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Foto: Miloš Buček
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Úvodní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
v roce 2017
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
(dále jen „Poslanecká sněmovna“) proběhnou 20. až 21. října 2017.

Právo volit do Poslanecké sněmovny

má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 
nejméně 18 let a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve 
volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obec-
ní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. 
Voličský průkaz opravňuje volit do Poslanecké sněmovny v jakémko-
li volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Voliči mohou žádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

1) žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem 
voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné po-
době zaslat na adresu:
Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence 
obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19

2) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím dato-
vé schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronic-
ké podobě zaslat prostřednictvím datové schránky:
ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obec-
nímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
13. října 2017.
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Tišnovský informační průvodce 2017/2018
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 

V uplynulých dnech byl do domácností v Tišnově distribuován nový výtisk Tišnovského 
informačního průvodce na roky 2017/2018.

Tento průvodce zveřejňuje v přehledné podobě kontaktní údaje nejen na jednotlivá 
pracoviště Městského úřadu Tišnov, ale například také na zdejší školy, lékaře, instituce 

a sociální i jiné služby. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali velký zájem o získání 
tohoto informačního přehledu, oznamujeme, že část výtisků je v pracovní době volně 
dostupná například na podatelně Městského úřadu Tišnov (vedle polikliniky) nebo 

v novém objektu Turistického informačního centra pod hotelem Květnice. 
Věříme, že průvodce najde své místo ve vašich domácnostech. 

Foto: archiv MěÚ

Příští číslo Tišnovských novin (TN 10/2017) vyjde 21. 9. (s uzávěrkou 11. 9.). 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 4. 9. (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: Josef Jambor, Amsterodam, olej na překližce, 1923, Roman Kalina, Galerie Dílo Brno
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3) osobně o vydání voličského průkazu lze 
požádat do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 
16.00 hodin.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mo-
hou osobně požádat o vydání voličského 
průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor 
správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, 
přízemí budovy úřadu, Mgr. Jitka Hamer-
níková, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775,  
e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 
2017, osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle.

Vzor žádosti o vydání voličského prů-
kazu a vzor plné moci k převzetí voličské-
ho průkazu najdete zde: www.tisnov.cz/
informace-k-volbam.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby budou distribuo-
vány voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb – do 17. října 2017. 

Prokázání totožnosti a státního 
občanství

Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky výše 
uvedenými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno.

Zkontrolujte si, prosím, včas platnost 
Vašeho občanského průkazu, případně 
cestovního pasu.

 
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Zájemcům o členství v okrskových vo-
lebních komisích v Tišnově

Pokud byste měli zájem stát se členem 
některé okrskové volební komise ve 
městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit 
na webu města Tišnova prostřednictvím 

elektronického dotazníku přihlášku pro 
zájemce o členství v okrskové volební ko-
misi: www.tisnov.cz/informace-k-volbam.

Členem okrskové volební komise může 
být státní občan České republiky, který v den 
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, ne-
nastala u něho překážka výkonu volebního 
práva a není kandidátem pro volby do Posla-
necké sněmovny.

Podání přihlášky neznamená automatické 
zařazení do okrskové volební komise, neboť 
dle příslušného zákona musí být při obsazo-
vání míst v okrskových volebních komisích 
v první řadě zohledněny delegační listiny 
jednotlivých volebních stran. 

V případě, že bude zájemce do někte-
ré okrskové volební komise zařazen, bude 
o tom ze strany Městského úřadu Tišnov 
včas informován.

Podrobnější informace k organizaci vo-
leb budou zveřejněny v příštím vydání Tiš-
novských novin č. 10/2017, které vychází 
21. září 2017. 

Další informace k volbám lze také získat 
na webových stránkách Ministerstva vni-
tra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, 
na webových stránkách města Tišnova  
www.tisnov.cz – „VOLBY 2017“ nebo přímo 
na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí: Mgr. Bc. Veronika Michnová, 
tel. 549 439 777, nebo Ing. Dagmar Dvořáko-
vá, tel. 549 439 774.

Podzim v rekreačním středisku Brumov
Lenka Žaloudková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Léto se pomalu blíží do svého závěru, a tak vy-
užijte možnost strávit poslední slunečné dny 
v přírodě v rekreačním středisku Brumov. To 
nabízí nejen prostor pro rekreaci, ale i ideální 
zázemí pro konání rodinných oslav, firemních 
školení, školních srazů a jiných akcí. 

Areál se nachází asi 17 kilometrů severně 
od Tišnova. Celý komplex leží na slunné strá-
ni u lesa asi deset minut chůze od vesničky 
Brumov u Lomnice. Rekreační středisko tak 
poskytuje svým klientům naprosté soukromí. 
K dispozici jsou dvě budovy – jedna k ubyto-
vání s kapacitou 32 lůžek včetně sociálního 
zařízení (sprcha, WC + umyvadla) a druhá 
s jídelnou a plně vybavenou kuchyní (včetně 
všech spotřebičů a nádobí). Jídelna má kapa-
citu 40 míst k sezení. A navíc můžete využít 
i velkou zastřešenou terasu. 

V areálu je k dispozici také hřiště pro bas-
ketbal, volejbal, nohejbal, travnaté fotbalo-
vé hřiště nebo přírodní ohniště. Parkování je 
možné přímo v místě.

Bližší informace naleznete na webu  
www.tisnov.cz, na telefonu 549 439 852 nebo 
e-mailu lenka.polnicka@tisnov.cz. Foto: archiv MěÚ
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Pronájem hotelu Květnice
Lenka Žaloudková, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Město Tišnov vyhlašuje záměr pronájmu bu-
dovy hotelu Květnice, nám. Míru 120 v Tišno-
vě, která je součástí pozemku parc. č. st. 90 
v k. ú. Tišnov. Rozsahem předmětu pronájmu 
jsou veškeré prostory sloužící pro provoz ho-
telu, tj. mimo prostory Turistického infor-
mačního centra, které se nachází v podzemní 
části budovy se samostatným vchodem z boč-
ní ulice. Dispozičně se jedná o čtyřpodlažní 
budovu s půdním prostorem. Podzemní pat-
ro slouží jako zázemí pro skladovací prostory 
a technické vybavení budovy. V prvním nad-
zemním podlaží se nachází restaurace s ka-
pacitou asi 80 míst, kuchyně se skladovacími 
prostory, recepce, vinárna a salonek. Druhé 
a třetí nadzemní podlaží slouží pro ubytování 
hotelových hostů – kapacita cca 50 lůžek vč. 
sociálního zařízení na každém pokoji. 

Předpokládaný pronájem je od 1. ledna 
2018. Účelem pronájmu je poskytování pře-
chodných ubytovacích služeb, provozování 
hostinských služeb v rozsahu minimálně šest 
dní v týdnu, případně doplňkových služeb 
souvisejících s hostinskými a ubytovacími 
službami, a to vše na úrovni hotelu ***.  

Bližší informace lze obdržet na Měst-
ském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku 

a komunálních služeb, u paní Bc. Lenky Ža-
loudkové, příp. elektronicky na adrese lenka.

zaloudkova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852. 
Nabídky je možné zasílat do 30. 10. 2017. 

Nové kompostéry pro občany! 
Václav Drhlík

Již devět let zajišťuje město Tišnov pro své ob-
čany systém třídění a sběru bioodpadu a osm 
let tak mají obyvatelé Tišnova možnost před-
cházet vzniku odpadu tím, že třídí a zpraco-
vávají bioodpad v zapůjčených kompostérech 
a vytváří si vlastní kompost do svých zahrádek.

Na konci minulého roku město v rámci pro-
jektu „Předcházení vzniku bioodpadu v Tiš-
nově“ požádalo o dotaci na pořízení nových 
kompostérů, a úspěšně! V současné době pro-
bíhá výběr dodavatele kompostérů. Občané si 
budou moci vybrat ze tří velikostí kompostérů, 

o objemech 400, 700 a 950 litrů. Jejich podo-
ba bude následně prezentována tak, aby byl 
zájemcům výběr usnadněn. Kompostéry jsou 
určeny primárně pro majitele rodinných a by-
tových domů se zahradou.

Zájemci o kompostér se mohou přihlásit 
tak, že vyplní online formulář na webu města 
nebo tak učiní přímo u Ing. Žanety Krábkové 
(v přízemí budovy radnice, kancelář č. 221, tel. 
549 439 862). 

Kompostéry budou občanům dlouhodobě 
zapůjčeny bezplatně. O způsobu jejich předá-
ní budeme informovat v příštím čísle TN, sta-
ne se tak v měsíci říjnu. Kompostéry budou 

zájemcům dodány rozložené v krabici s přilo-
ženým návodem, podle kterého je lze jednodu-
še jako stavebnici smontovat.

Do kompostéru se smí třídit nejenom bio-
odpad ze zahrad (tráva, zbytky rostlin, štěpka, 
listí aj.), ale především bioodpad z domácností 
(zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, zbytky 
pečiva apod.). 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti v rámci operačního pro-
gramu Životní prostředí.

O předškolním vzdělávání s Janou Konečnou 
Roman Skřepek

Jana Konečná je ředitelkou Mateřské školy 
Sluníčko v Tišnově již pět let. Pochází z malé 
vesnice Borovník a od 18 let žije v Tišno-
vě. Po ukončení Střední pedagogické školy 

v Boskovicích nastoupila jako učitelka v roce 
1980 do MŠ v Tišnově Na Rybníčku (současné 
Sluníčko). Ve volném čase se zabývá zahrád-
kou, ráda čte a zajímá se o historii. Práci v ma-
teřské škole nebere jen jako povolání, ale jako 
celoživotní poslání. 

Je něco, v čem se tišnovské školky liší, 
v čem jsou výjimečné?  

Podle mého názoru mají všechny mateřské 
školy při svém startu možnost být výjimeč-
né. Někdy se to zdaří více, někdy méně, což 

Foto: archiv MěÚ

ROZHOVOR 
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Proč? 
Věra Chmelíková

 Jedno srpnové pondělí jsme se s vnučkami vyda-
li na procházku Klucaninou s cílem na rozhledně. 
Aby jim cesta lépe ubíhala, těšily se na dřevěné 

panely, na kterých si prohlédnou lesní zvířata, 
rostliny a hmyz. Na prvním panelu bylo pou-
ze pár ulomených krytů nad obrázky. Jaké však 
bylo naše zděšení, když další dva panely byly zo-
hýbané až k zemi, a to i přesto, že byly upevněné 
v bytelných kovových profilech. Třetí panel byl 
dokonce vyvalen i s betonovými základy. 

A tak si kladu otázku proč a odpovím si 
sama. Jen zakomplexovaný jedinec si tímto 
způsobem léčí své mindráky a pod rouškou 
tmy si dokazuje svou „sílu“.

Jak ale takové jednání vysvětlit čtyřle-
tým dětem?

záleží hlavně na zaměstnancích, jejich zájmu, 
osobním přístupu a pracovním nasazení. Slu-
níčko je mateřskou školou, která pracuje po-
dle alternativního programu pro předškolní 
vzdělávání. Zařazením do sítě mateřských škol 
podporujících zdraví jsme získali množství 
informací o moderních trendech vzdělávání 
a hlavně možnost využívat moderní metody 
a nástroje, které alternativní program posky-
tuje. Jako nejdůležitější vidím propracovanou 
diagnostiku všech dětí, bez které by nebyl 
možný důsledně individuální přístup při roz-
voji všech stránek jejich osobnosti. To vše by 
však nebylo možné realizovat a naše škola by 
nebyla taková, jaká je, nebýt všech obětavých 
zaměstnanců, kteří ve školce pracovali nebo 
pracují. Kvalitu vzdělávání ve Sluníčku velice 
kladně hodnotila dubnová kontrola České stát-
ní inspekce, jejíž zprávu jsme zveřejnili na in-
ternetových stránkách naší školy. 

Jako ředitelka školy máte stále i čás-
tečný učitelský úvazek. Je vůbec 
možné skloubit práci manažerskou 
a výchovnou? 

Říká se, když se chce, všechno jde… A tak to jít 
musí, i když je to někdy velmi náročné, hlavně 
časově. MŠ musí plnit všechny normy stano-
vené školskou i další legislativou. Ve své funk-
ci ředitelky zodpovídám za úroveň vzdělávání, 
školní vzdělávací program, za zaměstnance, 
finance, bezpečnost, opravy, vybavení ško-
ly… Přesto, že mám zkrácený úvazek při práci 
s dětmi ve třídě, musím se podílet i na běžném 
chodu třídy, tvorbě třídní dokumentace, spolu-
pracovat s rodiči apod. Zvládnout se to dá, ale 
často na úkor volného času.

Předškolní vzdělávání je určitě důleži-
tá část života dětí, přesto se stále vyvíjí. 
Velkou změnou je v poslední době i tzv. 
inkluze, tedy rovný přístup ke vzdělá-
vání pro všechny. Máte s ní již nějaké 
zkušenosti?

Inkluze pro mne a naši školu není žádná no-
vinka. Změna pro mne byla pouze ve větší ad-
ministrativní náročnosti, která je v současné 
době s integrací dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami spojená. V minulých letech 
jsme přijímali a „integrovali“ děti s různými 
speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné 

postižení, mentální postižení, autismus, vývo-
jové poruchy chování, řeči a podobně). V loň-
ském školním roce jsme integrovali čtyři děti, 
od září budeme mít tři. Tyto děti nejsou jiné 
než ostatní, pouze neměly tolik štěstí a narodi-
ly se s nějakým problémem. Připravujeme pro 
ně podmínky ve třídách tak, aby měly možnost 
začlenit se mezi vrstevníky, účastnit se dění ve 
škole, vzdělávat se stejně jako ostatní děti. Zís-
kávají tak základ pro snadnější vstup do běžné 
základní školy. Úkol to není jednoduchý, klade 
vysoké nároky na práci pedagogů i dalších za-
městnanců školy.

Město nyní vážně zvažuje i posílení ka-
pacity mateřských škol ve městě. Pod-
porujete tento záměr, resp. přinese Vám 
něco pozitivního? 

Tento záměr nejenže podporuji, ale velice jej 
vítám. Navýšení počtu míst v předškolních 
zařízeních ve městě by nám umožnilo snížit 
množství dětí ve třídách. Při počtu 28 dětí ve 
třídě je práce pedagoga velice náročná a vyčer-
pávající. Snížením počtu nejméně o tři až čty-
ři děti by se učitelky mohly dětem věnovat ve 
větším klidu a dětem by bylo v menším kolekti-
vu určitě příjemněji.

Jak se osobně díváte na to, že školky 
budou muset již za dva roky přijímat 
všechny děti ve věku od dvou let? Jsou 
na to školky a pedagogové připraveni? 

Podle mého názoru a dlouholeté zkušenosti 
dvouleté děti patří k mámě, a ne do kolektivu. 
V útlém dětství se vytváří základy osobnosti 
dítěte pro celý jeho život a rodina je tím nejpři-
rozenějším prostředím, kde se dítě obklopené 
láskou a péčí svých nejbližších může přirozeně 
rozvíjet. Nikdy v historii našeho státu neměly 
matky tak vynikající podmínky pro péči o své 
děti jako nyní. Ani v okolních vyspělých stá-
tech nemají možnost čerpat obdobně dlouhou 
rodičovskou dovolenou, jako je tomu u nás. 
Chápu, že může nastat situace, kdy se rodina 
(případně samoživitelka) dostane do situa-
ce, kdy z existenčních důvodů musí matka do 
práce nastoupit a dítě do kolektivu umístit. To 
by se však mělo dít jen ojediněle, ne nárokově 
a pravidelně u všech dětí. K další části otázky, 
zda jsou školy připravené, myslím, že zcela ne, 
ale máme ještě dva roky čas. Do té doby, pokud 

to bude nutné a nezmění-li se legislativa, urči-
tě zvládneme školu pro děti připravit co nejlé-
pe, včetně prostředí, stravování, hygienických 
podmínek i proškolení pedagogů pro práci 
s dvouletými dětmi. To vše bude náročné nejen 
po stránce organizační, ale i po stránce finan-
čního zajištění od zřizovatele.

Jak je pro vás důležitá spolupráce a ko-
munikace s rodiči? Je zde za, řekněme, 
posledních 20 let pozorovatelný nějaký 
trend? 

Vzájemná důvěra, spolupráce a komunikace 
s rodiči tvoří základ kvalitní školy. Předškolní 
vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu, 
proto by měly být požadavky na dítě na obou 
stranách podobné – pro dítě by měla platit 
obdobná pravidla v MŠ i doma. To se nesta-
ne, pokud rodina se školou nespolupracuje. 
Se změnou společnosti se měnil i přístup rodi-
čů k dětem a škole. Jak jsem mohla pozorovat, 
většina dětí má velice dobré zázemí, rodiče se 
zajímají o jejich projevy, schopnosti, úroveň je-
jich rozvoje. Častěji než dříve se však stává, že 
si s dětmi nevědí rady, děti je neposlouchají, 
odmlouvají a rodiče jsou bezradní a negativ-
ní projevy dětí omlouvají, chybu hledají jinde, 
mimo vlastní výchovu. Naštěstí takové rodiny 
jsou výjimkou, komunikace a spolupráce s drti-
vou většinou rodičů jsou oboustranně vstřícné, 
prospěšné hlavně dětem. 

Foto: vlastní archiv J. Konečné

TIŠNOVSKÝ HYDE PARK  
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Tišnov – město sportu 
připravila redakce TN

Název dnešního tématu rozhodně není 
jen bezobsažným sloganem, kterým by-
chom chtěli našemu povídání dodat na 
větší zajímavosti. Jsme přesvědčeni, že od 
chvíle, kdy se stal sport společenským fe-
noménem, zaujímal v historii Tišnova vždy 

významné místo a svoje postavení si be-
zesporu udržuje dodnes. Se svou aktuální 
činností průběžně seznamují čtenáře Tiš-
novských novin po celý rok samotné spor-
tovní kluby, proto jsme materiály pro tuto 
část čísla pojali poněkud jinak. Přečte-
te si o sportovcích z Tišnova a okolí, kte-
ří se dostali – nebo také nedostali – až na 

olympijské hry, dozvíte se o tom, že tiš-
novskou kapitolu lze nalézt i ve sportovní 
kariéře kapitánky letošních mistryň světa 
v hokejbalu, v materiálu Víta Šnévajse na-
jdete rady pro rekreační běžce a v připoje-
né anketě hovoří o svém vztahu ke sportu 
náhodně oslovení tišnovští občané. Přeje-
me příjemné čtení…

Tišnováci a spol. pod pěti kruhy 
Václav Seyfert, redaktor TN

Nepochybným vrcholem každého sportovce je bezesporu účast na 
olympijských hrách. Z Tišnova se aktivním zápolením pod pěti spo-
jenými kruhy mohou až dosud – symbolicky řečeno – pochlubit tři 
pánové, z nichž o dvou jsme shodou okolností v letošním ročníku Tiš-
novských novin již psali.

V lednovém čísle jsme si připomínali kulaté šedesátiny basketbalis-
ty Vlastimila Havlíka, který je dosud posledním v tříčlenné řadě tiš-
novských olympioniků. Startoval na hrách v Moskvě v roce 1980, kde 
tehdejší československý tým skončil na devátém místě. Hned o měsíc 
později došlo na stránkách našeho listu také na Jana Richtera, hoke-
jového brankáře, který byl naopak v historii tím úplně prvním a stále 
ještě zůstává jediným Tišnovákem, který kdy startoval na zimní olym-
piádě. Stalo se tak v Oslu v roce 1952 a medaile byla tehdy doslova na 
dosah ruky, jenže v boji o bronz naše reprezentace podlehla Švédsku 
3:5 a bylo z toho nakonec nepopulární čtvrté místo. Jediným, který se 
z olympijských her vrátil i s cenným kovem, byl tedy volejbalista Fran-
tišek Sokol. V roce 1968 obsadila naše reprezentace „odbíjenkářů“ 
(jak se tenkrát tomuto sportu říkalo) v Mexiku třetí příčku a vybojo-
vala bronz. Stejně jako Jan Richter ale jediný tišnovský olympijský me-
dailista už bohužel není mezi námi…

V uvedených případech šlo vesměs o zástupce kolektivních her 
a podobně tomu bylo i v případě většiny olympioniků z blízkého tiš-
novského okolí. Zlatou medailí z fotbalového turnaje v Moskvě 1980 
se může pyšnit čebínský František Štambachr, útočný levý záložník 
s mnoha reprezentačními starty. Z Kuřimi pocházel další volejbalis-
ta Vladimír Petlák; ten byl Sokolovým spoluhráčem v Mexiku a stihl 
pak ještě i hry v Mnichově (1972 – 5. místo) a v Montrealu (1976 – 6. 
místo). Zajímavé je, že i Jan Richter měl v Oslu 1952 spoluhráče z na-
šeho regionu: útočník Slavomír Bartoň se narodil v Lipůvce a v roce 
1945 maturoval na tišnovském gymnáziu. Také on si přidal účast ještě 
na další zimní olympiádě v Cortině v roce 1956; tam ale naši skončili 
neslavně až pátí, když ve finálové skupině porazili pouze Němce. Své-
ho olympionika mají i Malhostovice, je jím veslař Vojtěch Caska, kte-
rý startoval pod pěti kruhy rovněž dvakrát. V Montrealu 1976 obsadil 
šestou příčku ve dvojkách bez kormidelníka, jeho parťákem v lodi byl 
otec pozdější olympijské vítězky ve skifu Miroslav Knapek. V Moskvě 
o čtyři roky později pak skončila čtyřka bez kormidelníka ve složení 
Caska-Prudil-Neštický-Zapletal dokonce čtvrtá.

Nepochybné tišnovské kořeny má účastník olympiád v Londýně 
2012 a v Rio de Janeiru 2016, cyklista Jan Bárta. Právě jeho děde-
ček Jaroslav Bárta totiž objevil v roce 1972 se svým psem Luxíkem na 
Květnici rozsáhlé krasové útvary, později nazvané Králova jeskyně. Jan 
Bárta skončil v Londýně v silničním závodě na 75. místě, vloni v Riu 
tutéž disciplínu nedokončil, ale v časovce, na kterou je specialistou, byl 
patnáctý.

Za zmínku stojí i příběhy sportovců, kterým olympiáda unikla do-
slova o chloupek. Sportovní gymnastka Jana Šikulová z Hradčan byla 
v roce 2006 dokonce vicemistryní Evropy ve cvičení na bradlech, ale 
nominace na olympijské hry ji bohužel nikdy nepotkala. Hned třikrát 

po sobě (2004, 2008 a 2012) dostaly pro jediné místo v soutěži jed-
notlivkyň přednost její kolegyně a soupeřky Jana Komrsková, Kateři-
na Marešová či Kristýna Pálešová. Podobná je i dávná historie ruského 
legionáře Františka Bloudka z Lomničky. Jak ještě nedávno vzpomí-
nala jeho dcera Zdena Havlová, byl její tatínek v roce 1924 druhým 
nejlepším československým závodníkem v moderním pětiboji a až do 
konce života jej velice mrzelo, že do nominace na pařížskou olympiá-
du se tehdy místo něj dostal po boku toho nejlepšího až třetí v pořadí; 
konkrétně nás reprezentovali Karel Tůma a Jindřich Lepiere.

Přes všechno výše uvedené má ale i naše město držitele zlaté olym-
pijské medaile. Lékařem našich slavných hokejistů na olympiádě v Na-
ganu 1998 byl totiž MUDr. Zdeněk Ziegelbauer, který v Tišnově žil, 
sám tu také hrával hokej a v roce 1969 maturoval na zdejším gymná-
ziu. A protože na rozdíl od světových šampionátů jsou pod pěti kruhy 
odměňováni vedle sportovců i členové jejich realizačních týmů, může 
se zlatem z Nagana pyšnit i on.

Hokejový brankář Jan Richter v dresu tehdejšího Tatranu Tišnov. Foto: 
archiv tišnovského hokeje
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Kapitánka mistryň světa hrávala za Tišnov
Václav Seyfert, redaktor TN

Začátkem letošního června se v Pardubicích 
konalo mistrovství světa v hokejbalu mužů 
i žen. Ženská reprezentace České republiky 
na této akci vybojovala mistrovský titul finá-
lovým vítězstvím nad Spojenými státy 4:3 po 
prodloužení. K tomuto vynikajícímu úspěchu 
přivedla české ženy jako kapitánka 30letá 
hráčka pražské Slavie Michaela Rullová, kte-
rá před zhruba 15 lety strávila plné čtyři se-
zóny také v tišnovském „dresu“… ovšem jako 
tenistka.

Michaela Rullová je z Prostějova a naro-
dila se ve stejném roce jako Lucie Šafářová, 
která u nás této tenisové generaci od žákov-
ských let suverénně vládla. Míša byla na jižní 
Moravě hned za ní a v rámci republiky patřila 
do první desítky. Už ve 14 letech měla výkon-
nost zhruba na úrovni divize dospělých, tak-
že se v roce 2001 objevila formou hostování 
v tenisovém týmu SKT Tišnov, a protože spo-
kojenost s touto spoluprací byla oboustran-
ná, vydržela ve zdejších barvách až do konce 
roku 2004. Poté přestoupila na druhý konec 
republiky do Hrádku nad Nisou a za tamní 
klub ještě nedávno aktivně hrávala druhou te-
nisovou ligu.

Na rozdíl od všech svých vrstevnic, které 
byly od útlého dětství vedeny jednostranně 
jen k tenisu a byly hýčkány jako umělé skle-
níkové květinky, působila Míša už na první 

pohled úplně jinak – měla očividně přiro-
zený talent prakticky k jakémukoliv sportu 
a tuhle všestrannost brzy nechala rozvinout 
do nevídané šíře. O třešničce na dortu její ho-
kejbalové kariéry jsme se zmínili hned v úvo-
du, ale ona má za sebou i účast na světovém 
šampionátu či medaili z letní univerziády ve 
florbalu a k tomu všemu hraje také ženský 
lední hokej, naposledy doma za LHK Jestřábi 
Prostějov, ale před tím v Blansku za HC Che-
rokees v nejvyšší domácí ženské lize. Rozdíl 
mezi těmito třemi „svými“ sporty popisuje 
trefně takto: „Kdo se nebojí a umí bruslit, hra-
je hokej. Kdo se nebojí, ale neumí bruslit, hraje 
hokejbal, a kdo se bojí a ještě k tomu neumí 
bruslit, hraje florbal.“ 

Michaela Rullová ovšem žije sportem na-
víc profesně – vystudovala Fakultu tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 
kde v roce 2013 obhájila diplomovou práci na 
téma „Tenis na vozíku jako motivace v živo-
tě handicapovaného sportovce“, a to už měla 
za sebou i studium na pedagogické fakultě 
téže školy. Dnes pracuje jako učitelka v regio-
nu, odkud pochází, ale její záběr je i na peda-
gogickém poli daleko širší, o čemž svědčí její 
odpověď na otázku, jak bude trávit letošní 
prázdniny: „Skoro 14 dní se budu jako trenér-
ka věnovat klukům na hokejbalovém kempu 
talentované mládeže, dva týdny pořádám teni-
sovo-florbalový kemp pro děti ve věku 5 až 14 
let, který má již několikaletou tradici. V práci, 

tedy ve škole, jsem dostala za úkol uskutečnit 
historicky první týdenní sportovní tábor. Dal-
ších pět dní se budu individuálně věnovat jedné 
malé tenistce z Anglie, no a těch pár dní, co mi 
zbyde, budu makat sama na sobě.“

Pierre de Coubertin by měl jistě radost 
a rádi vzpomínají i bývalí kolegové z tišnov-
ského tenisu.

Běhání na Tišnovsku
Vít Šnévajs

Běháte? Ptáte se snad, proč byste měli? Zajíma-
vá otázka! Každý za tím vidí něco jiného. Ně-
kteří pot, dřinu, nebo dokonce ztrátu času. Jiní, 
k nimž patřím i já, radost z pohybu v přírodě 
a čistou hlavu. Pokud pocházíte z Tišnova a blíz-
kého okolí, nabízí se vám nepřeberné množství 
možností a směrů, kterými můžete vyrazit. Pro 
začínající běžce není ideálnější profil než poho-
dlná cyklostezka podél břehu Svratky. Ať už vy-
běhnete směrem na Brno, kde můžete trénink 
proložit cvičením na novém workoutovém hřišti 
v Březině, nebo zvolíte opačný směr proti prou-
du řeky, neuděláte chybu a kilometry budou 
pěkně přibývat. Sami uvidíte, že vám za několik 
týdnů nebude stačit doběhnout do vedlejší ves-
nice a začnete trasu prodlužovat. Jen opatrně! 
Nezačínejte zbrkle a vyklusávejte pěkně pomalu. 
Rychlost se dostaví sama a bude vám odměnou 
za trpělivé cupitání v pomalém tempu, za které 
se určitě nemusíte stydět. Pro ty, kteří přece jen 
preferují sport o samotě, doporučuji vyběhnout 
v časných ranních hodinách. Jen máloco se může 
rovnat rannímu tichu, pohledu na vycházející 
slunce, stoupající páru nad řekou a návalu ener-
gie, který vás po celý zbytek dne zaplaví.  

Nevydrží vám to dlouho. Jakmile si osvojí-
te běh kolem říčního koryta, začnete přirozeně 
pokukovat po okolních kopcích. A že jich ko-
lem Tišnova je! Sami uznejte, že kromě pěši-
nek křižujících Klucaninu a Květnici vzhlížíte ke 
vzdálenějším kopcům. Na Stanoviska se cyklo-
stezkou přes Železné vydá i začátečník. Na Ve-
selský chlum vás zavede dobře značená cesta po 
žluté turistické značce a výhledy, které se vám 
otevřou, nikde nekoupíte. Na Pasník se vydej-
te přímo vzhůru po zelené nebo pozvolna ko-
lem řeky Loučky a pak prudkým výstupem na 
hřeben.

Pokud zrovna na kopce nejste, nezoufejte. 
Z Tišnova do Dolních Louček a zpět zaběhne-
te pohodlnou desítku kolem řeky, delší výklus 
do Lomnice si naplánujte údolím Besénku a do 
Veverské Bítýšky a zpět nakroužíte pěkný půl-
maraton. Když už budete v Bítýšce, zkuste najít 
modrou turistickou a cestou zpátky ochutnat po-
těšení jménem Sokolí. Tento nenápadný hřebí-
nek vás za vynaloženou energii bohatě odmění. 

Až poznáte většinu z místních cest a pěšinek, 
možná některé z vás popadne potřeba běhat spo-
lečně s přáteli, drobně se špičkovat, vzájemně po-
rovnávat své cíle a výkony. Čeká vás první závod!

Tenisové družstvo SKT Tišnov na podzim 
roku 2001. Michaela Rullová první zprava 
v dolní řadě. Foto z archivu autora

Foto: Vít Šnévajs
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S tématem sportu se po celý měsíc září setkáte i v reportážích Tišnovské televize.  
Její pravidelný pořad Reportér TTV si můžete najít i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/.

Na příští měsíc připravujeme téma „PÉČE O ZDRAVÍ“. Lze do něj zahrnout podtémata jako zdravotnická zařízení, lékaři, 
alternativní způsoby léčby, wellness, zdravé potraviny, ale třeba také sociální péče. Těšíme se na vaše příspěvky.

Vážení čtenáři, k plánovaným oslavám či připomenutí dne 17. listopadu 1989 v Tišnově sháníme fotografie, případně  
další materiály. Zasílat je můžete na e-mail tic@kulturatisnov.cz nebo je i do Turistického informačního centra osobně 

donést (náměstí Míru 120, vchod z náměstí Komenského), a to do konce října. Předem děkujeme za spolupráci. 
Tým MěKS

Jak sportují Tišnováci
připravila Lucie Dymáčková, editorka TN

Kristýna Kellerová, 10 let
Baví mě běhat a pak i gymnastika. Na tu začnu 
chodit teď v páté třídě, ale už od čtvrté trénuju.

Tomáš Strnad, Lukáš Dvořák, 14 let
Hrajeme fotbal za AFK Tišnov, starší žáci, po-
máháme i dorostu.

Šimon Magyar, 17 let
Dřív jsem chodil do Kuřimi na plavání, ale 
teď toho mám hodně do školy, tak už moc 
nesportuji. Občas chodím třeba nahoru na 
stezku si zaběhat nebo na to workoutové 
hřiště.

žena, 25 let
Vztah ke sportu mám pozitivní, ale všeho s mí-
rou, možná tak maximálně kolo nebo koně.

Lenka Kellerová, mezi 40 až 50 lety
Chodím do Fit 4 Fun, jako skoro všichni v Tiš-
nově – na H.E.A.T  a na nějaké posilovací hodi-
ny, a jezdím na kole.

muž, 41 let
Nevěnuji se sportu, protože na to nemám 
čas, ale měl bych se mu věnovat… Chodím 
sem tam do zdejší posilovny, do sokolov-
ny za panem Gregušem, ale to spíš v zimě, 
když není práce venku. Díval jsem se, že 
tady je nějaké nové wellness centrum, ale 
nějak mě nezaujalo, co nabízí. Možná bych 
uvítal, kdyby tady bylo víc možností. Třeba 
můj zaměstnavatel mi dal jako benefit něja-
kou multisport kartu, ale tady v Tišnově se 
vyloženě dá asi jít jen do toho novýho well-
ness centra, jinak tu žádný jiný možnosti 
využití nejsou. Za to město nemůže, ale je 
to škoda.

Pavel Adamčík, 46 let
Běhám se psem, jezdím na kole, všechno mož-
né dělám. Ale nic závodně, ničemu se nevěnuji 
individuálně. Hrál jsem s klukem tenis, chodili 
jsme na Smíškovu, jenže teď tam dělají něco 
jiného, tak tam nemůžeme. Jo, na kolečkových 
bruslích ještě jezdím a to venčení psa je ideál-
ní, vůbec to nejlepší je běhat se psem. Ještě 
jsem zapomněl na plavání a v zimě kluziště by 
bylo ideální. Na to nové na Smíškově se těším.

paní Dvořáková, 47 let
Žádný sport neprovozuji, mám k němu hroz-
ně špatný vztah. Chodím na jógu, ale třeba teď 
přes léto ne… Nejsem moc sportovní člověk.

pan Klíč, 70 let
Jediným sportem je pro mě chůze a plavání, 
nic jiného. Obojí soukromě, já totiž nemám 
rád organizovaný sport.

Září v knihovně
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se 
zimní semestr (únor–květen) nové cykly 
přednášek.  

Univerzita volného času
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II.
Navazující cyklus přednášek nabídne poslu-
chačům další vhled do tajemného brněnského 
podzemí, tentokrát pod Petrovem, Zelným tr-
hem, Dominikánským náměstím, ulicí Panen-
skou, Orlí a Pekařskou.
Přednáší: Ing. Aleš Svoboda
Zahájení: středa 4. října v 16.45

ZÁKLADY GENEALOGIE ANEB JAK SESTAVIT 
RODOKMEN
Cyklus přednášek k objasnění základů ge-
nealogického výzkumu a vysvětlení zásad, 
jak postupovat při sestavení rodokmenu 
a vedení rodové kroniky. Poskytne i základ-
ní orientaci v četbě starých textů, hledání 
v archivních pramenech a ve využití počítače 
a internetu.
Přednáší: Ing. Jan Kos
Zahájení: pondělí 2. října v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA
Cyklus přednášek seznámí posluchače s luční-
mi květinami i nekvetoucími rostlinami, před-
staví lesní flóru a také vegetaci na extrémních 

stanovištích. Neopomene nahlédnout na kul-
turní rostliny.  
Přednáší: doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Zahájení: pondělí 9. října v 16.30

Virtuální univerzita 3. věku
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH
Přednášky představují nejvýznamnější osob-
nosti barokní architektury, jejichž realizace 
si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvod-
ním představení barokního slohu, jeho stylů 
a nejznámějších zástupců se budou přednáš-
ky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana 
Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kryš-
tofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Zahájení: úterý 26. září v 9.30

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

  Městská knihovna Tišnov  
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Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
Lekce trénování paměti pro začátečníky i po-
kročilé procvičí vaše mozkové závity.
Zahájení: úterý 3. října v 9.00 (pokročilí) 
v 10.30 (začátečníci)

Zájemci o přednášky UVČ, VU3V a Tréno-
vání paměti se musí přihlásit osobně do 
pátku 22. září v městské knihovně nebo na 
telefonním čísle 549 121 001–2, kde obdrží 
další informace. 

Výstava
STŘÍPKY Z CEST 
září
Výstava fotografií pana Jiřího Čefelina z jeho 
cyklovýprav po Sýrii a Ománu.

DÁMY MINULÝCH EPOCH
září
Výstava porcelánových panenek Dámy minu-
lých epoch představuje slavné postavy světové 
literatury. Uvidíte, jak se oblékala Anna Kareni-
na, madam Bovary, Jana Eyrová nebo lady Cha-
tterleyová a mnohé další.

Přednáška
SNÍDANĚ A SVAČINKY DO ŠKOLY I DO PRÁCE
21. září v 17.00 
Nový školní rok znamená novou příležitost 
k vyladění svého jídelníčku. Na přednášce 
nutriční terapeutky Terezy Bočkové se ten-
tokrát zaměříme na zdravé snídaně a svači-
ny pro školáky i dospěláky. Svačinky během 
dne doplňují potřebnou energii, která zabra-
ňuje únavě organismu a pozdějším nadby-
tečným chutím, přejídání či přibírání. Přijďte 
získat inspiraci pro jejich optimální složení. 
Můžete se těšit na konkrétní návrhy a recep-
ty. Počítá se s prostorem pro zodpovídání Va-
šich dotazů. Přednáška je vhodná pro dospělé 
a dospívající.

PARAZITI A JAK NÁM MOHOU BÝT PRO-
SPĚŠNÍ. MIKROBIOM
17. října v 17.30
Srdečně zveme na přednášku prof. MVDr. Bře-
tislava Koudely, CSc., o nové roli některých 
parazitů, kteří mohou být člověku i zvířeti 
prospěšní.

Divadlo
ŽELARY (SRDCE MÉ)
23. října v 17.30
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Ná-
rodním divadlem Brno pořádá zájezd na in-
scenaci režiséra Dodo Gombára, podle knižní 
předlohy Květy Legátové.

Zájemci se mohou závazně přihlásit a současně 
zaplatit v Městské knihovně Tišnov vždy v půj-
čovní době do 15. září.

Vstupenky:
pracující  594/567 Kč
senioři  416/397 Kč
studenti a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P 
297/284 Kč

Sraz účastníků 23. října v 17.15 u Elektro, 
nám. Míru 118, Tišnov

Zájezd
ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ A UHERČICE
19. září 
Městská knihovna Tišnov pořádá exkurzi na 
státní zámky Vranov nad Dyjí a Uherčice pod 
vedením Mgr. Michala Konečného, Ph.D.
Barokní zámek ve Vranově nad Dyjí nabízí 
prohlídku původních barokních interiérů sálu 
předků a kaple a dále více jak dvacet místnos-
tí naznačujících kulturu vranovského bydlení 
z konce 18. a z celého 19. století. 
Rozlehlý areál zámku v Uherčicích zahrnující 
reprezentační prostory i hospodářské budovy 
tvoří, včetně zahrad a parků, významný kraji-
notvorný soubor. Vznikl na místě původní go-
tické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na 
tomtéž půdorysu proběhla v polovině 16. sto-
letí přestavba tvrze na renesanční zámek.

odjezd autobusu: nám. Míru (od Elektry) 
v 7.30 hodin 
cena zájezdu (autobus): 200 Kč 
vstupy:  Vranov nad Dyjí  dospělí  200 Kč
   senioři 140 Kč
 Uherčice  dospělí  70 Kč
   senioři  50 Kč

Zájemci se musí přihlásit osobně v knihov-
ně do 15. září. Záloha 200 Kč je splatná 
při přihlašování.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU 
DVOŘÁKOVOU
2. října v 9.00
Pro žáky druhých ročníků základních škol jsme 
připravili besedu se spisovatelkou Petrou Dvo-
řákovou. Akce bude vycházet z knihy Julie mezi 
slovy. Autorka dětem v průběhu besedy před-
čítá krátké příběhy a postupně je seznamu-
je s pojmy jako finanční gramotnost, rozvod, 
kyberšikana, adopce atd. Následuje povídání 
o tom, jak mají děti pojmy ze světa dospělých 
chápat, aby zvládly řešit problémy, které samy 
mohou zažívat.
Akce probíhá pod záštitou Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků České republiky.

VÝSTAVA: MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?
2. až 31. října
Srdečně Vás zveme na výstavu „Mytí rukou – 
proč, kdy a jak?“, která bude umístěna v oddě-
lení pro děti a mládež tišnovské knihovny.
Ke zhlédnutí budou výtvarné a literární práce 
dětí z celé České republiky ze soutěže vyhláše-
né Státním zdravotním ústavem u příležitosti 
Světového dne hygieny rukou. V rámci výstavy 
bude probíhat doprovodný program pro ma-
teřské a základní školy.
Akce se koná pod záštitou Centra podpory ve-
řejného zdraví – dislokované pracoviště Brno.

BESEDA „MYTÍ RUKOU JE ZÁBAVA“
4., 16. a 23. října v 9.00 a v 10.00
Povídání s pohádkou poskytne dětem in-
formace nejen o správné hygieně rukou, 
ale i o možnostech přenosu nemocí způso-
bených nedodržováním základních hygie-
nických návyků. Všechny děti si vyzkouší 
provedení řádné dezinfekce, včetně násled-
né kontroly její úspěšnosti pod UV lampou. 
Správné hygienické návyky osvojené v dět-
ském věku si pak přenesou do dalšího života. 
Proto je velice důležité učit děti, jak postu-
povat při mytí rukou, a seznamovat je s ná-
sledky nedostatečné hygieny. Beseda bude 
probíhat pod vedením odborných pracovní-
ků SZÚ a je určená dětem z mateřských škol 
a žákům prvních a druhých tříd základních 
škol. 
Akce probíhá pod záštitou Centra podpory ve-
řejného zdraví – dislokované pracoviště Brno.

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.

S VA T O VÁ C L AV S K É

22.  9.–24.  9.  2017 TiŜnov
   Inspiro
 22.–24. 9.   Výstava drobného zvířectva  

(pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů Tišnov)

   Střední odborné učiliště

 23.–24. 9. Výstava prací Tišnovského patchworkového klubu

  Pátek 22. 9. 2017
   Galerie Josefa Jambora
 18.00  Vernisáž výstavy Neznámý Jambor a slavnostní znovuotevření zrekonstruované galerie

   náměstí Míru
 20.00 Zpívání pod májou se stárky a jejich hosty

  Sobota 23. 9. 2017
   Inspiro
 10.00–15.00 Den otevřených dveří v Inspiru 

   náměstí Míru
 8.00–18.00 trhy na náměstí
 9.00–15.00 hodová dílnička pro děti (pořádají Inspiro a Rodinné centrum Studánka)
 9.00–17.00 Victorius (skupina historického šermu)
 9.20–12.00 stárci (zvaní na hody po městě Tišnově)
 9.45–10.00 vystoupení dětí z Katolické vzdělávací jednoty
 10.00–10.50 Námořnická pohádkodílna pro děti
 11.00–11.50 Divadlo Koňmo – Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce
 13.00–13.30 Victorius (divadelní dobová scénka)
 13.30–14.00 finále soutěže Siemens a vyhlášení výsledků
 14.15–14.45 vystoupení tanečního souboru ZUŠ
 15.00–16.00 Tereza Škrháková (harmonika, zpěv a folklór)
 16.00–16.45 vystoupení stárků s dechovou hudbou Střeličáci
 16.45–17.30   přivítání štafety XVI. všesokolského sletu  

(vystoupení tanečního oddílu a oddílu karate Sokola Tišnov a taneční skupiny Sokola Drásov)

 17.45 Yo Yo Band

   Sokolovna Tišnov

 19.00–2.00 Hodová taneční zábava

  Neděle 24. 9. 2017
   kostel sv. Václava
 8.45 slavnostní svatováclavská mše svatá

   hřiště u ZŠ nám. 28. října
 9.00–12.30 atletický čtyřboj pro děti a skokanský trojboj (pořádá Atletický klub Tišnov)

   nám. 28. října
 17.00 Sousedské hodové setkání

Muzeum 
města Tišnova

Galerie
Josefa Jambora

H O D Y
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  Muzeum města Tišnova  

  Galerie Jamborův dům  

Muzeum zaplní loutky
Blanka Křížová, vedoucí

Po úspěšné výstavě o nakladatelství Sursum 
pro vás v muzeu právě připravujeme novou 
výstavu, která je věnována loutkám. Ve spo-
lupráci s brněnským Divadlem Radost a Mu-
zeem Brněnska – Podhoráckým muzeem tak 
vznikla výstava, která vás v jedné části zave-
de do kouzelného světa pohádkových lou-
tek z Radosti, kde se vám představí loutky 
z pohádek Kráska a zvíře, Šípková Růženka 

či Ostrov pokladů a mnoho dalších. Druhá 
část výstavy pojednává o loutkoherectví na 
Tišnovsku – prohlédnete si zde např. loutky 
paní Marie Ochrymčukové. Vernisáž výsta-
vy Loutky z Radosti se koná v sobotu 16. 
září v 17 hodin, čeká na vás také malé diva-
delní překvapení. K návštěvě výstavy zveme 
děti, dětské kolektivy i dospělé nejen z Tiš-
nova, ale i z okolí.

Od září začíná cyklus workshopů Aleny 
Navrátilové s názvem Co nás ve škole nenaučili 

aneb Život v pohodě. První setkání Hojnost 
v našem životě proběhne ve čtvrtek 7. září 
v 18 hodin v kavárně muzea. 

Zveme vás do kavárny muzea, od října za-
hájíme pravidelné Odpolední čaje s živou 
hudbou a cyklus diskusních večerů Václava 
Seyferta Tišnovské tóny na vinylu (... a ne-
jen na něm), které budou věnovány tišnov-
ským hudebníkům. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Neznámý Jambor

Jamborův dům, 22. 9. – 31. 12. 2017
Marta Sylvestrová, kurátorka výstavy

Výstava, kterou se znovu otevře veřejnosti 
renovovaný Jamborův dům v Tišnově, před-
staví z větší části neznámou tvorbu malíře 
Josefa Jambora (1887 Pohledec u NMNM – 
1964 Tišnov) v nových souvislostech. Vy-
stavena budou umělcova raná díla, která se 
charakterem řadí k výtvarným projevům 
sociálního civilismu dvacátých let. Budou 
poprvé zveřejněna malířská díla, která se 
nedávno objevila na trhu s uměním a byla 
získána státními institucemi i soukromý-
mi sběrateli. Objevují se mezi nimi moti-
vy z Nového Města na Moravě, Brna, Prahy 
a z Jamborových zahraničních studijních 
cest. Výstavu uzavírá malířova tvorba s kra-
jinnými motivy z Tišnovska a Novoměstska, 
v nichž převažují projevy krajinářského 

impresionismu. Udivuje, jak záhy malíř do-
kázal vystihnout genia loci městských, 
venkovských i přímořských krajin. Svým je-
dinečným malířským projevem se Jambor 
řadí k závěrečné linii české krajinomalby 
první poloviny dvacátého století. Návštěv-
níci se na výstavě setkají navíc i s Jam-
borovou genealogickou linií, doloženou 
v listinných pramenech od roku 1602, 
jež se od vyhlášení tolerančního paten-
tu (1871) hlásila k helvetské víře. Ohled-
ně nových informací z Jamborova života 
a děl, spadajících do tematického okruhu 
výstavy, lze kontaktovat kurátorku expo-
zice Martu Sylvestrovou, tel. 778 498 589, 
marta.sylvestrova@moravska-galerie.cz. 
Výstavu pořádá Městské kulturní středisko 
v Tišnově ve spolupráci s CENS Moravské 
galerie v Brně.

Poděkování rodičům 
a dětem
Renata Hančíková

Dne 22. června se do Mateřské školy Na Pa-
loučku, Tišnov, přijela za dětmi podívat vzácná 
návštěva. Čtyřletý kamarád Vojtíšek, který se 
narodil s cytomegalovirovou infekcí. Vojtíšek 
nechodí, nemluví a dokáže jen sedět. 

Jeho postižení vyžaduje časté hospitalizace 
a léčbu. O Vojtíškově nemoci jsme se u nás v MŠ 
dozvěděli na podzim roku 2016 a rozhodli jsme 

se, že na jeho léčbu zkusíme přispět. Všechny 
děti i rodiče z naší MŠ se aktivně zapojili do sbír-
ky a přinášeli do školky po celý rok víčka od PET 
lahví a použitý hliník. Do konce školního roku 
se pro Vojtíška podařilo nasbírat dva pytle víček 
a ze sběru hliníku jsme přispěli částkou 1 000 
Kč. Po krátkém, ale milém setkání na terase MŠ 
byly tyto prostředky slavnostně předány Vojtíš-
kovým rodičům. Všem pilným dárcům – dětem, 
rodičům i prarodičům – děkujeme, že přispěli 
na užitečnou a dobrou věc. Vojtíškovi Cimbální-
kovi přejeme, aby mu léčebný pobyt v Klimkovi-
cích pomohl ke zlepšení jeho zdravotního stavu. 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

  MŠ Na Paloučku  

Foto: Soňa Matušková

Josef Jambor, Levoča 1921, olej, lepenka, 33 x 19 cm, 
sign. vpravo dole: Jambor Levoča 1921
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
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Baumat Cup – 4. ročník
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. stupeň

Konec května a měsíc červen byly ve zname-
ní loučení nejen se školou, ale i se sportovní 
sezónou, a to konkrétně florbalovou.

Během čtyř turnajů se 32 týmů utkalo 
o získání prvenství v soutěži.

Je vidět, že florbal má u dětí opravdu 
úspěch a i kvalita zápasů se rok od roku ne-
skutečně posunuje. Během celého turnaje 
se odehrály velmi kvalitní zápasy. V každém 

týmu byli vyhlášeni nejlepší hráči podle ka-
nadského bodování a stejně tak i nejlepší 
hráči a hráčky celého turnaje.

Výsledky:
Kategorie 3. až 5. třída
1. místo Pohořelice
2. místo Kuřim Tyršova
3. místo Drásov A
Kategorie dívky
1. místo Smíškova A
2. místo Pohořelice A
3. místo Pohořelice B

Kategorie 6. a 7. třída
1. místo Pohořelice A
2. místo Dolní Loučky
3. místo Smíškova A
Kategorie 8. a 9. třída
1. místo Gymnázium Tišnov
2. místo Pohořelice
3. místo Dolní Loučky

Velké díky patří Ing. Josefu Kavalcovi 
za podporu, kterou nám po celou dobu 
turnajů věnuje a díky níž můžeme hráče 
a týmy ocenit.

Nové dva klavírní recitály 
na ZUŠ Tišnov
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

Ve školním roce 2016/2017 měly dvě žáky-
ně hudebního oboru Základní umělecké ško-
ly Tišnov svůj vlastní klavírní recitál. Victoria 
Kučerová (14 let, 7/I) v úterý 23. května ab-
solventský a Viktorie Grace Hančíková (9 let, 
2/I) v úterý 27. června ročníkový. Oba reci-
tály proběhly v koncertním sále školy, obě 
žákyně byly z klavírní třídy autora tohoto 
článku.

Recitálové programy dívek obsahovaly 
převážně sólové skladby hudebního klasici-
smu. Každá z mladých klavíristek se poděli-
la se svým učitelem o tři čtyřruční skladby. 
Victoria hrála party secondo, Viktorie Gra-
ce party primo. Celkem Victoria zahrála 
dvanáct skladeb, Viktorie Grace deset. Část 
z nacvičených skladeb dívky uplatnily na be-
sídkách ZUŠ Tišnov v průběhu školního roku, 
Viktorie Grace nadto i ve školním kole soutě-
že základních uměleckých škol.

Průvodního slova recitálů se pod vede-
ním své učitelky MgA. et Mgr. Berit Hönigové 
ujali žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ 

Tišnov. U prvého recitálu Dorotea Pokorná 
(6/I) a Richard Nečas (5/I), u druhého Adéla 
Gálfyová (6/I) a Karolína Pešková (5/I). Me-
zioborová spolupráce na škole tak úspěšně 
pokračuje.

Latinské jméno Victoria znamená vítěz-
ství. Ať již bylo rodiči vybráno v původní, 
nebo české podobě, jeho nositelky v přípa-
dě svých recitálů skutečně zvítězily. Jak nad 
různými vnějšími překážkami, jež se přípra-
vě recitálů stavěly do cesty, tak i samy nad 
sebou.

Vítejte, milé mladé klavíristky, v „Klubu re-
citálistů“! Gratulujeme!

Mozek roku a sportovec roku 2017
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. stupeň

Nechce se ani věřit tomu, že se na ZŠ Smíš-
kova vyhlašoval už 16. ročník SPORTOVCE 
ROKU. Tato anketa již získala svou tradici 
a jsme moc rádi, že o něco mladší anketa MO-
ZEK ROKU je na tom stejně. 

Přinášíme výsledky a už teď se těšíme na 
nový školní rok.

TALENT ROKU – nejlepší sportovci 1. stupeň
1. Vilém Vagner
2. Anna Švehlová
3. Jan Nečesal
4. Matěj Blažek
5. Samuel Krich
6. Radka Mašková
7. Zbyněk Navrátil
8. Vojtěch Pilát
9. Aneta Seberová
10. Ondřej Schovánek

SPORTOVEC ROKU 6. A 7. TŘÍDA
1. Hana Blažková, Pavel Smetana
2. Kateřina Nečesalová, Matyáš Hutař
3. Kateřina Hortová, Viktor Pololáník

4. Denisa Malášková, David Hrubeš
5. Sofie Burneková, Šimon Špaček
6. Barbora Prokešová, Josef Hrubeš
7. Anna Eklová, Nataniel Doležel
8. Klára Humpolíková, Vladimír Kočvara
9. Johana Kalná, Lukáš Müller
10. Anita Žáčková, Matěj Zeman

SPORTOVEC ROKU 8. A 9. TŘÍDA
1. Adéla Brázdová, Pavel Humpola
2. Petra Knoflíčková, Patrik Pánek
3. Adéla Vojancová, Lukáš Toman
4. Sára Vetešníková, Filip Pohanka
5. Petra Pokorná, Dominik Drábík
6. Veronika Lásková, Štěpán Musil
7. Marie Chládková, Adrián Horváth
8. Viktorie Veselá, Tomáš Pokorný
9. Denisa Sekerová, Jakub Řezáč
10.  Markéta Smutná, Hana Klusková, Zuzana 

Landori, Jan Čada, Michal Dvořáček, Ma-
těj Štěrba

MOZEČEK ROKU – 1. stupeň
1. Milan Novák
2. Adam Vala
3. Ema Hlavičková

4. Markéta Bílá
5. Martin Bábor

MOZEK ROKU
1. Julie Cebáková
2. Ondřej Kuneš
3. Kateřina Nečesalová
4. David Bednář
5. Štěpán Paruch
6. Alžběta Zavřelová
7. Lukáš Paruch
8. Nataniel Doležel
9. Vít Pohanka
10. Ondřej Blaťák

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme 
a děkujeme žákům za skvělou reprezentaci 
školy ve vědomostních i sportovních soutěžích.

Velké poděkování patří i městu Tišnov 
a Style Sport Tišnov za sponzorské dary 
a spolupráci.

Tento rok byl rovněž ve znamení loučení 
nejen se žáky, ale i báječnou tělocvikářkou 
Helenou Součkovou, která se rozhodla pově-
sit už kantořinu na hřebíček.

Helčo, děkujeme.

  ZŠ Smíškova  

  ZUŠ Tišnov  
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Září ve Studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Poděkování
Děkujeme firmě Komplexní reality s. r. o. z Tiš-
nova, která našemu centru darovala notebook 
s příslušenstvím. Této podpory si velmi vážíme.

Podzimní novinky 
Kroužky v RC Studánka začínají v pondělí 
11. září. Nachystali jsme několik zajímavých 
novinek, zejména rozšíření předporodní pří-
pravy nebo Kurz efektivního rodičovství pro 
rodiče dětí s ADHD. Aktuální týdenní program 
naleznete na našich stránkách www.studanka- 
-tisnov.cz. Pro informace a rezervace pište na 
studanka.tisnov@gmail.com. Těšíme se na se-
tkání v RC Studánka!

1.  Studánkové narozeniny – slavte s námi!
Zveme vás do Studánky na oslavu již 13. naro-
zenin našeho centra, která proběhne v pátek 
8. září od 15.30. Můžete se těšit na interaktiv-
ní divadelní představení Písničky z pošťákovy 
mošničky od 16.00 (divadlo Netratrdlo), malo-
vání na obličej, skákací hrad, tvořivou dílnu pro 
děti a samozřejmě na narozeninový dort. Pře-
dáme také Řád dětského úsměvu – společnost 
přátelská rodině.  

2.  Předporodní příprava v rozšířené 
podobě

Ve čtvrtek 14. září v 18.30 začíná kurz předpo-
rodní přípravy. Základ tvoří čtyři setkání s certi-
fikovanou dulou a laktační poradkyní Martinou 
Blahovou, v nichž se budeme věnovat těhoten-
ství, přípravě na porod, výběru porodnice, po-
rodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, 
šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Páté 
setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šac-
lovou je zaměřeno na bezpečné polohování 
a manipulaci s novorozencem. A na šestém se-
tkání se s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčákovou 
Kubecovou budeme věnovat přípravě na rodi-
čovskou roli. Pro více informací a rezervace na 

tel. 777 706 724 nebo e-mailem studanka.tis-
nov@gmail.com.

3.  Cvičení pro těhotné
Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukon-
čeného prvního trimestru fyziologického tě-
hotenství. Cvičební lekce jsou zaměřeny na 
protažení a posílení důležitých svalových sku-
pin, nácvik správného dýchání, držení těla, na 
zvýšení kondice důležité k samotnému porodu. 
Cvičení vede fyzioterapeutka Mgr. Martina Šac-
lová. Začínáme ve čtvrtek 14. září od 16.30. Více 
informací a rezervace na tel. 777 706 724 nebo 
e-mailem studanka.tisnov@gmail.com.

4.  Dráčci – ucelený program pro rodiny 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

V pondělí 18. září od 16.00 začíná program Dráč-
ci. Je určen rodičům s dětmi ve věku 4 až 7 let, 
které jsou neklidné nebo nesoustředěné (zejmé-
na s ADHD). Jedná se o hry a cvičení, které po-
zitivně ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte.  
Program je naplněn aktivitami na posílení hrubé 
a jemné motoriky, paměti, pozornosti, spoluprá-
ce a vztahu mezi rodičem a dítětem. Lektoruje 
Bc. Šárka Ondráčková – předškolní pedagožka. 

5.  ZDRAVÁ A KRÁSNÁ – cvičení pro ženy 
s hlídáním dětí

Zveme všechny ženy na kurz cvičení se zkuše-
nou fyzioterapeutkou Jaroslavou Jeřábkovou. 
Pozornost bude věnována zejména správné-
mu držení těla. Ve 14 lekcích se zájemkyně na-
učí cviky na posílení břišních a zádových svalů 
a svalů pánevního dna, které zejména po poro-
du ochabnou. Cílem je nejen protáhnout tělo, 
ale naučit ženy správně cvičit a předcházet tak 
bolestem šíjových svalů a beder.  Začínáme ve 
středu 20. září od 10.30 do 11.15.

6.  Kurz efektivního rodičovství pro rodi-
če dětí s ADHD

Zveme vás na kurz efektivního rodičovství ur-
čený rodičům neklidných a nesoustředěných 
dětí, který začíná v pátek 22. září od 16.30 do 
19.30 (šest setkání). Efektivní rodičovství je za-
loženo na principech spolupráce a posilování 

vztahu mezi rodičem a dítětem. Klade důraz na 
vzájemný respekt a budování sebedůvěry a sa-
mostatnosti dítěte. Nabízí praktický přístup, jak 
lépe rozumět sami sobě a svým dětem. Lektor-
ka: Mgr. Soňa Kappelová – psycholožka se zku-
šenostmi s dětmi s ADHD.

7.  Předškoláček
V prvním pololetí školního roku 2017/2018 ote-
víráme opět dvě edukativně-stimulační skupinky 
pro předškolní děti a jejich rodiče. V Předško-
láčku pracuje s dětmi a jejich rodiči psycholož-
ka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová. Začínáme ve 
středu 27. září od 15.00 a od 16.00 na ZŠ 28. října 
v Tišnově (15 setkání). Informace a přihlášky zís-
káte na tel. 736 607 320 (případně 777 706 721) 
nebo e-mailem h.kubecova@seznam.cz.

8.  Podzimní burza dětského oblečení
Opět připravujeme podzimní burzu dětského 
oblečení, kde můžete prodat a nakoupit podzim-
ní a zimní oblečení, obuv, hračky a další dětské 
potřeby pro děti od 0 do 15 let. Proběhne v so-
kolovně, Drbalova 274, Tišnov, ve dnech 9. až 11. 
října. Formulář na burzu a podrobné informace 
si stáhnete od pondělí 11. září na www.studan-
ka-tisnov.cz. Přijímáme jen 140 formulářů pro 
prodej. Vítáme pomoc dobrovolníků na burze! 

V říjnu připravujeme:
–  Mravenečci aneb Můj první oddíl pro děti od 

4 do 7 let
–  Anglická konverzace
–  Šikulkové – tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let

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

Projekt psychologických služeb pro 
rodiny je realizován za finan ční 

podpory města Tišnova (aktivita 4, 7). Projekt 
Kulturní akce pro rodiny s dětmi je realizován za 
finanční podpory města Tišnova (aktivita 1).

Aktivity projektu „Studánka pomáhá roz-
víjet rodičovské kompetence i osobní po-

tenciál“ jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 2, 4, 6, 7.

Aktuality z lesního klubu
Adéla Nešporová

V novém školním roce přicházíme s několika 
novinkami:

1. navyšujeme kapacitu: s ohledem na stá-
le rostoucí zájem rozšiřujeme provoz. Můžete 
přihlašovat své děti do nově vzniklé skupiny, 
kde budou dva průvodci pečovat nejvýše o 10 
dětí v době od 8 do 14 hodin, zázemím jim 
bude teepee v Lomničce.

Bližší informace a přihlašování u koordiná-
torky LRKT na e-mailu: nesporova.adela@
gmail.com nebo na tel. 607 088 593.
2. hledáme posily do našeho týmu průvod-
ců: přijmeme dva asistenty pro průvodce. Na-
bízíme práci na DPP za 100 Kč/hod. (nebo lze 
práci vykonávat dobrovolnicky) 
–  pro skupinu v jurtě potřebujeme asistenta/

tku na 7 hod./den na 2 dny v týdnu 
–  pro skupinu v teepee potřebujeme asistenta/

tku na 4,5 hod./den na celý týden mimo čtvrtek 
Práci mohou vykonávat i maminky na RD. Po-
kud máte o práci zájem nebo o někom víte, 

podá Vám bližší informace koordinátorka 
LRKT na e-mailu: nesporova.adela@gmail.
com nebo na tel. 607 088 593.
3. nabízíme možnost setkávání ve skupině 
rodičů s dětmi: skupina se schází jednou týd-
ně od 10 do 15 hod. v zázemí LRKT v Lomničce 
nebo na výpravách po Tišnovsku. Je možné si 
objednat oběd. Skupinu lze navštěvovat pravi-
delně, příp. jednorázově.
Bližší informace a přihlašování u organizátor-
ky skupiny rodičů s dětmi na e-mailu: viktorie.
stastna2@gmail.com nebo na tel. 731 617 168.

  Lesní rodinný klub na Tišnovsku  

  RC Studánka  
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RC Studánka, z.s.  
Riegrova 318, Tišnov 666 01
www.studanka-tisnov.cz
www.facebook.com/StudankaTisnov/
studanka.tisnov@gmail.com
Tel.: 777 706 721 nebo 777 706 724

09:00 - 14:00 Coworking 09:00 - 14:00 Coworking
09:30 - 12:00 Volná herna 09:00 - 09:45 Angličtina - konverzace
09:00 - 09:45 Kulíšci starší 1. skupina 10:00 - 12:00 Volná herna
10:00 - 10:45 Kulíšci starší 2. skupina 09:00 - 09:45 Kulíšci mladší 1. skupina
10:45 - 12:00 Volné hrátky v tělocvičně 10:00 - 10:45 Kulíšci mladší 2. skupina
16:00 - 17:30 Dráčci 10:45 - 12:00 Volné hrátky v tělocvičně

10:00 - 10:45 Cvičení s kočárky
16:00 - 17:30 Mravenečci aneb můj první oddíl
12:00 - 20:00 Rezervace pro přednášky

09:00 - 14:00 Coworking
8:30 - 09:30 Němčina

10:00 - 12:00 Volná herna
09:00 - 09:45 Broučci lezoucí 09:00 - 14:00 Coworking
10:30 - 11:15 Zdravá a krásná-cvičení 09:30 - 12:00 Volná herna
15:00 - 15:45 Předškoláček (ZŠ 28. října) 09:00 - 09:45 Zpívánky 
16:00 - 16:45 Předškoláček (ZŠ 28. října) 14:00 - 15:45 ZuZu angličtina

15:00 - 18:00 Logopedie 16:30 - 17:15 Cvičení pro těhotné I.

16:00 - 17:00 Šikulkové 17:30 - 18:15 Cvičení pro těhotné II.
18:00 - 19:30 Modlitby matek 18:30 - 20:00 Předporodní příprava
12:00 - 18:00 ZuZu angličtina

tělocvična (za hlavní budovou) 09:00 - 14:00 Coworking

herna (přízemí hlavní budovy) 09:30 - 12:00 Volná herna

kuchyňka (přízemí hlavní budovy) 09:00 - 09:45 Broučci nelezoucí
mimo budovu RC 10:30 - 12:00 Rezervace pro Jezírko

16:30 - 19:30 Kurz efektivního rodičovství 
12:00 - 20:00 Rezervace pro přednášky

PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU SI OVĚŘTE TERMÍNY, REZERVACE A PLACENÍ NA NAŠEM WEBU!

přednášková místnost ( v 1. patře)

 Program v RC Studánka od září 2017

Pondělí Úterý

Čtvrtek

Středa

Pátek
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  Skaut Květnice Tišnov  

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Skautský tábor
Kateřina Medková

V prvních dvou týdnech letošních prázdnin se skauti vydali na tábor 
a jako pokaždé za posledních devět let tábořili na nádherné louce asi 
kilometr od vesnice jménem Křídla. 

Jak to celé probíhalo? 1. července ráno odevzdali rodiče své děti do 
rukou schopných vedoucích, samozřejmě nechybělo srdceryvné lou-
čení, poté jsme všichni nasedli na vlak směr Nové Město na Moravě, 
vysedli v Olešné na Moravě a došli do tábora, kde už nás čekalo uvítání 
do celotáborové hry. 

Letošní téma tábora byl postapokalyptický svět, takže nás místo 
milých vedoucích přivítali poslední přeživší vojáci bojující o svůj život. 
Abychom prokázali, že jsme schopni přežít a pomoci v boji, tak jsme 
museli podstoupit sérii fyzických, lékařských, a dokonce i psychických 
testů – naštěstí jsme prošli všichni, ale někteří jen tak tak. Poté jsme si 
postavili stany, vybalili si, a než se někdo nadál, tak byl večer a s ním 
zahajovací oheň. U něj jsme zjistili, že většina země je zaplavena radia-
cí, kvůli které lidé mutují v nepředstavitelná monstra, a my abychom 
také nezmutovali, musíme každý den brát lék zvaný Vitax. 

Během následujících pár dní jsme přišli na to, že radiace není to 
jediné, čeho se obávat, jelikož v okolí našeho tábora se vyskytovali 
i zombie a nepřátelští vojáci, se kterými jsme se nejednou zapletli do 
boje. Ale ve všem špatném je i něco dobré a my našli vysílačku, kte-
rou jsme se mohli dorozumívat s Generálem a ten nám prozradil, že 
existuje stroj, díky kterému budeme imunní vůči radiaci, a budeme 
tedy moci projít radioaktivním pásem a vrátit se ke svým rodinám. Ale 
nastal problém, jelikož o stroji se dozvěděla i nepřátelská základna. 
Jednou boje zašly až tak daleko, že nepřátelé unesli pár našich star-
ších skautů a jako výkupné požadovali naši část stroje. Ovšem protože 

máme chytré děti, tak jsme zajaté dostali zpátky a o nic a nikoho jsme 
nepřišli.

Přestože bylo ze strany zombie i nepřátel nespočetně mnoho snah 
nás porazit, všechno jsme přežili, získali celý stroj, který nám vytvořil 
protiradiační náramky, a dokonce jsme si to i zvládli užít! 

15. července jsme se se spoustou zážitků, nových přátel a nabytých 
zkušeností vypravili domů. Většině z nás se nechtělo tábor opouštět, 
ale všechno jednou končí, takže zatím musíme přežívat s nadějí, že 
další tábor přijde brzy.

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 
2. pololetí 2017
Říjen: 18. října
Listopad: 1. listopadu, 15. listopadu
Prosinec: 6. prosince
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy 
v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v da-
ném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihla šo- 
vání:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb 
Tišnov, Králova 1742

Poslechové pořady Písničky ze starých 
časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pokračují další sezónou cyklu poslechových 
pořadů Písničky ze starých časů, které při-
pravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Poslechové pořady se na podzim konají ve 

středu 11. října, 8. listopadu a 13. prosin-
ce od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Zájezd – vodní elektrárna Dalešice  
a Dalešický pivovar
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá 
ve čtvrtek 14. září zájezd do přečerpávací 
vodní elektrárny Dalešice a Dalešického pi-
vovaru. Odjezd od Podhorácké restaurace 
v 10.00 hodin (další zastávky u pošty, Penny 
a Pod Klucaninou). Cena 210 Kč zahrnuje 
dopravu, vstupné s průvodcem do elektrárny 
Dalešice a Dalešického pivovaru.
Dalešická elektrárna je druhou nejvýkon-
nější vodní elektrárnou v ČR, postavena byla 
v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny 
Dukovany. Nádrž Dalešice je též využívána k re-
kreačním účelům, chovu ryb, tlumení povodní 
a zlepšování průtoku v řece v suchém období. 
Nádrž leží pod nejvyšší sypanou hrází ve střed-
ní Evropě. Zážitkem bude jistě i návštěva Da-
lešického pivovaru. Starý pivovarský zákon 
říká, že k výrobě piva se smí použít jen vody, 
sladu, chmele a kvasnic a během výroby do 
něj nemá být nic přidáváno, ani z něj odebírá-
no. Dalešické pivo se od znovuotevření pivova-
ru v roce 2002 vaří výhradně tímto klasickým 

způsobem, nepasterizuje se ani nefiltruje, a zů-
stává tak zcela přírodním produktem. Pravi-
delně se zde vaří Dalešická jedenáctka, kterou 
budeme mít možnost ochutnat. Závěrem poo-
bědváme v Dalešické restauraci.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 
20 osob. Předpokládaný návrat je do 18.00 
hodin.
Kontakt pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (tel. 730 193 325),
osobně se můžete přihlásit také v knihovně 
DPS Králova, 1742.

Taneční odpoledne na CSS
Zveme Vás na Taneční odpoledne, které se 
uskuteční ve čtvrtek 21. září od 14.30 ho-
din v jídelně DPS Králova. K poslechu i tanci 
Vám bude pouštět známé melodie Ing. Václav 
Seyfert.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. 
Těšíme se na Vás.

Zahájení hodů na Centru sociálních 
služeb
Zveme Vás na zahájení tišnovských hodů, kte-
ré proběhne v sobotu 23. září ve 12.00 ho-
din v jídelně DPS Králova. Můžete se těšit na 

Foto: Petr Medek
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tanec a zpěv z moravské besedy, které vám 
předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod 
vedením PhDr. Ireny Ochrymčukové za spo-
lupráce MěKS Tišnov. Mezi účinkujícími ne-
budou chybět stárek se stárkovou, krojovaná 
chasa, rychtář s rychtářkou a mnoho dalších. 
Svatováclavský průvod se potom vydá od 
„penzionu“ na cestu po Tišnově. Přijďte si za-
zpívat a pobavit se. Těšíme se na Vás.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V úterý 3. října od 9 do 16 hodin proběh-
ne v rámci Týdne sociálních služeb den ote-
vřených dveří na CSS spojený s podzimní 

výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout 
nejen společné prostory v DPS, jako je jídelna, 
tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout 
také k některým obyvatelům přímo do jejich 
bytu. Zájemci získají informace o domech s pe-
čovatelskou službou a podmínkách bydlení 
zde, ale dovědí se také o nabídce pečovatelské 
služby a o dalších činnostech Centra sociálních 
služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne se-
niorů, která se uskuteční 5. října od 14.00 
hodin v jídelně DPS Králova. Těšte se na 

bohaté odpoledne plné zážitků a překvapení. 
V jedinečném programu „Napříč generace-
mi“ vystoupí zpěváci, hudebníci, vypravěči, 
modelky a tanečníci. Občerstvení zajištěno.

Nová adresa www stránek
Upozorňujeme na změnu adresy webových 
stránek Centra sociálních služeb Tišnov. Nově 
nás najdete na internetu jako css-tisnov.cz, tj. 
místo tečky za css je v adrese pomlčka. 
Podobně se budou měnit také e-mailové ad-
resy. Nově tedy: info@css-tisnov.cz, wildo-
va@css-tisnov.cz atd.
Děkujeme za pochopení.

Návštěva Galerie Patriot
Jiřina Frýbová

Dalším dobrým nápadem Markéty Pro-
kopové z Centra sociálních služeb Tišnov 
bylo uspořádání procházky a návštěvy Ga-
lerie Patriot. Jako téměř naprostí laikové 
jsme asi dostatečně neocenili vysokou hod-
notu sbírky spočívající v kvalitě vystave-
ných minerálů i její komplexnosti. O to víc 
jsme vnímali atmosféru prostředí, působivě 

nasvícených exponátů a podmořský svět ve 
velkém akváriu.

Pan Tomáš Bancík, „otec Galerie Patriot“, 
nás provedl dvěma patry expozice, kde lze 
vidět na tisíc minerálů. V prvním podlaží ná-
vštěvník může obdivovat špičkové evropské 
minerály, estetické světové vzorky, ukázky 
zlata a dalších drahých kovů, drahokamové 
odrůdy berylu, granátu, turmalínu a různé 
barevné variace křemene. Druhé podlaží je 

věnováno mineralogii České a Slovenské re-
publiky se zastoupením nejlepších vzorků 
z těchto národních lokalit.

 Zasvěceným výkladem nás upozornil na 
významné exponáty, historii jejich získává-
ní a také zmínil spolupracovníky a přátele, 
kteří se na vzniku galerie podíleli. 

Shodli jsme se, že určitě zavítáme na pod-
zimní výstavu minerálů, snad i díky této ná-
vštěvě trochu poučenější.

Domov sv. Alžběty na Žernůvce 
a Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka 

srdečně zvou na 
 

Pouť k Panně Marii Bolestné 
a Den otevřených dveří 

v neděli 17. září 2017 ve 14.30 h. 
 

Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jakub Vavrečka, 
kněz ostravsko-opavské diecéze, 

 dlouhodobý dobrovolník Domova sv. Alžběty. 
 

Bohoslužbu doprovodí deblínská schola TO PUDE. 
 
 

V areálu zahrady vás uvítáme cimbálovou muzikou KYNIČAN. 
 

Zároveň jsme pro vás připravili občerstvení 
a prezentaci ručních výrobků našich klientů. 

 

Od 16.00 h. můžete zhlédnout výstavu obrazů Stanislava Sedláčka 
a využít možnosti prohlídky našeho Domova. 

 

 

 

  Oblastní charita Tišnov    Domov sv. Alžběty, Žernůvka  
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Výstava obrazů Stanislava Sedláčka 
Jitka Pařízková

Srdečně zveme všechny příznivce výtvarné-
ho umění do Domova sv. Alžběty na výstavu 
obrazů Stanislava Sedláčka, která je přístupná 
od 10. září do 27. srpna 2017 denně od 9.00 
do 17.00 hodin.

JUDr. Stanislav Sedláček, PhD., (*1954), 
výtvarník a pedagog Masarykovy univerzity 
v Brně, člen Unie výtvarných umělců České 
republiky se narodil a žije v Brně. Maloval od 
dětství, ale opravdové nadšení a inspiraci pro 
výtvarné umění získal na gymnáziu od akade-
mického malíře Antonína Smažila. Zpočátku 
ho fascinovala krajina Českomoravské vrcho-
viny. Postupem času se hlavním motivem jeho 
díla stalo Brno a okolí. S láskou ke svému rod-
nému městu maluje brněnskou dominant-
ní architekturu i romantická zákoutí. Také 

Tišnov, město, kde žili jeho prarodiče, má ne-
zastupitelné místo v jeho srdci i na malířském 
plátně. 

V posledních letech se věnuje rovněž fi-
gurální a portrétní tvorbě, včetně knižních 
ilustrací (E. A. Poe – Havran, O. Mikulášek – 
Krásné jho a další tituly). Z výtvarných tech-
nik kromě akvarelu používá i olej a akryl 
především u velkoformátových prací. Je auto-
rem dvanácti samostatných výstav a účastní-
kem mnoha kolektivních.

Jeho akvarely Brna město a Jihomoravský 
kraj využívají k propagačním účelům a pře-
dávají významným zahraničním i domácím 
osobnostem. Odvezli si je např. papež Be-
nedikt XVI., princ Charles nebo Madeleine 
Albrightová. Právě za svůj mimořádný přínos 
v oblasti výtvarného umění byl oceněn v roce 
2010 Cenou Jihomoravského kraje, v roce 

2013 stříbrnou medailí Masarykovy univerzi-
ty v Brně, v roce 2014 zlatou medailí sv. Cyrila 
a Metoděje brněnským diecézním biskupem 
a v roce 2017 Cenou města Brna. 

Při návštěvě Žernůvky budete moci zhléd-
nout nejen obrazy Brna, ale také Tišnova a fi-
gurální motivy.

Za Josefem Zavřelem 
Josef Ondroušek, předseda

V tišnovské organizaci zahrádkářů byli dva čle-
nové stejného jména a příjmení – Josef Zavřel. 
Aby je bylo možné rozlišit, dostali doplněk po-
dle bydliště – z Riegrovky a z Havlíčkovy ulice. 
S tím prvním jsme se rozloučili loni v listopadu, 
loučili jsme se i na stránkách Tišnovských no-
vin. Nyní musíme dát sbohem i obyvateli Hav-
líčkovy ulice, který zemřel letos 1. července.

Josef Zavřel – a budeme nyní psát jen o tom 
z Havlíčkovy ulice – byl během povinné škol-
ní docházky členem ovocnářsko-včelařské-
ho kroužku, vedeného legendárním učitelem, 
ale také zahrádkářem a včelařem Jaroslavem 
Hudcem. A to, tak jako u mnoha jiných žáků, 
rozhodlo o jeho celoživotním koníčku. Stalo 
se jím zahrádkaření.

Josef Zavřel se věnoval pěstování ovoce 
a zeleniny pro potřeby rodiny, ale později více 
upřednostňoval ovocnářství, konkrétně pěs-
tování jabloní. V jeho stále vzorně upravené 
zahradě se vždycky našly nejnovější odrůdy 
jabloní, které získával díky tomu, že byl v tom-
to oboru uznávaným odborníkem, otevíraly se 
mu tak dveře výzkumných ústavů a šlechtitel-
ských stanic.

Byl skutečným odborníkem a přitom zů-
stával skromný, sám nedával najevo své zna-
losti. Ale pokud se na něho někdo obrátil 
s dotazem nebo žádal o radu, rád vyhověl, po-
radil, pomohl. 

Podílel se aktivně na každé akci tišnov-
ských zahrádkářů. A to od přípravy sálu až 
po závěrečný úklid. Ani ho nebylo třeba zvát, 
vždy se nabídl sám. 

Takový skutečně byl Josef Zavřel. Už může-
me na něho jen vzpomínat…

Výstava drobného 
zvířectva 
Antonín Chronc, jednatel

Základní organizace Českého svazu cho-
vatelů Tišnov pořádá pod záštitou města 
Tišnova soutěžní výstavu drobného zvířec-
tva ve dnech 22. až 24. září v Tišnově na 
ul. Riegrova (v areálu Inspira – naproti so-
kolovně). Vystaveni budou králíci, drůbež, 
holubi a exotické ptactvo. Soutěžit mezi se-
bou budou ZO Tišnov, ZO Kuřim, ZO Jehnice, 

ZO Olešnice na Moravě, ZO Bystřice nad 
Pernštejnem a ZO Židenice. Výstavy se také 
zúčastní jednotlivci z dalších okolních orga-
nizací (např. ZO Sebranice, ZO Křižanov, ZO 
Lysice, ZO Nové Město na Moravě, ZO Rájec-
-Jestřebí a další). 

Pro veřejnost bude výstava otevřena v pá-
tek od 14 do 18, sobotu od 8 do 18 a v neděli 
od 8 do 16 hod. 

V neděli v 15 hod. proběhne předání čest-
ných cen a vyhodnocení celé chovatelské 
soutěže.

K návštěvě a obeslání srdečně zvou pořa-
datelé ZO ČSCH Tišnov.

  Chovatelé Tišnov  

  SZP Tišnovska  

  Kynologický klub  

SPOLKY A SDRUŽENÍ  
  Zahrádkáři Tišnov  

Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pořádaný v sobotu 9. září od 15 hodin 

v areálu kynologického klubu v Tišnově.
Na programu jsou ukázky výcviku psů 

našich členů – skupiny štěňat i pokročilých, 
mládežníci VIPŠIK, agility, obrany a také ukáz-

ka výcviku služebního psa vojenské policie.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
ZAČÍNÁ V SOBOTU 26.8.2017

V MOŠTÁRNĚ VE WAGNEROVĚ ULICI
PROVOZ MOŠTÁRNY

V SOBOTU OD 7.3O DO 11 HOD.
(v případě potřeby i déle)

OD 13.9.2017 I VE STŘEDU OD 
17 DO 20 HOD. ( v případě potřeby i déle)

cena 2,50 Kč za 1 kg ovoce
informace p. Mojmír Zahradníček 

tel. 775 150 404
množství ovoce nad 200 kg je nutné nejméně 
dva dny předem ohlásit  paní Zahradníčkové, 

tel. 775 170 404

Ze zdravotních důvodů rušíme takzvané 
vánoční pobyty (2x)

1. termín: 24. 11. – 27. 11. 2017
2. termín: 1. 12. – 4. 12. 2017

Vedoucí Emilie Krčmová
Tel. 534 009 920, mob. 607 242 138  
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Ohlédnutí za včelařským rokem 2016/17
Josef Permedla

Jaký byl ten právě uplynulý včelařský rok? Co se týče chovu včel, byl 
úspěšný. Včelstva přezimovala bez ztrát a v plné síle. Na produkci 
květových a medovicových medů to však byl rok nejhorší za posled-
ních třicet let. Na vině je vývoj počasí. Ale vraťme se na začátek vče-
lařského roku 2016 z pohledu pranostik. 13. července svatá Markéta 
vede žence do žita a včely z pole. Tento den je jistým mezníkem v ži-
votě včel a pro včelaře posledním medobraním končícího včelařské-
ho roku.  

    Nástup podletí, začátek nového včelařského roku, připadá po-
dle pranostik na svatého Vavřince. V lidovém podání je spojen s ob-
dobím, kdy již začínají průměrné denní teploty obvykle klesat. Toho 
si všímají pranostiky: Vavřinec – první podzimec dává létu prvý 
žďuchanec a ubere polínko. Den 10. srpna 2016 byl deštivý. Je tedy 
jistým mezníkem léta a podletí. V některých letech jsme se mohli 
přesvědčit, že deštivý čas byl možný nejen v části srpna, ale i v září. 
Tak se dělo například v letech 1990, 1996, 2001, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011, 2013, 2014 a 2015. Loňské září bylo teplé a suché, vy-
mklo se tedy pranostikám. Včelstva dobře plodovala a snůška byla 
zanedbatelná. 

   Staré přísloví: V září zahoď klíč od včelínu a najdi jej až na jaře, 
dnes neplatí. Pro včelaře je totiž tento měsíc obdobím prvního ošet-
ření včelstev proti roztoči Varroa. Nástupem podzimu v říjnu začaly 
klesat ranní a denní teploty. Déšť přišel zkraje října. 

   Začátkem a koncem listopadu už se ranní teploty dostávaly pod 
nulu. V období kolem Mikuláše už bylo i –10 °C, pak nastalo mírné 
oteplení a teploty posledního podzimního týdne se i během dne dr-
žely kolem –4 °C, což je pro přírodu a pro včelstva dobře.    

   Nástupem vládkyně zimy po 21. prosinci se nic nezměnilo. Sta-
ré přísloví „svatý Fabián, zimy pán“ se plně potvrdilo. S lednem při-
šly sněhové přeháňky a nízké ranní teploty, které v některých dnech 

dosáhly až –18 °C. Zimní období bylo pro přezimování včel příznivé. 
Matky začaly klást vajíčka koncem ledna. V posledních dnech února 
denní teplota vystoupila nad 10 °C. V těchto dnech se líhly první ge-
nerace včel. Předjaří – dubnové štěstí pro včely je slunce a déšť, ale 
v tomto období přišly mrazíky. Léto a plné léto včelařského roku ne-
byly příznivé, květy akátů a lip pomrzly. V rozhodujícím snůškovém 
období převládalo suché i chladné počasí. Včelařský rok 2016/2017 
ukončila svatá Markéta. Toto staré přísloví platí i dnes, stejně o sva-
tém Vavřinci. Včely cítí podzim a zimní období – připravují se na 
nový včelařský rok.

Štíhlé vosy s dlouhýma nohama – vosíci
Bohumil Kabeš

Sociálně žijící vosy řadíme v názvosloví do dvou podčeledí čeledi 
vosovitých. Jsou to podčeleď vos a podčeleď vosíků, které chci po-
drobněji popsat. Jistě měl téměř každý z nás tu čest se s různými 

druhy vos seznámit. Známá jsou nám i jejich hnízda, dovedně vysta-
věná z papíroviny, většinou ve tvaru koule.  Ale právě vosíci, o kte-
rých bude převážně řeč, budují hnízda poněkud odlišná. V naší 
přírodě se můžeme setkat nejčastěji s vosíkem obecným, vosíkem 
francouzským nebo s vosíkem skvrnitým.

Samička vosíka zakládá hnízdo buď sama, nebo ve spolupráci 
s dalšími samicemi. Hnízdo má podobu plástu o počtu několika de-
sítek buněk a je připevněno k podkladu zpravidla jednou stopkou. 
Je umístěno tak, aby bylo chráněno před nepřízní počasí. Může se 
skrývat v chomáčích rostlin nebo trav, pod skalním převisem, pod 
stříškami zahradních domků nebo v různých přírodních dutinách. 
Ústí buněk směřuje vždy dolů a stopka hnízda je impregnována vý-
měšky slinných žláz, aby byla pevná a odolná proti vlhkosti. Ma-
teriál na stavbu hnízda získávají vosíci seškrábáním kůry stromů 
nebo zetlelého dřeva. Když začne hnízdo stavět více samiček, do-
jde u nich k soupeření a ta vítězná, nejsilnější se stane královnou. 
Ostatním zakrní vaječníky a fungují pak jako dělnice, které však po 
případném úhynu královny mohou převzít její úlohu. 

Vosíci jsou hmyzí predátoři, kteří loví jiný drobný hmyz nebo pa-
vouky a rozmělněnou potravou krmí své larvy. Dospělce můžeme 
často zastihnout také na květech, kde se přiživují nektarem, bohatým 
na cukry. Zajímavá je jejich schopnost udržovat přijatelnou teplotu 
v hnízdě tím, že přinášejí ve volátkách vodu, kterou polévají pláty 
s kuklami a tím celé hnízdo ochlazují. 

Vosíci nejsou pro člověka zdaleka tak nebezpeční jako vosy nebo 
sršni. Vosík bodnout dovede, ale způsobí jen krátkou bolest, která 
většinou bez otoku a dalších komplikací pomine.

Foto: Josef Permedla

Vosíci při stavbě hnízda. Foto: Bohumil Kabeš
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 6. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

I po prázdninách pokračuje naše hádankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská sudoku. Připomeňme si pravidla této  
hry. Nejde v ní pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku: v každém z nich totiž najdete několik žlutých políček a 
současně jsou jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní písmena (viz informace pod soutěžními čtverci). Když 
správně vyluštíte všechna sudoku a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za příslušná písmena, obdržíte dvě křestní jména 
a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky a poté přiřadit ke 
každému křestnímu jménu odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly dvě osobnosti z historie našeho města, patřící 
do určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva starostové, dva výtvarní umělci atd. atd.) To ale stále ještě není 
všechno – nyní je potřeba poskládat správně seřazená jména a příjmení tak, aby starší osobnost byla uvedena jako první 
a mladší jako druhá. A na závěr od Vás budeme chtít odpověď, do jaké společné skupiny (viz závorka o něco výše) tyto 
„vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:
OLDŘICH POKORNÝ, KAREL SKOPAL, TIŠNOVŠTÍ PODNIKATELÉ – přičemž se rozumí, že Pokorný je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 11. září 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může 
každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď z 5. kola zní: JAN MÁŠA, BOHUŠ SEDLÁK – čestní občané města Tišnova. 
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Čtyři tišnovská sudoku – 6. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

I po prázdninách pokračuje naše hádankově-
-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská sudo-
ku. Připomeňme si pravidla této  hry. Nejde 
v ní pouze o vyluštění čtyř předložených su-
doku: v každém z nich totiž najdete několik 
žlutých políček a současně jsou jednotlivým 
číslicím přiřazena určitá konkrétní písmena 
(viz informace pod soutěžními čtverci). Když 
správně vyluštíte všechna sudoku a čísla ve 
žlutých políčcích zaměníte za příslušná pís-
mena, obdržíte dvě křestní jména a dvě 
příjmení, ovšem ve formě přesmyček. 

Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto pře-
smyčky a poté přiřadit ke každému křest-
nímu jménu odpovídající příjmení tak, aby 
výsledkem byly dvě osobnosti z historie 
našeho města, patřící do určité společné 
skupiny (např. dva sportovci, dva starosto-
vé, dva výtvarní umělci atd. atd.). To ale stále 
ještě není všechno – nyní je potřeba posklá-
dat správně seřazená jména a příjmení tak, 
aby starší osobnost byla uvedena jako první 
a mladší jako druhá. A na závěr od Vás bu-
deme chtít odpověď, do jaké společné skupi-
ny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluštěné“ 
osobnosti patří.

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

OLDŘICH POKORNÝ, KAREL SKOPAL, 
TIŠNOVŠTÍ PODNIKATELÉ – přičemž se rozu-
mí, že Pokorný je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílej-
te do 11. září 2017 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou 
oznámeni po skončení 10. kola, které zveřej-
níme v lednu 2018.

Správná odpověď z 5. kola zní: JAN 
MÁŠA, BOHUŠ SEDLÁK – čestní občané měs-
ta Tišnova.
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…A   2…S   3…V   4…P   5…L
2) Společná pro sudoku č.1 a č.2:  6…Ý   7…E   8…U   9…K
3) Společná pro sudoku č.3 a č.4:  6…C   7…Á   8…M   9…T

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku: 1…A   2…S   3…V   4…P   5…L
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 2: 6…Ý   7…E   8…U   9…K
 3) Společná pro sudoku č. 3 a č. 4: 6…C   7…Á   8…M   9…T

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4



20 Tišnovské noviny

KULTURA  

Konec prázdnin s Mňágou 
Václav Seyfert, redaktor TN

V neděli 27. srpna bude sice do začátku nového školního roku zbývat ještě 
celý týden, ale Tišnovské kulturní léto uzavře školákům prázdniny s drob-
ným předstihem již onoho dne. V prostorách letního kina se o to posta-
rá nejprve Dřevěné divadlo Honzy Hrubce, které od 19 hodin nabídne na 
louce u amfiteátru pohádku Zvířátka a loupežníci, a především pak oblí-
bená kapela Mňága a žďorp, jejíž koncert začne o hodinu později.

Víte, v čem tato skupina dokázala překonat dokonce i Bruce Spring-
steena a jeho E Street Band? O Springsteenovi se v nadsázce říká, že celý 
život hraje vlastně jen dvě písničky: pomalou a rychlou. Uplatníme-li 
stejnou míru nadsázky i na skupinu, která nás koncem srpna navštíví, 
pak Mňága tenhle model dotáhla k jisté dokonalosti, neboť nabízí de fac-
to píseň jedinou… středně rychlou. A funguje jí to neméně úspěšně jako 
právě Bruceovi: právě tohle dodává kapele ten pravý „ksicht“, vytváří to 
její nezaměnitelný hudební styl a je poznávacím znamením pro všechny 
fanoušky už více než 30 let.

Počátky skupiny spadají do roku 1983, kdy frontman souboru Petr 
Fiala sestavil v domovském Valašském Meziříčí skupinu Slepé střevo. 
Dnešní název začala kapela používat zhruba o čtyři roky později a krátce 
nato přidala k originálnímu pojmenování i stejně osobité pódiové oble-
čení: červené trenýrky a bílá trička. Takto vystoupila například i v teh-
dejším Paláci kultury na „slavném“ Rockfestu. Ještě před pádem režimu 
natočila několik nahrávek, které pak byly vydány na malé EP desce 
v rámci pantonské edice Rock debut. Dovedete si asi představit, jak se 
musela soudruhům líbit například taková písnička Výhledově, v jejímž 
textu se zpívalo (a stále zpívá): „… výhledově budeme všichni šťastní / vý-
hledově – v týhle divný době asi ne…“  Fialovy verše ovšem zdaleka neby-
ly a nejsou jen satiricky provokativní, lze v nich dodnes nalézt notnou 
dávku opravdové poezie: „… svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je 
studený a prázdný…“

Zatímco do listopadu 1989 měla skupina nálepku alternativní kapely, 
během devadesátých let nastal boom, který zasáhl velmi široké vrstvy 
posluchačů. Začala vycházet četná alba (těch „řadových“, připravených 

ve studiu, je dodnes čtrnáct; další čtyři jsou kompilace, dva tituly vydal 
Petr Fiala jako sólové práce a existují dokonce i alba coververzí písniček 
Mňágy v podání jiných interpretů), o skupině vyšla vzpomínková kníž-
ka Z nejhoršího jsme uvnitř!, režisér Petr Zelenka natočil speciální mys-
tifikační film nazvaný Mňága – Happy End. Složení se pochopitelně čas 
od času měnilo, v současné sestavě jsou vedle Petra Fialy ještě kytaristé 
Martin Knor (ten dnes už jako jediný stále bydlí ve Valašském Meziříčí) 
a Jaromír Mikel, baskytarista Petr Nekuža, saxofonista a hráč na klávesy 
Jiří Tibitanzl a nejčerstvější akvizice, bubeník Marcel Gabriel.

Název kapely tvořený slovy svérázného slezského dialektu je i pravo-
pisným oříškem, jímž by se zřejmě měl fundovaně zabývat Ústav pro ja-
zyk český. Na rozdíl od většiny článků o skupině si dovoluji v tomto textu 
psát ve slově „žďorp“ malé „ž“. Při nedávné návštěvě festivalu Valašský 
špalíček jsem se na správný pravopis při veřejné diskuzi v tamním ki-
nosále zeptal přímo Petra Fialy, který – byť nepříliš jistě – odpověděl: 
„Já myslím, že s malým…“ A korunu téhle debatě pak zasadil jeden místní 
dlouholetý fanoušek, který na to pravil: „Oni si totiž lidi myslí, že Mňága 
a žďorp je něco jako Kolben a Daněk, a proto to pořád píšou s velkým ,Ž’…“

Jedno je ovšem na rozdíl od pravopisu zcela jisté: Mňága a žďorp při-
náší léty prověřenou kvalitu, která Vás nejspíš v areálu roztančí tak, jako 
se jí to už podařilo v září 2009.

TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu, 2. ročník
Kamila Marek Ševčíková

Vážení příznivci umění a kulturního dění, již 
v červnovém výtisku TN jsme Vás pozvali na 
druhý ročník putovního kulturního festiva-
lu TyJáTr FEST 2017, který se bude konat ve 
dnech 1. až 3. září. Jedná se o přehlídku sou-
borů, seskupení a kapel z oblasti hudební, 
pěvecké, taneční a divadelní, a to z řad ama-
térských a ochotnických skupin fungujících 
v regionu Tišnovska. Teď přinášíme podrob-
nější informace.

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, kte-
rý festival pořádá, se letos na jeho konání 
domluvil s obcí Maršov, kde festival začíná 
v pátek 1. září v 16.30 hod., dále s městy-
sem Doubravník, kde bude akce pokračovat 
v sobotu 2. září od 14.00 hod., a závěreč-
ný den festivalu proběhne v neděli 3. září 
od 14.30 hod. v obci Hradčany. Všechny 
obce splnily základní zadanou podmínku, 
a to možnost konání festivalu v přírodních 
prostorách a samozřejmě chuť se na akci 
podílet. Pro pořadatelské obce je to krásná 
reklama, mohou se prezentovat nejen schop-
ností se s takovou akcí vypořádat, ale také se 

představit, přiblížit svou činnost a prostředí. 
V Maršově se tak uvidíme v krásném parku 
vedle obecního úřadu, v Doubravníku v par-
ku na náměstí a v Hradčanech na hřišti Na 
Horce.

I v letošním roce Vás pobaví různorodá 
a originální představení našich ochotníků, ta-
nečníků, zpěváků a muzikantů. Uvidíte ty, kte-
ří se vám představili na předchozím ročníku, 
ale také se seznámíte s novými tvářemi. Tě-
šit se tedy můžete na známé taneční soubo-
ry – KVJ Tišnov, Lota Lomnice, Stream Dance 
Dolní Loučky, fe-MINA Železné, taneční obor 
Markéty Chlubné ze ZUŠ Tišnov, dále divadel-
ní spolky – divadlo Prkno z Veverské Bítýš-
ky, Karasovo divadlo z Tišnova, ochotnické 
spolky z Maršova a z Čebína, hudební usku-
pení – Stará Banda, Klapela ze Štěpánovic, ZŠ 
Doubravník a šermířskou skupinu Victorius 
z Hradčan. Nově uvítáme Mažoretky Lažán-
ky, představí se Vám dvě formace z Inspira 
Tišnov, tanečnice Hradčanské ladies, hudební 
skupina Motýlí )D(efekt z Kuřimi, bubeníci ze 
ZUŠ Tišnov a divadelní spolek Divoženy.    

Doprovodnými akcemi festivalu budou ru-
kodělné dílny místních organizací či umělců, 

výtvarné, fotografické či řemeslné výsta-
vy a aktivity pro děti. Zajištěny jsou také po-
třebné technické podmínky a občerstvení pro 
účastníky a návštěvníky festivalu. Vstupné 
i letos bude dobrovolné.

Velké díky musíme vyjádřit sponzorům 
a všem přispěvatelům, bez jejichž pomoci by 
se festival konat nemohl, ať už se jedná o fi-
nanční, materiální, či praktickou pomoc. Dě-
kujeme JMK, obcím Hradčany, Černvír, Dolní 
Loučky, Doubravník, Maršov, Předklášteří, 
Skalička, Šerkovice, Železné, městu Tišnovu, 
městysu Lomnice, Centru Ráček Železné, In-
spiru Tišnov a MěKS Tišnov. Dále firmám EM-
KOR Technology s. r. o., Karlova pekárna, KTS 
Ekology, Mertastav, Siemens Drásov, Stein-
hauser, s. r. o., a Vitar s. r. o.

Věříme, že i letos se vypravíte zakončit 
s námi prázdniny krásným kulturním zážit-
kem a podpoříte tak regionální umění. Jste 
srdečně zváni a doufáme, že se budete bavit 
stejně dobře jako v roce minulém.

Bližší informace o programu budou uve-
řejněny na stránkách www.dsotisnovsko.cz, 
www.facebook.com/tyjatrfest1, na letáku 
v tomto čísle TN a výlepových plochách obcí.

Promo fotografie kapely
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Z jiného světa do bývalého ovčína
Václav Seyfert, redaktor TN

Zajímavým počinům občas pomůže na svět 
náhoda. Zdeňku Jílkovi ze společnosti Art 
Periscope se počátkem letošního června po 
omluvě jednoho z pozvaných hostí dosta-
la do rukou vstupenka na zahajovací koncert 
festivalu Concentus Moraviae v bazilice kláš-
tera Porta coeli, která po skončení hudební 
produkce umožňovala jejímu majiteli i účast 
na slavnostním „rautu“. Ten probíhal v pro-
storách bývalého klášterního ovčína a v něm 
stačila už jen malá chvilka, aby si výše jmeno-
vaný organizátor mnoha výtvarných výstav 
uvědomil, že objevil úžasné místo pro uspořá-
dání své další akce, na kterou se teď můžeme 
těšit ve dnech 15. až 17. září.

Ovčín má rozměry 50 x 15 metrů, jde tedy 
o příležitostnou galerii nebývalé velikosti, 
která si přímo říká o to, aby byla naplněna 
výtvory s potenciálem zobrazit se něčím po-
dobně „velikým“ i do duší jejích návštěvníků. 
Logicky proto padla volba na cyklus obrazů 
břeclavského umělce Antonína Vojtka na-
zvaný Odjinud. Jedná se o sérii šedesáti abs-
traktních děl velikosti většinou 1 x 1 metr, ale 
i větších (bezmála 1,5 x 1,5 m), které vznikly 
během krátkého období roku 2014 pod vli-
vem autorova nočního spirituálního prožitku, 
zřejmě vyvolaného právě probíhající nemo-
cí. Svůj prožitek Antonín Vojtek následně za-
znamenal nejen výtvarnými prostředky, ale 
také slovem či verši (a své místo tu má i hud-
ba) v knize téhož názvu, kde jsou otištěny re-
produkce obrazů cyklu. Může však zmenšená 
verze obrazů působit ze stránek knihy stej-
nou silou jako originál v prostoru galerie? „Je 
pravdou, cítíte-li, že reprodukce v knize jsou jen 
chabou náhražkou reality,“ říká samotný au-
tor. „Sledoval jsem ve velkých prostorách ga-
lerie v Břeclavi diváky, jak u obrazů zůstávali 
stát v jakémsi ,svatém poblouznění’ či méně ex-
presivně řečeno ,okouzlení‘. Pro malíře je to ob-
rovská radost a zadostiučinění vidět, že divák 
je přinucen se zastavit a být ,vtažen’ dovnitř 
obrazu. Abstraktní tvorba to má o to obtížnější, 
že působí více na lidi poučené a na lidi citlivé.“

Pro  období následující po výstavě se bo-
hužel prozatím předpokládá, že ovčín bude 
využíván jako sklad dřeva z klášterních lesů. 
Na otázku, není-li škoda, že má výhledově 
sloužit jinému účelu než umělecké prezenta-
ci, nám Antonín Vojtek odpověděl obšírněji: 
„Na budovu bývalého ovčína jsem se byl osob-
ně podívat. Jeho velikost je impozantní. Budu 
ovšem hovořit sám za sebe. Za prvé: je pravda, 
že v současném ,drsném’ a komerčním světě je 
správné dát možnost lidem žít kulturou a vše-
mi silami prosazovat citlivost a humánnost 
člověka, neboť je to protiváha násilí a tvrdé-
mu racionálnímu světu. Za druhé: moje obrazy, 
celý cyklus, vznikly ze tmy jiného světa. Cyk-
lus Odjinud se touto výstavou vrací do velkého 

prostoru, odkud vyšel. A ještě za třetí: tento 
prostor je v kraji s bohatou kulturní, výtvarnou 
tradicí a navíc v duchovním areálu kláštera. 
Přímo se nabízí možnost tohoto kulturního dě-
dictví využít a investovat do něj.“

V knize Odjinud jsou kromě současných 
prací zveřejněny i starší malířovy obrazy z ob-
dobí, kdy se vedle obvyklé krajinomalby zabý-
val i abstraktními náměty. Mezi tvorbou „před 
prožitkem“ a „po něm“ lze vysledovat zřej-
mou souvislost. Dá se to tedy vyložit i tak, že 
onen prožitek vlastně jen „otevřel“ či „zesílil“ 
něco, co v tvůrci bylo potenciálně obsaženo či 
skryto už před ním? „Tato otázka je v podsta-
tě již sama odpovědí. Je tomu skutečně tak. Můj 
prožitek jen pootevřel další zákoutí inspirace 
a invence. Malíř potřebuje jakési prozření, aby 
neustrnul v manýře, která se vkrádá k umělci, 
zvláště tehdy, když se chce tvorbou uživit. A je 
špatné a pro kumštýře zničující, když podlehne 
pokušení podbízet se a být bohatý. Nelituji, že 
jsem se vydal cestou snů a vizí, na cestu nového 
hledání. Je to osvěžující a obohacující. Je to po-
cit, jako bych se znovu narodil.“

Jak jste se mohli dočíst už výše, nechybí 
v knize Odjinud ani hudba. Každý obraz z cyk-
lu je totiž doprovázen notovým zápisem krát-
kého melodického motivu, který podle svého 
pocitu z příslušného výtvarného artefaktu 
složil a zapsal Jaroslav Krček, vedoucí praž-
ského souboru Musica Bohemica. Není ško-
da, že tuto „zvukovou část“ jednotlivých děl 
nelze prezentovat i při výstavě, aby bylo mož-
no celou kolekci vnímat opravdu všemi smys-
ly? „Malířství a hudba mají k sobě blíže, než by 
se na první pohled zdálo. Ač nejsem hudebník, 
hudba mě obklopuje a při hudbě tvořím. Neod-
suzuji žádný žánr kvalitní hudby. Chápu i ex-
travagantní hudební ,výlevy’, protože i taková 
hudba se nachází tam, odkud jsem čerpal své 

vize. Jsou to již desítky let, kdy jsem snil o tom, 
aby byl každý abstraktní obraz ozvučen. Reali-
ta s finančními výlohami mě odradila… Pokusi-
li jsme se zeptat znalce, jak hudba pana Krčka 
vlastně zní. Odpověď hudebníka byla zajímavá. 
Nad některými motivy a notovým záznamem 
se pozastavil a řekl: ‚To se snad ani nedá za-
hrát.‘ Na vernisáži v Praze se pokoušel mladý 
houslista zahrát notový záznam, ale bylo zjev-
né, že se mu ten motiv hrál velmi těžce. Obrazy 
pro vnímavého člověka zní, i když nahlas nevy-
luzují tóny. Já tu hudbu slyším.“

Obrazy Antonína Vojtka budou sice zřej-
mou osou připravované výstavy, která byla 
pojmenována Z jiného světa, ovšem nezůsta-
nou v prostorách ovčína osamoceny. Expozi-
ce bude doplněna velkoplošnými tapisériemi 
Milady Kollárové a také pracemi umělecké-
ho kováře Pavla Tasovského. V neděli 17. 
září bude akce završena programem, na němž 
vystoupí zpěvák a cimbalista Roman Veverka 
se svým Modrým cimbálem („lidové moder-
ně, moderní lidově“) a bude také pokřtěn ka-
lendář společnosti Art Periscope na rok 2018, 
nazvaný Tišnov mezi staletími.

Na závěr dejme slovo ještě jednou Anto-
nínu Vojtkovi: „Téměř půl století mě Vysočina 
láká. Stal jsem se obdivovatelem krajiny a měs-
ta Tišnova. V jeho okolí jsem vedl různé kurzy 
pro výtvarníky. Seznámení s panem Zdeňkem 
Jílkem upevnilo moje přátelství k tomuto kraji. 
Patří mu můj obdiv a dík. O tuto výstavu se za-
sloužil především on.“

Vzhledem k tomu, že akce organizačně 
a finančně převyšuje možnosti společnosti 
Art Periscope, bude realizována formou spo-
lupráce s Městským kulturním střediskem, 
městem Tišnov, obcí Předklášteří a za pomoci 
dalších sponzorů. Ostatní podrobnosti se do-
zvíte na plakátech a pozvánkách.

Antonín Vojtek v areálu Porta coeli ve společnosti pořadatele akce Zdeňka Jílka (vpravo) 
a správce kláštera Ing. Jiřího Chrásta (vlevo). Foto: Jitka Vojtková
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Co pamatuje staré rádio…
Irena Ochrymčuková

Kdybychom přemýšleli o tom, co je cenného 
na starých předmětech, postupně dojdeme 
k poznání, že kromě jejich věku, času vzni-
ku a výroby, popř. estetického vzhledu je to 
jejich svědectví o určité době, jejich příběh. 
Na co všechno by si mohlo vzpomínat např. 
staré rádio z roku 1937? Na důležité události 
z konce 30. let a let dalších, se vším děsivým 
a slavným. To navíc soustředěno v kulisách 
jednoho regionu, dokonce jedné rodiny. Ta-
kové rádio funguje dlouho. 

K nahlédnutí do paměti radiopřijímačů, 
doplněnému slovem pamětníka a úryvky 
z dobové hudby, zveme návštěvníky do Pod-
horáckého muzea, pobočky Muzea Brněnska 
v Předklášteří. Besedu Co pamatuje sta-
ré rádio… pořádá muzeum zcela výjimečně 
v pondělí 18. září v 17 hodin, na závěr úspěš-
né výstavy o historických radiopřijímačích.

Výstava v galerii Diana
Miroslav Pavlík

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově, 
pod záštitou obce Železné, obohatí tišnov-
skou výstavní sezonu další zajímavou výsta-
vou. Ta připomene tvorbu malířů Horácka 
a Podhorácka a bude věnována vzpomín-
ce na významného českého krajináře Jose-
fa Jambora, od jehož narození letos uplyne 
130 let.

Na výstavě bude hojně zastoupeno dílo 
Josefa Jambora a dalších malířů, a to ze sou-
kromých sbírek. 

V tišnovské galerii Diana budou ob-
razy k vidění od 16. září do 15. října 
2017, vždy v sobotu a neděli od 11.00 do 
17.00 hod.

Vernisáž s kulturním programem se 
uskuteční v sobotu 16. září v 17.00 hod. Sr-
dečně zveme ke zhlédnutí této mimořádné 
výstavy.

HISTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 8. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Miloš Buček
Dobré světlo! 
Dosud jsem si myslel, že fotografem je 
ten, kdo má ateliér, firmu, odbornou školu 
a jeho fotky jsou v povědomí fotografické, 
případně umělecké veřejnosti. Wikipedie 
však tímto pojmem označuje každého člo-
věka, který s pomocí fotografování poři-
zuje fotografie. Tedy i mě, ačkoliv jsem se 
doposud tomuto pojmu ve spojení se svým 
jménem bránil. Pokud bych si však mohl 
vybrat, cítím se víc přítelem fotografie než 
fotografem.

Čas, kdy jsem veden otcovou rukou (po-
kud jsem však nezlobil) mohl hledět do 
šachtičky flexarety a s jeho pomocí i stisk-
nout spoušť, byl možná impulsem pro sou-
časnou zálibu ve věku 55+. Vážnější, byť 
začátečnický vztah k fotografování jsem 
si vytvořil až ve fotokroužku SZK v 70. lé-
tech. Optimismus a zápal pro focení Milana 
Loskota byly tehdy, myslím, pro nás všech-
ny nakažlivé.

Řádně vyhladovělý po dlouhé sportov-
ně profesní pauze jsem se naplno vrhl do 
tentokrát již digitálního zaznamenávání 
dění kolem. Fotím často, fotím rád. Sem 
tam nějakému pixelu v počítači domluvím 
a občas se snažím nějakou fotografií někde 
zaujmout porotu. Léty navyklou uspěcha-
nost se pokouším nahrazovat pro fotogra-
fa potřebnou větší pečlivostí. Napomohla 

tomu i nedávná příhoda: Při krátkém od-
počinku v rámci cyklistické projížďky s fo-
toaparátem jsem se rozhodl povzbudit 
pěšího turistu slovy, že cíl už má nedaleko. 
Odvětil, že ví, že je pomalejší, ale na roz-
díl ode mě toho víc vidí. Takže vidět a mít 

dobré světlo! Zpomalit, vstříc novým zá-
běrům, s ohledem na věk by už neměl být 
problém.

P.S.: Můj současný společník je Olympus 
OMD M5, 12–50 mm s doplňujícím teleob-
jektivem 40–150 mm.

Posluchač prvního rádia v Tišnově Rosti-
slav Krkoška 19. 12. 1926. Fotoarchiv PM 
v Předklášteří
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10: Tomáš Garrigue Masaryk a jeho návštěva Horácka 1928
Václav Seyfert, redaktor TN

Kromě slavných rodáků nebo osob, kte-
ré se zasloužily o zvelebení našeho města, 
bylo čestné občanství Tišnova uděleno také 
spisovateli Aloisu Jiráskovi a prvním dvě-
ma československým prezidentům. Tomáš 
Garrigue Masaryk se naším čestným ob-
čanem stal 9. června 1928 jako desátý v po-
řadí a veškeré pocty pak osobně převzal při 
návštěvě Tišnova o osm dnů později.

T. G. Masaryk byl mezi oběma světovými 
válkami častým hostem Židlochovic. Místní 
zámek se dokonce stal jeho oficiálním pre-
zidentským sídlem na Moravě; prezident jej 
navštívil celkem šestkrát, obvykle na celé 
tři týdny, nebo dokonce měsíc. Jeho první 
pobyt se datuje rokem 1924, naposledy tu 
pobýval v roce 1933, ale pro nás Tišnováky 
jsou nejzajímavější jeho druhé „prázdniny“ 
na židlochovickém zámku, které zde trávil 
v červnu 1928. První republika prožívala 
v těch časech relativně nejklidnější vnitro-
politickou a národnostní situaci a vrcholila 
též hospodářská konjunktura dvacátých let. 
Prezident vyjížděl ze Židlochovic na krátké 
návštěvy moravských měst a obcí, takže ze 
tří týdnů strávil plných jedenáct dnů na ces-
tách. Velkou pozornost věnoval především 
probíhající Výstavě soudobé kultury v Čes-
koslovensku, která se konala už od konce 
května v Brně na nově vybudovaném výsta-
višti v Pisárkách, neděle 17. června byla ov-
šem vyhrazena cestě na Horácko, jejíž trasa 
zahrnovala i Tišnov. 

Co o této prezidentově cestě psal dobový 
tisk? Lidové noviny uvedly mimo jiné toto: 
„Podmračný den. Chvílemi svítilo slunce, aby 
je hned zastínily mraky, z lesů vanul vlhký, 
studený vzduch. V mračnech prachu ujížděl 
průvod presidentův přes to, že chvílemi při-
šla malá přeháňka, náhlá, která sice nezkro-
pila prachu, ale vnášela chvilkový zmatek do 
špalírů lehce oblečených dětí a dívek v národ-
ních krojích. Přes tuto, řekněme, nepohodu, 
či méně vlídnější počasí bylo přivítání všude 
pěkné a účastnilo se ho obyvatelstvo nejen 
místní, ale i z širokého okolí. … Ze Židlocho-
vic odjel pan president republiky se svou dru-
žinou o 8. hodině ranní. Provázel jej ministr 
vnitra Černý (a také prezidiální rada Drbal 
– pozn. aut.) … Cestou z Brna do Tišnova byly 
krátké zastávky v Medlánkách, v Ivanovicích 
u Brna a v České, kde všude pan president se 
podepsal do pamětních knih. … Obec Kuřim 
soustředila pět hudebních sborů. … Pana pre-
sidenta oslovil starosta Vitula a leg. Viederle 
a jeden přívrženec spiritist. hnutí panu presi-
dentovi odevzdal řadu mediálních kreseb. … 
V Čebíně promluvil starosta Havlín a učitel 

Malásek za legionáře. … Před Tišnovem čekal 
na pana presidenta náměstek předsedy vlády 
ministr sociální péče Msgre. dr. Šrámek, kte-
rý potom usedl do presidentova auta.“  Touto 
větou článek končí – podrobnosti o návště-
vě Tišnova veškeré žádné. Národní politi-
ka sice přinesla navíc krátkou informaci 
o Předklášteří, ale Tišnovu rovněž nevěno-
vala pozornost: „… V Předklášteří u Tišnova 
zajímal se host o dějiny obce i starého kláš-
tera Porta coeli…“ A komunistická Rovnost 
podle očekávání odbyla celý Masarykův 
výjezd kratičkou notickou, v níž se mimo 
jiné skvěla věta, která zní spíš jako z něja-
ké zprávy o tajném sledování než z novin: 
„Průběh cesty zcela normální, prapory, hud-
ba, dojemné řeči a říkání dětí.“

O mnoho víc se bohužel nedozvíme ani 
z Kroniky města Tišnova; je v ní pouhých 
pět řádků následujícího obsahu: „Na výzdo-
bu města při návštěvě presidenta republiky 
T. G. Masaryka dne 17. června 1928 věnovalo 
město obnos 20 000 Kč. Presidentu republi-
ky byla věnována kaseta s amethysty a j. ka-
meny z Květnice, které daroval klášter Porta 
coeli. Současně byl president jmenován čest-
ným měšťanem Tišnova.“  Mnohem podrob-
nější je paradoxně zápis v kronice obce 
Rašov, v níž se uvádí (ponechán originální 
pravopis, v závorkách poznámky autora): 
„17. června, v neděli zastavil se pan president 
Dr. T. G. Masaryk na své cestě do Žďáru také 
v Tišnově. Na náměstí postavena slavobrána 
a mezi dolní kašnou a radnicí slavnostní bal-
kon. Pan president uvítán při příjezdu fanfá-
rami s věže kostelní (jednalo se o fanfáry ze 
Smetanovy Libuše), na náměstí měl uvítací 
proslov p. r. Vachsmuth a za město byl slav-
nostním řečníkem p. Alois Řezáč, starosta 
města Tišnova. Pana presidenta mimo jiné 
doprovázeli p. Msg. Dr. Šrámek a dcera pana 
presidenta Dr. Alice Masaryková. Dvě děti 
přednesly básně (byli to malí školáci Žofie 
Bošková a Jirka Kosík), dvě starší podaly po-
hár s malinovou šťávou a dvě dorostenky Čsl. 
Červ. kříže předaly Dr. Alici Masarykové ky-
tici růží. Pan president dostal darem sbírku 
drůz polodrahokamů z Květnice a byl jmeno-
ván čestným občanem města Tišnova. Uvítá-
ní našeho milého pana presidenta zůčasnilo 
se mnoho občanů zdejšího kraje. Obec zdej-
ší zastoupena 6 ti členy obecního zastupitel-
stva, místní sbor dobrovolných hasičů vyslal 
k uvítání 10 členů, učitelský sbor se všemi 
dětmi a mnoho jiných občanů. Milá tato upo-
mínka nevymizí z paměti účastníků nikdy.“ 

Nádherným dokumentem z Masaryko-
vy návštěvy Tišnova je především film, kte-
rý tehdy na zakázku vyrobila pražská firma 
Elekta Journal a před pár lety jej na dvou 

35mm cívkách objevili pracovníci Podho-
ráckého muzea. Jde o němý snímek, mno-
hem později dozvučený citlivým klavírním 
doprovodem – nejpodstatnější údaje jsou 
k natočenému obrazu doplněny formou pů-
vodních titulků. Ze záběrů je dobře patrné, 
že k uvítání prezidenta byla na ploše náměs-
tí mezi radnicí a kašnou zbudována vkusná 
tribuna podobná altánku. Rámovaly ji čtyři 
sloupy ověšené girlandami a přizdobené ze-
lenými rostlinami, improvizovanou stříšku 
tvořil bílý látkový kužel. Na ploše tribunky 
byla osazena kostka představující stůl, vy-
vedená v barvách a s motivem státní vlaj-
ky. Od silnice vedl ke slavnostnímu místu 
koberec, na jehož konci se na tribunku vy-
stupovalo po čtyřech schůdcích. Už na silni-
ci byla ovšem umístěna velká vstupní brána, 
kterou projely prezidentské automobily. Sa-
motný Masaryk cestoval v otevřeném voze, 
tzv. faetonu, typu Praga Grand s poznávací 
značkou N-2. Do Tišnova přijel ve tři čtvrtě 
na deset. Po vystoupení z vozidla se prezi-
dentovi ohlásili přednosta okresní politické 
správy rada Bohdan Wachsmuth a četnic-
ký kapitán Skulinka. Již na tribuně pak po 
tónech státní hymny pronesl svůj projev 
nejprve starosta Alois Řezáč, po něm za sta-
rostenský sbor Ladislav Antl a poté již pre-
zident obdržel vzpomínanou malinovou 
šťávu z okolních lesů, která mu byla podána 
v drahocenném křišťálovém poháru, věno-
vaném městskému muzeu hoteliérem Fran-
kem. Takto stručný popis ovšem výrazně 
postrádá kouzlo vlastního filmu. Všem čte-
nářům proto raději doporučuji zhlédnout 
prostřednictvím internetu samotný film na 
adrese uvedené v závěru mezi zdroji toho-
to článku.

Cesta T. G. Masaryka toho dne pokra-
čovala z Tišnova k hradu Pernštejnu, kde 
prezidenta osobně uvítal majitel hradu Vla-
dimír Mitrovský a provedl vzácného hosta 
cennými památkami a sbírkami. Odtud se 
jelo do Bystřice, dále do Nového Města na 
Moravě a Žďáru nad Sázavou a zpět přes 
Velké Meziříčí a Velkou Bíteš. Do Židlocho-
vic se prezidentská kolona vrátila v 19.30. 
K zajímavé události došlo ve Žďáře, kde se 
prezident Masaryk zúčastnil položení zá-
kladního kamene tamní sokolovny. V rámci 
vítání zde prezident vzal do náruče a vy-
zvedl tříletou holčičku v kyjovském kroji, 
místní Evičku Neugebauerovou. Jejich spo-
lečná fotografie se pak o deset let pozdě-
ji stala námětem poštovní známky grafika 
Bohumila Heinze.

Masarykovy celodenní cesty ze Židlocho-
vic do okolních měst musely být díky všem 
obvyklým doprovodným ceremoniím velmi 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 17.  
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namáhavé (ne nadarmo psala Národní po-
litika o „neúnavné hlavě státu“), ale přede-
vším byly… stále stejné. Všeobecné nadšení 
bral tehdy už 78letý Masaryk jako nutné 
zlo a o jeho vztahu k těmto oficiálnostem 
přesvědčivě vypovídá následující historka 
z jedné z mnoha podobných cest: Na prů-
běžné zastávce byla připravena delegace. 
Masaryk vystoupil z vagónu a najednou na 
nástupišti zafoukal prudký vítr, který odne-
sl místnímu starostovi papíry s napsaným 
projevem. Starosta málem omdlel, ale Ma-
saryk ho podepřel a pravil: „Nic si z toho ne-
dělejte, já stejně vím, co byste říkal, a alespoň 
to už oba máme za sebou.“ 

Zdroje:
 – Lidové noviny, Národní politika a Rov-

nost z 18. 6. 1928
 – Film fy Elekta Praha o návštěvě TGM 

v Tišnově (https://www.youtube.com/
watch?v=1f2l2mG0k4A)

 – PhDr. Martin Šikula: Masarykova cesta 
na Horácko 17. června 1928 na strán-
kách obecních kronik

 – h t t p s : / / r a s o v. c z / k r o n i k a / c h r o -
nol/1928.htm

 – h t t p : / / w w w. f e u d a l . c z / s p z / h t m l /

masarykovy_automobily.htm
 – Kronika města Tišnova
 – Tišnov Fotorevue č. 1, 1994

 – http://www.japhila.cz/filatelie/cerny/
uvod.htm

 – www.rozhlas.cz

Smutné výročí Oldřicha Kothbauera
Václav Seyfert, redaktor TN

„Na malé atletické dráze tišnovského So-
kola se běží závod na 1 500 m. Krásný 
a těžký závod. ,Poslední kolo,’ hlásí soud-
ce. Vzrušení se zmocňuje všech diváků. 
Střetli se dva bojovníci. Starý zkušený zá-
vodník a čsl. rekordman br. Josef Německý 
z Nového Města je v čele závodu, za ním ně-
kolik metrů je náš Olín. Olín má dnes těž-
kou práci. Jde o župní rekord, který dosud 
drží, a ten je v sázce. Před tak velkým zá-
vodníkem, jako je Pepek, sklonili se již jiní 
a porážka nebude bolet. Při tom se může 
Olín ,vytáhnout’ a udělat svůj nejlepší čas. 
Takto uvažujeme, sledujíce závod. Nevzdá-
váme se však naděje, Olína známe. Olín je 
starý nezmar, Olín má bojovné srdce, Olín 
se nedá. Naděje, úzkost a tužba, která se 
stydlivě skrývala v našem podvědomí, se 
najednou projevuje otevřeně a volání ,Olí-
ne‘ zachvátí cvičiště. Olín bojuje, Olín vítě-
zí. Nebál se, nezalekl se silnějšího. Mnoho 
takových závodů vybojoval a v každém 
prokázal spolehlivost, statečnost a pocti-
vost. Tyto vlastnosti provázely ho celý ži-
vot. Olín byl sokolem tělem i duší.“ 
(Dr. R. Major: To byl Oldřich Kothbauer, z alma-
nachu Bojem a utrpením k svobodě. 1938-45. 
Sokolská župa Pernštejnská, vyd. 1947)

Výročí spjatá s druhou světovou válkou pa-
tří už z logiky historických souvislostí mezi 
ta smutná. Je však nutné si je neustále znovu 

připomínat, protože přinášejí svědectví o mo-
rálce, mravnosti a charakteru jedněch, stejně 
jako o podlosti a zbabělosti druhých. Vypoví-
dají o úctě k odvaze a statečnosti, jsou poučná 
a dokážou být i očistná…

Oldřich Kothbauer se narodil 10. června 
1905 v Tišnově na Klášterské (dnešní Jung-
mannově) ulici. V letech 1920–23 se vyučil 
u Josefa Hejla strojnickému řemeslu a další 
dva roky pak pracoval jako strojní zámečník 
v brněnské Zbrojovce. Následně si rozšířil 
své odborné vzdělání a přes některá další za-
městnání se v roce 1934 vrátil do Zbrojovky 
zpět už jako technický úředník. Na tomto pra-
covišti jej zastihla okupace Československa 
v březnu 1939. Bydlel v té době se svou ženou 
Josefou, rozenou Neumannovou, v domku na 
Školní ulici (nyní Bezručova) a měli spolu ani 
ne roční dceru. S vědomím a souhlasem man-
želky se přesto jako správný sokol okamžitě 
zapojil do odbojové činnosti. V rámci vojenské 
organizace Obrana národa byl hned v dubnu 
pověřen úkolem obstarat co nejvíce zbraní ze 
Zbrojovky, která byla samozřejmě obsazena 
Němci. Činil tak za obrovského rizika, větši-
nou ve spolupráci se svými spolehlivými pra-
covními kolegy Petrem Vítkem a Ondřejem 
Kučerou. Podařilo se jim z brněnské fabriky 
vyvézt desítky kulometů, pušek, pistolí či gra-
nátů a množství střeliva. Na základě vyprávě-
ní své maminky později Kothbauerova dcera 
Jitka ve vzpomínkách napsala: „… při jedné 
jízdě je stavělo gestapo nebo němečtí vojáci, 

zrovna když vezli zbraně – tatínek řekl Ing. Vít-
kovi, že nelze nic jiného dělat než ujet. Němci 
zastavili další auto a pronásledovali je. Ing. Vít-
kovi se podařilo kličkováním ulicemi Tišnova 
Němcům ujet. Maminka už je čekala, oni vjeli 
do naší stodoly (bylo kolem poledne) a zavřela 
za nimi vrata; nikdo nic neviděl.“

Jak je zřejmé z citované vzpomínky, byla 
nejen paní Josefa do odbojových akcí svého 

Foto: z rodinného archivu Jitky Hochmanové

Přivítání T. G. Masaryka v Tišnově starostou Aloisem Řezáčem. Zdroj: osobní archiv autora
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muže aktivně zapojena, ale přivezené zbraně 
se dokonce v první fázi ukrývaly přímo ve sto-
dole a v zemi na zahradě Kothbauerova domu. 
Byly sem přiváženy v rozloženém stavu, kon-
zervovány a ukládány do plechových krabic, 
speciálně zhotovených klempířským mistrem 
Františkem Kočkou, členem tišnovské odbo-
jové skupiny, která dostala název „Legionář-
sko-zbrojovácká“ a k níž patřili i oba manželé 
Kothbauerovi. Část zbraní byla postupně pře-
dána partyzánům a dalším odbojářům, někte-
ré byly ukryty v okolních lesích. A pak se celý 
příběh poněkud rozdvojil…

Aniž by gestapo mělo tušení o podílu Old-
řicha Kothbauera na tajném vyvážení zbraní 
ze závodu, zatklo jej 24. srpna 1939 za údajné 
rozšiřování protinacistických letáků v areálu 
Zbrojovky. Jednalo se o podvrh, na této akci 
se on nijak nepodílel, a je tedy obrovským 
paradoxem, že ač před tím zvládal unikat ne-
příteli v extrémně nebezpečných situacích, 
dostal se do jeho rukou na základě smyšle-
ného udání některého ze spoluzaměstnanců, 
který toužil postoupit v závodě na jeho místo. 
Byl vězněn na Cejlu, později na Špilberku, při 
krutých výsleších mu gestapáci, kteří vědě-
li o jeho sportovních úspěších, přerazili nohy 
a zlámali žebra se slovy: „My ti dáme závody, 
že na to budeš do smrti pamatovat.“ Po dalších 
devíti měsících ve věznici Breslau byl v Berlí-
ně odsouzen za rozšiřování nepřátelských tis-
kovin na tři roky káznice ve Waldheimu. Byl 
zařazen jako kreslič do konstrukční kanceláře 
letecké továrny Zwickau a zde vytvořil i řadu 
krásných kreseb pro svoji dceru, které se ov-
šem do rukou rodiny dostaly až po jeho smrti. 
V důsledku předchozího týrání se Oldřichův 
zdravotní stav neustále zhoršoval a 28. srpna 
1942 v 5.30 hodin ráno zemřel. Jen nedlouho 
před tím se jeho manželka obrátila na tišnov-
ského vládního komisaře Binara s prosbou 
o pomoc a žádala o převoz manžela na léčení. 
Přítomný důstojník z Berlína věděl, že se paní 
Kothbauerová narodila ve Vídni a oznámil jí, 
že všechno zařídí, když se ona přihlásí k Něm-
cům. Odmítla… Když ji později zejména po 
zatčení Ing. Vítka několikrát vyslýchalo gesta-
po, a dokonce v domě provedlo bezvýslednou 
prohlídku, popřela, že by o čemkoliv z manže-
lovy protinacistické činnosti věděla.

Vraťme se ale k ukrytým zbraním, protože 
i tato linie příběhu má svoji dohru. Jednu ze 
zbraní zakopanou na Květnici po létech od-
kryl silný jarní déšť a našli ji zde mladí tišnov-
ští skauti. Prostřednictvím svých konfidentů 
se vše dozvědělo gestapo a provedlo koncem 
roku 1944, tedy více než dva roky po smr-
ti Oldřicha Kothbauera, velkou zatýkací ra-
zii, kterou odnesla životem celá řada dalších 
tišnovských odbojářů. Němci z tvrdých vý-
slechů zjistili, že stopa vede do Kothbauero-
vy zahrady, kam ráno 8. prosince 1944 vtrhla 
auta se 42 vojáky a pěti gestapáky, kteří na-
řídili vdově, ať jim ukáže, kde jsou zakopány 
zbraně. Přivedli i ztýraného Ondřeje Kučeru, 

který paní Kothbauerové sdělil, že je vše pro-
zrazeno. Ona však stále trvala na tom, že o ni-
čem neví. Za křiku nezvaných návštěvníků, 
že celá rodina bude před domem odstřelena, 
vzápětí upadla do bezvědomí se silným srdeč-
ním záchvatem. Přivolaný úřední lékař MUDr. 
Tomeš našel odvahu zakázat gestapákům 
převoz paní Josefy s tím, že do rána bude nej-
spíš mrtvá a stejně jim nebude moci nic říci. 
Přikázali tedy alespoň do tří dnů odevzdat 
zbraně na četnické stanici, jinak že postřílí po-
lovinu mužů z Tišnova. Bratr Karel Neumann, 
o němž gestapo nevědělo, pak v přestrojení 
ukryté věci vykopal, odstranil z nich potřebné 
součástky, aby zbraně nebyly funkční, a jeho 
maminka s vnučkou Jitkou je odvezly na sta-
nici. Válka už se nezadržitelně blížila ke své-
mu konci.

15. prosince 1945 udělil prezident Česko-
slovenské republiky Oldřichu Kothbauero-
vi in memoriam Československý válečný kříž 
1939, který na jaře následujícího roku osobně 
převzala na tišnovském náměstí paní Josefa 
Kothbauerová za přítomnosti dcery Jitky.

24. srpna 2016, přesně na den 77 let po za-
tčení Oldřicha Kothbauera, navštívili jeho za-
hradu Radim Tichý a Miloš Sysel ze zdejšího 
spolku Continuum vitae s detektorem kovů. 
Za přítomnosti policie a pyrotechnika se jim 
podařilo objevit ještě asi 300 nábojů, které 
koncem války unikly pozornosti gestapa.

Dcera Oldřicha Kothbauera Jitka, provda-
ná Hochmanová, žije dodnes v Brně a znač-
nou část roku tráví v Tišnově v rodném domě, 
kde se všechny popsané události odehrály. Její 
maminka Josefa zemřela v roce 1990 ve věku 
82 let.

„Olín nezemřel, žije mezi námi, tak jako 
všichni naši bratří, kteří položili život za 
naši svobodu. Procházím-li tišnovskou 
sokolovnou a naším malým cvičištěm, po 
kaž dé se s Tebou, Olíne, bratře Ludvo Sita-
ři, Tondo Parolků, Roberte Klusáku, setká-
vám. Stojíme jako dříve v malém hloučku 
a radíme se, jaké družstvo postavíme na 
neděli, jak obsadíme jednotlivé discipliny 
a co všecko třeba zaříditi, abychom zvítě-
zili. Slyším vaše slova, kterými promlou-
váte k nám všem: V nastávajícím závodě 
je nám třeba poctivosti, statečnosti a lásky 
k národu.“ 
(Dr. R. Major: To byl Oldřich Kothbauer, z alma-
nachu Bojem a utrpením k svobodě. 1938-45. 
Sokolská župa Pernštejnská, vyd. 1947)

Další zdroje:
 – Ludvík Horčica: Oldřich Kothbauer a Le-

gionářsko-zbrojovácká odbojová skupina 
Tišnov, vyd. 2015

 – osobní vzpomínky paní Jitky Hochmanové
 – čtrnáctideník Národní osvobození, č. 18/ 

2002 a 24/2016

Paní Josefa Kothbauerová s dcerou Jitkou přebírají v Tišnově Československý válečný kříž 
1939 udělený in memoriam Oldřichu Kothbauerovi. Zdroj: rodinný archiv Jitky Hochmanové
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Firma Mouka: příběh o udržení rodinné tradice 
Václav Seyfert, redaktor TN

V pravidelné historické rubrice Tišnovských novin jsme si během 
tohoto léta připomněli 25 let od obnovení, respektive vzniku dvou 
zdejších firem – Kv. Řezáč a Koral. Existuje tu ovšem ještě třetí „ju-
bilant“, který letos slaví výročí hned dvojnásobné, a proto si za-
slouží více než jen několik řádků v měsíčním kalendáriu. Historie 
firmy Mouka je velkým příběhem o oddanosti řemeslu a o udržová-
ní dlouhé rodinné tradice. Přes mnohá protivenství trvá její příběh 
dodnes a píše jej dnes již šestá generace rodiny, která se u nás stala 
symbolem výroby provaznického zboží.

Zavedená značka Mouka byla obnovena v srpnu roku 1992, tedy 
právě před čtvrt stoletím. Tradice provaznického řemesla byla ov-
šem v Moukově rodině zahájena nepoměrně dříve, před plnými 175 
lety. V roce 1842 si zdejší občan František Mouka (1817–1892) 
založil samostatnou živnost. Jeho malá dílna na výrobu prova-
zů a sítí působila nejprve na Brněnské ulici, později nedaleko ná-
draží v místech, kde se dnes nachází vodojem. Po otci zakladateli 
převzal živnost syn František Mouka (1846–1901) a od něj pak 
jeho nejstarší potomek Antonín Mouka (1880–1964). Ten v roce 
1901 pracoval jako mladý tovaryš ve Vídni a zde jej zastihla zpráva 
o úmrtí otce – vrátil se tedy domů a převzal řízení provaznictví, kte-
ré po zemřelém manželovi zdědila jeho maminka.

Tím začíná období velkého rozkvětu: Antonín dal firmě svoje jmé-
no, po sňatku v roce 1907 i nové prostory v domku se zahradou za-
koupeném na Korábě č. 133 (zde sídlí firma Mouka dodnes) a také 
moderní výrobní technologii. Zatímco jeho předchůdci své produk-
ty zhotovovali ručně nebo nanejvýš za pomoci malých strojků a pro 
mate riál v podobě surového konopí chodívala ještě i jeho maminka 
obvykle pěšky až do Brna, nyní nastal doslova technický převrat. An-
tonín dokonce na základě principu stroje na péra do bot sám vyvinul 
vlastní zařízení na výrobu popruhů, pomocí něhož bylo možno tkát 
až šest kusů najednou. Přestože v roce 1914 musel narukovat na celé 
čtyři roky na frontu, přečkala firma i díky mladšímu bratru Františ-
kovi bez úhony 1. světovou válku. První ránu osudu přinesl až velký 
požár v roce 1928, ale i po něm se výroba nadále zdárně rozvíjela.

Antonín Mouka byl nejen úspěšným podnikatelem, ale také veřej-
ně činným člověkem s mnoha zálibami. Byl milovníkem růží, nadše-
ným členem Sokola a velkým vyznavačem umění. Hrával ochotnické 
divadlo, působil v orchestru, zpíval v operách a s Václavem Majorem 
vytvořil populární dvojici komiků, která bavila obecenstvo o Silves-
trech. V obecním zastupitelstvu byl po mnoho let velkou oporou sta-
rosty Aloise Řezáče, takže když ten v roce 1936 zemřel, vybrali si 
Tišnované za příští hlavu zdejší radnice právě jeho. Ve funkci působil 
sedm let, většinu z nich ve velmi těžkých časech, o post přišel až na-
řízením zemského prezídia, po němž vládu nad městem převzal pro-
tektorátní komisař Erich Binar.

V době Antonínova starostování už rodinnou firmu po návra-
tu ze studií fakticky řídil jeho syn Jiří Mouka (1912–1968), který 
ji pak v roce 1940 plně převzal. V Kronice řemesel, obchodu, živ-
ností a výroby, kterou v roce 1942 vydala Obchodní a živnostenská 
komora v Brně, se o firmě mimo jiné psalo: „… firma postavila mo-
derní železobetonovou tovární budovu a vybavila ji nejmodernějším 
zařízením, a to jak stroji výrobními, tak dopravními, zařízením osvět-
lovacím, vytápěním a větráním. Byly tu pořízeny moderně vybavené 
umývárny a šatny, jídelna pro dělníky vybavena pohodlím a rádiovým 
přijímačem. … Výrobky se těší dobré pověsti a rok od roku nabývají lep-
šího jména. Podnik je krásným důkazem, čeho lze docílit pracovitostí 
a zdatností spolupracovníků.“

Ani bombardování koncem 2. světové války firmu nepoložilo, po 
osvobození se počet zaměstnanců dokonce postupně rozrostl na pl-
nou stovku. Jenže pak přišel pověstný únor 1948 a pod komunis-
tickým tlakem se tkalcovna popruhů a provazárna Antonín Mouka 
přece jen dostala na lopatky. Z prosperující a renomované soukro-
mé firmy se po několika změnách názvu staly Závody S. K. Neuman-
na, ovšem mnohem horší než zánik značky byly osudy konkrétních 
lidí. 68letý Antonín Mouka neměl vůbec nárok na důchod, protože 
podle komunistů nikdy nepracoval, a vydělával si tedy i v pokroči-
lém věku ve svém někdejším podniku jako kvalitář a odborný po-
radce síťování. Svůj těžký úděl nesl velmi statečně a nezlomen, což 
se bohužel nepodařilo jeho synovi Jiřímu, na kterého doba dopadla 
obzvláště krutě. V roce 1951 byl bez jakéhokoliv soudu odvlečen 
do tábora nucených prací, kde byl držen plných 18 měsíců. Vrátil se 
s podlomeným zdravím, prodělal několik infarktů a zemřel v pou-
hých 56 letech jako invalidní důchodce.

Břímě nesprávného třídního původu dlouhá léta nesl i další po-
kračovatel rodu MVDr. Jiří Mouka (*1942). Po maturitě na tiš-
novském gymnáziu se logicky nedostal na žádnou vysokou školu, 
takže se vyučil montérem a teprve po dvouleté vojenské službě se 
znovu – a se zdarem – pokusil v polovině šedesátých let probojo-
vat na „veterinu“, kterou ukončil v roce 1970. Když se v roce 1992 
vracela rodinná firma v restituci do původních rukou, měl plně 
rozběhnutou úspěšnou dráhu veterinárního lékaře a zaujímal 
prestižní vedoucí postavení s početným kolektivem podřízených 
pod sebou. Díky všem svým životním zkušenostem měl ovšem Jiří 
Mouka odvahu zavedenou kariéru opustit a vydat se úplně jiným 

Antonín Mouka (1880–1964), bývalý starosta a úspěšný tišnovský 
podnikatel. Foto z archivu MVDr. Jiřího Mouky.
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směrem; podle podmínek tzv. velké privatizace obhájil zpracova-
ný privatizační projekt a vložil tak firmu zpět do rodinných ru-
kou. Zatímco staré budovy a pozemek byly rodině vráceny, vše 
ostatní, tedy nové budovy, stroje, zásoby atd., muselo být od stá-
tu odkoupeno. Začalo velké dobrodružství – nový majitel působil 
v podnikání nejprve jako fyzická osoba, a přestože měl v úmyslu 
obnovit starou značku, tehdejší zákony to nedovolovaly. Svoji fir-
mu tedy nejprve pojmenoval „Jiří Mouka-A.Mouka“ a teprve o pět 
let později vznikla dnešní společnost s ručením omezeným MOU-
KA TIŠNOV. 

Postupem času si firma vlastním úsilím dokázala vydobýt na 
trhu významné postavení. V oblasti výroby popruhů pro armádu, 
pro práce ve výškách, horolezectví a outdoorové sporty se prosa-
dila i na světovém trhu; svoje produkty, jichž je dnes již více než 
tisíc různých druhů, dodává přímo do třiceti zemí světa a pro-
střednictvím českých exportních společností navíc do mnoha dal-
ších států. V roce 2014 firmu převzala dcera Jiřího Mouky Hana 
Brázdová, která ji společně se svým manželem v současnosti řídí. 
Je tak představitelkou již šesté generace Moukovy rodiny, kte-
rá rozvíjí tradici začínající někdejší malou manufakturou založe-
nou dávným předkem. I v jejích rukou firma nadále roste, o čemž 
svědčí právě vznikající nová výrobní hala.

MVDr. Jiří Mouka zdědil po svém otci lásku k myslivosti a po dě-
dečkovi úctu k umění. O prvním koníčku svědčí desítky trofejí v jeho 
kanceláři, pocházející nejen z českých lesů, ale například i z Afri-
ky nebo Ruska. Druhou zálibu proměnil v založení galerie, kterou 
symbolicky pojmenoval Diana (bohyně lovu) a umístil ji v areálu fir-
my. Byla otevřena 1. dubna 2006 a proběhlo v ní dodneška více než 
40 výstav obrazů, fotografií a jiných výtvarných prací. Další z nich 
se uskuteční od 2. září, kdy se v 10 hodin otevře vernisáží výstava 
Pohledy na Tišnov, zorganizovaná k 25. výročí obnovení rodinné 
tradice.

Přejme tedy úspěšné tišnovské firmě, ať nadále naplňuje své hes-
lo „Tradice-pestrost-kvalita“ a ať zůstane ještě dlouho onou „českou 
rodinnou firmou s tradicí, která vyrábí a dodává popruhy do celého 
světa“.

Historie tišnovského rodu Penningerů
Jan Kos, kronikář farnosti

V červnovém čísle Tišnovských novin vzpo-
mněl Václav Seyfert v rubrice Kalendárium 
Tišnovska událost z roku 1822, kdy při vel-
kém požáru města, který postihl také bu-
dovu fary a kostel, shořel celý farní archiv 
i všechny matriky, z nichž většinu již nebylo 
možno obnovit. Farnost i město Tišnov tak 
přišly o mnoho cenných historických doku-
mentů, pramenů a informací. Hlavním po-
stiženým byl tehdejší tišnovský farář P. Jan 
Penninger, který pocházel z významného tiš-
novského rodu a od jehož úmrtí letos v květ-
nu uplynulo 180 let. 

Rod Penningerů se od svého příchodu 
do Tišnova na sklonku 17. století význam-
ně podílel na utváření tišnovské historie. 
V 18. století se tři jeho členové stali tišnov-
skými primátory a další patřili mezi přední 
tišnovské občany. V závěru uvedeného sto-
letí a v první polovině století následujícího 
z rodu vyšli čtyři kněží, aby pak na konci 19. 
století poslední mužský člen zemřel zapome-
nutý a opuštěný jako žebrák v tišnovském 
chudobinci.  

Zpracovat přesnou genealogii rodu je vel-
mi obtížné, a to právě kvůli výše uvedeným 
chybějícím matričním podkladům. Rodovou 

posloupnost sestavenou na základě jiných 
pramenů, jako jsou katastry, matriky jiných 
farností, různé historické dokumenty a listi-
ny, je tedy nutno považovat za více či méně 
pravděpodobnou a zdaleka ne úplnou.

Původ rodu je nejspíše třeba hledat ně-
kde v rakouských nebo německých zemích, 
jak tomu napovídá i jejich příjmení, které se 
v současné době již mezi příjmeními v České 
republice nevyskytuje. 

První zmínku o rodě Penningerů v Tišnově 
uvádí stará gruntovní kniha, ze které plyne, 
že v roce 1687 koupil Jan Penninger právo-
várečný grunt na tišnovském velkém ryn-
ku za poměrně značnou sumu 712 rýnských 
zlatých, z čehož asi dvě třetiny představovaly 
nevyplacené dědické podíly po předchozích 
majitelích, zbývající třetinu pak tvořil podíl 
jeho manželky. Jan se vlastně na grunt při-
ženil, vzal si totiž vdovu po bývalém majiteli 
a tišnovském rychtáři Vilému Hořeckém. Ke 
gruntu patřily dvě čtvrti lánu polí, ale Jan sed-
lákem nebyl, nebo alespoň selské hospodář-
ství nebylo jeho hlavní aktivitou a zdrojem 
příjmu. Byl barvířem a v zakoupeném domě 
provozoval barvířství. Z dnešního pohledu 
byl mimořádně zdatným a schopným podni-
katelem, kterému se podařilo během dvace-
ti let vyplatit veškeré dědické podíly a dluhy, 

které na gruntu vázly. Velmi brzy po přícho-
du do Tišnova se zapojil i do veřejného dění 
obce. Na přelomu století již byl členem měst-
ské rady a v roce 1702 se poprvé stal primá-
torem Tišnova. Funkci vykonával poměrně 
dlouho, až do roku 1706. O šest let později, 
v roce 1712, byl do této funkce zvolen zno-
vu. Zemřel pravděpodobně někdy kolem roku 
1715. Z jeho potomků jsou známi synové Jan 
a Jiljí a dcera Františka. Grunt a řemeslo zdě-
dil Jiljí, někdy zapisovaný v latinském tvaru 
Egidius. Ten se kolem roku 1730 oženil s An-
nou neznámého rodu, již před rokem 1740 se 
stal členem městské rady a kolem roku 1748 
i tišnovským primátorem. Po několika letech, 
v roce 1755, v poměrně mladém věku však 
zemřel. Co se týká jeho dětí, v pramenech byli 
nalezeni synové Jan a Jiří. Jan pravděpodob-
ně zdědil otcovský dům i barvířské řemeslo 
a s manželkou Alžbětou se v roce 1759 stali 
rodiči Jana Penningera ml., budoucího tišnov-
ského faráře. Ten po absolvování gymnázia 
studoval teologii v Olomouci, v roce 1789 byl 
vysvěcen na kněze a jeho prvním působištěm 
v kněžské službě se stal rodný Tišnov. Byl zde 
kaplanem od roku 1790 až do roku 1797. 
Následovalo Předklášteří, kde jako lokální 
kaplan či lokalista zůstal do roku 1809, kdy 
se stal farářem ve Veverské Bítýšce. Tamější 

Současná moderní podoba výrobních prostor ve firmě MOUKA TIŠNOV
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farnost spravoval po devět let. Pak se vrátil 
do Tišnova jako nástupce zemřelého faráře 
Sigismunda Koudelky. Jeho působení prová-
zely skutečné pohromy, na kterých však byl 
zcela bez viny. Začalo to již v roce 1820, kdy 
blesk poškodil věž i kostel, ale to nejhor-
ší přišlo 19. června 1822. Nedaleko koste-
la vypukl velký požár, jemuž padla za oběť 
jak střecha kostela, farní budova a nedaleký 
špitál, tak i část města. Zdálo se, že požárem 
v podstatě ztratila farnost svoji historii, defi-
nitivně přišla o matriky z let 1680 až 1777, 
farní kroniku i veškeré další spisy, dokumen-
ty a knihy z archivu. V důsledku požáru věže 
byl zcela zničen jeden ze zvonů a hodinový 
zvonek společně se zvonem „umíráčkem“ se 
zřítily na zem. Požárem byla poškozena i kří-
žová cesta umístěná na hřbitově. Tehdejší 
majitel panství a patron kostela baron Fri-
drich Vittinghoff von Schell poskytl nejnut-
nější prostředky k neprodlené opravě fary 
i střechy kostela. V některých ohledech však 
byly tyto opravy spíše provizorní, s postu-
pem doby pak přestával chrám dostačovat 
i z hlediska své velikosti a byla nutná zásad-
ní přestavba, kterou provedl až nástupce 
Jana Penningera Josef Fetter. Rok po zniču-
jícím požáru navštívil farnost brněnský bis-
kup Václav Urban rytíř Stuffler, především 
aby na vlastní oči viděl stav, který po požáru 
nastal, a také aby správce farnosti povzbudil 
k obnově. Biskup byl jistě s působením Jana 
Penningera v Tišnově spokojen, protože jej 
v roce 1825 jmenoval správcem kuřimského 
děkanství, kam v té době patřila i tišnovská 
farnost. V letech 1831, 1832 a 1836 přišly do 
Tišnova a farnosti další rány, řádily zde epi-
demie cholery, kterým padlo za oběť mnoho 
obyvatel. V roce 1836 byl zrušen starý hřbi-
tov kolem kostela a začal se používat hřbitov 

nový na Hrádku. P. Jan Penninger se stal jed-
ním z prvních tišnovských obyvatel na tomto 
hřbitově pohřbených. Zemřel 3. května 1837 
ve věku 78 let a ani jeho pohřeb se neobešel 
bez problémů, protože „nevděční spoluobča-
né mu násilně odepřeli pohřbení podle jeho 
vůle v hrobě jeho sourozenců, který již byl 
vykopán, na hřbitově starém“, jak napsal do 
farní kroniky jeho nástupce. 

Rodiče P. Jana měli zcela jistě i další 
děti, ty se ale nepodařilo identifikovat, Jan 
Penninger st. i jeho žena Alžběta mizí z his-
torických pramenů po roce 1762.

Historie rodu tak v Tišnově pokračova-
la rodovou větví Jiřího Penningera (1739–
1814), tišnovského mydláře. Ten se stal 
kolem roku 1784 třetím tišnovským pri-
mátorem z rodu Penningerů. S rodinou žil 
v domě, který při číslování v roce 1770 obdr-
žel číslo 109. Z jeho větve vyšli v první polo-
vině 19. století další tři kněží. Byli to jednak 

bratři Jiří a Josef, synové řezníka Tomáše 
Penningera a manželky Marie, roz. Kolářové, 
a také František, syn Jiřího nástupce v my-
dlářském řemesle Jana Penningera a Fran-
tišky, rozené Mašíčkové, a bratranec Jiřího 
a Josefa. Z nich bezesporu dosáhl nejvýznam-
nějšího postavení P. Jiří Penninger (1790–
1859), v letech 1824 až 1833 vicerektor 
brněnského kněžského semináře. Jako kap-
lan působil i v Předklášteří a po roce 1833 
byl čtvrt století  farářem v Miroslavi. Jeho 
mladší bratr P. Josef Penninger (1794–1848) 
se stal po vysvěcení kaplanem v Tišnově, od 
roku 1825 pak 12 let zastával místo lokalis-
ty v Předklášteří a dalších 11 let byl farářem 
v Dolních Loučkách. P. František Penninger 
(1809–1852) působil po vysvěcení v roce 
1836 jako kaplan na různých místech diecé-
ze, naposledy v Židlochovicích a Bučovicích, 
kde zemřel ve věku pouhých 43 let. 

K soumraku rodu docházelo postupně již 
od první poloviny 19. století. Řezník Tomáš 
Penninger (kolem 1760–1804) kromě kněží 
Jiřího a Josefa neměl žádné dospělé mužské 
potomky, ze šesti synů jeho bratra Jana pou-
ze dva založili rodiny. Starší Václav (1822–
1898) byl barvířem a v manželství s Marií 
Košábkovou se narodila pouze jedna dce-
ra, která krátce po narození zemřela. Mlad-
ší Jan Penninger (nar. 1831) byl v zápisech 
uváděn jako obchodník, v roce 1856 se ože-
nil s Amálií Špinkovou z Mušova, kam se ko-
lem roku 1860 i odstěhoval. Zde jeho stopy 
mizí. Václav Penninger se tak stal posledním 
mužským příslušníkem rodu v Tišnově. Po 
smrti manželky zůstal zcela osamělý a svůj 
život dožil v městském chudobinci, kde ze-
mřel v únoru roku 1898. Historie rodu 
Penningerů v Tišnově se tak po dvou stale-
tích uzavřela. 

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny 2010
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve dnech 20. až 21. října letošního roku pro-
běhnou nové volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Než se vydáme 
k volebním urnám, připomínáme si, jak do-
padly sněmovní volby v našem městě v před-
cházejících létech. Dnes se podíváme na rok 
2010.

Volby se uskutečnily ve dnech 28. až 
29. května 2010. V rámci Jihomoravské-
ho kraje se o přízeň voličů ucházelo 19 vo-
lebních subjektů, tedy o 4 méně než v roce 
2006. Do Poslanecké sněmovny se nako-
nec probojovalo opět 5 volebních stran, 
které překročily hranici 5 % hlasů. V rám-
ci České republiky byla nejúspěšnější ČSSD 
(22,08 %) před ODS (20,22 %), třetí skon-
čila TOP 09 (16,70 %) a za ní následovaly 
KSČM (11,27 %) a Věci veřejné (10,88 %). 
Pod „čarou“ zůstala vůbec poprvé mimo 

jiné i KDU-ČSL (4,39 %). Volební účast po-
klesla o téměř dvě procenta na 62,60 %, 
Tišnov byl jako vždy v tomto ukazateli leh-
ce nad celostátním výsledkem (64,97 %); 
v seznamech bylo 6 946 oprávněných voli-
čů, z nichž se aktu voleb zúčastnilo 4 513 
osob. Také u nás vybojovala nejvíce hla-
sů ČSSD (24,52 %), ODS získala 18,48 %, 
TOP 09 15,31 %, Věci veřejné 11,43 % 
a KSČM 10,25 %. Tišnováci by ovšem do 
sněmovny poslali ještě další dvě stra-
ny: KDU-ČSL měla v našem městě 7,24 % 
a přes pětiprocentní klauzuli se tu dostala 
i Strana práv občanů Zemanovci (5,30 %). 
Jihomoravští kandidáti celkově získali již 
tradičních 23 mandátů.

Stejně jako před čtyřmi roky se i ve 
volbách 2010 ucházelo o post v Posla-
necké sněmovně sedm Tišnováků. V bar-
vách vítězné ČSSD figuroval na 7. příčce 
Jan Schnei der, a přestože z našeho kraje 

zasedlo v poslaneckých lavicích právě 7 so-
ciálních demokratů, tišnovský kandidát se 
mezi ně o jednu příčku nedostal, neboť 
(nejen) jej díky preferenčním hlasům „pře-
skočil“ z 11. pozice tehdejší jihomoravský 
hejtman Michal Hašek. Dva tišnovské kandi-
dáty měly Věci veřejné – na 15. místě to byl 
Vladislav Kubica a o pět pozic níže Renata 
Pleskačová. Po jednom tišnovském uchazeči 
nabízely ještě Suverenita-blok Jany Boboší-
kové (Lenka Vargová jako č. 24), Strana ze-
lených (Tomáš Havlíček – č. 28), Pravý blok 
(důchodce Jan Rašovský na pozici 30 – se 
svými 89 lety dosud jasně nejstarší tišnov-
ský kandidát v celém sledovaném období) 
a Dělnická strana spravedlnosti. Její zástup-
ce Miroslav Mrkvička byl ze všech tišnov-
ských adeptů ve své volební straně nejvýše, 
zaujímal třetí příčku.

Seriál uzavřeme v příštím čísle pohledem 
na předčasné volby v roce 2013.

Tišnovský farář P. Jan Penninger. 
Zdroj: archiv farnosti
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Zářijové kalendárium 
Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. ZÁŘÍ
PŘED 40 LETY
Ve čtvrtek 1. 9. 1977 začalo vyučování zvlášt-
ní školy v budově bývalé ozdravovny v Před-
klášteří. Škola sem byla přestěhována ze svého 
dosavadního působiště na Bezručově ulici, kde 
byla původně chlapecká a později mateřská 
škola. Nové prostory v Předklášteří umožnily 
navýšení dosavadního počtu 37 žáků.

PŘED 25 LETY
V úterý 1. 9. 1992 byla zahájena činnost firmy 
Koral. Vznikla po rozpadu někdejších Závodů S. 
K. Neumanna; z nich se oddělily znovuobnovené 
firmy A. Mouka a Kv. Řezáč, které ovšem o zbý-
vající část původních prostor neměly zájem 
a Fond národního majetku proto vypsal soutěž, 
v níž zvítězil projekt vypracovaný zaměstnanci 
bývalého závodu. Základním programem Ko-
ralu se stala výroba širokého sortimentu různě 
tvarovaných sklolaminátových profilů. V čele fir-
my stojí od jejího počátku dodnes Jan Vlach.

2. ZÁŘÍ
PŘED 125 LETY
V pátek 2. 9. 1892 došlo k opětovnému zalo-
žení tišnovského Sokola. Původní Sokol, za-
ložený v roce 1870, ukončil o šest let později 
formálně svoji činnost. Obnovit jeho existenci 
se podařilo teprve za dalších 16 let odchovan-
ci pražského Sokola JUDr. Josefu Drbalovi, který 
působil jako koncipient v advokátní kanceláři 
JUDr. Václava Šíleného. Nová jednota byla zalo-
žena na ustavující schůzi za účasti 37 přítom-
ných, kteří zvolili 12členný výbor; starostou se 
stal Josef Drbal.

3. ZÁŘÍ
PŘED 135 LETY
V neděli 3. 9. 1882 se uskutečnilo slouče-
ní hasičských spolků v okrese tišnovském 
a bystřickém. Vznikl tak vůbec první župní 
svaz tohoto druhu v celém tehdejším Rakous-
ko-Uhersku. Hlavní zásluhu na jeho vytvoření 
měl lékárník František Svoboda, který se také 
stal jeho prvním starostou a zasedal i v Ústřed-
ním hasičském výboru moravském.

5. ZÁŘÍ
PŘED 25 LETY
V sobotu 5. 9. 1992 byla při rekonstrukci ra-
kousko-pruské bitky poškozena kašna na 
náměstí Míru. Výpravné představení realizo-
vali členové klubů vojenské historie z celé re-
publiky. Po řadu měsíců pak byla kašna v péči 
restaurátorů a její oprava stála několik set tisíc 
korun. Na své místo se opravená kašna dostala 
teprve na podzim 1995. 

9. ZÁŘÍ
PŘED 185 LETY
V neděli 9. 9. 1832 se v Doubravníku narodil 
Osvald Životský, stavitel železniční tratě Tiš-
nov – Žďár nad Sázavou. V roce 1855 dokončil 
studia na brněnské technice a ve službách Ge-
nerálního podnikatelství bratří Kleinů se jako 
inženýr zúčastnil projektování a staveb celkem 
900 kilometrů železničních drah v Uhrách, Če-
chách i na Moravě. V roce 1885 zahájil samo-
statnou podnikatelskou činnost, v rámci které 
realizoval v létech 1903–5 také zdejší „Horku“, 
díky níž došlo k vlakovému propojení Brna 
s Havlíčkovým (tehdy Německým) Brodem. Os-
vald Životský zemřel 21. 5. 1920.

14. ZÁŘÍ
PŘED 155 LETY

V neděli 14. 9. 1862 byla rozhodnutím obec-
ního zastupitelstva zřízena farní hlavní ško-
la o čtyřech třídách. Vyučovací řečí v prvních 
třech ročnících byla čeština, ve čtvrtém se uči-
lo německy. Některé vyšší třídy byly umístěny 
mimo školní budovu přímo na radnici. Řídícím 
učitelem se po určité době stal rodák z Ivančic 
Maximilián Ševčík, ovšem skutečný post ředite-
le školy měl zastávat vždy tišnovský farář, jímž 
byl v době založení školy Josef Fetter.

15. ZÁŘÍ
PŘED 80 LETY
Ve středu 15. 9. 1937 zemřel hudební peda-
gog Josef Moučka. Narodil se 23. 3. 1865 v De-
blíně, během studií na brněnském gymnáziu 
zpíval ve sboru Leoše Janáčka. Dále absolvoval 
dva ročníky učitelského ústavu v Příboře a vy-
konal několik odborných hudebních zkoušek. 
Jeho první učitelská místa byla v Předklášteří 
a v Lomnici u Tišnova, poté působil zejména 
v Moravských Budějovicích. Byl autorem něko-
lika zpěvníků pro školy a metodiky vyučování 
zpěvu pro učitele.

18. ZÁŘÍ
PŘED 45 LETY
V neděli 18. 9. 1972 zemřel v Brně architekt 
a urbanista Bohuslav Fuchs, který svým mo-
derním dílem zásadně ovlivnil vývoj české archi-
tektury. Narodil se 24. 3. 1895 ve Všechovicích 
na střední Moravě, vystudoval pražskou Akade-
mii výtvarných umění a poté realizoval řadu sta-
veb, z nichž především brněnský Hotel Avion, 
Zemanova kavárna, lázně Zábrdovice nebo Ze-
lená žába v Trenčianských Teplicích patří mezi 
stěžejní díla moderní epochy. Podle návrhu, kte-
rý vytvořil společně s Jindřichem Kumpoštem, 
byla v Tišnově postavena v roce 1933 Městská 
spořitelna – budova, v níž dnes sídlí Komerční 
banka. Prací, které za první republiky realizo-
val či alespoň plánoval v našem městě, je ovšem 
více (dostavba dívčí měšťanky, Kosíkova vila aj.). 
Ceněný je rovněž jeho projekt továrního sídliště 
rodinných domů v nedalekých Skryjích. 

19. ZÁŘÍ
PŘED 35 LETY
V neděli 19. 9. 1982 zemřel malíř a učitel Bed-
řich Vala. Narodil se 6. 3. 1909 v Nedvědici, 
v Modre na Slovensku absolvoval učitelský ústav 
a od roku 1943 působil jako učitel výtvarné vý-
chovy a dějepisu. Téhož roku se stal hostujícím 
členem Spolku výtvarných umělců moravskoslez-
ských Aleš. Byl spoluautorem plakátu vydaného 
v roce 1959 k oslavám 700 let města Tišnova. 
V jeho tvorbě převládaly krajiny, především z Tiš-
novska, Jeseníků, zajímavé jsou i motivy moře 
z doby jeho pobytu v bulharském Sozopolu.

25. ZÁŘÍ
PŘED 205 LETY
V pátek 25. 9. 1812 se narodil hrabě Alois 
Serényi, od roku 1854 majitel lomnického ro-
dového panství. Vystudoval práva a filozofii, 
zastával několik významných postů v uherské 
justici. V roce 1837 se oženil s dcerou hrabě-
te Žerotína Ernestinou, manželství ale zůstalo 
bezdětné. V roce 1879 byl jmenován doživot-
ním členem panské sněmovny, dva roky také 
zastával funkci předsedy Moravské zemědělské 
společnosti a byl i předsedou okresního silnič-
ního výboru. Proslul jako štědrý mecenáš míst-
ních spolků. Zemřel 26. 8. 1893.

PŘED 155 LETY
Ve čtvrtek 25. 9. 1862 se v Tišnově narodil 
Vladimír Josef Procházka, významný geolog, 
paleontolog a mineralog. V roce stého výročí 
úmrtí (zemřel 30. 10. 1913) byl jmenován in 
memoriam čestným občanem města Tišnova. 
Více se o něm dočtete v příštím čísle v rámci se-
riálu o čestných občanech.

26. ZÁŘÍ
PŘED 45 LETY
V úterý 26. 9. 1972 zemřel bývalý předseda 
MNV Tišnov PhDr. Karel Krejčí. Funkci zastá-
val necelý rok mezi zářím 1945 a červencem 
1946. Narodil se 17. 2. 1893 v Boskovicích, v Tiš-
nově působil v létech 1924–48 jako učitel země-
pisu a dějepisu na gymnáziu, poté byl deset let 
přednostou obrazárny Moravského muzea, poz-
ději Moravské galerie. Do tišnovských dějin se 
zapsal nejen svou účastí v odboji a veřejným pů-
sobením, ale také jako umělecký historik. Mimo 
jiné napsal monografie o sochaři Josefu Břenko-
vi, o díle Ondřeje Schweigla na Tišnovsku a další.

PŘED 40 LETY
V pondělí 26. 9. 1977 byl slavnostně otevřen 
nový Dům pečovatelské služby, vybudovaný 
nedaleko nemocnice pod Klucaninou. Stavba 
vznikala po dobu tří let a měla hodnotu 3,5 mi-
liónu tehdejších Kčs. V objektu bylo k dispozici 
16 jednolůžkových a šest dvoulůžkových poko-
jů pro celkový počet 28 spoluobčanů seniorské-
ho věku, společná jídelna či klubovna s televizí. 
O obyvatele domu se staraly dvě pečovatelky, 
návštěva lékaře byla plánována jednou týdně.
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KDE:                SOKOLOVNA TIŠNOV 
KDY:           pátek  15.9.2017 od 17  do  21 hodin 
CO:              ukázky cvičení oddílů sokola se  zapojením 

veřejnosti, prohlídka  sokolovny a mnoho 
dalšího … 

 
Podrobnější informace na www.sokol-tisnov.cz 

PÉTANQUE V ŠERKOVICÍCH –  
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2017 –  

TURNAJ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

Příznivci hry pétanque společně s OÚ Šerkovice zvou 
mladé i starší hráče na 11. ročník otevřeného turnaje dvojic 

dětí i dospělých.

Turnaj se koná v neděli 17. září od 13.30 hodin na 
hřišti v Šerkovicích. 

Prezentace bude probíhat na místě od 13 do 13.30 hodin. 

Systém hry bude upřesněn podle počtu přihlášených.

Není stanovena žádná věková hranice, hrát mohou i úplní 
začátečníci.

Pro vítěze jsou připraveny medaile a věcné ceny, pro os-
tatní účastníky drobné ceny (věcné i sladké). 

Občerstvení zajištěno.

Informace, příp. přihlášky – tel. č. 777 765 882. 
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Rozvrh cvičebních hodin v sokolovně 
Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov 2017/2018

cvičení rodičů 
s dětmi čtvrtek 17.00–18.00

Pálková, Floriá-
nová, Kluková, 
Šiborová

nejmladší žactvo čtvrtek 16.00–17.00 Žižlavská, 
Žižlavský

mladší žákyně pondělí 17.00–18.00 Brázdová,  
Musilová

žáci úterý 17.00–18.00 Hrabec

pátek 16.00–17.00 Hrabec

starší žákyně 
a dorostenky pondělí 18.00–19.00 Wágnerová, 

Musilová

ženy pondělí 19.00–20.00 Mácová

úterý 18.30–19.30 Palmová 

čtvrtek 19.00–20.00 Mácová  

rekondik ženy pondělí 20.00–21.00 Brázdová

stepy + bossu čtvrtek 20.00–21.00 Brázdová

nácvik slet. 
skladeb středa 19.30–20.30 Brázdová, 

Žižlavská

senioři středa 15.00–16.00 Mach, Sláma J. st.

gymbaly /míče/ úterý 19.30–20.30 Lubinová, Jeřáb-
ková J. 

karate pondělí 18.00–19.30 Jůza, Zemanová

úterý 18.00–19.00 Zemanová, 
Fialová

středa 17.00–18.30 Jůza

pátek 17.00–18.00 Hrabcová, Fialová 

17.00–18.00 Řezníček 

středa 17.00–19.30 Jůza, Šikula

pátek 18.00–19.00 Jůza, Šikula

dorost a muži úterý 19.00–20.00 Knecht, Sláma M., 
Sláma J. st.

pátek 19.00–20.00 Knecht, Sláma M., 
Sláma J. st.

muži – košíková úterý 20.00–21.00 Novotný

pátek 20.00–21.00 Novotný           

jóga pondělí 17.45–18.45 Bahenská

19.00–20.00 Adamcová

středa 19.00–20.00 Adamcová

čtvrtek 17.00–18.00 Bahenská

pátek 18.00–19.00 Alexová, Vinterová

rekreační 
volejbal středa 20.30–22.00 Jeřábek 

břišní tance středa 20.00–21.00 Mácová

taneční oddíl 
– junior pondělí 16.00–17.00 Pavlíčková

17.00–18.30 Marvanová

středa 16.30–18.00 Marvanová

úterý 16.00–17.00 Pavlíčková 

17.0o–18.00 Pavlíčková 

sobota 9.00–12.00 Slováková

lukostřelba neděle 16.45–20.00 Kappel

Cvičitelský sbor SK Tišnov. Foto: Michal Beneš
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Devátý ročník Národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2017
Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice 
Národního památkového ústavu v Brně

Letos je přihlášeno celkem 97 proměn 
z celé republiky, které přinášejí svědectví 
o zvelebování opomíjených míst a objek-
tů v sídlech a krajině. Výstavu pořádá Aso-
ciace Entente Florale CZ – Souznění, z. s. 
Jihomoravský region je zastoupen těmito 
proměnami:
č. 58 Brno – obnova zahrady vily Stiassni

č. 59 Brumovice – Mirandie (chráněné bydle-
ní pro postižené)
č. 60 Lomnice u Tišnova – obnova kostela 
Navštívení Panny Marie
č. 61 Pavlov – archeopark 
č. 62 Tišnov – Müllerův dům (Muzeum města 
Tišnova).

Hlasování najdete na:
http://cestamipromen.cz/
hlasovani-o-promenu-roku

Postup je jednoduchý, pro hlasování nej-
prve označíte jednu z vybraných proměn 
a pak potvrdíte tlačítkem Hlasovat, které na-
jdete na stránce úplně dole.

Je možné tak učinit i prostřednictvím 
„chytrých“ mobilů.

Hlasování o nejkrásnější proměnu 2017 
skončí až 30. dubna 2018.

Děkujeme a doporučujeme navštívit měs-
tys Lomnici u Tišnova v sobotu dne 9. září, 
kdy se slaví Den evropských památek.

Nový zajímavý kalendář na rok 2018 – Tišnov mezi staletími
Zdeněk Jílek, společnost Art Periscope

V těchto dnech vychází další, v pořadí již se-
dmnáctý regionální kalendář z dílny Zdeňka 
Jílka, který vydává společnost Art Periscope 
v úzké spolupráci s městem Tišnovem. Tento 
unikátní kalendář zachycuje rozvoj a změny 
našeho města v běhu století, a to v pečlivě vy-
braných retro i nově nasnímaných fotografiích. 

Pohledy z období okolo roku 1900 srov-
náváme se žhavou současností, s maxi-
málním důrazem na totožný úhel pohledu 
i místo nasnímání. Pro fotografa Michala Be-
neše to však nebylo vůbec jednoduché, pro-
tože buď bylo místo v okolních kopcích již 
plně zarostlé dřevinami nebo některé ob-
jekty již zbourané či naopak požadovaný zá-
běr byl zastíněn objektem novým. Jednotlivé 
snímky okomentoval a svými vzpomínkami 
doplnil tišnovský rodák Tomáš Knecht st.

Tento jedinečný a originální kalendář by 
nemohl vzniknout bez zapůjčení vhodných 
starých fotografií a pohlednic, a tak poděko-
vání patří městu Tišnov, dále Monice Chlupo-
vé Fruhwirtové, Marii Kulhánkové, Radimovi 
Tichému, Karlu Stromerovi, Antonínu Na-
hodilovi i Pavlu Smékalovi. Zvláštní dík vy-
jadřujeme Jiřímu Němcovi za ochotu při 
focení záběrů z vrtulníku a Romanu Skřep-
kovi z MÚ Tišnov za technickou výpomoc. 
Děkujeme také spřáteleným firmám a mece-
nášům, kteří dlouhodobě naše vydavatelské 
aktivity podporují. Svojí přízní tak pomáha-
jí na svět málonákladovým regionálním titu-
lům, které by jinak z ekonomických důvodů 
ani vzniknout nemohly. Jsou to především 
město Tišnov, obec Předklášteří a dále firmy 
KORAL, JICOM, stavitel Nejez a BAUMAT.

Jak se nám toto retro srovnání podařilo, 
můžete posoudit sami. Doufáme, že si v kalen-
dáři najdete také Vy tu svoji fotku a na ní třeba 
domek nebo místo, které vyvolá pár příjem-
ných vzpomínek na doby (ne)dávno minulé.

MUDr. Vladimír Kubánek oznamuje svým pacientům, že od 14. srpna  
ordinuje v nové ambulanci na adrese Poliklinika Tišnov, nám. Míru 24.

TIŠNOV
MEZI STALETÍMI

2 0 1 8



34 Tišnovské noviny

RŮZNÉ  

Lesní rodinný klub na Tišnovsku nabízí pozici ASISTENTKA/ASISTENT průvodce dětí v lesním klubu

Nabízíme práci:
• v rozmezí cca 14 až 18 hodin / týden na DPP

• v malém kolektivu dětí a průvodců
• v přírodě a netradičním zázemí jurty a teepee

• vhodné i pro maminky na RD

Předpoklady:
• respektující přístup k dětem a zájem o ně
• kladný vztah či zkušenost s alternativními  

pedagogic kými směry
 • vlastní iniciativa, nápady

• zájem o přírodu
• spolupráce v týmu

Více informací na http://lesniklub.tisnovsko.eu, nesporova.adela@gmail.com

Centrum sociálních služeb Tišnov,  
příspěvková organizace,  

Králova 1742, 666 01 Tišnov
hledá

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI/PRACOVNÍKA
Náplň práce: vybírání hotovosti za nájem a další služby od oby-
vatel DPS s využitím počítačového programu, vedení pokladny, 

spojování hovorů
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, uživatelskou 

znalost práce na PC, ochotu naučit se pracovat v programu IDES, 
pečlivost pro práci s penězi, výborné komunikační schopnosti
Jedná se o zástup za MD, nástup ihned. Práce na plný úvazek, 

pracoviště v Tišnově, 7. až 8. platová tř. + osobní příplatek, 
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
Redakčně kráceno a upraveno.

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

www.dosa.cz

PŘIJME na HPP

PRACOVNICI / PRACOVNÍKA  
PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE  

do nepřetržitého provozu
Nástup je možný dle dohody.

Podrobnější informace získáte na  
tel. 549 411 526 kl. 120, 

549 411 526,  
e-mail: vrchni@dosa.cz

Ohlédnutí za Jamenskou poutí 2017 
Jana Němcová

V sobotu 24. června se v Jamném konala již 
třetí pouť na návsi v blízkosti kapličky, kte-
rou u příležitosti svátku patronů Unínské 
farnosti sv. Petra a Pavla, do které Jamné 
u Tišnova patří, pořádal Osadní výbor Jamné.    

Stejně jako v předchozích letech se pouť 
konala za opravdu letního počasí, ale tento-
krát se po dlouhé době ozvalo obnovené zvo-
nění kapličky. Pouť začala ve 14 hodin mší 
svatou, kterou sloužil místní farář R. D. Ervín 
Jansa. V kázání připomněl mimo jiné život 
svatých Petra a Pavla. Dále po úvodním slovu 
předsedy Osadního výboru Jamné Jiřího Pro-
cházky následoval za zvuku známé melodie 
příjezd knížete s komtesou v bryčce tažené 
koňským spřežením. Tato vzácná návštěva 

si vyslechla, co se v Jamném za uplynulý rok 
událo a jaký je navržen ortel za špatné jed-
nání a skutky. Po jejich zvážení vynesla ko-
nečný rozsudek, který byl vykonán katem na 
obecním beranovi. Při stále slunečném po-
časí začalo taneční vystoupení dětí z Inspi-
ra pod vedením Lenky Severínové a Ireny 
Wágnerové. Všechny přítomné velmi zau-
jalo provedení moderních tanců, vystoupe-
ní mažoretek i ukázka dovedností děvčat 
ve skákání přes korálková švihadla do ryt-
mu hudby. Přítomní se mohli nejen zabavit, 
ale také občerstvit nápoji, grilovanou kýtou 
apod. Děti využily skákací hrad a různé hry 
a do velmi úspěšného malování na obličej 
se kromě nich později pustili i dospělí, mno-
zí se pak také svezli koňským spřežením. 
Dále byla pro zúčastněné připravena ukázka 

řezbářských a kovářských prací a Kynologic-
ký klub Tišnov předvedl výcvik poslušnos-
ti a obrany psů začátečníků i pokročilých. 
Pět odvážných dobrovolníků se zúčastnilo 
Jamenského trojboje. Dobrý ohlas mělo i vy-
stoupení místního houslisty a po 18. hodině 
začala k tanci a poslechu hrát na návsi kape-
la Mix Hajánky. Zábava se protáhla do pozd-
ních hodin. Letošní Jamenská pouť se velmi 
vydařila.  

Osadní výbor Jamné děkuje za podporu 
městu Tišnovu, obci Lomnička, Restauraci 
u Pilátů, panu Vlachovi a firmě Koral, Ko-
vářství a zámečnictví J. Riedl, Truhlářství 
Procházka, firmě Bednář Interier, firmě Les-
ní práce Vítek, Hostinci u Vlachů a zve na 
připravovaný Starojamenský den, který se 
bude konat dne 28. října 2017.

HISTORIE  NABÍDKY PRÁCE  
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Dne 12. srpna uplynulo patnáct let, co nás 
navždy opustil pan JAN BĚLUŠA. Kdo jste 
jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkuje rodina.

Dne 21. srpna uplynulo pět smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a tatínek pan LADISLAV HAVLÍK.  
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 5. května to bylo deset let, kdy nás 
opustil pan JINDŘICH MORAVEC. Stále 
vzpomíná švagrová a neteř s rodinou.

Dne 22. června to bylo dvanáct let, co 
zemřel pan FRANTIŠEK MORAVEC. 
28. června by byl oslavil devadesát dva 
let. Stále vzpomíná manželka a dcera 
s rodinou.

Dne 7. září by oslavila své sedmdesáté 
narozeniny paní JAROSLAVA PACKOVÁ, 
naše milovaná maminka, babička a praba-
bička. S láskou vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

Se zarmouceným srdcem, ale s nadějí ve 
vzkříšení vzpomeneme dvacáté výro-
čí úmrtí naší milované dcery MARTINY 
VRZALOVÉ při bohoslužbě dne 12. září 
v 17.15 hodin v Tišnově. Za vzpomínku 
děkuje rodina Vrzalova.

V srpnu to bylo deset let, kdy nás opustil 
pan OLDŘICH ANDRLÍK. Za tichou vzpo-
mínku děkují dcery s rodinami a sestra. 

Dne 1. srpna uplynuly dva roky, co nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a dě-
deček pan MIROSLAV BAKSA. S láskou 
vzpomínají manželka, dcery Marcela 
a Alena s rodinami.

27. srpna uplyne sto pět let od narození 
mého tatínka pana VOJTĚCHA KONEČNÍ-
KA z Tišnova. Bohužel již není mezi námi, 
ale z našich srdcí neodešel nikdy. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. Děkujeme. Rodina Hýblerova 
a Mykasova

Smutné zůstává pro nás 2. září, kdy nás 
před pěti roky navždy opustila naše ma-
minka, manželka a dcera paní GABRIELA 
LEIFEROVÁ. Stále s láskou vzpomínají sy-
nové, manžel a maminka. 

Dne 2. září by se dožila devadesáti tří let 
naše drahá maminka, babička a praba-
bička paní LIBUŠE HAVLIŠOVÁ a 6. září 
uplyne dvacet pět let od úmrtí našeho ta-
tínka, dědečka a pradědečka pana JOSE-
FA HAVLIŠE. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje syn s rodinou. 

Dne 10. srpna uplynulo již šestnáct let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný 
syn, bratr a strýc pan IVAN HANSKUT. Za 
tichou vzpomínku děkuje maminka jmé-
nem celé rodiny.

V minulém čísle Tišnovských novin došlo během sazby a tisku ke zhoršení kvality některých fotografií v rubrice  
Vzpomínáme. Velice se omlouváme všem, kterých se to dotklo. Celou záležitost jsme okamžitě řešili s grafikem  

a tiskárnou. Jedná se o složitější problém, jednotlivé fotografie jsou totiž velmi rozdílné kvality a jejich barevné sjednocení 
je tak někdy opravdu obtížné. Přesto nám byla přislíbena maximální snaha podobné situaci do budoucna předejít. 

Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce
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S chutí
do školy!

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

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

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

Doplňky stravy

BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Štípaná polena volně sypaná 
Palivové dřevo měkké štípané 
Délka polen 33-50 cm          800,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm          850,- / 1 PRMS 

Palivové dřevo tvrdé štípané 
Délka polen 33-50 cm       1 050 ,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm       1 100 ,- / 1 PRMS 
                                 *Ceny včetně DPH 

Objednávky 
po-pá 7:00-15:00 tel. 602 725 590 , e-mail bopal@bopal.cz 

Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně 
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00  
 

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Tasovice u Lysic 
WWW.BOPAL.CZ 
 Přijímáme pracovníky dřevovýroby 

Nabízím k pronájmu stánek rychlého občerstvení 
Rychlé občerstvení se nachází přímo na náměstí Veverské 

Bítýšky u autobusových zastávek.
Kapacita kuchyně cca 120 obědů. 

K dispozici: vnitřní posezení, stolečky na stání, dětský 
koutek, veřejné WC, venkovní zahrádka.

V blízkosti se nachází ZŠ a místo je hojně navštěvované 
cyklisty. Vede zde trasa Bílý potok.

Nájemné 8 000 Kč. Více na tel. 603 904 644.

 ° Hledáme dům nebo byt v Tišno-
vě a okolí. Původní stav nevadí. Tel. 
733 326 168.

 ° Hledáme SKLADNÍKY do stále rostou-
cího týmu. Zabýváme se prodejem ND 
na zemědělskou techniku. Práce na HPP, 
jednosměnná pracovní doba, pravidelná 
mzda. Firemní benefity, prémie. Životopi-
sy zasílejte na baldrmanova@agroad.cz.

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

 ° Koupím seriózně obraz J. Jambora, 
B. Matala či dalšího významného malíře. 
Tel. 604 347 541 nebo e-mail art.sklo@
seznam.cz.

 ° Nabídka práce na pozici denní ostrahy 
v Tišnově, Kuřimi a Brně. Nástup možný 
ihned. Plat 100 Kč/hod. Tel. 602 160 446.

 ° Prodám 3/4 RD s velkou zahradou v Tiš-
nově. Tel. 604 569 477.

 ° Prodám med, přímo od včelaře. Nabí-
zím med květový, lesní, pastovaný. Tel. 
774 740 973.

 ° Prodám suché palivové dřevo. 
Tel. 608 065 337.

 ° Sečení trávy a mulčování trávy. 
Tel. 608 065 337.

 ° Pronajmu byt 1+1 na Květnici. 
Tel.  732 885 215.

 ° Přijmu do stálého pracovního poměru 
číšníka/servírku – i nevyučené. Pivnice 
K plus club Tišnov, tel. 776 627 666.

 ° Přijmu fyzioterapeutku do privátní re-
habilitační praxe na plný úvazek. Kontakt: 
vallova.emilie@seznam.cz, 549 413 824.

 ° Vyměním OB 3+1 s balkónem, 5. pa-
tro, výtah v Brně-Líšni za OB 2+1 nebo 
2+kk nejlépe s balkónem v Tišnově. 
Tel. 739 083 231.

 ° Výuka/doučování prakt. AJ – stře-
doškol. prof., cesty GB, USA. Tel. 
737 687 649.
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Ovocná pitíčka ke svačině, vitaminy pro 
posílení imunity, repelent jako prevence 
při výskytů vší i sérum se šamponem pro 
jejich případné odstranění. To všechno 
pomůže dětem a rodičům na startu no-
vého školního roku.

Svačina, za kterou vás budou děti milovat
Chcete, aby i ve škole vaše děti dodržovaly 
pitný režim? Dobrým řešením poskytují-

Už jsou u vás doma nachystané školní tašky? Nezapomeňte do nich dětem přibalit něco pro 
radost a jejich zdraví! Sami pak buďte připravení na to, co si mohou vaše děti ze školy přinést 
kromě známek. Řeč je například o vších nebo nejrůznějších virech, které ve školách a školkách 
po prázdninovém období pravidelně řádí. Naštěstí se můžete spolehnout na pomocníky  
z tišnovského výrobního závodu VITARu, tradičního českého výrobce vitaminových doplňků.

cím osvěžení i doplnění tekutin jsou dětmi 
oblíbená pitíčka Capri-Sonne s podílem 
ovocné šťávy i vitaminů, která nepřekyse-
lují organismus a díky svému originálnímu 
obalu se snadno vejdou kamkoli. Jejich 
chuť je navíc pro děti velkým lákadlem a pi-
tíčka se stávají vítanou odměnou. Navíc je 
téměř jisté, že si budete chtít vzít jedno  
i vy do práce. Tak proč si neudělat radost?

Pomoc pro imunitní systém
Koncentrace velkého počtu dětí ve tří-
dách a ve školách s sebou nese určité 
riziko přenosu nejrůznějších virů. S těmi 
se dává do boje imunitní systém dětí  
a je dobré, když mu pomůžete. Ideální 
jsou vitaminy, které imunitu posilují a plní  
v našem těle celou řadu dalších důleži-
tých funkcí. Speciálně poskládané složení 

dětských vitaminů MaxiVita Kids pomůže  
a dětem udělá radost díky populární ro-
dince Simpsonových na obale a skvělé 
ovocné chuti želatinek nebo tabletek uvnitř.

Vši útočí – braňte se!
S nástupem dětí do škol či školek dochází 
k jejich častému těsnému kontaktu, a to je 
pro vši jedna z nejvhodnějších podmínek 
pro snadné šíření z hlavy na hlavu. Vši se 
mohou vyskytnout u kohokoli, rozhodně 
nejde o zanedbání hygieny. Jak se proti 
jejich invazi bránit? Prevenci obstará na-
příklad účinný repelent Predator Junior 
na vši, který děti chrání před nezvanými 
hosty. V případě napadení pak můžete 
využít Predator Parazit – sérum a šampon 
pro hubení vší a hnid, ke kterým dosta-
nete i hřeben všiváček pro jejich vyčesání 
z vlasů. Boj je to nepříjemný, buďte tedy 
rádi za silné spojence!

Všechny zmiňované produkty seženete 
na e-shopu tišnovského výrobce vitamino-
vých doplňků, společnosti VITAR. Jako vý-
dejní místo e-shopu www.nasevitaminy.cz 
slouží i firemní prodejna na vrátnici vý-
robního závodu v Tišnově.

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

ŠKOLA začíná,  
              VITAR pomáhá

 
 

Bonita Group Service s.r.o. 

přední výrobce dětských a workoutových hřišť 
hledá spolupracovníky 

 do moderního, nově otevřeného výrobního závodu v Drásově  
na tyto pozice: 

Vedoucí výroby               40 - 50 000 Kč  
Konstruktér                      35 - 50 000 Kč 
Svářeč                               25 - 35 000 Kč 
Operátor výroby             25 - 35 000 Kč 
Skladník                            20 - 30 000 Kč 
Mzdová účetní/personalistka   25 – 35 000 Kč 
Pomocník operátora výroby 18 – 25 000 Kč 
Telefonistka                  18 - 25 000 Kč 

 
Své kontaktní údaje zasílejte poštou na adresu Koráb 131, 666 01 Tišnov nebo na mail veronika.markova@hriste-bonita.cz 

Pro vybrané profese (vedoucí výroby, konstruktér, mzdová účetní/personalistka, svářeč, skladník) zasílejte životopis 
 

Nabízíme: 
- práci v moderní dynamicky se rozvíjející společnosti 

- pro vybrané profese flexibilní pracovní doba    
- pravidelná školení 

- možnost profesního růstu 
- možnost zkráceného úvazku 

- stravenky 
 

Pro podrobnější informace volejte: pí. Veronika Marková tel. 774 401 502  

Nástup možný ihned 
 

Přidejte se k nám, těšíme se na Vás 
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siemens.cz/semd/prace

•  nástupní mzda 21 000–25 000 Kč
• až 10 000 Kč ročně na zdraví a volný čas
• čisté a klimatizované pracoviště

Přijďte se k nám podívat každé úterý v 15.00 hodin.

Tereza Sichová | Tel.: 720 954 683 | tereza.sichova@siemens.com
Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov u Brna

Operátory pro zakázkovou  
výrobu přijmeme ihned

10 000 Kč  
bonus  
za nástup
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RAINBOW BĚH SE STAL OBLÍBENOU  
SOUČÁSTÍ FESTIVALU TIŠNOV V POHYBU. 
Foto: Michal Beneš

JEDEN Z VRCHOLŮ TIŠNOVSKÉHO  
KULTURNÍHO LÉTA – KONCERT ANETY  
LANGEROVÉ V LETNÍM KINĚ.
Foto: Denisa Ondrová

PŘED POPRAVOU. ZINSCENOVANÁ CESTA ODSOUZENCE NA ŠIBENICI PŘI PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ 
CESTY HRDELNÍHO PRÁVA NA LETNÍ HISTORICKÉ TRHOVÉ SLAVNOSTI.
Foto: Michal Juříček

SPÍCÍ LODĚNICE.
Foto: Miloš Buček

ALTERNATIVA.
Foto: Miloš Buček
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22–23.

VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJDETE NA FACEBOOKU TIŠNOVSKÝCH NOVIN
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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

3.400.000,- Kč

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

Prodej RD 5+1 s garáží, Deblín, 
pozemek 296 m²

900.000,- Kč

Prodej RD 3+1, se zahradou,  
Přibyslavice, CP 1431 m²   

     715.000,- Kč  

Prodej RD 2x 3+1 a bývalé výrobny, 
Rozseč nad Kunštátem, CP 330  m² 

1.400.000,- Kč

Prodej lesního pozemku,
Nedvědice, CP 17.232 m²  

160.000,- Kč

Pronájem prodejny, Předklášteří
CP 194 m² 

1.500,- Kč / m2 / rok

Pronájem komerčních prostor,
Tišnov, Brněnská, CP 43 m²

8.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem komerčních prostor  
Tišnov, Brněnská CP 25 m²

6.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem bytu 1+kk, Tišnov,
Brněnská, CP 25 m²  

8.500,- Kč / měsíc vč. energií

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:


