jazyků Základní školy Tišnov, nám. 28. října.

Sportovci z „Osmadvacítky“ bodují
Jitka Minaříková

S postupujícím jarem se opět rozbíhá kolotoč atletických závodů 
s názvem Pohár rozhlasu. Přestože je naše škola zaměřená na rozší-
řenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, ukazuje se, že 
sport není dětem cizí a naši sportovci se v konkurenci ostatních škol 
neztrácejí. Z okrskového kola, které jako tradičně pořádáme na na-
šem hřišti, jsme ve všech věkových kategoriích postoupili z prvních 
míst do okresního kola.

Okresní kolo, které se konalo 10. května v Brně v areálu Mo-
ravské Slávie za účasti šesti nejlepších škol ve všech kategoriích 
okresu (Židlochovice, Šlapanice, Újezd, Zastávka, Mokrá, Tišnov – 
Smíškova, Tišnov – nám. 28. října, Gymnázium Tišnov), jsme o sobě 
dali hodně vědět. Jako jediné družstvo jsme ve všech věkových ka-
tegoriích obsadili místa na stupních vítězů. Mladší děvčata, která 
jsou žákyněmi šestých tříd, obsadila třetí místo. Pro většinu z nich 

  ZŠ nám. 28. října  

Žáci Základní školy Tišnov, nám. 28. října mají za sebou Den jazyků. 
Mluvili anglicky, německy a rusky. Foto: Karel Procházka

Starší žákyně ve své kategorii opět vyhrály a vybojovaly si postup do 
krajského kola. Foto: Jitka Minaříková 
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to byla úplně první zkušenost a o to více se takový výsledek cení! 
Mladší chlapci byli ještě o stupínek výše, probojovali se na místo 
druhé. Starší žákyně a žáci (8. až 9. třída) své kategorie opět vyhrá-
li a zaslouženě si vybojovali postup do krajského kola. Ukázalo se, 

že zkušenost z obdobných závodů je velkou výhodou. Starší žáci se 
již na podzim 2017 umístili na šestém místě v republikovém finá-
le v atletickém čtyřboji. Pevně doufáme, že ještě nějaký ten postup 
vybojujeme.

Férová snídaně v Deblíně
Pavlína Rohanová

Na více než sto sedmdesáti místech po celé 
České republice se v sobotu uskutečnil piknik 
na podporu fairtradových, ale i lokálních pěs-
titelů – tzv. Férová snídaně. Již tradičně jsme 
se zúčastnili i my v Deblíně, kde akce proběh-
la ve školní zahradě, jelikož nám vyšlo nád-
herné počasí. Na dekách a ve školním altánku 
jsme si pochutnávali na domácích pomazán-
kách (např. několika vajíčkových, pažitkové, 
škvarkové atd.), domácím uzeném s okurka-
mi, sladkém i slaném pečivu (borůvkové muf-
finy, čokoládové brownies, ovocná bublanina, 
celozrnný chléb, bagetky), domácím sušeném 
ovoci, domácích jogurtech a k tomu jsme po-
píjeli fairtradovou kávu, čaj z čerstvě nasbí-
raných bylin a limonády z domácích sirupů. 
Nechyběly ani vajíčka, sýry, mléko či med od 
místních farmářů. Nemůžeme ale opomenout 
fakt, že organizace celé akce se ujali (stejně 
jako v předchozích ročnících) žáci deváté tří-
dy a o návštěvníky se vzorně starali. Příjem-
nou atmosféru dotvářeli dva dýdžejové z řad 
deváťáků, kteří nám k snídani pouštěli pří-
jemnou hudbu.

Na akci přišla s celou rodinou i Hanka 
Šolcová z Úsuší:
„Snídaně se účastním již druhým rokem. Loni 
mě snídaně natolik zaujala, že jsem se rozhodla 
přivést nejen svou rodinu (manžela a dvě děti), 

ale i své známé. Opět jsem nebyla zklamána – 
vše jsem ochutnala a musím přiznat, že jsem se 
i trošku přejedla, takže jsem v sobotu vynecha-
la oběd. Celkově mě potěšila příjemná atmo-
sféra a dobrá organizace. Velmi kvituji celou 
myšlenku této akce.“

Férová snídaně je největší akcí na podpo-
ru fair trade v České republice, zájem o ni stá-
le roste. Zatímco první ročník se uskutečnil 
v roce 2011 na čtyřiceti jedna místech, nyní 
se snídalo na více než sto sedmdesáti. „Je ne-
uvěřitelné, že tolik lidí je schopno ve svém 
městě samostatně uspořádat Férovou snída-
ni a postavit se tak za práva lidí, se kterými se 
v životě ani neviděli,“ uvedla Gabriela Štěpán-
ková z nevládní organizace NaZemi, jež akci 
zastřešuje.

Společným piknikem lidé vyjádřili podporu 
pěstitelům a pěstitelkám ze zemí Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky zapojeným do systému 
fair trade. Ten jim umožňuje uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek, neboť za svo-
ji práci dostávají spravedlivě zaplaceno. Své 
plodiny pěstují s ohledem na životní prostře-
dí a jejich děti mohou chodit do školy. „Díky 
fair trade jsme udělali spoustu věcí, aby se naše 
komunita měla lépe. Dřív jsme neměli pitnou 
vodu, teď ji máme. Dřív jsme neměli cesty, teď 
je máme. Dřív tu nebyla škola, teď tu je. Zřídili 
jsme tu taky zdravotnické středisko, kde posky-
tujeme základní péči,” vysvětluje další příno-
sy fair trade pěstitel kávy Felipe Perez Pablo 
z guatemalského družstva Todosanterita. 

Běžní kávoví pěstitelé v Latinské Ameri-
ce dostávají za svoji arabiku a robustu nízké 
výkupní ceny, které mnohdy nepokryjí ani 
náklady na pěstování. Zaměstnanci baná-
nových plantáží ve Střední Americe pracu-
jí dvanáct hodin denně, nemají proplacené 
přesčasy a mzda jim nestačí ani na základní 
výdaje. V západní Africe pracují na kakaových 
plantážích téměř dva miliony dětí, většina 
v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. 

V České republice je nejprodávanějším 
fairtradovým výrobkem káva. „Fairtradové 
kávy se v roce 2016 v ČR prodalo 326 tun, což je 
o 88 % více než v předchozím roce,“ říká Hana 
Chorváthová z Fairtrade Česko a Slovensko.

Další informace o akci naleznete na www.
ferovasnidane.cz. 

Kontakt: 
Pavlína Rohanová, organizátorka Férové 
snídaně v Deblíně, rohanovap@seznam.cz
Gabriela Štěpánková, koordinátorka Fé-
rové snídaně, organizace NaZemi, tel. +420 
776 226 691, gabriela.stepankova@nazemi.cz 

Co je fair trade?
Fair trade je obchod založený na partnerství. 
Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky 
dává možnost uživit se vlastní prací za důstoj-
ných podmínek. Zemědělci dostávají spraved-
livě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní 
prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. 
www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/fairtrade,  
www.fairtrade-cesko.cz

Zpestření pro somatology
T. Gruntová, K. Dobišarová a M. Havlátová

Jsme skupinou studentů připravujících se na 
gymnáziu k vysokoškolskému studiu lékař-
ství, farmacie, veterinární medicíny, genetiky 
a dalších příbuzných oborů. V letošním škol-
ním roce jsme při studiu našeho volitelného 
předmětu somatologie měli možnost vyslech-
nout několik přednášejících.

Jedním ze završení našeho úsilí byla 
květnová přednáška paní primářky Renaty 

Gaillyové z Oddělení lékařské genetiky FN 
Brno. Představila nám práci genetiků a čin-
nost OLG, hovořila o mutacích, genealo-
gii, vyšetřovacích metodách, nejčastějších 
i vzácných onemocněních a možnostech 
genetického poradenství. Blíže nás se-
známila s problematikou cystické fibrózy 
a epidermolysis bullosa, kterou lidé více 
znají pod názvem nemoc motýlích křídel. 
Povídání tak bylo nenásilným navázáním 
na naši březnovou akci, kdy k nám také 
na pozvání naší vyučující zavítala MUDr. 
Viera Bajčiová z Kliniky dětské onkologie 

s přednáškou Prevence onkologických 
onemocnění.

Dozvěděli jsme se, že rakovina provází lid-
stvo od nepaměti a má mnoho tváří. Pokud se 
podchytí včas, její léčba je většinou úspěšná. 
Svému tělu můžeme pomoci správnou životo-
správou zahrnující např. kvalitní spánek a také 
samovyšetřením, ke kterému existují webové 
stránky s návodem zaměřeným zvlášť na ženy 
a na muže. Přednáška byla zpestřena osobními 
zkušenostmi paní doktorky, neboť se dlouho-
době zaměřuje na práci s dětmi a dospívající-
mi, a ukončena otevřenou diskuzí.

  Gymnázium Tišnov  

  ZŠ Deblín  

/ tisnovskenoviny
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  SOŠ Fortika  
Praktická maturitní zkouška
Jiří Prášek, Aleš Sova, SOŠ Fortika

Jako každým rokem i letos čekala maturanty praktická zkouška. 
Mohli si vybrat předmět cestovní ruch nebo gastronomie. Příprava 
probíhala formou seminářů postupně od září loňského roku a vyvr-
cholila 19. dubna, kdy žáci prezentovali své dovednosti formou regio-
nů, středisek nebo ukázkou rautu. V tento den byli nejen zkoušeni 
z vědomostí, ale jejich práci mohli obdivovat i pozvaní hosté včetně 
rodičů maturantů.

Množství vynaložené práce se odrazilo v kvalitě i oku lahodící po-
dívané, která prozářila každý kout školy. Tento den se stal velkou in-
spirací pro budoucí maturanty.

Maturanti SOŠ Fortika zvládli praktické zkoušky na výbornou. 
Foto: archiv SOŠ Fortika
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Rodinné centrum Studánka 
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, 
a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Informace o prázdninovém provozu 
v RC Studánka
Pravidelný týdenní program končí v pátek 
16. června. Během prázdnin budou probíhat 
pouze příměstské tábory, cvičení pro těhotné 
a logopedie. Nový školní rok přivítáme osla-
vou Studánkových narozenin, která proběhne 
v pátek 7. září odpoledne. Na kroužcích se bu-
deme opět setkávat od pondělí 10. září. 
Pozor! Hledáme šikovné maminky, které rády 
s dětmi tvoří, cvičí nebo si hrají. Ve Studánce 
nabízíme skvělou příležitost zapojit se jako 
dobrovolník do našich aktivit. Hledáme lek-
torky na Kulíšky starší a na Šikulky od září. 
Nemusíte být pedagožky ani profesionál-
ky, stačí trocha nadšení a ochoty naučit se 
něco nového. Proškolení zajistíme. Zapojit se 

můžete i jako služební maminky, které se sta-
rají o pohodovou atmosféru dopolední herny.

STUDÁNKA VÁS ZVE:
1. Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí po-
city osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace 
a imaginace se koná ve čtvrtek 31. května od 
18.30 do 20.00 pod vedením psycholož-
ky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné 
přihlásit se předem na e-mail h.kubecova@
seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

2.  Jak podpořit správný rozvoj řeči 
u dětí

Zajímá vás, jak můžete podpořit přirozený 
rozvoj řeči dítěte? Jaké jsou příčiny narušené 
komunikační schopnosti? Co je a co již není 
v určitém období fyziologické a kdy je vhodná 
konzultace s odborníky? Odpovědi získáte na 
přednášce Mgr. Jarmily Kroufkové, která bude 
zaměřena na vývoj řeči v období od naroze-
ní dítěte po jeho nástup do první třídy. Před-
náška proběhne v úterý 5. června od 16.30 do 
18.00. K přihlášení využijte e-mail studanka.
tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistí-
me hlídání dětí. 
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Aktivity projektu „Spokojeným ro-
dičem ve Studánce od těhotenství 
po školu“ jsou podpořeny z dotační-
ho programu Rodina. Jeho součástí 
jsou aktivity 1 a 2.

Projekt psychologického pora-
denství pro rodiny je realizován 

za finanční podpory města Tišnova. Jeho sou-
částí je aktivita 1.

STUDÁNKA INFORMUJE:
Logopedie v RC Studánka 
Logopedie v RC Studánka bude pod vedením 
Mgr. Miroslavy Vyplašilové probíhat i o prázd-
ninách. Paní Vyplašilová, speciální pedagož-
ka a logopedka, má s logopedickou péčí v RC 
Studánka dlouholeté zkušenosti. Konzultaci je 
potřeba objednat předem na tel. 607 193 500 
nebo mailem na m.vyplasilova@email.cz. 
Péče je hrazena rodiči. Její součástí je dia-
gnostika a následně terapie řečových vad 
a poruch. Důraz je kladen na individuální pří-
stup k dětem a k potřebám rodin. Setkání mo-
hou být přítomni i sourozenci, pro které je 
vyhrazen koutek na hraní. 

Darujte hračky nebo výtvarné potře-
by do nově vznikající dětské skupiny 
Potůček
Máte doma hračky po svých dětech a je Vám 
líto je vyhodit? Můžete je darovat do dětské 
skupiny Potůček, kterou otevírá RC Studánka 
od září 2018. Máme zájem o hračky nerozbi-
té a kvalitní pro děti ve věku 3 až 4 roky. Shá-
níme zejména skládačky, puzzle, didaktické 
hračky, dřevěné vláčkodráhy, klasické dře-
věné kostky, Lego Duplo, plastová zvířátka, 
maňásky, auta, panenky, kočárky, nádobí do 
dětské kuchyňky, hudební nástroje, hračky na 
písek, dětské knížky či časopisy, dětské nářadí 
a míče.
Rádi přijmeme i výtvarné potřeby pro děti na 
tvoření, možno i formou sponzorského daru. 
Hodily by se nám vodovky, tempery, pastel-
ky, štětce, voskovky, barevné papíry, výkresy, 
plastelína aj. Uvedené věci, prosím, noste do 
RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov) do kon-
ce měsíce června. Kontaktní osoba Kateřina 
Hromčíková (studanka.potucek@gmail.com, 
777 706 723). Všem dárcům moc děkujeme.

  RC Studánka  

Den matek jsme ve Studánce oslavili vyrábě-
ním dárků pro maminky nedonošených dětí. 
Foto: Soňa Kappelová
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Rodinné centrum Studánka DĚKU-
JE MĚSTU TIŠNOVU ZA FINANČNÍ 
PODPORU 
Rodinné centrum Studánka je neziskovou or-
ganizací, jejímž hlavním zdrojem financování 
jsou dotace. Jsme rádi, že za přispění města 
Tišnova můžeme zajistit provoz centra pět 
dní v týdnu v dopoledních i odpoledních ho-
dinách. Kromě pravidelného týdenního pro-
gramu pro rodiče s nejmenšími dětmi jsme 
schopni nabídnout i program pro rodiny se 
specifickými potřebami (např. pro rodiny 
s dětmi s ADHD), můžeme poskytnout prostor 
pro časově i finančně dostupné odborné pora-
denství psychologické, logopedické i laktační. 
Pro rodiče pečující o malé děti nabízíme záze-
mí pro coworking s hlídáním dětí. Spolupra-
cujeme též s OSPOD Tišnov, kde poskytujeme 
zázemí pro asistovaný styk rodičů s dětmi pod 
dohledem sociálního pracovníka. Zajišťujeme 

také péči o dvouleté děti v Jezírku. Jsme rádi, 
že představitelé města oceňují naši práci 
a naše poslání a podporují nás v naší činnosti. 
 

V roce 2018 podpořilo měs-
to Tišnov RC Studánka pro-

střednictvím následujících dotací: 
Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi 
od 4 měsíců
Cílem projektu je nabídnout rodičům s nej-
menšími dětmi odborné a věku přiměřené ak-
tivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný 
a přirozený vývoj přínosné. 
Projekt psychologického poradenství pro 
rodiny
Díky projektu nabízí RC Studánka finančně 
i časově dostupné profesionální psychologic-
ké poradenství. To slouží jako prevence nega-
tivních jevů v rodině. Projekt také reaguje na 
potřeby rodičů dětí s ADHD. 

Kulturní akce pro rodiny s dětmi 
Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kultur-
ní program pro rodiny s malými dětmi. Jeho 
součástí jsou akce Den dětí, Studánkové naro-
zeniny, Martinská slavnost a seminář s auto-
rem knihy o výchově.
Rodinná naučná stezka na Klucanině
Cílem projektu je rozšířit stávající naučnou 
stezku pro nejmenší děti tak, aby začínala už 
od „nového“ hřbitova. Přidáme dalších pět 
interaktivních tabulí, které doplní stávající 
stezku o nová témata přibližující rodinám ži-
vot lesa. Vznikne tak ucelená naučná rodinná 
stezka vedoucí po žluté turistické stezce.
Činnost Rodinného centra Studánka, z. s., je 
realizována za podpory města Tišnova nejen 
prostřednictvím dotací, ale též symbolickým 
nájemným za prostory v majetku města, ve 
kterých RC Studánka sídlí. Za veškerou pod-
poru děkujeme.

StyleSport tišnovská florbalová liga úspěšně skončila třetí sezónu 
Ondřej Smutný, pedagog

Tradiční projekt tišnovské florbalové ligy 
se ve třetí sezoně znovu vydařil. Díky vý-
borné spolupráci ZŠ Smíškova a SVČ Inspiro 

si mladí kluci z Tišnova a okolí užili celkem 
patnáct florbalových turnajů ve třech vě-
kových kategoriích a sehráli spoustu po-
hledných zápasů. Hráči soutěžili v mladší 
kategorii (do 7. ročníku), starší kategorii 

(do 9. ročníku) a již druhým rokem i v ka-
tegorii dorost (do 18 let). Každým turnajem 
se kvalita hry zlepšovala a ukázal se výraz-
ný výkonnostní posun týmů i jednotlivých 
hráčů. 

Dětská skupina Potůček 
Kateřina Hromčíková, statutární zástupkyně

Přijímací řízení do dětské skupiny 
Potůček  
Od 3. září 2018 začne v Tišnově fungovat dět-
ská skupina „Potůček“ na adrese Květnická 
821 (v prostorách bývalé Studánky a posléze 
kliniky LOGO). RC Studánka ji bude provozo-
vat za podpory města Tišnova a MAS Brána 
Vysočiny. Je určena pro 23 tišnovských dětí, 
které se z kapacitních důvodů nedostaly do 
MŠ. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 
16.30, strava bude zajištěna dovozem z MŠ 
U Humpolky. Děti budou mít k dispozici dvě 
zčásti propojené místnosti, oplocené venkov-
ní hřiště a budou o ně pečovat tři kvalifikova-
né pečovatelky. Celková cena za službu včetně 
stravy bude 1 500 Kč/měsíc (tato částka 
bude v případě nemoci dítěte nevratná a nelze 
ji odečíst z daně z příjmu jako tzv. školkovné).

Průběh přijímacího řízení:
Přihlášky do dětské skupiny Potůček jsou ke 
stažení na www.studanka-tisnov.cz nebo 

v tištěné podobě k dispozici v kanceláři RC 
Studánka (Riegrova 318, Tišnov). Vyplněné 
přihlášky přijímáme ve dnech 4. až 15. červ-
na, a to buď elektronicky na adrese studanka.
potucek@gmail.com (vyplněné, podepsané 
a oskenované), nebo v tištěné podobě v kan-
celáři RC Studánka, případně lze vytištěnou 
přihlášku hodit do poštovní schránky na brá-
ně RC Studánka.
V týdnu od 18. do 22. června budou ro-
diče informováni prostřednictvím e-mailu, 
zda bylo jejich dítě vybráno k přijetí. Te-
prve poté rodiče dodají další potřebné do-
kumenty. Pokud dokumenty nedoručí, dítě 
nebude moci být přijato. Nutné dokumenty 
jsou:
1.  potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech ma-

teřských škol v Tišnově, do kterých rodiče 
podali přihlášku (pokud svoji žádost do vy-
dání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nestáhli)

2.  vyplněný a lékařem potvrzený evidenční 
list (bude ke stažení na webu RC Studánka)

3.  potvrzení o zaměstnání, podnikání, studiu 
nebo evidenci na ÚP u obou rodičů dítěte 
(na formuláři, který bude také ke stažení na 
webu RC Studánka)

4.  potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte 
v Tišnově (pokud ani jeden z rodičů nemá 
v Tišnově trvalý pobyt)

Následně podepíšeme smlouvu mezi RC Stu-
dánka a rodiči o zajištění péče o jejich dítě 
v dětské skupině Potůček.
A dobrá zpráva nakonec – po upřesnění ze 
strany MAS Brána Vysočiny nebudou muset 
nakonec rodiče dokládat, že alespoň jeden 
z nich má trvalé bydliště nebo pracuje na úze-
mí MAS Brána Vysočiny.

Den otevřených dveří dětské skupiny Po-
tůček – pátek 8. června od 16.00 do 18.00
Zveme Vás na den otevřených dveří do Potůč-
ku na Květnickou 821. Můžete se podívat na 
prostory dětské skupiny (právě procházejí re-
konstrukcí). Můžete odevzdat přihlášky, vzít si 
další tiskopisy a dozvíte se všechny potřebné 
informace ohledně provozu i charakteru péče 
o děti. K dispozici vám bude manažerka RC Stu-
dánka Mgr. Kateřina Hromčíková a hlavní pečo-
vatelka Potůčku Bc. Šárka Ondráčková. Schůzka 
je koncipována jako informační pro rodiče. Pro-
síme, děti nechte doma, prostory ještě nebudou 
plně zařízeny a nebudou pro ně vhodné. Adap-
tační odpoledne pro děti s rodiči plánujeme 
udělat v posledním srpnovém týdnu.

  SVČ Inspiro  

  Dětská skupina Potůček  
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Závěrečné finálové turnaje se odehrály 
o víkendu 21. až 22. dubna v hale ZŠ Smíško-
va. Kromě výkonů mladých florbalistů mohli 
diváci o přestávkách zápasů obdivovat šikov-
né děti z tanečních a pohybových kroužků In-
spira, které rozproudily skvělou atmosféru 
v hale. Finálový víkend hostil v součtu všech 
turnajů kolem tři sta účastníků, včetně hráčů, 
vystupujících, organizátorů a diváků.

Po každém turnaji v sezoně byly oceněny 
nejúspěšnější týmy a hráči (kanadské bodo-
vání, střelec, nahrávač, brankář) a samozřej-
mě po finálovém turnaji proběhlo i vyhlášení 
celkových výsledků StyleSport TFL mezi týmy 
i jednotlivci. Sami hráči opět volili nejlepší 
hráče do All stars týmu, přičemž museli do 
nominace zařadit i nějaké hráče z cizích muž-
stev, aby se naučili oceňovat kvality soupeře. 

Zde jsou konečné výsledky týmů a nejlep-
ších hráčů 3. ročníku StyleSport tišnovské 
florbalové ligy:

KATEGORIE MLADŠÍ
1. ŠMOULOVÉ (ZŠ Smíškova) 
2. HUNTERS (Inspiro)
3. KOŘIST (Inspiro)
4. ŠPAČCI (ZŠ Smíškova)

KATEGORIE STARŠÍ
1. RŮŽIČKY (ZŠ Smíškova)
2. BURANOVA DRUŽINA (Inspiro)
3. KOJOTI (ZŠ Lomnice)
4. POLNÍ HROŠI (ZŠ Smíškova)
5. ROPUCHY (Inspiro)
6. RUDÍ DRACI (ZŠ Deblín)

KATEGORIE DOROST
1. BRÁCHA TÝM 
2. TRAGÉDI 
3. GEPARDS 
4. ŽABÍ JEZDCI

Nejlepší hráči kategorie mladší: kanad-
ské bodování – Adam Šváb (Hunters) a Na-
taniel Doležel (Šmoulové), střelec – Adam 
Šváb a Nataniel Doležel, nahrávač – Petr 
Štěpánek (Hunters), brankář – Vojtěch Pi-
lát (Šmoulové)
Nejlepší hráči kategorie starší: kanad-
ské bodování – Tomáš Pokorný (Růžičky), 
střelec – Tomáš Pokorný (Růžičky), nahrá-
vač – Pavel Humpola (Růžičky), brankář – 
Jakub Bača (Buranova družina)
Nejlepší hráči kategorie dorost: kanad-
ské bodování – Adam Kolář (Brácha tým), 

střelec – Adam Kolář (Brácha tým), nahrá-
vač – Adam Kolář (Brácha tým), brankář – 
Aleš Kobzák (Brácha tým)
(podrobnější informace, včetně fotogra-
fií, najdete na webových stránkách a Face-
booku Inspira a StyleSport TFL)

Poděkování za celý ročník TFL pat-
ří všem, kdo se jakkoli podíleli na jeho 
zdárném průběhu. Velký dík patří všem 
hráčům, organizátorům, fanouškům 
a také partnerům, kteří nám pomohli 
soutěž podpořit zajímavými a hodnotný-
mi cenami, především firmě StyleSport 
a paní Renatě Zámečníkové. Děkuje-
me a velmi si vážíme, že investujete do 
mladých sportovců. Největší dík pak pa-
tří paní učitelce Věře Dvořáčkové, která 
se s nadšením věnuje tomuto skvělému 
projektu.

Doufáme, že příští sezónou zahájíme již 
4. ročník StyleSport tišnovské florbalové 
ligy, a věříme, že bude minimálně tak zda-
řilý jako ten letošní. Mladým sportovcům 
přejeme mnoho radosti a úspěchů ve flor-
balu a těšíme se na další společné zážitky 
v tomto populárním sportu.

POZVÁNKA  
NA ZAHRADNÍ SLAVNOST

Přijďte ve čtvrtek 31. května,  
začínáme v 15.30 v zahradě u Inspira.

Na závěr školního roku pro vás opět připravujeme Zahradní 
slavnost – přehlídku kroužků a činnosti Inspira. Přijďte se po-

dívat, jak jsou Vaše děti šikovné, co se u nás naučily, vyzkoušejte 
si některé aktivity, které děti v kroužcích dělají, a užijte si s námi 

pohodové odpoledne.

Drobné občerstvení zajištěno.

NABÍDKA PRÁCE DO SKVĚLÉHO 
TÝMU INSPIRA

Inspiro hledá lektory a instruktory na školní rok 2018/19 
pro kroužky:

• lezec dobrodruh  
• šachy 
• šerm 

• deskové hry 
• šperkování

Hlaste se na reditelka@svcinspiro.cz,  737 331 437.
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Přehled akcí v Centru 
sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Poslechové pořady Písničky ze starých 
časů
Co si dnes vzít na sebe?
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pokračují další sezónou cyklu poslechových 
pořadů Písničky ze starých časů, které při-
pravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Ve středu 30. května se koná náhradní po-
řad za březnový, který byl zrušen z dů-
vodu nemoci. V posledním poslechovém 
odpoledni této sezóny si můžeme vyslech-
nout písně Ivana Mládka, Karla Zicha, Leš-
ka Semelky, Hany Zagorové, Báry Basikové 
a dalších. Akce se koná jako vždy od 15 ho-
din v knihovně DPS Králova

Předvedení služby pro seniory 
Víte, co je SENSEN klub a že existuje zaří-
zení, které Vám pomůže v nouzi?  Chcete se 
dozvědět něco o spolku ŽIVOT+? Tak přijďte 
dne 6. června ve 14 hod. do jídelny Centra 

sociálních služeb v Tišnově, ul. Králova.  
Popovídá si s Vámi a na otázky Vám odpo-
ví PhDr. Běla Hejná, členka správní rady ŽI-
VOT+ a Ing. Zuzana Brzobohatá, zastupitelka 
města Tišnova

Vystoupení dětí a seniorů
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na 
hudební a taneční vystoupení dětí z MŠ Hum-
polka-Květnická Tišnov pod vedením Zdeny 
Nečesalové a pěveckého sboru seniorů z DPS. 
Akce se koná 7. června ve 14.30 hodin v jí-
delně DPS Králova. Těšíme se na Vás.

Výlet do jeskyně Výpustek a zahrad-
nictví U Kopřivů Šebrov
Ve čtvrtek 14. června pořádá Centrum so-
ciálních služeb výlet do jeskyně Výpustek 
a do zahradnictví U Kopřivů. Odjezd od Pod-
horácké restaurace v 11 hod. (další zastáv-
ky u pošty, Penny). Cena 210 Kč zahrnuje 
dopravu a vstupné s průvodcem. Akce se 
uskuteční při minimálním počtu 20 osob. 
Předpokládaný návrat je do 18 hod.
Na zpáteční cestě bude zastávka na pozdější 
oběd v restauraci Formanka Lipůvka.
Jeskyně Výpustek patří mezi nejvýznamnější 

jeskynní systémy Moravského krasu. Má bo-
hatou a z velké části i smutnou historii. La-
byrint temných chodeb a dómů byl vytvořen 
ponorovou činností Křtinského potoka. Po-
dle záznamů jej navštěvovali již v 17. století 
mastičkáři, kteří zde nacházeli kosti pravěké 
zvířeny. V tomto období také předkládá prv-
ní popis jeskynních prostor mnich Martin 
Alexander Vigsius. Následovala práce Jana 
Ferdinanda Hertolda z roku 1669 Tartaro-
-Mastix Moraviae, kde popisuje otvory do 
chodeb a propastí, které se dosud nikdo ne-
odvážil prozkoumat.
Prohlídková trasa je bezbariérová. Kon-
takty pro bližší informace: Markéta Prokopo-
vá (730 193 325)

Vodicí pes ve službě člověku – přednáška
Ve čtvrtek 21. června ve 14.00 hodin po-
řádá Centrum sociálních služeb Tišnov před-
nášku Vodicí pes ve službě člověku. Přijede 
nás navštívit paní Mgr. Lenka Pláteníková 
z Brna, ze školy zaměřené na výcvik vodicích 
psů pro nevidomé. Společně s paní Plátení-
kovou bude přednášet i její nevidomý kolega 
se svým vlastním vodicím psem. Dozvíte se, 
jak probíhá výcvik a výchova vodicích psů, 

  Centrum sociálních služeb Tišnov  
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Z výletu na Floru Olomouc 
Augustin Turinský

Opět po roce jsme se dočkali a ve čtvrtek 
26. dubna jsme v plně obsazeném autobu-
su vyrazili na jarní výlet na Floru Olomouc. 
Tato největší středoevropská výstava kvě-
tin letos zahájila oslavy šedesáti let od první 
velké květinové výstavy v Olomouci. Při prů-
chodu vstupním pavilonem „A“ jsme byli při-
vítáni spoustou kytic. Tomu odpovídal i název 

expozice „Pugét pro Floru“. Při vstupu do pro-
storu výstaviště bylo těžké rozhodnout, kam 
zamířit své kroky. Buď k občerstvení, které 
lákalo svou vůní, jako maďarské a slovenské 
speciality, nebo za hlavním účelem návště-
vy – záplavou květin.  Dle údajů se na místě 
nacházelo až dvacet čtyři tisíc tulipánů, kro-
kusů, hyacintů a narcisů. V dalším pavilonu, 
který jsme navštívili, byla k vidění mláďata 
z našeho venkova či různé exotické rostliny 
pěstované ve sklenících. Zajímavé byly i vý-
robky ze dřeva a proutí pro domov i zahradu. 

Kutilové nemohli přehlédnout motorové stro-
je na úpravu zahrady, nářadí a zajímavá le-
pidla do dílny atd. Návštěvníci si odnášeli 
domů sazenice květin, keřů a stromků růz-
ných druhů a velikostí. Na zpáteční cestě byla 
naše poslední zastávka v restauraci Bonapar-
te s pěknou výzdobou a velmi chutným jíd-
lem. Zbytek cesty a tím i celý zájezd proběhly 
ve velmi dobré náladě,  za což děkujeme paní 
Markétě Prokopové, na které závisela veškerá 
organizace zájezdu. Už teď se těšíme na další 
výlet pořádaný CSS Tišnov.

DOMOV  SV.  ALŽBĚTY                 
Nelepeč-Žernůvka,  Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 
                                   www.dosa.cz 

  JANA  HEJLOVÁ 
POHLAZENÍ  KRÁSOU 
       prodejní výstava obrazů 

    5. května - 30. června 2018 

          denně 9:00 - 17:00

jaký je jejich význam pro nevidomého člově-
ka i jak se k takové dvojici při setkání chovat. 
Chybět nebude ani ukázka spolupráce vodi-
cího psa a jeho majitele. Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME
Den otevřených dveří v CSS Tišnov

V úterý 9. října od 9 do 16 hodin pro-
běhne v rámci Týdne sociálních služeb den 
otevřených dveří na CSS spojený s podzim-
ní výstavou. Budete mít možnost si pro-
hlédnout nejen společné prostory v DPS, 
jako je jídelna, tělocvična nebo knihov-
na, ale lze nahlédnout také k některým 

obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci 
získají informace o domech s pečovatel-
skou službou a podmínkách bydlení zde, 
ale dovědí se také o nabídce pečovatelské 
služby a o dalších činnostech Centra so-
ciálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

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

hledá pracovníka/pracovnici pro obsazení pozic: 

pečovatel(ka)
Zejména pro rozvoz obědů (pracovní doba 7–15.30). Pod-

mínka: aktivní řidič.

Výhodou vzdělání v sociálních službách nebo absolvovaný 
kurz pracovníka v soc. službách. 

Nástup k 1. 7. 2018 nebo dle dohody. Nabízíme dobré pla-
tové podmínky, stravenky, pět týdnů dovolené.

Zájemci mohou zaslat životopis na adresu: Centrum 
sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 

1742, 666 01 Tišnov, e-mailem na: info@css-tisnov.cz
Podrobnější informace:  

Ing. Mgr. Jana Wildová, tel. 549 410 310

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 17. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Dominik Drábek
S focením jsem začal ještě jako malý kluk, 

kdy se mi do rukou dostal krásný fotoaparát 
Flexaret. Byl to jeden z těch přístrojů, do kte-
rých se koukalo shora a člověk si musel dát ně-
jakou práci, aby vůbec našel v hledáčku, co chce 
fotit. Byla to ale kouzelná krabička se spoustou 
hýblátek, která mi hned učarovala. Postupně 
jsem se naučil, co a jak mám nastavit, a focení 
se mnou bylo všude.

Vždy jsem byl nadšený fotografickou tech-
nikou, těmi úžasnými přístroji, které se mi 

dostaly do rukou a které vykreslovaly svět oko-
lo mě. Poté se k tomuto nadšení přidalo také 
zaujetí kouzlem okamžiku. Ať už okamžiku zá-
padu slunce v krajině, nebo třeba dobré nálady 
při focení portrétu. Jak mi kdysi řekl Pavel Smé-
kal, na fotografii je krásné i to, že se člověk má 
celý život co učit a má se v čem zlepšovat. Dnes 
mám ze všech fotografických témat nejraději 
člověka. Nejen jeho zachycení při reportáži, ale 
hlavně jeho vystižení v portrétu.

V současné době mi dělá radost také to, že 
se jako člen místního Klubu přátel fotogra-
fie mohu účastnit každoroční klubové výstavy 
nebo třeba komentovaného promítání fotek 
v kině. Více mých fotek si můžete prohlédnout 
na webové stránce www.fotodrabek.cz.
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Pozvánka na slet Sokolské župy 
Pernštejnské
Jan Sláma, náčelník Sokolské župy Pernštejnské

Po šesti letech se bude opět v Tišnově konat slet Sokolské župy Pern-
štejnské. Tentokrát se uskuteční v sobotu 26. května od 14 hodin 
na hřišti za sokolovnou. Víc než 330 cvičenců předvede postupně 
deset kompletních pohybových skladeb, které jsou připraveny pro 
XVI. všesokolský slet. Pět skladeb s názvy Méďové, Noty, V peřině, 
Děti, to je věc a Cirkus je určeno pro děti a pět skladeb pro dospě-
lé. Siluety a Ženobraní jsou skladby, které předvedou ženy. Společná 

československá skladba s názvem Spolu je určena kromě sletu i pro 
Světovou gymnaestrádu v Dorbirnu v roce 2019 a symbolizuje vyni-
kající vztahy obou našich národů v roce 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. Seniorky a senioři se představí ve skladbě s příznačným 
názvem Princezna republika a muže uvidíme ve skladbě Borci. Cho-
reografie všech skladeb je určena pro velký stadion a velký počet cvi-
čenců, proto uvidíte kromě cvičenců z tělocvičných jednot naší župy 
i cvičence z jiných žup. Konkrétně se jedná o brněnskou župu Jana 
Máchala a dále to bude župa Krále Jiřího a župa Moravskoslezská. 

Je pro nás velkou poctou i uznáním naší činnosti, že záštitu nad 
naším sletem převzal starosta města Tišnova Bc. Jiří Dospíšil. Zveme 
všechny příznivce pohybu na náš slet a věříme, že budou nejméně 
stejně spokojení jako na naší akademii konané v únoru. 

Obnovení tanečního lidového oděvu na Tišnovsku a republika 
PhDr. Irena Ochrymčuková, Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se při-
dalo k regionálnímu povědomí ještě širší vlastenectví a seznamování 
s kulturou do té doby neznámých oblastí nového státu. Sváteční li-
dový oděv byl na Tišnovsku ve dvacátých a třicátých letech 20. sto-
letí používán na hodech, při církevních svátcích a reprezentačních 
příležitostech. Takovou nezapomenutelnou a s láskou prožívanou 
byla návštěva prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka v Tišnově 
a průjezd Tišnovskem roku 1928. Pro tyto akce nebyl už na Tišnov-
sku volen jen kroj místní, ale pro svou zdobnost a barevnost se podo-
mácku zhotovovaly, vyšívaly a vypůjčovaly i kroje jiné. Převahy nabyl 
zejména kroj kyjovský, potom piešťanský, blatský, plzeňský apod. 
Střihy a návody nalézaly zručné zájemkyně v časopisech, vycházely 
krojové pohlednice. Dívky a ženy vyšívaly obvykle celou zimu a tak-
to vzniklých krojů je dosud nespočet. Zásadního významu nabyl kroj 
jako symbol sounáležitosti v období nebezpečí nacismu a války. Roz-
mach severokyjovského kroje s bohatě vyšívanou zástěrou se dá do-
ložit z množství fotografií ze slavností před i po druhé světové válce. 
Obliba trvala do konce 20. století, ba až do začátku století našeho. 
Mužská varianta bývala často odlišná nebo nahrazována černými 
dlouhými kalhotami a bílou košilí. 

Základ oslav, totiž taneční a písňový repertoár, byl sesbírán na 
Tišnovsku koncem 19. století, v období mezi válkami a v padesátých 
letech 20. století. Zápisy dokazují, jak byl náš region zpěvný a taneč-
ní, kolik kapel tu hrálo. V padesátých a šedesátých letech 20. století 
vznikly v Tišnově a okolí taneční soubory jako Dóbrava Doubravník, 
soubor Modety Tišnov, soubor v Deblíně a také tišnovský soubor Be-
sének v 70. letech. Zakladatelé se rozhodli vystupovat s regionálním 
folklórem v rekonstruovaném místním lidovém tanečním oděvu. Pů-
vodní materiály už nebyly kromě Deblína a Doubravníku k dispozici 
a muzejní fondy jsou početně omezené. Na pomoc přišla práce v te-
rénu, vzpomínky pamětníků a spolupráce s dalšími soubory, tehdy 
nazývanými „soubory písní a tanců“. V Doubravníku se zásluhou Vla-
dimíra Jirčíka podařilo dokonce utkat repliky starobylých tkanin. Li-
dového oděvu na průniku Tišnovska a Brněnska se ve svých pracích 
dotkly významné odbornice: PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., z pro-
tější strany od Horácka PhDr. Vlasta Svobodová, okrajově se temati-
kou zabývala specialistka na lidový tanec Zdenka Jelínková. Když se 
změnila politická a společenská situace po roce 1989, začal nový po-
zitivní proces na Tišnovsku. Obce, městysy i samo město, většinou 
prostřednictvím spolků, začaly obnovovat zaniklé tradice, aktivity 
a slavnosti. V emancipačních snahách vyvstala i potřeba rekonstruk-
ce původního místního kroje. V daném odvětví je třeba se ponořit 

až do poloviny 19. století, studovat literaturu a obrazy. Podle dosa-
žených poznatků postupuje společné úsilí organizátorů a pracovní-
ků Podhoráckého muzea obezřetně až do současnosti. Nové podoby 
krojů jsou většinou zdařilé. Kompromisem bývají materiály, celková 
silueta a barevnost se dodržuje původní. Výsledkem je jednoduchý, 
střídmě zdobený kroj, který je však velmi slušivý a působivý. Vedle 
tišnovského souboru Katolické vzdělávací jednoty a Tanečního klubu 
Sokol Drásov se kroje rekonstruovaly např. v Lomnici, Lomničce, Že-
lezném, Borači, Deblíně, Vohančicích, Březině, Veverské Bítýšce, Če-
bíně, Chudčicích... 

S trochou nadsázky můžeme říci, že v současnosti probíhá spon-
tánní forma národního obrození vycházející z úcty k lidové kultuře 
a k odkazu předků. A noví nositelé se na základy snaží tvořivě navá-
zat a rozvíjet je.

A proto zveme na svatováclavské hody v září do Tišnova 
všechny, kteří mají doma ještě jakýkoliv kroj po mamince nebo 
po babičce, aby se hodů zúčastnili právě v něm. Je dnes důle-
žité, proč kroj za těch časů vznikl, ať měl jakoukoliv předlohu. 
Vzpomeňme si při jeho chystání na naše předchůdkyně a před-
chůdce, kteří takhle kdysi projevili svoje vlastenectví, lásku 
k rodnému kraji a k republice. Vždyť ta republika bude mít 
v roce 2018 rovných sto let!

  TJ Sokol Tišnov  

  Podhorácké muzeum  

Soubor z Deblína, 50. léta 20. století. Foto: archiv Podhoráckého 
muzea, pobočky Muzea Brněnska
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Hasiči a sběr kovového šrotu 
za dobrovolné hasiče Tišnov starosta sboru Tomáš Hudec

Je to už nějaký rok zpátky, co hasiči pořádali sběr železného šro-
tu. Dřív tato „tradice“ docela fungovala, posléze však byla zruše-
na a už se o to hasiči nestarali. Před několika málo dny jsme byli 
osloveni „my – mladá generace“ členem sboru, zdali si nechceme 

odvézt staré železo. Řekli jsme si ano, proč ne? Při odvážení dva čle-
ny sboru napadla myšlenka, proč „tradici“ se sběrem šrotu neobno-
vit, anebo se o to alespoň nepokusit, když v okolních obcích to stále 
funguje. Slovo dalo slovo, vymysleli jsme datum a tímhle bychom 
Vám chtěli oznámit, že se dne 2. června uskuteční sběr železného 
šrotu. 

Prosíme o kontaktování starosty sboru Tomáše Hudce na tel. č. 
608 755 817 a následné domluvě. 

MAS Brána Vysočiny, z. s., chystá nové 
aktivity v rámci své Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD)
V letošním roce MAS Brána Vysočiny vloží do svého strategického 
dokumentu nový operační program, který je zaměřen na oblast ži-
votního prostředí, zkráceně OPŽP. Během jara a léta proběhne změna 
Strategie a nachystají se potřebné dokumenty výzvy tak, aby začát-
kem roku 2019 mohla MAS vyhlásit svoje výzvy v tomto operačním 
programu. Alokace na tento nový operační program je 10 milionů 
korun.

Proto již nyní MAS veřejně informuje obyvatele a zjišťuje zájem 
potenciálních žadatelů o tyto aktivity.

Na co se OPŽP bude zaměřovat:
– Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 

a struktur – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter 
a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí – výše dotace na založení je 
100 % z celkových způsobilých výdajů (CZV), u obnovy je to 80 % 

– Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních 
studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protie-
rozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu – zamezení vodní 
a větrné eroze – míra dotace činí 80 %

– Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – míra do-
tace činí 60 %

Oprávněným žadatelem pro tyto aktivity jsou zejména 
obce, DSO, školy a školská zařízení, spolky, FO podnikající 
i nepodnikající.

Minimální výše jednoho projektu je stanovena na 100 tisíc korun.

Pro získání dotace na tyto aktivity je třeba podat žádost na vyhlá-
šenou výzvu MAS a doložit veškeré povinné přílohy žádosti (např. 
biologické posouzení). Žádosti pak podléhají hodnoticímu a výbě-
rovému procesu ze strany kompetentních orgánů MAS a následně 
přechází do závěrečného ověření způsobilosti řídícího orgánu OPŽP 
a zastupujících orgánů AOPK a SFŽP.

Dále se MAS Brána Vysočiny zapojila do tříletého přeshraničního 
projektu Klimatická zeleň (Klimagrün). Do tohoto projektu jsou 
zapojeny všechny MAS v Jihomoravském kraji, Jihomoravský kraj, Ji-
hočeský kraj a Dolnorakouská vláda.

Tématem tohoto projektu je sledování adaptace zeleně na klima-
tické změny v krajině, snižování důsledků vodní a větrné eroze, na-
vracení původního stavu krajiny. 

MAS Brána Vysočiny si u obcí a zemědělců zjistila záměry výsadeb 
na jejich pozemcích, z kterých vzešel jakýsi zásobník výsadeb pro 

oblast místní akční skupiny. Na jednu až dvě vybrané výsadby bude 
odborníky zpracován tzv. pasport výsadby, do kterého se bude po 
celou dobu trvání projektu zanášet sledování výsadbového materiálu 
a jeho adaptace na konkrétní podmínky prostředí. 

Dne 10. května proběhl na radnici v Tišnově k tomuto tématu se-
minář, kam byli pozváni starostové obcí naší MAS, zástupci spolků, 
zaměstnanci úřadu města Tišnova i fyzické osoby. Seminář pořádali 
zástupci projektu z úřadu JMK ve spolupráci s naší MAS.

V případě dalších dotazů a detailních informací kontaktujte kancelář 
MAS Brána Vysočiny:
Mgr. Sylva Veselá, 775 950 702, koordinator@masbranavysociny.cz
PhDr. Libuše Beranová, 777 706 722, manager@masbranavysociny.cz

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

  SDH Tišnov  

  MAS Brána Vysočiny  

MAS Brána Vysočiny, z.s. zve 
širokou veřejnost 

Exkurze Maršovský mlýn 
za starokladrubskými 

koňmi 
 

Kde: samota Maršovský mlýn, údolí 
Bílého potoka 

Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h 

 

Doprava: vlastní  

v Maršově u kaple 
odbočka směr 
Šmelcovna, nad 
Šmelcovnou odbočka 
doprava na lesní cestu 
 
Program:  
Prohlídka stájí, 
povídání                     
o starokladrubských 
koních a jejich 
historii, představení 

letošních hříbátek, krátké 
občerstvení, krmení koníků 
(kdo chce, může si s sebou vzít 
staré pečivo, jablka a mrkev) 

 

Pohyb po areálu na vlastní 
nebezpečí!! 
 

                                                               

 

                                                               

                                                         
Informace a účast: Sylva Veselá sylva.vesela@volny.cz +420 775 950 702                                                              
Autor fotografií: Ing. Gabriela Ošťádalová                                                                                     
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Vyjíždí za krásami Česka
za výbor Ludmila Cvrkalová 

Místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných Tišnovsko uspořádá v letošním roce 
pro své členy několik zájezdů. První se 
uskutečnil v úterý 24. dubna, vypravili 
jsme se do Poličky, rodného města hudeb-
ního skladatele Bohuslava Martinů.

Kam se podíváme dále? 
Dne 22. května do Lednice, 19. června uvi-
díme Baťův kanál a Strážnici – celodenní 
výlet, odjezd v 10 hodin, a 18. září nás čeká 
Bouzov – pohádkový hrad, odjezd ve 12 ho-
din. Odjíždíme od Podhorácké restaurace se 
zastávkami u Šťávů, na náměstí a u Penny.
Těšíme se na společné zážitky.

Alík – hliníkový balík 2018
Šárka Ondráčková (Alfík), 1. Brďo Tišnov – Gingo

Vyhodnocení letošního ročníku soutěže ve 
sběru použitého hliníku, které pořádá dět-
ský oddíl – 1. BRĎO Tišnov – Gingo, proběh-
ne v pondělí 4. června v klubovně Brďo na 
Inspiru Tišnov. 

V 16.00 hod. začneme soutěžní hliník vá-
žit a poté budou v cca 16.45 hod. vyhlášeni 
vítězové. 

Soutěží se ve dvou kategoriích: malé ko-
lektivy (jednotlivci, rodiny) a velké kolekti-
vy (třídy, organizace…)

Hliník můžete sbírat i nesoutěžně a ode-
vzdat jej v tento den do naší klubovny nebo 
průběžně do tišnovské ekoporadny.

Hliník – co je zač?
Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, hor-
niny těžené v povrchových dolech. Pro své 

vlastnosti je využíván jako konstrukční 
a obalový materiál.

Bauxit se v naší republice nikde netě-
ží, proto jej musíme dovážet v podobě rudy 
či hotového kovu. Těžba bauxitu a nut-
nost dopravy hliníku či bauxitu jsou zátěží 
pro přírodu. Doprava znamená další emise 
a spotřebu pohonných hmot.

Ze zpracování čtyř tun bauxitu získáme 
pouze jednu tunu čistého hliníku, který se na 
skládce téměř nerozkládá. Množství energie 
spotřebované na zisk čistého kvalitního kovu 
recyklováním (přetavením v peci) je ve srov-
nání s výrobou primárního hliníku o 90 až 
95 % nižší.

A jak hliníkový obal bezpečně poznáme?
Že je obal hliníkový, poznáme podle sym-
bolu tří šipek a uvnitř se nachází číslo 41 či 
pod šipkami označení ALU. K odlišení, zda je 
obal opravdu hliníkový, nám pomůže mag-
net. Magnetka odliší, zda je obal z železné-
ho kovu (magnetismus působí) či z hliníku 
(magnetismus se neuplatní). Také ne všech-
no, co se hliníkově třpytí, je možné sbírat: 
pokud se po zmáčknutí hliníkově stříbrný 
obal opět vrátí do svého původního tvaru, je 
v něm zastoupení hliníku tak malé, že není 
možné tento obal dále zpracovávat (např. 

obaly od kávy). Zpracovatelským firmám 
také pomůže, pokud obal očistíte od zbytků 
potravin i papírových nálepek. 

Přehledový seznam:

Sbírat: nápojové plechovky, použité fólie od 
jogurtů, termixů, rybích salátů, sýrů, obaly 
od paštik, hliníkové kapsle od kávy, tuby od 
léčiv, fólie z čokolád, sprejové nádobky, hliní-
kové nádobí a příbory (např. papiňáky, ešu-
sy, vidličky, lžíce, nikoli však nože – obsahují 
železo), žaluzie, soudky, konve, stanové kon-
strukce, lehátka apod.

Nesbírat: fólie spojené s papírem a plastem 
(obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové 
krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od 
sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly 
od trvanlivého mléka v krabicích, poplasto-
vané obaly od léků), nádoby nebo jiné před-
měty kombinované s železnými či jinými 
prvky apod.

Prosíme o důkladně vytříděný hliník, 
ušetříte nás složitého a náročného přebí-
rání pytlů při dodatečném třídění, často 
mezi hliníkem bývají i plechové obaly 
od nápojů, kalíšky od čajových svíček 
s voskem a kovovými středy nebo lesklé 
plastové obaly např. od kávy – někdy je 
těchto věcí více než samotného hliníku. 
Děkujeme všem, kteří se do třídění hliníku 
zapojují

  Svaz tělesně postižených  

  1. Brďo Tišnov – Gingo  

Členové místní organizace Svazu tělesně postižených Tišnovsko se vypravili do Poličky. 
Foto: Antonín Navrátil
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KULTURA  

Tišnovské kulturní léto začíná už koncem 
května
Václav Seyfert, redaktor TN 

Byly doby, a to ještě poměrně nedávno, kdy Tišnov i jeho nejbližší 
okolí přes prázdniny víceméně „kulturně spaly“. Chodívalo se do Že-
lezného na Výtvarné léto, u Palce se nějakou dobu konaly hudební 
festiválky, ale jinak bylo spíše ticho po pěšině. Městské kulturní stře-
disko již vloni tyhlety stojaté vody řádně rozčeřilo, když připravilo 
celou sérii koncertních akcí, zastřešených společnou hlavičkou Tiš-
novské kulturní léto. Zahájil je tehdy Xavier Baumaxa, ukončila Mňá-
ga a žďorp a mezi nimi zahráli a zazpívali například ještě Jan Spálený, 
Michal Prokop, Ivan Mládek nebo Aneta Langerová.

V dobře zahájené nové tradici se sluší pokračovat, takže letos se 
opět hudbymilovní Tišnováci mají i v horkých letních měsících na co 
těšit. Dnes si dovolíme pozvat diváky a posluchače na tři úvodní kon-
certy cyklu a v prázdninovém dvojčísle se zaměříme na to, co se ode-
hraje během července a srpna.

Stejně jako před rokem začne Tišnovské kulturní léto na zahradě 
Městského kulturního střediska. Ve čtvrtek 31. května se tu od 19.30 
hodin představí moravský nadžánrový soubor Ensemble FLAIR. Kapela 
vznikla na podzim roku 2014 a hned po půl roce získala za úpravu lidové 
písně Ej, lásko, lásko první cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži Grand 
Prix Svetozára Stračinu. Záhy jí vyšlo u firmy Indies Happy Trails první al-
bum Od pramenů k moři… a soubor se pak výraznou měrou podílel i na 
sólové desce své zpěvačky Kláry Blažkové-Obručové V klíně rodných hor. 
V listopadu 2016 se Ensemble FLAIR zúčastnil ostravského mezinárodní-
ho hudebního festivalu Musica Pura v programu Písňové studánky Leoše 
Janáčka. Vystoupil zde spolu se světoznámými českými umělci – sopra-
nistkou Martinou Jankovou a klavíristou Ivo Kahánkem – s nadžánrovou 
interpretací moravské lidové poezie v písních. O rok později si účast na 
stejné akci zopakoval pro změnu v komponovaném hudebně-literárním 
pásmu Slezské písně aneb Pocta Petru Bezručovi. Uměleckým vedoucím 
souboru je cimbálista Jan Rokyta, který pro kapelu také upravuje většinu 
repertoáru. Již zmíněná vokalistka Klára Blažková-Obručová podle cha-
rakteristiky na webových stránkách skupiny „osciluje mezi valašským 
folklorním festivalem, renomovaným klasickým pódiem a nočním klu-
bem někde v Rumunsku“. Dalšími členy jsou klarinetista Jiří Pivovarčík, 
houslista Petr Vala, kontrabasista Lukáš Švajda a violista Jiří Pospěch.

Po úspěchu loňské výtvarné výstavy Z jiného světa se dalšího kul-
turního počinu dočká charismatické prostředí bývalého ovčína v areá-
lu kláštera Porta coeli v Předklášteří. V pátek 15. června zde od 19.30 
hodin vystoupí dnes již bez přehánění světoznámá houslistka, zpěvač-
ka a herečka Iva Bittová se skupinou Čikori, kterou tvoří dále jazzma-
ni Jaromír Honzák (kontrabas) a Oskar Török (trubka), stejně jako Ivin 
dávný spoluhráč už z časů Dunaje, kytarista Vladimír Václavek; v kape-
le se kromě nich objevuje také hráč na bicí a perkusista Miloš Dvořáček. 
Název souboru není romského původu, jak se většina posluchačů mylně 

domnívá, ale jde o fonetický přepis anglického slova chicori = čekanka. 
Pod hlavičkou „akustické hudební společnosti“ Čikori vyšlo velmi ceněné 
album už v roce 2001 a získalo tehdy prestižní Cenu Anděl v kategorii Li-
dová a etnická hudba. Hudebníci ale měli v té době spoustu dalších pro-
jektů a brzy po vydání desky se Čikori na dlouhou dobu odmlčelo. Teprve 
naplánované setkání na oslavě zpěvaččiných narozenin se proměnilo 
v touhu po jeho obnovení a skupina teď již několik let pravidelně koncer-
tuje, přičemž v roce 2016 vydala i nové album s názvem At Home, které 
se stalo výsledkem pečlivě připravené, téměř dva roky trvající studiové 
práce. Zvukový mastering nahrávky byl ve finále proveden v New Yorku 
a postaral se o něj renomovaný Dave Cook, který spolupracoval napří-
klad i s Davidem Bowiem, Alanis Morissette nebo skupinou Radiohead. 
Iva Bittová v současnosti koncertuje již převážně v zahraničí a její vystou-
pení v neobvyklé lokalitě slibuje nevšední zážitek.

V pátek 29. června se Tišnovské kulturní léto vrátí na zahradu Měst-
ského kulturního střediska, kde rovněž od 19.30 hodin vystoupí íránský 
soubor Najva Ensemble, hrající současnou hudbu propojenou s poe-
zií. Jeho klíčovými postavami jsou pianistka a skladatelka Homa Samiei 
a zpěvačka plus básnířka Shaghayegh Bagheri. Ansámbl má za sebou 
mnohá koncertní vystoupení nejen v domovském Teheránu, ale také 
v řadě světových zemí, například v Maďarsku, kde se k oběma členkám 
připojili hudebníci z budapešťského rozhlasového orchestru, v Nizozem-
sku, ale třeba i v Mexiku. V říjnu 2015 vydaly jmenované umělkyně al-
bum s názvem Free, které obsahuje dvanáct skladeb a vystupují na něm 
i další přizvaní hudebníci, nejčastěji Maghol Taheri a Minoo Tavakoliyan. 
Hudbu podobného ražení rozhodně neslýcháme v našich končinách na-
živo zcela běžně, a proto i tento koncert nepochybně patří k odvážným 
a chvályhodným dramaturgickým nápadům pořádajícího MěKS.

V příštím čísle Vás přesvědčíme, že během prázdnin Tišnovské 
kulturní léto rozkvete do mnohem razantnější rockové podoby…

TyJáTr FEST je zase zpátky  
(7.–9. 9. 2018) – DSO Tišnovsko
za organizační tým festivalu Eliška Špačková

Rok se s rokem sešel a my již opět plánujeme další ročník festivalu zva-
ný TyJáTr FEST, který se uskuteční v termínu od 7. do 9. září. Divadelní 
soubory, taneční skupiny, hudební skupiny, umělecké workshopy, s tím 
vším se můžete setkat na festivalu TyJáTr FEST 2018. Letos se uskuteční 
již 3. ročník a pevně doufáme, že bude stejně úspěšný jako ty předešlé. Pr-
votní myšlenka byla uspořádat jednodenní akci v obci Železné, ale setka-
lo se to s takovým ohlasem a zájmem, že z toho vznikla víkendová akce. 
A rozhodně to stálo za to. Festival je pořád putovní. Co to znamená? Každý 

ročník pořádají jiné obce, většinou ty svazkové. V letošním roce ho pořa-
datelsky zajišťují obce Šerkovice, kde bude festival zahájen (7. 9. na hřiš-
ti), Kuřimská Nová Ves (8. 9. ve sportovním areálu) a městys Lomnice ho 
ukončí (9. 9. na náměstí). Celý projekt vzniká pod záštitou dobrovolného 
svazku obcí Tišnovsko. Vše se bude konat opět v přírodních podmínkách 
a po zkušenostech z loňského ročníku jsme připraveni i na případný déšť. 

Vraťme se ale k novému ročníku. V současnosti pro vás kompletu-
jeme program, hledáme i nové tváře a zajímavé aktivity. Nicméně vše 
se dozvíte v letním vydání TN. Můžete se těšit jak na soubory z mi-
nulých let, tak i na nové, ještě neokoukané. S jistotou můžeme říci, že 
rády odehrají, zazpívají nebo zatančí, co nového se naučily. 

V příštím čísle Tišnovských novin Vám prozradíme názvy souborů, 
kapel i jednotlivců, na které se můžete již teď těšit. Na co tedy nezapo-
menout? Přece: 7., 8. a 9. 9. 2018 se potkáme na TyJáTr FESTu 2018!

Ve čtvrtek 31. května se na zahradě Městského kulturního středis-
ka představí moravský nadžánrový soubor Ensemble FLAIR. Foto: 
Ivan Korč
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Výtvarné léto v Železném
KPVU Tišnov

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově ve 
spolupráci s obcí Železné připravuje v letoš-
ním roce již osmnáctý ročník Výtvarného léta 

v Železném. Jde o přehlídku prací výtvarníků 
z celé ČR i zahraničí. V loňském roce obeslalo 
výstavu 79 výtvarníků z ČR. Na tomto výtvar-
ném salonu mohou vystavovat jak profesionál-
ní, tak neprofesionální výtvarníci. Výstava se 
bude konat ve dnech 4. až 26. srpna v Kulturním 
domě v Železném (vernisáž 4. srpna v 17 hod.).

Vystaveny budou obrazy, grafiky, plastiky, 
dřevořezby, sklo, keramika, fotografie a ilus-
trace. Pokud má někdo zájem vystavovat na 
této prestižní přehlídce, může získat infor-
mace na adrese: KPVU, Železné 101, 666 01 
Tišnov, tel. 602 505 012. Uzávěrka přihlášek 
je do konce měsíce června 2018.

Výtvarné Tišnovsko 2017
Miroslav Pavlík

Tišnovsko ve výtvarném umění zaujímá pres-
tižní místo v kraji. Navazuje na tradice, kterým 
položili základy významní umělci regionu, kte-
ří zde žili a tvořili. Připomeňme alespoň Jose-
fa Jambora, Aloise Lukáška, V. H. Macha, Petra 
Bortlíka, Stanislava Bělíka, Františka Štěpána, 
Karla Formánka, Emanuela Ranného.

V Tišnově působí Galerie Josefa Jambora, kte-
rou provozuje MěKS. Byla vždy hojně navštěvo-
vána příznivci umění. V posledních letech však 
jejich převážná část do galerie přestala chodit. 
Příčina je v jejím nevhodném výstavním plánu. 
Vždyť vystavení např. černé linky kolem galerie 
zaujme málokoho. Výstavou Neznámý Jambor, 
která měla znamenitou úroveň, snad skončily 
slabé počty příchozích. Pokud se do galerie vrá-
tí soubor obrazů z odkazu Josefa Jambora, jsem 
přesvědčen, že zájem o tento velmi pěkný kul-
turní stánek výrazně vzroste.

Během roku 2017 byla hojně navštěvová-
na Galerie Diana, která obohatila výstavní čin-
nost o celou řadu hodnotných výstav, na nichž 
se podíleli KPVU, tišnovští fotografové, do-
movská firma Mouka a závěr sezony v galerii 

patřil významné výtvarnici Miladě Kolárové, 
která zde vystavila obrazy z cest po světových 
mořích. Věřím, že nás v těchto velmi pěkných 
prostorách čekají další kvalitní prezentace vý-
tvarného umění.

Aktivity tišnovského KPVU (vznikl v roce 
1978), který provozuje svoji činnost od roku 
1999 v Železném, jsou zaměřeny na dvě letní 
výstavy v tamním kulturním domě. Na obou 
byl v minulém roce zaznamenán velký zá-
jem veřejnosti. V minulých letech tomu neby-
lo jinak, vždy byla návštěvnost velmi vysoká. 
Loňského výtvarného léta v Železném se zú-
častnilo 79 výtvarníků. 

Další významnou galerií v regionu je Skle-
něnka v Březině, kterou úspěšně provozuje vý-
tvarnice Alice Dostálová. Její výstavy jsou vždy 
plné překvapení a návštěvníků zdaleka.

V Tišnově najdeme také V-ATELIER, který 
provozuje Jan Vaščák. Ve své galerii prezentuje 
tvorbu několika desítek významných výtvarní-
ků. Součástí jeho činnosti jsou kvalitní výsta-
vy, které pořádá v lomnické synagoze. Výstavy 
v tomto prostoru mají neopakovatelnou atmo-
sféru i proto, že Jan Vaščák dovede na výstavu 
získat kvalitní umění.

K propagaci výtvarného umění přispí-
vá i tišnovské muzeum, které v kavárně 

muzea pořádá komorní výstavy fotografů 
a výtvarníků.

Jednou z nejvýznamnějších kulturních in-
stitucí je Podhorácké muzeum v Předklášteří. 
Kromě muzejní činnosti se zde konají vyso-
ce profesionální prezentace významných vý-
tvarníků. Ve velkém výstavním prostoru lze 
představovat umělce v celém jejich životním 
tvůrčím procesu. Výstavy připravují profesio-
nálové, což se projevuje v celkové koncepci. 
Často se jedná o prezentaci výtvarníků z pohle-
du jejich celoživotního příběhu.

V tomto přehledu nelze opomenout ani čin-
nost Libušiny galerie v Malhostovicích, která 
během roku připravuje několik zajímavých vý-
tvarných prezentací a doprovodných akcí.

Výstavní činnost regionu také obohacuje 
autorská galerie malířky Martiny Fialové v Ro-
jetíně, která žije a tvoří na vesnici a její tvorba 
stojí opravdu za zhlédnutí. Ocenili ji také ná-
vštěvníci minulého léta v Železném. V tom-
to výčtu nelze vynechat ani akce v prostorách 
obecního úřadu v Předklášteří. Zásluhou paní 
Jitky Pařízkové můžeme rovněž vidět zajímavé 
výstavy v domově v Žernůvce. 

Myslím, že činnost v této oblasti v našem re-
gionu nebude mít klesající tendenci a dočkáme 
se v budoucnu hodně zajímavých akcí.

Pozvánka na Víkend 
otevřených zahrad 
do Lomnice u Tišnova
Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice 
Národního památkového ústavu v Brně

V rámci celostátního pořádání Víkendu 
otevřených zahrad se uskuteční v sobo-
tu 9. června od 13 do 15 hodin komentova-
ná prohlídka zámeckého parku a obnovené 
oranžerie v bývalém zámeckém zahradnic-
tví. Sraz je ve 13 hodin u morového sloupu 
na náměstí Palackého. Z Tišnova je spojení 
autobusem. 

Ing. Radim Klepárník vás provede zámec-
kým parkem se zajímavými stromy, mezi 
nimiž vynikají dva památné, javor horský 
a buk lesní červenolistý. 

Ing. Dagmar Fetterová Vás seznámí s osu-
dem a záchranou obnovené oranžerie s hrn-
čírnou a pecí. V oranžerii v roce 2014 vznikla 
expozice unikátních zahradních lemovek zde 
nalezených, další jsou zapůjčené ze zámec-
kých i soukromých objektů. Obnovená oranžerie v bývalém zámeckém zahradnictví v Lomnici. Foto: Dagmar Fetterová
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Jak jsme volili do městského 
zastupitelstva 2006
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve dnech 20. až 21. října 2006 se konaly další volby do obecních 
zastupitelstev. V Tišnově v nich kandidovalo celkem osm voleb-
ních stran (o jednu více než v roce 2002). Sedm stran naplnilo své 
kandidátní listiny maximálním možným počtem patnácti osob, 
v jednom případě (Sdružení podnikatelů a živnostníků) byla kan-
didátka pouze jedenáctičlenná, takže celkem se o pozice zastupi-
telů ucházelo 116 adeptů. V seznamech bylo zapsáno 6 777 voličů 
(o 62 více oproti předešlým komunálním volbám), k urnám se jich 
dostavilo 3 108 a volební účast tedy znovu poklesla na 45,86 %. 
V celé České republice ovšem účast naopak vzrostla a byla vyšší 
než v Tišnově (46,32 %); v Jihomoravském kraji dosáhla dokonce 
hodnoty 49,35 % a v okrese Brno-venkov činila plných 57,21 %.

V Tišnově přinesly volby tento výsledek: 1. ODS – 11 546 hlasů, 
tj. 26,80 % (5 mandátů), 2. ČSSD – 9 865 hlasů, tj. 22,90 % (4 man-
dáty), 3. KDU-ČSL – 9 177 hlasů, tj. 21,30 % (3 mandáty), 4. KSČM – 
4 362 hlasů, tj. 10,13 % (1 mandát), 5. Strana zelených (SZ) – 2 943 
hlasů, tj. 6,83 % (1 mandát), 6. SNK Evropští demokraté – 2 437 
hlasů, tj. 5,66 % (1 mandát), 7. Sdružení podnikatelů a živnostníků 
(SPŽ) – 1 411 hlasů, tj. 3,28 % (žádný mandát), 8. Nezávislí – 1 339 
hlasů, tj. 3,11 % (žádný mandát).

Členy městského zastupitelstva se stalo těchto patnáct kan-
didátů: Karel Souček – 973 hlasů, Karel Švábenský – 937, Jan 
Filla – 864, Michal Kadlec – 821, Petr Fruhwirt – 811 (všichni 
ODS), Zdeněk Melkes – 1 120, Jaroslav Komprs – 1 076, Zuzana 
Brzobohatá – 835, Jan Schneider – 667 (všichni ČSSD), František 

Svoboda – 1 123, Ludmila Hlaváčová – 778, Rudolf Vrzal – 713 
(všichni KDU-ČSL), Helena Randová – 378 (KSČM), Zdeňka Do-
hnálková – 467 (SZ) a Alena Adamcová – 461 (SNK ED). Bývalý sta-
rosta Fruhwirt byl členem zastupitelstva zvolen od roku 1990 již 
popáté, Švábenský, Filla, Svoboda a Komprs počtvrté, Melkes a Hla-
váčová potřetí, Souček, Brzobohatá, Vrzal, Randová a Dohnálková 
podruhé, Kadlec, Schneider a Adamcová poprvé. Oproti předcho-
zímu volebnímu období se složení zastupitelstva těmito volba-
mi změnilo jen na třech místech z patnácti. Nejvýše postavenými 
náhradníky jednotlivých volebních stran se stali Mikuláš Brdíčko 
(ODS), Marek Babák ml. (ČSSD), Karel Maláska (KDU-ČSL), Libor 
Moudrý (KSČM), Jaroslav Hrdina (SZ) a Martina Čížková (SNK ED). 
Kandidátky volebních subjektů, které se do zastupitelstva nepro-
bojovaly, vedli Karel Pohanka (SPŽ) a Petr Bednář (Nezávislí). Ještě 
před úvodním zasedáním nově zvoleného zastupitelstva se svého 
mandátu vzdal Petr Fruhwirt a byl nahrazen Mikulášem Brdíčkem.

Patnáctičlenné zastupitelstvo se poprvé sešlo ve středu 8. listopa-
du 2006 a ještě před volbou nejvyšších představitelů města rozhodlo 
o zvýšení počtu místostarostů z dosavadních dvou na tři. Starostou 
byl znovu zvolen Ing. František Svoboda, prvním místostarostou 
Zdeněk Melkes, druhým Ing. Zuzana Brzobohatá a třetím Mgr. Karel 
Švábenský. Zbývající páté místo v radě zaujal Ing. Karel Souček.

V průběhu volebního období pak došlo v obsazení jednotlivých 
orgánů ještě k dalším změnám. 19. listopadu 2008 abdikoval za-
stupitel za ČSSD Jaroslav Komprs a počínaje 11. prosincem 2008 
byl vystřídán Markem Babákem. Na témže jednání zastupitelstva 
byl současně nově zvolen místostarostou Jan Schneider, neboť Zu-
zana Brzobohatá se tohoto postu vzdala s ohledem na skutečnost, 
že se stala poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V příštím čísle Tišnovských novin se budeme věnovat komunálním 
volbám v roce 2010.

HISTORIE  

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých 
koní 2018
Irena Kupková

V sobotu 9. a v neděli 10. června se uskuteční 11. ročník Svátků řeme-
sel a krásy ušlechtilých koní, jejž pořádá spolek Řemesla v Kunštátě.

Celá akce je otevřena velkému počtu návštěvníků, zejména rodi-
nám s dětmi. Letošní program proběhne v rámci prvorepublikových 
oslav. Budete moci přivítat prezidenta T. G. Masaryka, v sobotním 
programu se můžete těšit na vystoupení Pavla Šporcla. Po skončení 
koncertu vás čeká netradiční podívaná – Magická noční show s koň-
mi. Na neděli je pro vás připravena ukázka koňských spřežení, histo-
rických kočárů, historické techniky a parních strojů.

V minulém roce přišlo na Svátky řemesel téměř osm tisíc návštěv-
níků, tak doufáme, že letos toto číslo překonáme. Jsme moc rádi, že 

lidé si naší snahy cení. Smyslem celé akce je připomínat lidová ře-
mesla a oživovat historickou paměť společnosti. Více informací 
o projektu Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní je možné získat 
na webových stránkách www.svatkyremesel.cz.

25: Jazykovědec 
a historik Karel Fic
Václav Seyfert, redaktor TN

Je poněkud smutným paradoxem, že nejmlad-
ší ze všech dosavadních laureátů čestného ob-
čanství našeho města už dlouhých třináct let 

bohužel není mezi námi. Karel Fic sice pochá-
zel z nedalekého Drahonína, ale Tišnov, kam 
se přistěhoval jako šestiletý, mu velmi brzy 
přirostl k srdci stejně jako jeho rodná obec. 
Tuto ryzí náklonnost pak Karel po celý život 
promítal nejen do svého rozsáhlého počíná-
ní v rámci veřejného a společenského dění, 
ale také do historických a literárních prací, 
které tu s námi zůstanou už navždy a budou 

i příštím generacím pomáhat v poznávání dě-
jin, tradic a zvyklostí jak Čech a Moravy obec-
ně, tak z místního pohledu rovněž Tišnova 
a jeho nejbližšího okolí.

Život
Karel Fic se narodil 18. června 1946 v Brně. 
Nejranější dětství strávil ve vzpomínaném 
Drahoníně, Tišnovákem se stal v roce 1952. 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 27.  
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Maturoval na zdejším gymnáziu v roce 1963 
ve třídě bývalého ředitele Antonína Stejskala 
a poté vystudoval na Filozofické fakultě teh-
dejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Brně obor český jazyk – dějepis. Jen velmi 
krátce působil jako učitel ve Žďáře nad Sá-
zavou a již v roce 1969 se stal pracovníkem 
dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk 
český Československé akademie věd v Brně, 
jemuž zůstal věrný po celý svůj profesní ži-
vot. V roce 1971 získal po dalším studiu titul 
doktora filozofie PhDr. a v roce 1984 vědec-
kou hodnost kandidáta filologických věd CSc. 
na základě obhajoby dizertační práce Tvoře-
ní slov v hanáckých nářečích. K vědecké práci 
si později přidal i pedagogickou činnost, jako 
externí přednášející (v předmětech stylistika, 
historická mluvnice a vývoj jazyka) a jako člen 
oborové rady doktorandského studia působil 
na dvou fakultách brněnské Masarykovy uni-
verzity. V Tišnově založil rodinu, vychoval dvě 
dcery a postavil rodinný dům na Těsnohlídko-
vě ulici nedaleko výjezdu směrem na Drásov. 
Vzácný volný čas dělil mezi rodinu, zahrádku 
a četbu, kterou se především dále vzdělával. 
Četl hodně a četl téměř vše.

Práce
Jak vyplývá už z tématu jeho kandidátské práce, 
věnoval se Karel Fic v oblasti jazykovědy pře-
devším moravským dialektům. Po celou dobu 
svého působení na akademickém pracovišti se 
výrazně podílel na tvorbě Českého jazykového 
atlasu, stěžejního díla české bohemistiky, za-
čleňujícího zdejší dialekty do kontextu českého 
národního jazyka i do mezinárodních souvis-
lostí. Součástí takového výzkumu byla samo-
zřejmě i terénní práce a pořizování zvukových 
nahrávek spontánních nářečních projevů. Ty 
pomohly i ke vzniku další kolektivní publikace 
České nářeční texty. V rámci práce na atlasu se 
Karel ve svém posledním období podrobně vě-
noval například mluvě mladé generace ve měs-
tech, zejména ve studentském prostředí. Jeho 
zaujetí pro moravská nářečí vyústilo v publiko-
vání mnoha popisů místních dialektů, které vy-
šly ve vlastivědných sbornících (např. Podivín, 
Klobouky u Brna, Město Břeclav, Tišnovsko, 
Město Velké Pavlovice, Městečko Lednice aj.). 
Publikoval ve vědeckých časopisech či sborní-
cích doma i v zahraničí.

Druhou oblastí jeho badatelské práce byly 
slovanské jazyky. Počínaje rokem 1979 se 
účastnil význačného mezinárodního projektu 
Slovanský jazykový atlas, zpracovávaného od 
roku 1965 a přinášejícího zeměpisný obraz 
nářečí všech slovanských jazyků. Jeho záslu-
hou se v Brně a Šlapanicích uskutečnila i dvě 
mezinárodní zasedání této instituce. Slovan-
ské vlivy neopomíjel ani při zkoumání domácí 
mluvy, publikoval například články o zbytcích 
charvátského jazyka na našem území.

S výsledky svého bádání seznamoval Karel 
Fic populární formou také laickou veřejnost. 
V 70. létech připravoval tzv. Jazyková zrcátka 

pro deník Rovnost – souborně jsou obsažena 
v publikaci O češtině každodenní z roku 1984. 
Spolupracoval i s brněnskou redakcí Českého 
rozhlasu; v roce 2001 byl odvysílán jeho cyklus 
Jak se u vás mluví a postupně též řada medai-
lonků k výročím velikánů české bohemistiky. 

Drahonín, Tišnov i okolí
Jeden ze svých dlouholetých snů si Karel Fic 
splnil v roce 2003, kdy se konaly oslavy 650. 
výročí první písemné zmínky o „jeho rodném“ 
Drahoníně. Při té příležitosti totiž vyšla jeho 
kniha Dějiny Drahonína, na více než 200 stra-
nách shrnující historii obce od jejího vzniku 
ve 14. století až do současnosti, a to včetně 
přehledu jednotlivých domů a obyvatel. Mno-
hem výraznější stopu ale Karel zanechal pří-
mo v Tišnově, a to zdaleka nejen publikační. 
Několikrát byl členem městského zastupitel-
stva, vedl zdejší kulturní komisi – v obou or-
gánech mimo jiné s úspěchem horoval pro 
smysluplnou rekonstrukci Jamborova domu 
i vytvoření muzejní expozice o dějinách Tiš-
nova – a především byl dlouholetým erudova-
ným autorem textů do kroniky města. V tomto 
svém počínání byl do té míry nenahraditelný, 
že když jeho působení v roli kronikáře skon-
čilo, zůstalo několik následujících let zcela 
nezapsaných a doplňují se do městské kroni-
ky ex post dodnes. Jestliže v dřívějších létech 
platil za „hlavního“ znalce a zapisovatele míst-
ní historie legendární Jan Hájek, Karel se stal 
jeho více než důstojným pokračovatelem.

Téměř od samého počátku působil v re-
dakčním kolektivu měsíčníku Naše Tišnovsko, 
později přejmenovaného na Tišnovský kul-
turní zpravodaj, přímého předchůdce dneš-
ních Tišnovských novin; v létech 1975–86 

dokonce celé vydávání řídil jako odpovědný 
redaktor a k podobnému počínání se pozdě-
ji opět vrátil už v Tišnovských novinách jako 
člen a od roku 2003 i předseda její redakční 
rady. Když v polovině devadesátých let zača-
lo postupně vycházet deset svazků dodnes 
obdivuhodné série Fotorevue Tišnov, pat-
řil Karel Fic společně s Antonínem a Petrou 
Frankeovými, Josefem Zacpalem a Jiřím Mou-
kou k jejím hlavním protagonistům. Kromě 
toho všeho redakčně připravil knihu pověstí 
Z kraje od Pernštejna k Veveří (1995, podruhé 
1996) a ještě společně s Josefem Zacpalem se-
psal a vydal publikaci Tišnovsko – Vlastivěda 
kraje od Pernštejna k Veveří (1999). 

Úsměvná odbočka – osobní vzpomínky
Pominu-li vlastního otce, je Karel Fic jediným 
čestným občanem, s nímž jsem se osobně po-
znal, a mohu tedy, spíše pro odlehčení, poslou-
žit i vlastními vzpomínkami, byť možná v této 
podobě do seriózně pojatého cyklu ani moc 
nepatří… Dříve než Karla jsem ze sportovního 
prostředí znal jeho mladší sestru Vlastu, kte-
rá to jako atletka nakonec v hodu oštěpem do-
táhla až do reprezentačního dresu. Samotného 
Karla jsem poznal v redakční partě Tišnovské-
ho kulturního zpravodaje, kam jsem se „vetřel“ 
už jako 17letý student gymnázia, a i když nás od 
sebe dělilo více než deset let věku, docela jsme 
si padli do oka. Navštěvoval jsem ho i v jeho 
tehdejším bydlišti v bytovce za Modetou, kde 
jsem si od něj vypůjčoval tehdy zakázaného 
Škvoreckého a měl jsem tu také možnost jen 
tak mimochodem nakouknout i do jeho pra-
covních výtvorů. Na dveřích jedné skříně byla 
zevnitř nalepena mapa Československa a na ní 
se to hemžilo různými kolečky, křížky a dalšími 
značkami. O co šlo? Bylo tu graficky znázorně-
no, jaký místní výraz se v různých částech re-
publiky užívá pro slovo „manžel“. Někde to byl 
hlavně „táta“, jinde „starej“ či „ten můj“, až mne 
zaujala značka, která se na mapě vyskytova-
la jen v jednom jediném místě v celé republice 
(tuším, že někde mezi Valašskem a Slezskem) 
a pak už nikde jinde. A ono se vám v té oblasti 
místo „manžel“ říkalo „náš člověk“…

Na schůzkách redakce se občas řešily i jiné 
věci než jen obsah nejbližšího čísla Tišnov-
ského kulturního zpravodaje; domlouvalo se 
například, kolik vstupenek na jakýsi blížící se 
ples je potřeba pro každého z nás pořídit. Karel 
tehdy na ples zval i kolegy ze svého pracoviště 
a nás ostatní velmi zaujalo jeho sdělení, že při-
jedou „i onomastici“. To slovo v nás zkrátka ně-
jak pozitivně zarezonovalo, aniž ovšem mnozí 
z nás měli tušení, že onomastika je vědecké po-
jmenování pro nauku o vlastních jménech.

Když už jsem byl později zaměstnán, dovo-
lil jsem si občas Karla obtěžovat nějakým „vel-
mi důležitým“ odborným dotazem. Když se 
například svého času v kinech hrál španělský 
film Pes, ptal se mne můj kolega z kanceláře, 
jestli jdu „na toho Psa“. Odpověděl jsem mu 
s předstíranou vážností, že v tomto případě 

Karel Fic na jedné z konferencí ke vznikající-
mu Českému jazykovému atlasu. Fotografie 
z rodinného archivu
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se jedná o film, a nikoliv o zvíře, takže v tom 
dotazu je třeba použít neživotný tvar „na ten 
Pes“. Když mi podle očekávání nehodlal dát za 
pravdu, sdělil jsem mu, že není problém ově-
řit si správnost v Ústavu pro jazyk český, a vy-
točil jsem Karlovo číslo. Kromě povzdechu, 
jak úžasné záležitosti mám v pracovní době 
čas řešit, mi Karel šalamounsky sdělil, že je 
potřeba říct „jdu na film Pes“. 

Epilog
Karel Fic zemřel po vážné nemoci 12. červen-
ce 2005. Čestným občanem města Tišnova 
byl jmenován in memoriam 9. září 2013 jako 
pětadvacátý v pořadí. Téměř přesně o šest let 
dříve, 7. září 2007, se stal také vůbec prvním 
čestným občanem Drahonína, kde po něm 
současně byla pojmenována znovuotevřená 
obecní knihovna.

Zdroje: 
–  Tišnov. Příroda-Dějiny-Památky-Lidé, vyd. město Tišnov 

2013 (autor Josef Zacpal)
–  Zemřel PhDr. Karel Fic, CSc., Tišnovské noviny č. 14/2005 

(autor Josef Zacpal)
–  Odešel Karel Fic, Naše řeč, Volume 88 (2005), Issue 5, vyd. Ústav 

pro jazyk český Akademie věd ČR (autorka Milena Šipková)
–  Nedožitých 70 let Karla Fice, Tišnovské noviny č. 6/2016 

(autor Josef Zacpal)
–  PhDr. Karel Fic, CSc., Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 

2017, vyd. Art Periscope, s. r. o. 2016 (autorka Mgr. Alena Mašková)
–  http://www.drahonin.cz/historie-obce

Červnové kalendárium 
Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

3. ČERVNA
PŘED75 LETY
Ve čtvrtek 3. června 1943 bylo rozhodnutím 
č. 44.698-I/4b úřadujícího moravskoslez-
ského zemského prezidenta Karla Schwa-
beho rozpuštěno městské zastupitelstvo 
v Tišnově. O devět dnů později pak správu 
města převzal vládní komisař Erich Binar, 
dosavadní účetní ve firmě starosty Anto-
nína Mouky a současně vedoucí tišnovské 
NSDAP (Nazionalsocialistische Deutsche Ar-
beiterpartei). Binar, který se do Tišnova při-
stěhoval z Olomouce v roce 1934, na místě 
vládního komisaře setrval až do konce dru-
hé světové války. V létě 1945 vypracova-
li poválečný předseda místního národního 
výboru Alois Kubáček společně s dr. Janem 
Ramplem a dr. Karlem Krejčím na Ericha 
Binara obžalobu, ten byl americkou vojen-
skou správou v Německu vydán brněnské-
mu Městskému lidovému soudu a následně 
odsouzen na doživotí. Jeho trest byl pozdě-
ji snížen na dvacet let; v roce 1956 bylo na-
konec vyhověno jeho žádosti o prominutí 
zbytku trestu a Binar se vrátil do Německa 
k rodině.

5. ČERVNA
PŘED 90 LETY
V úterý 5. června 1928 zemřel v Tišnově 
spisovatel Josef Soukal. Narodil se 1. listo-
padu 1852 v Podměstí u Proseče na Chru-
dimsku, studoval na nižší reálce v Poličce 
a na učitelském ústavu v Praze. Jako učitel 
působil nejprve v Janovicích, poté ve Stříteži 
na Bystřicku, od roku 1888 byl řídícím učite-
lem v Borači, kde mezi jeho žáky patřil i dal-
ší pozdější spisovatel Josef Uher. Závěr svého 
života od roku 1922 strávil v Tišnově. Psal do 
řady časopisů (např. Budečská zahrada, Lite-
rární listy), pomáhal redigovat několik edicí 
vydávaných českými či moravskými nakla-
datelstvími (Česká obrázková knižnice, Po-
kladnice mládeže aj.), byl spoluzakladatelem 
pedagogického časopisu Národ a škola. Vedle 
vlastní tvorby překládal z němčiny, polštiny 
a srbochorvatštiny. Z jeho vědeckých pra-
cí patří mezi nejvýznamnější genealogická 

studie Páni z Pernštejna, z beletrie připo-
meňme knihy Věrný přítel, Nezabudky, V jař-
mu nepřátelském, na webu lze dodnes nalézt 
několik jeho básní jako Břetislav na Velehra-
dě či Na horské výšině. Psal nejen pod vlast-
ním jménem, ale také pod pseudonymem 
Bořivoj Oborský.

9. ČERVNA
PŘED 15 LETY
V pondělí 9. června 2003 navštívil Tišnov 
předseda vlády Vladimír Špidla. Doprová-
zeli jej poslanec Michal Hašek a bývalý mi-
nistr vnitra Václav Grulich. Po přivítání na 
radnici se v sále Městského kulturního stře-
diska uskutečnilo setkání s občany, zaměře-
né především na referendum o přistoupení 
České republiky k Evropské unii. Zúčastnilo 
se jej kolem stovky osob. Návštěva byla ukon-
čena večeří s představiteli města, sousedních 
obcí, podnikatelů a institucí regionu.

16. ČERVNA
PŘED 60 LETY
V pondělí 16. června 1958 se narodil Ra-
domír Bárta. Základní školu absolvoval 
v Tišnově, poté se vyučil uměleckému ko-
vářství; teorii studoval v Praze, praxi si od-
býval v Brně. Je žákem Jaroslava Zeleného 
z Lomničky. Nejprve působil v Ústředí umě-
leckých řemesel, v roce 1986 se osamostat-
nil. Se svou tvorbou se několikrát zúčastnil 
prestižního veletrhu umění a řemesel v Mni-
chově, vystavoval rovněž v Japonsku, Dubaji, 
Monaku či Paříži. Vedle původní práce s že-
lezem začal postupně používat i další mate-
riály, mimo jiné sklo, nerosty či dřevo. Řada 
jeho praktických děl, jako jsou mříže či brá-
ny, je k vidění přímo v Tišnově nebo blízkém 
okolí. V roce 2013 přemístil svou dílnu do 
unikátního, památkově chráněného historic-
kého domu v Sebranicích na Blanensku.

17. ČERVNA
PŘED 120 LETY
V pátek 17. června 1898 byla jako jedna 
z dvanácti na Moravě zřízena v Předkláš-
teří včelařská pozorovací stanice, určená 
pro „oblast kunštátskou“. Stanice byla vyba-
vena decimální váhou s teploměrem, na kte-
ré byl umístěn pozorovací úl. Pozorovatelem 
byl předklášterský krejčí František Stejskal, 
jehož úkolem bylo zaznamenávat váhu včel-
stva (v létě dvakrát a v zimě jednou týdně), 

evidovat teplotu, počasí, život včel v jednot-
livých úlech a sbírat zprávy z celého obvodu. 

PŘED 90 LETY
V neděli 17. června 1928 navštívil Tišnov 
prezident Československé republiky Tomáš 
Garrigue Masaryk. Návštěva Tišnova se 
uskutečnila v době jeho třítýdenního letního 
pobytu v Židlochovicích a byla součástí cesty 
na Horácko, která kromě přivítání na našem 
náměstí obsahovala ještě kratší či delší za-
stávky v Medlánkách, Ivanovicích, České, Ku-
řimi, Čebíně, na hradě Pernštejně, v Bystřici, 
Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sáza-
vou, Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Podrobně 
jsme o této významné události tišnovské his-
torie psali v čísle 9/2017 v rámci dlouhodo-
bého seriálu o čestných občanech města.

21. ČERVNA
PŘED 90 LETY
Ve čtvrtek 21. června 1928 byly na tišnov-
ském Reformním reálném gymnasiu ukon-
čeny historicky první maturitní zkoušky. 
Z původně přihlášených osmdesáti studen-
tů, kteří ve školním roce 1920/21 zaháji-
li studium v primě gymnázia, jich úspěšně 
ukončilo studium dvacet šest, z toho jede-
náct s vyznamenáním. Třídním profesorem 
byl Jan Kosík, z později známých osobnos-
tí mezi první maturanty patřili například 
Otylie Brtounová, Vladimír Kluska, Bořivoj 
Ko cián, Jaroslav Komprs, Heřman Stránský 
nebo Augustin Uher.

23. ČERVNA
PŘED 25 LETY
Ve středu 23. června 1993 zemřel tragic-
kou smrtí bývalý ředitel Lidové školy umění 
v Tišnově Aleš Smíšek. Narodil se 22. led-
na 1914, na konzervatoři vystudoval var-
hany a dirigování, dalším studiem získal 
aprobaci ve hře na klavír, violoncello a jiné 
nástroje. Působil i ve folklorních skupinách, 
pěveckých sborech a místních hudebních 
souborech. Stal se prvním ředitelem zdej-
ší hudební školy, kterou vedl více než čtvrt 
století od roku 1949 (nejprve pod názvem 
Městský hudební ústav) až do roku 1975. 
V uvedený osudný den se stal obětí lou-
pežného přepadení ve svém domě na Jung-
mannově ulici, kde mimo jiné schraňoval 
cennou sbírku starých houslí a jiných strun-
ných nástrojů.
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28. ČERVNA
PŘED 15 LETY
V sobotu 28. června 2003 obsadil tišnov-
ský atlet Ivan Miovský na mistrovství 
České republiky starších žáků v běhu na 
1 500 metrů překážek v České Lípě  2. mís-
to časem 4:41,07, čímž si vybojoval místo 
v české reprezentaci na zářijových meziná-
rodních závodech na Slovensku. Před Iva-
nem skončil pouze dnešní reprezentant 
Jakub Holuša, pozdější halový mistr Evropy 

z roku 2015. Následující den po zisku stříbr-
né medaile startoval Miovský také v běhu na 
hladkých 1 500 m a obsadil v něm 9. místo. 

30. ČERVNA
PŘED 25 LETY
Ve středu 30. června 1993 byla zrušena zá-
kladní škola na Riegrově ulici. Budova této 
školy byla postavena v roce 1903, kdy zde 
byla zřízena obecná měšťanská škola dívčí, 
provozovaná v této podobě plných padesát 

let. Dalších deset let se zde vyučovalo v rámci 
jedenáctileté střední školy a v létech 1964 až  
1993 šlo o základní (zpravidla devítiletou) 
školu. Řediteli školy byli v tomto posledním 
období postupně František Hédl, Milan No-
votný, Marie Dozbabová, Ludomír Sigl a Mi-
loš Buček. Po roce 1993 se ve školní budově 
odehrávala výuka některých dalších tišnov-
ských škol potýkajících se s nedostatkem 
učeben, dnes zde mimo jiné sídlí i nedávno 
zřízená komunitní škola ZaHRAda.

Padesát let od posvěcení základního kamene nové kaple sv. Anny v Hradčanech
Jan Kos, kronikář farnosti

Před padesáti lety, v říjnu roku 1968, zažila tišnovská farnost vel-
kou slavnost. V blízkých Hradčanech posvětil opat benediktinské-
ho kláštera v Rajhradě Václav Jan Pokorný OSB, internovaný v té 
době na Žernůvce, základní kámen nové kaple svaté Anny. Byla to 
skutečně mimořádná událost i z hlediska celého Československa, 
protože komunistický režim vůbec nepovoloval stavby nových sa-
králních objektů, spíše se snažil bourat ty stávající či alespoň bránit 
jejich údržbě. Výjimkou bylo pouze krátké období „pražského jara“ 
v letech 1968–69, kdy v tehdejším Československu bylo postaveno 
několik nových kaplí a kostelů, než opět zavládl tuhý komunistický 
režim. Českoslovenští komunisté považovali křesťanství, a přede-
vším katolickou církev za svého úhlavního a vlastně jediného vážné-
ho nepřítele. Náboženství bylo přece „opium lidstva“, které je nutno 
zcela vymýtit, a to i za použití násilí vůči křesťanům... 
Jednou z nových sakrálních staveb tehdejší doby se stala i hradčanská 
kaple, další je možno najít například v Senetářově nedaleko Blanska. Ar-
chitektura tamějšího kostela sv. Josefa je inspirována Le Corbusierem.
Původní kaple sv. Anny v Hradčanech stávala na hraně silnice do Čebí-
na, u odbočky k návsi (dnes sjezd k restauraci Hospůdka). Pravděpo-
dobně tam stála již kolem roku 1760, malá sakrální stavba je zde totiž 
zachycena na mapě tzv. 1. vojenského mapování v letech 1763–64. 
Je ale možné, že se v té době jednalo pouze o Boží muka. Zcela nepo-
chybně kapli na výše uvedeném místě potvrzuje první podrobná mapa 
obce, tzv. indikační skica, z roku 1826. Archivní prameny pak zmiňují 
několik jejích oprav a úprav (např. v letech 1843, 1869, 1896 a ve třicá-
tých letech 20. století).  V říjnu roku 1963 byla kaple značně poškoze-
na nárazem nákladního vozu a tehdejší MNV navrhl farnímu úřadu její 
přemístění k domu č. 14, jehož vlastníci byli ochotni bezplatně věnovat 
svůj pozemek na uvedený účel. Protože se ale politická situace postup-
ně měnila a ve druhé polovině šedesátých let na krátkou dobu usta-
lo brutální pronásledování církve a věřících, bylo rozhodnuto farním 

úřadem v Tišnově a Místním národním výborem v Hradčanech posta-
vit za hradčanským dvorem u odbočky k Drásovu kapli novou. O posta-
vení této nové kaple se nejvíce zasloužil místní obětavý a aktivní občan 
pan Karel Vévoda, dlouholetý předválečný člen KVJ, Orla a ČSL, a také 
farní „celfotr“, který několik desetiletí vodíval poutě tišnovských farníků 
na poutní místa Moravy a Čech. Ten za pomoci tišnovského duchovní-
ho správce P. ThLic. Jakuba Navrátila, SDB, vyřizoval potřebná povole-
ní, organizoval finanční sbírky v blízkém i vzdáleném okolí, řídil stavbu 
a rovněž na ní po celou dobu pracoval. K jeho spolupracovníkům ve 
výboru pro výstavbu kaple patřili především nedávno zemřelý Lubo-
mír Šimáček a také František Vrzal, který zhotovil plány. Na stavbě pak 
pracovala řada občanů z Hradčan i okolí. Díky jejich mimořádnému na-
sazení a úsilí byla nová kaple postavena již za devět měsíců a 20. čer-
vence 1969 posvěcena stejným světitelem jako její základní kámen. 
V souvislosti se změnami politické situace po okupaci Československa 
a s nástupem tzv. normalizace se pokoušely státní a stranické orgány, 
reprezentované církevními tajemníky různých úrovní, pomocí admini-
strativních průtahů a otvíráním problémů s celou řadou již vydaných 
povolení zamezit či alespoň zkomplikovat kolaudaci a užívání kaple. 
Přidala se i hradčanská buňka KSČ. Představitelé tehdejšího režimu 
na okresní a krajské úrovni byli novou kaplí zcela zaskočeni a vlastně 
nevěděli, jak se k ní postavit. Nakonec se ale podařilo výboru pro její 
výstavbu a farnímu úřadu všechny problémy překonat a 19.  července 
1970 byla kaple zkolaudována a předána do užívání.
„Odměna“ pro organizátory byla zcela příznačná pro tehdejší dobu. 
P. Jakub Navrátil byl hned v roce 1970 z Tišnova přeložen, Fran-
tišek Vrzal byl vyhozen z místa předsedy Místního národního vý-
boru v Hradčanech, rodina Karla Vévody a jeho zetě Lubomíra 
Šimáčka čelila po mnoho let dohledu a špiclování ze strany míst-
ních komunistů a pomahačů StB. 
Postavení nové kaple sv. Anny v Hradčanech na přelomu šedesá-
tých a sedmdesátých let minulého století bylo na jedné straně mi-
mořádnou absurditou doby, na druhé straně se podobalo zázraku. 
K tomu ale došlo díky obrovskému úsilí a jedinečné solidaritě lidí, 
kteří se nenechali odradit žádnými překážkami, osobními obětmi, 
výhrůžkami nebo šikanováním. Bylo to prostě vítězství nezdolné 
vůle a ducha nad tehdejším režimem. 

Pozn.:
OSB –  Ordo sancti Benedicti (Řád sv. Benedikta – benediktini) – nejstarší existující mnišský 

řád západního křesťanství
SDB –  Societas Don Bosco (Salesiáni Dona Bosca) – římskokatolická kongregace, která se 

věnuje výchově mládeže
KVJ –  Katolická vzdělávací jednota
Celfotr –  zkomolenina z německého výrazu Zellvater (celenský otec), který se původně 

používal pro muže, kteří vodili poutě do rakouského Mariazell, později tento výraz 
přešel na všechny poutní průvodce a organizátory

Prameny:
Kos J.: Hradčany u Tišnova – historie, domy, obyvatelé, Nakladatelství a vydavatelství Spolek 
přátel československého opevnění Brno, 2015, str. 73–76, ISBN 978-80-86463-36-0
Protocollum domesticum Parochiae Tischnovicensis (Kronika tišnovské farnosti)
Diecézní archiv Biskupství brněnského, inv. č. 10568, sig. T28, Biskupská konzistoř Brno, 
různá folia

Posvěcení základního kamene kaple sv. Anny v Hradčanech 27. říj-
na 1968. Zdroj: archiv farnosti
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Pestrý a ostražitý křikloun
Josef Permedla

Sojka obecná (Garrulus glandarius) je pozorným a ostražitým stráž-
cem lesa. Naším nejpestřeji zbarveným krkavcovitým ptákem. Při 
toulkách přírodou nás okamžitě vyzradí celému okolí. Žije v lesích 
všech typů, řídce i v rozsáhlých městských parcích. 

Sojka patří mezi pěvce, ovšem zpěvákem není nikterak dobrým. 
Snaží se sice do svého zpěvu vkládat řadu odposlouchaných prvků, 
přesto však tento její zpěv zůstává směsicí švitořivých a žvatlavě 
přednášených skřípavých zvuků. 

Některé sojky u nás zůstávají po celý rok, jiné podnikají různě 
dlouhé přelety a další jsou tažné. Jak nám doložily výsledky krouž-
kování, jejich cesty od nás vedou převážně jihozápadním směrem 
a dosahují dokonce až do Francie. Naopak na naše území se dostávají 
ptáci ze severovýchodu.

Rádi se peleší v mraveništi s načepýřeným peřím, protože se po-
mocí kyseliny mravenčí zbavují vnějších parazitů. Sojky zalétnou i na 
pole, kde sbírají zrna nebo vyhrabávají ze země malé brambůrky. Jinak 
se živí na jaře a v létě převážně hmyzem, žábami, ještěrkami a myška-
mi. V období hnízdění pěvců plení hnízda požíráním vajec i mláďat. Na 
podzim jsou jejich potravou lesní plody, bobule, bukvice a žaludy, které 
sbírají pod stromy nebo je obírají přímo z větví. Často si z nich dělají 
v dutinách stromů nebo ve skalních puklinách větší zásoby na zimu.

Letošní zimní období létaly sojky do zahrady, kde jsem je krmil 
masem. Byly doslova nenasytné. Jeden pár si v dubnu začal stavět 
hnízdo v tišnovském parku na smrku.

V dubnu si budují oba partneři hnízdo v korunách stromů. Samič-
ka pak snáší čtyři až sedm vajec a v sezení na nich se střídají oba 
rodiče během šestnácti až sedmnácti dní. Po tu dobu žijí utajeně 
a chovají se tiše. Po vylíhnutí ještě dvacet dní přinášejí mláďatům po-
travu. Pak mladé vylétají z hnízda a ozývají se neustálým pronikavým 
ječením. 

Sojky se považují za strážce lesa, neboť svým křikem upozorňují 
ostatní zvěř na nebezpečí. A rovněž se o nich tvrdí, že „sází“ les, jeli-
kož si zahrabávají bukvice a žaludy do země.

Tip na celodenní výlet 
Tomáš Buzrla

Jak napovídá titulek, přinášíme 
vám tip na opravdu krásný celo-
denní výlet v blízkém okolí. Vhod-
ný je nejen pro sběratele minerálů, 

ale hlavně pro rodiny s dětmi. Jedná se o Rudice a Olomučany, které 
jsou od Tišnova opravdu kousek, a když budou průjezdné všechny sil-
nice, tak přes Lipůvku směrem na Blansko je to jen nějakých pětatři-
cet minut. Abyste naplnili své sběratelské touhy a ambice, doporučuji 
z hlavní cesty před Blanskem zatočit doprava do kopce na Olomučany. 
Zde zaparkovat někde ve středu vesnice a vydat se do polí, remízků 
a lesů po levé straně obce směrem do kopce. Zde je veliká šance nálezu 
tzv. „rudických koulí“, jedná se o křemenné geody, které mají při tro-
še štěstí dutinu vyplněnou křišťálkem, ametystem, chalcedonem nebo 
bez dutiny s krásnou achátovou kresbou. Šance nálezu se samozřej-
mě zvyšují, navštívíme-li lokalitu někdy po orbě a po dešti, kdy se do-
stanou geody na povrch a ještě jsou navíc umyté přeháňkou. Teď na 
léto můžu doporučit návštěvu pískovny u obce Rudice, která je krásná 
již jen svou podobou. Díky výskytu limonitových konkrecí a železitých 
materiálů je možné na některých stranách spatřit nádhernou malbu 
jednotlivých vrstev více či méně obarvených písků železem. Při troše 
fantazie se dá stěna pískovny přirovnat ke známým skalám a útvarům 
kolem řeky Colorado v Americe. I zde v pískovně je velká šance nálezů 
rudických koulí, ale chce to již větší úsilí a více práce s kopáním a hle-
dáním. I když se nepodaří geody nalézt, určitě narazíte na limonitové 
srostlice a tvary, které zaujmou a také mohou mít své místo ve sbír-
ce. Děti i dospělí při letních pařácích ocení možnost zchladit se na dně 
pískovny v kalné louži, která je díky rozpuštěnému vápenci skutečně 
jako mléko. Když se vám tam dítko ponoří, není vůbec vidět a váhá-
te, jestli se nepropadlo někam do jeskynního systému, který je v blíz-
kém okolí. Ale můžete být bez obav, není se kam propadnout, to si jen 
děti dělají srandu z rodičů a schovávají se pod hladinu chladivé vody. 

Za návštěvu určitě stojí i mlýn, kde se nachází místní muzeum s ukáz-
kou speleologické činnosti, geologií a dalšími lokálními zajímavostmi. 
Návštěva je tak na hodinu času a potom už můžete přímo do blízkého 
rudického propadání. Cestou uvidíte vápencové skály a skalky, které 
budou v obležení horolezců trénujících své lezecké dovednosti. A čím 
blíže propadání, tím více se bude vzduch ochlazovat, až na vás nako-
nec ze země dýchne zima taková, že vám automaticky naběhne husí 
kůže. To je místo, kde se Jedovnický potok propadá do země a protéká 
podzemím, aby mohl o několik kilometrů dále vytéct z Býčí skály. Je to 
nádherné místo s magickou atmosférou, jen doporučuji opatrnost při 
nahlížení do propadání a respektování všech informačních tabulí. 

Na závěr si dovolím jen upozornit, že pohyb a hledání na polích 
mezi obcemi Olomučany a Rudice musí být ohleduplné vzhledem 
k tomu, že pole jsou v soukromém majetku. Také vstup do pískovny 
je cedulemi omezen, nicméně při respektování základních pravidel 
bezpečnosti a ohleduplnosti k přírodě je na zvážení každého z vás, 
zda se sem podívá či nikoliv.  

Velké sousto. Foto: Josef Permedla

Rudická koule – Ametystová geoda, nález Rudice, velikost: průměr 
až 15 cm. Foto: Tomáš Buzrla
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Mezinárodní tenisový turnaj Tennis 
Europe (TE) juniorů do 16 let 
Milan Vítek

Ve dnech 21. až 29. dubna se na kurtech ŽLTC Brno konal meziná-
rodní tenisový turnaj Tennis Europe (TE) juniorů do 16 let, kde 
poprvé okusil chuť evropského tenisu i tišnovský Kryštof Vítek. Do 
hlavní soutěže se musel Kryštof probojovat z kvalifikace, což se mu 
po zdolání polského soupeře (6:1, 6:4) podařilo. Hlavní pole číta-
lo 64 hráčů z celé Evropy a jednoho z Kanady. Do prvního kola 
Kryštofovi přisoudil los dalšího polského tenistu, kterého porazil 
6:0, 6:4. Následoval třináctý nasazený Litevec, kterého lehce porazil 
6:3, 6:0. Dále čekal Kryštofa boj s kamarádem Honzou Pučálkou (TK 
Neridé), který v předchozím kole vyřadil nasazenou trojku Kubíka 
(Sparta Praha). Honza za stavu 4:1 pro Kryštofa souboj pro zranění 
vzdal. Ve čtvrtfinále se Kryštof utkal s Rusem Kolijevem (nasazená 
turnajová šestka). Kryštof nezačal dobře, první set prohrál 1:6, ale 
pak již soupeře přehrával a další dva sety vyhrál 6:4, 6:0. Obrovská 
bitva se strhla v semifinále, kde na Kryštofa čekal Němec Tesic, pře-
možitel ruské turnajové jedničky Gorokhova. První set, který tr-
val bezmála hodinu a půl, Kryštof prohrál 6:7. Toto jej však nezlomilo 
a po obrovském boji vyhrál zbývající dva sety 6:2, 6:3. Finálovým 
soupeřem byl čtvrtý nasazený Ondřej Horák. Tíha finále na Kryštofa 

nijak nedolehla a předvedl svůj nejlepší výkon na turnaji. První set 
vyhrál 6:1 a ve druhém mu soupeř za stavu 4:2 vzdal. Pro Kryšto-
fa je toto vítězství jeho největší, ne snad však poslední tenisový 
úspěch.

Atleti rozjíždějí letní 
sezónu
Martin Sebera

1. dubna – Masaryk Run
S větrem o závod si to tentokrát rozdali běžci 
AK Tišnov na letošním Masaryk Runu. A i když 
měl vítr místy převahu, nikdo to nevzdal a tiš-
novští běžci v různých kombinacích zanecha-
li na tomto prestižním závodě velkou stopu. 
V mužích doběhl Pavel Bortlík do cíle na 48. 
místě v čase 45:49. Hlavní zastoupení však 
měl Tišnov v různých štafetových kombina-
cích. Mezi ženami dosáhla na nejvyšší stupeň 
Petra Seberová, která s kolegyní Irenou Pospí-
šilovou nedala soupeřům vůbec žádnou šanci. 
V čase 43:57 měla tato dvojice více než pětimi-
nutový náskok na ostatní ženské štafety. I na 
druhém místě měl Tišnov zastoupení. Karolína 
Jíchová se svou parťačkou Gabrielou Chaloup-
kovou doběhly pro stříbro v čase 49:05. Šesté 
místo pak přidala ryze AK Tišnovská dvojice 
Danča Vojtová a Katka Smetanová v čase 53:39. 
Úspěch měl Tišnov i v těžké konkurenci mixu. 
Ivana Jíchová a Kamil Vrátný si v čase 51:17 
doběhli pro 14. místo a krásnou premiéru zažil 
Jarek Kundrát se svou dcerou Magdou. Ve svém 
historicky prvním společném závodě doběhla 
dvojice v čase 53:12 na skvělém 19. místě.

1. května – Boskovické běhy
Další běžeckou megaakcí v nejbližším okolí 
se pyšní Boskovice. Na celodenním předsta-
vení od nejmladších kategorií po hlavní zá-
vod s názvem Běh za sedmizubým hřebenem 
na 12,5 km. A i zde se mnoho Tišnováků roz-
hodlo prověřit svou zdatnost. Pavel Bortlík 
27. v kategorii muži A, 39. společně Martina 

Kalinová se Sylvou Veselou, 70. Lenka Sodom-
ková a ve štafetách dominance tišnovských 
běžkyň. Vyhrála dvoučlenná štafeta Sebero-
vá–Divišová a hned na druhém místě pak duo 
Smetanová–Vojtová.

22. dubna – Tišnovská mládež zaválela 
na Brněnském půlmaratonu
Čtyřčlenná partička z Tišnova se v parádně 
horkém počasí vydala do Brna na tradiční Br-
něnský půlmaraton. A i když šlo o spontánní 
počin na poslední chvíli, rozhodně nemusíme 
litovat. Trojlístek mládežníků totiž zaválel, do-
běhl komplet celý kolem TOP10 a ve svých ka-
tegoriích pobral tři medaile! Jakub Marek 
v minipůlmaratonu mladších žáků vybojoval 

stříbro, Magda Kundrátová v minipůlmaratonu 
starších žákyň také stříbro a Sára Luňáčková 
bronz! Úspěšný den završil na půlmaratonové 
trati Jarek Kundrát, který zaběhl v horkém po-
časí čas 1:42:20 a obsadil 43. místo v kategorii 
MB.

21. dubna – 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 po cca 
11 km. Jednotlivé etapy mohou mít i přes 450 
nastoupaných metrů. Závod se odehrává v le-
sích a kopcích mezi Novým Městem na Moravě 
a Velkou Bíteší. Loňské vítězství obhájil brněn-
ský tým RUN&MUM. Skvěle se prezentoval tým 
DrTi tým, což značí zkratku Drnovice–Tišnov. 
Čtveřice ve složení Petra Seberová, Silvie Divi-
šová, Lenka Hrabovská a Irena Petříková do-
sáhla na stříbro (čas 7 hod. 35 min. a 19 s)! 
Na vysoce hodnoceném 29. místě pak ze 106 
týmů doběhlo kvarteto AK Tišnov – Rolling 
Women ve složení Jindra Vrzalová, Daniela Voj-
tová, Katka Smetanová a Karolína Jíchová. 

29. dubna – Sprintérský trojboj v Blansku
Na sprinterském trojboji 60 m – 100 m – 200 m 
v Blansku si přišli otestovat rychlost tišnovští 
Kuba Marek (9.82–16.22–33.28 s) a v mlad-
ších žácích vyhrál. Další vítězství přidala Hana 
Blažková (8.19–13.51–27.72 s). Ve starších žá-
cích skončil třetí Dominik Schulz (9,06–15.27–
30.17 s). A také bronzovou ženou byla Anna 
Vrzalová (9.12–16.04–30.73 s). V jednotné ka-
tegorii mezi muži pak Marek Paralič obsadil 
2. místo (7.50–11.94–24.53 s), 4. Adam Hrnčíř 
(8.35–13.27–26.88 s) a mezi veterány zabodo-
val Martin Sebera (8.63–13.70–26.92 s).

Vítězové Boskovických běhů, zleva Smetano-
vá, Vojtová, Seberová, Divišová. Foto: Martin 
Sebera

Mezinárodní tenisový turnaj Tennis Europe (TE) juniorů do 16 let 
ovládl tišnovský Kryštof Vítek. Foto: Milan Vítek
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Šerkovické koulení 2018
Obec Šerkovice společně s příznivci hry pétanque zvou mladé i starší hráče na 12. ročník otevřeného turnaje dvojic Šerkovické koulení 
2018 – turnaj dětí a turnaj dospělých. 

Koná se v sobotu 16. června od 13.30 hodin na hřišti v Šerkovicích. Prezentace bude probíhat na místě od 13 do 13.30 hodin. Limit účast-
níků: 50 dvojic. Systém hry – 4 kola, „švýcar“. Není stanovena žádná věková hranice, hrát mohou i úplní začátečníci. Pro vítěze jsou připraveny 
medaile a věcné ceny, pro ostatní účastníky drobné ceny (věcné i sladké). Občerstvení zajištěno. Informace, příp. přihlášky na tel. 777 765 882.

Křížovka – 5. kolo desetidílné soutěže
Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Křížovky lze rozdělit i podle charakteru směru křižování: na křížov-
ky standardní, šikmé, pološikmé, kruhové, obloukové, buňkovky a dal-
ší odrůdy jako vlnkovky, lomené, kaskádovky, lubelské atd. A nakonec 
může být i křížovka bez směrů křižování, tzv. segmentová.
Následuje křížovka šikmá, tzn. že:
–  luští se v šikmých směrech zleva doprava dolů a zprava doleva dolů
–  šikmé sloupce obou směrů jsou číslovány a některá čísla patří 

k oběma směrům

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA 
(od doby kamenné po současnost) (5)
Připomeňme si, že opětovný příchod řeholnic cisterciáckého řádu roku 
1454 do kláštera Porta coeli zažehnal bezprostřední hrozbu zániku kon-
ventu. Dalším historicky důležitým milníkem té doby je fakt, že pánem 
majetků fundace, včetně Tišnova, byl Jan z Pernštejna, zaštítěný králov-
skými majestáty. Mladý král (tajenka) neměl totiž v českých zemích, 
které pevně ovládaly šlechtické stavy, valnou možnost cokoliv změnit, 
takže Jana z Pernštejna potřeboval mít na své straně. A ještě nutno do-
dat, že ke klášteru Porta coeli patřil vedle Tišnova i Drásov a Svatoslav, 
jakožto vsi s kostely a dále např. Lomnička, Šerkovice, Běleč, Ochoz, Bru-
mov, Rohozec, Jamné, Železné, Všechovice, Hradčany či Březina.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ:  1. Počkat. – 2. Druhý díl tajenky. – 3. 
Předložka; hudební značka; španělská polévka. – 4. Popěvek; po-
kyny; set. – 5. Kolem; čeládka; kopnutí. – 6. SPZ okr. Plzeň-sever; 
pracovní stůl; bodavý hmyz; ve (slovensky). – 7. Pytlácké nástra-
hy; hlavní město Švýcarska; pít velkými doušky. – 8. Příbuzná; za-
sténání; na blíže neurčené místo (básnicky). – 9. Pokladna; soutok; 
solmizační slabika. – 10. První díl tajenky. – 11. Lenivost.
ZPRAVA VLEVO DOLŮ:  9. Vysoký strom. – 10. Sušenka; něco ne-
správného. – 11. Druh květenství; nalepená vrstva. – 12. Provazy 
se smyčkou; indiánská zbraň; fáze Měsíce. – 13. Eduard (domácky); 

suchá tráva; kouty. – 14. Chemická značka niklu; kulečníkový úder; 
chaloupka. – 15. Trn; kaz; státní poznávací značka našich letadel. – 
16. Chobotnatec; lístky do tomboly; jeden i druhý. – 17. Tímto způ-
sobem; žací nástroj; sokolský sraz. – 18. Nepojízdná vozidla; kopie 
kresby. – 19. Ženské jméno; kapalina. – 20. Šlépěj.

Správné rozluštění všech čtyř tajenek zašlete na adresu noviny@
kulturatisnov.cz nejpozději do 18. června 2018. Vyhodnocení bude 
provedeno až po skončení 10. kola, které zveřejníme v prosincovém 
čísle letošního roku.

Řešení 4. kola z minulého čísla je následující: (1) organismus – (2) 
věky – (3) Tušenovice – (4) tvar.

KŘÍŽOVKA – 5. KOLO DESETIDÍLNÉ SOUTĚŽE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Křížovky lze rozdělit i podle charakteru směru křižování: na křížovky standardní, šikmé, pološikmé, 
kruhové, obloukové, buňkovky a další odrůdy jako vlnkovky, lomené, kaskádovky, lubelské atd. A 
nakonec může být i křížovka bez směrů křižování, tzv. segmentová. 

Následuje křížovka šikmá, tzn. že:
- luští se v šikmých směrech zleva doprava dolů a zprava doleva dolů
- šikmé sloupce obou směrů jsou číslovány a některá čísla patří k oběma směrům

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

(5)

Připomeňme si, že opětovný příchod řeholnic cisterciáckého řádu roku 1454 do kláštera Porta coeli 
zažehnal bezprostřední hrozbu zániku konventu. Dalším historicky důležitým milníkem té doby je fakt, 
že pánem majetků fundace, včetně Tišnova, byl Jan z Pernštejna, zaštítěný královskými majestáty. 
Mladý král (tajenka) neměl totiž v českých zemích, které pevně ovládaly šlechtické stavy, valnou 
možnost cokoliv změnit, takže Jana z Pernštejna potřeboval mít na své straně. A ještě nutno dodat, že 
ke klášteru Porta coeli patřil vedle Tišnova i Drásov a Svatoslav, jakožto vsi s kostely a dále např. 
Lomnička, Šerkovice, Běleč, Ochoz, Brumov, Rohozec, Jamné, Železné, Všechovice, Hradčany či 
Březina.

KŘÍŽOVKA  

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary všem přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
s mým manželem panem 
JAROSLAVEM KUČEROU. 

Za projevenou soustrast děkují 
manželka a děti s rodinami. 

Poděkování za poskytnutí dotace
Zdeněk Hájek, předseda KF 06/23

Klub filatelistů KF 06/23 si dovoluje touto cestou poděkovat Radě měs-
ta Tišnova za poskytnutí dotace v roce 2018. Bude využita zvláště k po-
skytování pronájmu klubové místnosti v Městském kulturním středisku 
a dále k dalšímu rozvoji klubu a k nákupu nového katalogu poštovních 
známek. Klub filatelistů v Tišnově byl založený v roce 1950 a tím vytvá-
ří dlouholetou tradici v městě Tišnově v oblasti zájmové činnosti, kterou 
MÚ Tišnov napomáhá udržovat a dále rozvíjet. Je nám velkou ctí, že rada 
města má zájem i takto pomáhat, a to i opakovaným poskytnutím této 
dotace, jak již bylo učiněno v uplynulých letech. Vřelé díky za to.



32 Tišnovské noviny

VZPOMÍNÁME  

Dne 23. května uplyne pět roků, co nás 
opustil pan ANTONÍM KLOUDA. Stále 
vzpomínají manželka a dcery Marcela 
a Renáta s rodinou. 

Dne 4. června uplynou již čtyři bolestné 
roky od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan ANTONÍN PAROLEK. S láskou stále 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 13. června se před sto deseti lety 
narodila paní JOSEFA KOTHBAUEROVÁ, 
členka odbojné skupiny Legionářsko- 
-zbrojovácké v Tišnově. Vzpomínají dcera 
a vnučky s rodinami. 

Dne 6. června vzpomeneme dvanácté 
smutné výročí úmrtí naší milované 
manželky, maminky a babičky paní 
KVĚTOSLAVY BARTOŇKOVÉ. Stále 
vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 20. června uplynou čtyři roky ode dne, 
kdy nás navždy opustila moje manželka 
paní DANA PODALOVÁ. Prosím všechny, 
kteří  mou manželku znali, aby jí věnovali 
alespoň tichou vzpomínku. Děkuje manžel.

Dne 31. května uplynou již čtyři 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 a babička Pavlíčková.

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

Dne 26. května uplynou čtyři roky, co 
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan ROSTISLAV ŠPAČEK. 
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinou. 

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

Dne 26. června by se dožil sta let náš milovaný tatínek pan 
JAN JEBÁČEK, dne 18. července tomu bude dvacet devět let, 
co zemřel. A dne 27. června by se dožila šedesáti pěti let moje 
sestra ANNA JEBÁČKOVÁ, v listopadu to budou tři roky, co nás 
navždy opustila. Za tichou vzpomínku děkuje Marie Jebáčková. 

Dne 26. května uplyne již třicet let od chvíli, 
kdy nás navždy opustila moje milovaná 
maminka paní EMÍLIE URBANOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Iva 
s rodinou. 

Dne 21. května by se dožil sedmdesáti 
osmi let pan VLADIMÍR VÝROSTA a dne 
7. června to bude osmnáct let od jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka, 
dcera a syn s rodinou. 
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Laureáti našeho města 
na rozhlasových vlnách
Václav Seyfert, redaktor TN

Rozhlasová stanice Vltava vysílá již pěknou 
řádku let každý pracovní den těsně před po-
lednem cyklus nazvaný Osudy. Po celý týden 
v něm dává posluchačům možnost seznámit 
se vždy v pěti půlhodinových pokračováních 
(výjimečně jde o deset dílů trvajících do-
konce dva týdny) s životními osudy některé 
významné osobnosti, ať už žijící, či historic-
ké. Zpravidla jsou hlavními hrdiny pánové 
či dámy z domácích luhů a hájů, ale vysílaly 
se i série věnované slavným postavám ze za-
hraničí. Připomeňme jen několik jmen, která 
se v Osudech objevila v poslední době: evan-
gelický farář a disident Miloš Rejchrt, jazzo-
vý trumpetista Laco Deczi, architektka Eva 
Jiřičná, zpěvák Vladimír Mišík či výtvarník 
Pavel Brázda na straně české a oproti tomu 
třeba zakladatel olympijských her Pierre de 
Coubertin, filmový režisér Ingmar Bergman, 
před tím také spisovatel Salman Rushdie,  
nebo dokonce legendární náčelník Apačů 
Geronimo na straně mezinárodní.

V posledním dubnovém týdnu letošního 
roku se svého místa ve jmenovaném roz-
hlasovém seriálu dočkal i Jan Máša, ně-
kdejší místostarosta Brna, tišnovský rodák 
a čestný občan našeho města. Jeho život-
ní příběh pro Český rozhlas sepsala podle 
archivních materiálů jihlavská spisovatel-
ka Ludmila Klukanová a v režii Alexandry 
Bauerové jej načetla brněnská divadelní 
herečka a dabérka Jana Štvrtecká. V anonci 
k tomuto vysílání uvedly rozhlasové webo-
vé stránky mimo jiné i tuto charakteristiku: 
„V dobovém tisku před sto lety se o Mášo-
vi psalo jako o šlechetném, ušlechtilém člo-
věku, kterému vděčný národ bude žehnat za 
to, že se zasloužil o záchranu národní exis-
tence a svým působením si získal uznání zá-
sluh o české Brno. … Život a dílo Jana Máši 
je dobrým ukazatelem toho, jak mohla před 
sto léty vzniknout naše republika a mít oka-
mžitě k dispozici tolik schopných srdcí, hlav 
a rukou ochotných pomáhat. I za cenu osob-
ních obětí, jež za oběť nepovažovali, ale bra-
li je jako svoji životní povinnost.“ Pětidílný 
pořad nesl název Objevený Jan Máša a jeho 
jednotlivé části bylo ještě týden po odvysí-
lání možno nalézt na internetu v archivu 
Českého rozhlasu, pak bohužel k jejich pře-
hrání vypršela autorská práva. Protože ale 
mnohé z rozhlasových pořadů, Osudy sta-
nice Vltava nevyjímaje, schraňují zapálení 
sběratelé ve svých osobních archivech, lze 
s velkou pravděpodobností předpokládat, 
že dříve či později se kompletní záznamy 
všech dílů o Mášovi objeví na webových dis-
kuzních fórech Království mluveného slova 
(www.kralovstvimluvenehoslova.cz) nebo 
Knihovna do ucha (www.do-ucha.cz). 

Jan Máša ale nebyl prvním Tišnovákem, 
kterému Český rozhlas v tomto svém cyklu 
poskytl prostor. Ve dnech 13. až 17. října 
2014 byl hlavním protagonistou Osudů Jan 
Lacina, pro změnu držitel Ceny města Tiš-
nova, který v režii Zdeňka Kozáka vyprávěl 
o svém životě osobně. Jednotlivá pokračo-
vání se nazývala Dětství, skleněné ptáče 
(1), Zelené semestry (2), V hlubokých le-
sích (3), Z lesů do krajiny (4) a Co nakonec 
zbude (5); seriál měl podtitul „Krajinný 
ekolog vypráví o životě mezi vědou, pří-
rodou a uměním“. Záznam všech pěti dílů 
natočených s Janem Lacinou je dodnes do-
stupný na adrese http://hledani.rozhlas.
cz/?query=jan+lacina&offset=0&po-
rad=Osudy. 

Zmiňovaný Jan Lacina svého času na roz-
hlasové vlny přenesl i cyklus, který naši 
občané znali z dob, kdy v Tišnovské tele-
vizi působil Radim Tichý. Oba pánové spo-
lu na Tišnovsku procházeli místa, na nichž 
vznikala známá výtvarná díla, a v seriálu 
Vcházení do obrazů s nimi seznamovali tiš-
novské diváky. Když byl Radim tehdejším 
vedením města z místní televize „odejit“, 
uplatnil Jan Lacina tohle téma paradox-
ně v médiu, které obrazem vůbec nedis-
ponuje a v rámci cyklu Výlety s Vltavou se 
v době mezi 6. a 10. srpnem 2012 odvy-
sílalo pět dílů připravených redaktorem 
Tomášem Sedláčkem s těmito podtituly: 
František Richter – Niva Svratky mezi Ža-
bovřesky a Jundrovem (1), Antonín Chittu-
ssi – Mlýn v Komíně (2), Emanuel Ranný st. 
– Čebínka (3), Josef Jambor – Květnice nad 
Tišnovem (4) a Emanuel Ranný st. – Rod-
ný domek Josefa Uhra v Podolí (5). Poslu-
chač Zdeněk Mareček pak o tomto pořadu 
na „stránky přátel rozhlasových her a mlu-
veného slova vůbec“ Panáček mluveného 
slova napsal: „Ta myšlenka porovnávat stav 
krajiny na obrazech a grafikách s aktuál-
ním stavem toho kterého kouta, které máme 

rádi, i hluboký hlas docenta Laciny urči-
tě zaujaly každého, kdo se rád podle Svrat-
ky toulá nebo – až klouby přestanou sloužit 
– na své toulky vzpomíná. Oba pánové od-
vedli výbornou práci.“ Také tento cyklus lze 
přehrát na archivních stránkách Českého 
rozhlasu, bohužel zde ale z nějakých nezná-
mých důvodů úplně chybí druhý díl: http://
hledani.rozhlas.cz/?query=vch%C3%A-
1zen%C3%AD+do+obraz%C5%AF&offse-
t=0&porad=V%C3%BDlety+s+Vltavou. 

Vcházení do obrazů se na rozhlasové 
vlny později vrátilo ještě druhou řadou, 
která byla vysílána mezi 14. až 17. červen-
cem 2014. Jan Lacina společně s Tomášem 
Sedláčkem tentokrát postupně navštívili 
Doubravník, Rožnou, Nové Město na Mora-
vě, Sněžné a místa mezi Blatinami a Krát-
kou, aby přímo na „místech činu“ vyprávěli 
o obrazech Franze Richtera (Doubravník), 
Oldřicha Blažíčka (Jarní Rožná), Josefa Jam-
bora (Lesní krajina, Deštná nálada), Kar-
la Němce (srpnový portrét Nového Města) 
a Bohdana Laciny (Krajina před bouří). 
O tom všem navíc bylo možné si také přečíst 
v celostránkové reportáži časopisu Týdeník 
Rozhlas č. 29/2014, která je dodnes dostup-
ná na stránkách https://www.tisnoviny.cz/
obsah/druhe-vchazeni-do-obrazu-s-ja-
nem-lacinou.

A protože se v našem článku v podsta-
tě časově posouváme do stále dřívějších 
dob, zastavme se na závěr ještě u Výle-
tů s Vltavou z roku 2005. Tehdy Jan Laci-
na a Tomáš Sedláček putovali Svrateckou 
hornatinou proti proudu Besénku a své 
cestování zaznamenali v pěti dílech na-
zvaných Tišnov aneb Z Klucaniny až 
k sanatoriu, Zámecká obora pod Lomni-
cí, Lomnice u Tišnova, Sýkoř – tento-
krát bez Besénku a U pramene Besénku. 
Tato vyprávění si lze k poslechu stáhnout 
na adrese https://uloz.to/!XXt17GkB/
vyletysvrateckahornatina-zip.

Takto psal v roce 2014 Týdeník Rozhlas o cyklu natočeném s Janem Lacinou.
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Společnost Atomo Projekt s.r.o.
přijme:

Náplň práce: 
• Komunikace se zákazníky

• Akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
• Organizace obchodu

Bližší informace na www.atomo.cz – volná místa.

Náplň práce: 
• Plánování údržby strojů a zařízení

• Koordinace práce ostatních provozních techniků
• Vedení provozní evidence

Nabízíme: 
• Zajímavé a motivující ohodnocení

• Benefi ty (dotované stravování, u prac. pozice obch.-tech. manažera 
služební automobil, ...)

OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO
MANAŽERA

PROVOZNÍHO TECHNIKA

ATOMO PROJEKT, s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora.
Kontaktní osoba: Monika Nárožná, tel. 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

O důstojném rozloučení 
Jolana Novotná

Do Tišnova, nového sídliště Hony za Kukýr-
nou, jsem se přistěhovala v roce 2010 z malé 
vesnice u Litomyšle po smrti maminky, 
o kterou jsem se do poslední chvíle starala 
doma. Město u Brány nebes přišlo mi přívě-
tivé k lidem i přírodě. I jeho spolkový život 
mě zaujal. Zkušenost s umíráním mamin-
ky přivedla mě k nové profesi, stala jsem se 
odbornou poradkyní pro pozůstalé a pora-
denství poskytuji také v poradně Maják pod 
organizací Klára pomáhá z. s. v Brně i okolí. 
Kromě toho spolupracuji s iniciativami, které 
usilují o proměnu postoje ke smrti, umírání, 

truchlení – s organizací Ke kořenům a Na 
konci dechu. Jsem členka Asociace poradců 
pro pozůstalé.
Všímám si proto, jak se Tišnov staví k po-
sledním věcem člověka. S několika místními 
odborníky, architekty i lidmi aktivními ve ve-
řejném prostoru jsem už diskutovala o mož-
nostech proměny Tišnova v místo přátelské 
stárnutí a vlídné k zármutku, také o šanci vy-
užít plánované stavby smuteční síně na no-
vém hřbitově ke kultivaci celého prostoru, 
v propojení s krajinou intravilánu i extravilá-
nu Tišnova. Mluvili jsme i o možnosti vyčlenit 

na hřbitově část k ekologickému pohřbívání, 
které je spojené i s novým postojem k rituá-
lům loučení a truchlení. Proměnu postoje 
k umírání by bylo možné podpořit i výstava-
mi, semináři, spoluprací s muzeem a místní-
mi spolky. Zájem je, a kde je vůle, je i cesta.
Na podobné projekty navíc existují dotační 
tituly ministerstva pro místní rozvoj, napří-
klad na projekty zahrnující specifické for-
my cestovního ruchu, jako je tzv. dark/grief 
tourism.
Zajímal by mě postoj města i spoluobčanů 
k tomuto tématu. 

Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601, tímto informuje své klienty a obyvatele 
Tišnova a přilehlého okolí, že se nyní aktivně připravuje na účinnost Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). 
V této souvislosti budeme na základě nyní probíhajícího auditu zpracování osobních údajů naší organizací v příštím čísle TN, na našich 

pobočkách a webových stránkách informovat subjekty údajů o nastavených pravidlech ochrany osobních údajů a právech subjektů 
údajů. 

Dále si v této souvislosti dovolujeme upozornit, že veškeré služby budou zachovány a při nejbližším kontaktu se subjekty údajů budeme 
tyto písemně informovat o důvodu zpracování osobních údajů, jejich zpracování a právech subjektů údajů. 
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MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758
666 03 Tišnov

Hledáme posily do našeho týmu na pozici:

„Stavební technik / přípravář“

Náplň práce:

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

Požadujeme:

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

Nabízíme:

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

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: petr.baros@morfico.cz

od 18 000 Kč do 20 500 Kč + bonusy 
od 22 000 Kč do 24 600 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 724 721 862 • www.penny.cz

penny 
tišnov

naše penny teď může

 být i vaše penny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

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

Hledáme posily do našeho týmu na pozici:
              „Řidič/obsluha stroje“

Náplň práce:

Řízení a obsluha aplikační soupravy pro cementové a anhydritové potěry. 
Souprava (tahač + návěs) o celkové hmotnosti do 48 tun. Pracovní doba 
osm až dvanáct hodin denně pondělí až pátek, dle potřeby soboty.

Požadujeme:

Platný profesní řidičský průkaz skupiny CE, základní znalost PC, 
spolehlivost, dobrá pracovní morálka, samostatnost, časová flexibilita, 
trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

Zázemí stabilní, ryze české společnosti s 25letou tradicí. Práce na plný 
úvazek, zaměstnanecké výhody – příspěvek na stravování. Odpovídající 
platové ohodnocení  20 000,- Kč plus prémie dle dosažených vysledků, 
diety. Práce v mladém kolektivu. Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: jiri.myska@morfico.cz
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PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE DO 31. 10. 2018! 

ZPRACUJI A PODÁM VAŠI ŽÁDOST  

Ing.martinsklenar@seznam.cz, www.s-projekt.webnode.cz 
MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE NOVÝ KOTEL S DOTACÍ? 

DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 % - 120 000 Kč, 
kotel na dřevo (ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 Kč, plynový 

kondenzační kotel max. 75 % - 95 000 Kč, automat na uhlí (kombinovaný) 
max. 75 % - 75 000 Kč. 

*Pokud máte kotlů více, lze žádat o dotaci!  Vymění se kotel na tuhá paliva 
s ručním přikládáním, ostatní kotle lze ponechat (elektrokotel, plynový).  
Do roku 2022 musí majitelé vyměnit kotle na tuhá paliva emisní třídy 0,1,2! 

Zrychlíme váš notebook

spolehlivý • rychlý • čistý

Zrychlíme váš notebook

Bezručova 21 • Tišnov

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

www.servis-pc.cz

Zrychlíme váš notebook

 ° Hledám lidi, které by bavilo stavět v lese domečky pro 
děti, Tišnov a okolí. Tel. 775 214 313.

 ° Hledám manikérku do domu. Tel. 792 200 350.

 ° Hledám psychologa do domu. Tel. 792 200 350.

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

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

 ° Koupím dům v Tišnově. Tel. 604 986 677.

 ° Hledám podnájem. Pomůžu s hlídáním starších či ne-
mocných lidí i zvířat. Mob. 774 281 150.

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

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

 ° Pronajmu starší zděnou chatu s terasou a krásným  
výhledem do přírody na Lipůvce. Chata je pro 4- až  
6člennou rodinu. Pronájem je možný od jara do podzimu. 
Cena dohodou. Tel. 723 776 122.

 ° Z důvodu absence psího výběhu hledám ochotného  
majitele oploceného pozemku v Tišnově např. u svého RD, 
kde by se můj pes mohl proběhnout. Přítomnost fenky 
nebo hodného psa vítána. Cena a frekvence dohodou.  
Tel. 737 783 077.

 ° Důchodce 68 let z Tišnova hledá ženu od 65 do 72 let. 
Mob. 608 618 967.

 ° Vzdělaný milovník zvířat a přírody hledá spřízněnou 
duši, se kterou by mohl prožít krásný podzim života.  
Těším se na naše shledání. Vladimír, tel. 603 340 549.



6/2018 37

INZERCE  

Víte, že se oblíbené Capri-Sonne 
vyrábí v Tišnově?

Za jedinou hodinu se u nás vyrobí 12 ti-
síc sáčků Capri-Sonne, za minulý rok jich 
naši linku opustilo přes 30 milionů. Vyrá-
bět se ve VITARu začaly už v roce 1998 
a na jejich produkci se podílí celá řada 
zaměstnanců výroby včetně operátorů, 

Nesmírně populární a celosvětově známá pitíčka Capri-Sonne vznikají ve výrobním 
závodě VITARu v Tišnově, alespoň ta pro český a slovenský trh. Míří odtud ale 
i do dalších evropských zemí, například do Polska, Chorvatska, Slovinska, Maďarska 
nebo Rumunska. Chtěli byste se podílet na jejich výrobě? Přidejte se k nám!

mechaniků nebo skladníků. Právě jejich 
řady můžete posílit i vy a stát se tak sou-
částí fungujícího týmu, který vyrábí velmi 
úspěšný a oblíbený produkt. 

„Capri-Sonne je pro nás velmi významné 
a navíc ho máme rádi. Dodáváme ho ne-
jen do Česka a na Slovensko, ale kromě 
Turecka a Ukrajiny i do všech východo-
evropských zemí,“ prozrazuje generální 
ředitel VITARu Vladimír Polášek.

Dlouhá tradice, rekordní prodeje
Capri-Sonne se v tišnovském výrobním 
závodě VITARu vyrábí pod mezinárodní 
licencí, kterou nám majitelé společnosti 
letos poskytli na dalších deset let. „Je 
vidět, že jsou spokojení s tím, jak se 
o Capri-Sonne v Česku a na Slovensku 

VITAR, s. r. o. Výrobní závod Tišnov 
www.vitar.cz/kariera

staráme. Jsme vnímáni jako mimořádně 
úspěšný partner,“ těší Vladimíra Poláška.

Aby také ne – Capri-Sonne pod VITARem 
neustále roste a prodeje každoročně na-
růstají. V minulém roce jsme zaznamenali 
další historické maximum, když se jen 
v Česku a na Slovensku prodalo více než 
35 milionů sáčků tohoto nápoje.

Přidejte se k nám a přihlaste se na volné 
pozice ve výrobě VITARu, tradičního 
českého výrobce vitaminových doplňků 
a pitíček Capri-Sonne. Napište nám mail na 
krhankova.hana@vitar.cz nebo zavolejte 
na číslo 577 644 709. Těšíme se na vás!
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CIRCUS PROBLEM.
Foto: Michal Juříček

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

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

2.990.000,- Kč

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

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

2.300.000,- Kč

Prodej bytu k rekonstrukci 2+1 v OV 
Tišnov, Květnická, CP 55 m² 

2.200.000,- Kč

Prodej rekreační chaty Doubravník,  
CP 6.423 m²        

450.000,- Kč 

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

5.800.000,- Kč

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

bližší info o projektu v RK 

Pronájem bytu 2+kk Deblín,
CP 40m²      

5.500,- Kč / měsíc + energie 

Prodej stavebního pozemku
Předklášteří, CP 500 m² 

1.500.000,- Kč

Prodej bytu 2+1 s výtahem
v OV Tišnov, Květnická, CP 55 m²   

2.350.000,-Kč

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

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

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

poslední 4 bytySLEVA
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